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2.2.  Pracovní návštěva prezidenta republiky v Dánském království  
Prezident republiky Václav Klaus odcestoval v úterý dne 2. února 2010 na 
jednodenní pracovní návštěvu Dánského království, během které byl přijat Jejím 
Veličenstvem královnou Margrethe II. a setkal se s předsedou parlamentu Thorem 
Pedersenem. 
V odpoledních hodinách prezident v sídle dánského Centra politických studií 
(CEPOS) vystoupil s projevem a představil dánské vydání své knihy Modrá, nikoli 
zelená planeta, která zde vyšla v prosinci roku 2009.  

7.2.  Klaus přiletěl do Egypta, setká se s Mubarakem a podpoří škodovku 
Káhira (ČTK) - Český prezident Václav Klaus dnes v Káhiře zahájil třídenní návštěvu 
Egypta. Odpoledne ho čeká prohlídka egyptské metropole a večer se zúčastní 
uvedení českého vozu Škoda Superb na egyptský trh. V pondělí se setká se svým 
protějškem Husním Mubarakem, v úterý bude jednat s egyptským premiérem 
Ahmadem Nazífem a generálním tajemníkem Ligy arabských států Amrem Músou. 
Jde o druhou návštěvu Václava Klause coby českého prezidenta v Egyptě, který je 
považován za regionální velmoc Blízkého východu. Jeho egyptský partner, 
dvaaosmdesátiletý Mubarak patří k nejvlivnějším politikům arabského světa a k 
jedněm z nejdéle sloužících politiků vůbec. Ve vysoké politice se pohybuje od 
sedmdesátých let, od roku 1981 je egyptským prezidentem. 
Klaus chce v egyptské metropoli navštívit také stavbu tamního autosalonu 
mladoboleslavské automobilky, který by měl patřit k největším, kterými se Škoda 
Auto prezentuje. Škodovka loni v Egyptě prodala 3581 vozů. Tamní trh i s okolními 
africkými zeměmi považuje za velmi perspektivní. 
Kromě politických jednání Klaus návštěvu Egypta využije také k představení 
arabského vydání své knihy Modrá, nikoli zelená planeta. Prezentaci a autogramiádu 
knihy si naplánoval na pondělí. Uskuteční se v rámci ekonomického fóra, které český 
prezident v Káhiře zahájí. 
Český prezident navštívil Egypt před dvěma lety a byl první českou hlavou státu na 
oficiální návštěvě této arabské země. S egyptskými představiteli tehdy jednal 
především o posílení ekonomické spolupráce, například v cestovním ruchu. Káhira 
patří k tradičním obchodním partnerům českých firem v arabském světě, v 
posledních letech ale vzájemné hospodářské vztahy stagnovaly. 
Při jednáních v Egyptě se politici obvykle nevyhnou také izraelsko-palestinským 
vztahům. Vrcholní čeští představitelé naposledy do Egypta zamířili loni v lednu kvůli 
jednání, které Mubarak svolal k řešení izraelsko-palestinského konfliktu v Gaze. 
Tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 
tam během českého předsednictví zastupovali Evropskou unii. Česká republika má 
tradičně dobré vztahy s Izraelem a snaží se je udržovat i s jeho arabskými sousedy. 

8.2.  Klaus jednal s Mubarakem i o egyptologické výstavě v Praze  
Káhira (ČTK) - Na Pražském hradě se za dva roky zřejmě uskuteční velká výstava 
egyptských archeologických objevů. V Káhiře o tom dnes jednal prezident Václav 
Klaus se svým egyptským protějškem Husním Mubarakem. Klaus při jednáních také 
zopakoval Mubarakovi pozvání do České republiky. Egyptský prezident by podle 
Klause mohl do Prahy přijet ještě letos. 
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Tématem jejich dnešního rozhovoru byly také izraelsko-palestinské vztahy a 
ekonomická spolupráce mezi Egyptem a ČR. Klaus také představil arabské vydání 
své knihy Modrá, nikoliv zelená planeta. 
"Hovořili jsme i o plánované výstavě egyptských archeologických vykopávek na 
Pražském hradě, která by proběhla v roce 2012 pod záštitou prezidenta Mubaraka a 
mou," řekl Klaus českým novinářům po jednání. Expozice by měla ukázat objevy 
českých egyptologů, ale i některé archeologické nálezy zapůjčené z egyptských 
sbírek.   
Českým vědcům se za 52 roků, které uplynuly od založení Československého 
egyptologického ústavu na Univerzitě Karlově, podařilo dosáhnout řady významných 
objevů. K nejznámějším patří odkrytí nekropole v Abúsíru či objev šachtového hrobu 
"správce paláců a kněze předčitatele" Iufaa. Výstavu věnovanou půlstoletí českých 
archeologických výzkumů v Káhiře český prezident zahájil při své návštěvě Egypta 
před dvěma lety. 
Podle neoficiálních informací ČTK bylo jedním z hlavních cílů Klausovy návštěvy v 
Egyptě také zopakovat pozvání Mubaraka do Prahy. Egyptský prezident byl v ČR v 
roce 1994. Česká diplomacie usiluje hlavně o posílení obchodní spolupráce s 
Káhirou, které by Mubarakova návštěva dala nový impulz. Klaus po dnešní schůzce s 
Mubarakem řekl, že očekává jeho cestu do Prahy letos. "Myslím, že se k tomu 
schyluje, i když on je plně angažován tady," dodal. 
Dvaaosmdesátiletý Mubarak patří k nejvlivnějším a nejdéle sloužícím politikům 
arabského světa. Egypt hraje tradičně důležitou roli v izraelsko-palestinských 
vyjednáváních. Klaus po dnešním jednání řekl, že egyptský prezident není příliš 
optimistický, pokud jde o chystaná mírová jednání mezi Izraelci a Palestinci. "Na 
straně druhé mají všichni pocit, že už to takhle nemůže dlouho trvat, že obě strany 
chtě nechtě budou muset zasednout k nějakému jednacímu stolu," řekl Klaus. 
Izrael dal minulý týden najevo, že je připraven vrátit se k mírovým rozhovorům s 
Palestinci, které přerušila válka v pásmu Gazy v prosinci 2008. Americký vyslanec 
pro Blízký východ George Mitchell již dříve navrhl, že by sloužil jako zprostředkovatel 
rozhovorů. Palestinci nicméně trvají na svých podmínkách. Abbás o vývoji na 
Blízkém východě jednal s Mubarakem v sobotu. 
Klaus dnes s egyptským prezidentem hovořil také o ekonomické spolupráci. Kromě 
aktivit mladoboleslavské škodovky, která za Klausovy účasti v neděli v Káhiře 
představila svůj vlajkový model Škoda Superb, mají české firmy v Egyptě i další 
projekty. Společnost AŽD má příslib zakázky na stavbu tramvajové trati v Alexandrii. 
České společnosti se chtějí v Egyptě prosadit také s ekologickými projekty, nabízejí 
solární elektrárny nebo výrobu biopaliv z rýžové slámy. 
Klaus o ekonomické spolupráci jednal už v neděli s egyptským ministrem průmyslu a 
obchodu Rašídem Muhammadem Rašídem. Tento klíčový ekonomický ministr 
Mubarakovy vlády přijede koncem března do České republiky. 
Český prezident dnes v Káhiře také představil arabské vydání své knihy Modrá, 
nikoliv zelená planeta a zopakoval své argumenty proti údajné hysterii kolem 
globálního oteplování. Zdůraznil opět, že daleko větší hrozbou než samotná 
klimatická změna jsou podle něho řízené zásahy do ekonomiky, které prý ohrožují 
svobodu a prosperitu. 
"Odmítnout tuto nezodpovědnou manipulaci musíme všichni, ale odmítnout ji musí 
zejména země Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které jsou stále ještě teprve na 
počátku svého hospodářského vzestupu," uvedl Klaus a pochválil také výsledek 
klimatické konference v Kodani, která nepřinesla průlom ve stanovení celosvětových 
limitů emisí. Podle Klause neměla konference za cíl zastavit "pravděpodobně jen 
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cyklické mírné globální oteplování", ale byla spíše snahou zabrzdit ekonomický růst v 
méně vyspělých zemích. 

9.2.  Klaus se v Káhiře setká s generálním tajemníkem LAS 
Káhira (ČTK) - Prezident Václav Klaus se dnes v Káhiře setká s generálním 
tajemníkem Ligy arabských států Amrem Músou a egyptským premiérem Ahmadem 
Nazífem. Český prezident už v pondělí jednal se svým egyptským protějškem 
Husním Mubarakem. Dnes pracovní návštěvu Egypta ukončí a vrátí se do Prahy. 
Egypt hraje tradičně důležitou roli v izraelsko-palestinských vyjednáváních. Klaus po 
schůzce s Mubarakem řekl, že egyptský prezident není příliš optimistický, pokud jde 
o chystaná mírová jednání mezi Izraelci a Palestinci. Na druhé straně je ale podle 
Klause patrné, že se zvyšuje mezinárodní tlak na to, aby obě strany rozhovory 
obnovily. 
Český prezident v Egyptě jednal také o ekonomické spolupráci a s Mubarakem 
domlouval i uspořádání egyptologické výstavy, která by na Pražském hradě 
představila kromě objevů českých egyptologů také exponáty z egyptských sbírek. 
Klaus zopakoval Mubarakovi pozvání do České republiky. Egyptský prezident by 
podle něj mohl do Prahy přijet ještě letos. 

10.2.  Prezident přijme makedonského premiéra  
Prezident republiky Václav Klaus přijme ve středu dne 10. února 2010 v 11.00 hodin 
na Pražském hradě makedonského předsedu vlády Nikolu Gruevskiho, který přijíždí 
do České republiky na oficiální návštěvu.  

12.2.  Návštěva prince z Walesu a vévodkyně z Cornwallu v České republice 
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přijíždí ve dnech 20.–23. března 
2010 na návštěvu České republiky princ z Walesu a vévodkyně z Cornwallu. 
V sobotu dne 20. března 2010 přijme prezident republiky prince z Walesu a 
vévodkyni z Cornwallu na Pražském hradě. Ve večerních hodinách proběhne na 
počest prince z Walesu a vévodkyně z Cornwallu na Pražském hradě slavnostní 
večeře podávaná prezidentem republiky a manželkou prezidenta republiky Livií 
Klausovou.  

19.2.  Prezident přijme guvernéra brazilského spolkového státu Goiás  
Prezident republiky Václav Klaus přijme v pondělí dne 22. února 2010 ve 14.00 hodin 
na Pražském hradě Alcidese Rodriguese Filha, guvernéra brazilského spolkového 
státu Goiás. Guvernér Filho přijíždí do České republiky na pracovní návštěvu v čele 
obchodní a investiční mise.  

24.2.  Prezident přijal nové velvyslance  
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali ve středu dne 24. února 2010 na 
Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci 
v České republice: 
J. E. pan Aurimas Taurantas, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské 
republiky se sídlem v Praze; 
J. E. pan Cándido Mautetema Rivas, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Republiky Rovníková Guinea se sídlem v Berlíně; 
J. E. pan Houadja Léon Adom Kacou, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Republiky Pobřeží slonoviny se sídlem v Berlíně; 
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J. E. pan Xuan Dong Do, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Vietnamské 
socialistické republiky se sídlem v Praze.  
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11.2.   Štětina píše senátorům USA kvůli pracovním podmínkám v RFE/RL 
Praha (ČTK) - Senátor Jaromír Štětina se napsal svým americkým kolegům dopis, v 
němž si stěžuje na diskriminaci některých zahraničních zaměstnanců v Rádiu 
Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) sídlící v Praze. Štětina v dopise 
požaduje napravení situace, podle něj nejsou zahraniční pracovníci ve smlouvách 
dostatečně chráněni. 
Kvůli diskriminační pracovní politice vedení RFE/RL na českém území je Česká 
republika na základě svých mezinárodních závazků obviněna z porušování 
základních práv u soudu pro lidská práva ve Štrasburku, stojí v dopise, jehož kopii 
má ČTK k dispozici. 
Na způsob, jakým byla propuštěna z rozhlasové stanice, si stěžuje mimo jiné 
chorvatská novinářka Snježana Pelivanová. Vadilo jí, že to bylo bez udání důvodu. 
Český Ústavní soud stížnost novinářky zamítl. 
Podle stížnosti Pelivanové byli zaměstnanci RFE/RL, kteří nepocházeli ani ze 
Spojených států, ani z Česka, nedostatečně chráněni před neodůvodněným a 
okamžitým propouštěním, a stanice je tak diskriminovala. 
Pelivanová již dříve tvrdila, úmyslné podvodné jednání stanice má držet její 
zahraniční personál v právním vakuu bez soudní ochrany jak ve Spojených státech, 
tak v České republice. Na poměry v RFE/RL si stěžuje i Arménka Anna 
Karapetjanová, kterou rádio před časem také propustilo. 
RFE/RL je mezinárodní zpravodajská organizace, která vysílá zprávy a informace do 
zemí, kde je svobodný tisk oficiálně zakázaný nebo není dostatečně rozvinutý. Sídlí v 
české metropoli, financují ji Američané. 
Štětina se v současné době zabývá také českým azylovým zákonem. Senátor 
pomáhá skrývat občana čečenské národnosti Timura Borčašviliho, který nedostal 
azyl a musel do neděle 7. února opustit ČR. Podle Štětiny azylová politika 
ministerstva vnitra nepomáhá lidem z Kavkazu, kterým hrozí ze strany Ruska 
pronásledování či dokonce smrt. 

23.2.  Sněmovní výbor nepodpořil posílení armádní mise v Afghánistánu   
Praha (ČTK) - Sněmovní branný výbor dnes nepodpořil návrh na posílení českého 
armádního kontingentu v Afghánistánu. Vláda navrhla vyslání dalších 55 lidí a dvou 
radarů. S výcvikem místní afghánské policie by mělo pomáhat 15 vojenských 
policistů, až 40 vojáků se dvěma dělostřeleckými radiolokátory Arthur by mělo střežit 
polské základny v provincii Ghazní. Pro návrh hlasovala ve výboru pravice, členové 
levice byli proti, nebo se hlasování zdrželi. 
S konečnou platností rozhoduje o zahraničních vojenských misích sněmovna a 
Senát. Proti se vyslovily ČSSD a KSČM. Předseda branného výboru Jan Vidím 
(ODS) bude navrhovat, aby sněmovna vládní žádost schválila. Ministr obrany Martin 
Barták věří, že návrh podpoří i někteří sociální demokraté a projde. Pokud by se to 
nestalo, zahraniční spojenci budou záležitost vnímat "minimálně rozpačitě," řekl ČTK 
Barták. 
Barták zdůvodňoval vyslání vojáků novou strategií spojenců, podle níž by zvýšení 
počtu vojáků mělo přispět ke stabilizaci situace a změně působení spojeneckých 
armád z vedoucího na podpůrné. "Tento rok je pro Afghánistán zlomový a klíčový," 
řekl ministr. Náklady na posílení českého kontingentu se odhadují na 172 milionů 
korun, dalších 13 milionů by stála nutná úprava radarů. 
Vidím byl prý návrhem vlády zklamaný, očekával masivnější nasazení vojáků i 
techniky, třeba bitevníků L-159. Podle Antonína Sedi (ČSSD) však je současný český 
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kontingent v Afghánistánu poměrně rozsáhlý. Poukazoval třeba na to, že radary by 
se měly do země dostat až v posledním letošním čtvrtletí. 
Parlament schválil pro letošní rok nasazení až 535 vojáků v Afghánistánu. Většina z 
nich působí v Provinčním rekonstrukčním týmu (PRT) v provincii Lógar, od ledna v 
zemi létají tři dopravní vrtulníky české armády. 
Posilování jednotek alianční mise ISAF v Afghánistánu je součástí strategie USA a 
Severoatlantické aliance na vyřešení složité bezpečnostní situace v zemi. Slovensko 
například zvýšilo svou přítomnost o 250 vojáků. 

23.2.  V Afghánistánu začal působit 5. kontingent rekonstrukčního týmu 
Praha (ČTK) - V pořadí 5. kontingent českého provinčního rekonstrukčního týmu 
dnes zahájil činnost v afghánské provincii Lógar. Jednotka pod velením plukovníka 
Rudolfa Honzáka vystřídala předchozí skupinu vojáků, která na základně Shank 
působila od září loňského roku. Informaci přinesl web ministerstva obrany. 
Základ jednotky tvoří vojáci 7. mechanizované brigády společně s kolegy z 13. 
dělostřelecké brigády. Ti jsou posíleni o celou řadu dalších specialistů. 
Hlavními cíli rekonstrukčního týmu jsou podpora školství, zemědělství, vodního 
hospodářství, zdravotnictví a budování potřebné infrastruktury. Vojáci rovněž cvičí 
příslušníky afghánské armády a policie. 
Český rekonstrukční tým je jedním z 26 podobných týmů v mezinárodních silách 
ISAF. Je tvořen vojáky a civilisty. První příslušníci 5. kontingentu působí v provincii již 
od 6. února 2010. Civilní část týmu pod vedením Bohumily Ranglové tvoří deset 
odborníků vybraných Ministerstvem zahraničních věcí, kteří zajišťují rozvojové a 
rekonstrukční programy. 
Vláda navrhuje vyslat do Afghánistánu dalších 55 lidí. S výcvikem policie by mělo 
pomáhat navíc 15 vojenských policistů, až 40 vojáků se dvěma dělostřeleckými 
radiolokátory Arthur by mělo střežit polské základny v provincii Ghazní. Sněmovní 
branný výbor dnes ale tento plán nepodpořil. Proti byli členové levicových stran 
KSČM a ČSSD, pro je pravicová ODS. 
S konečnou platností rozhoduje o zahraničních vojenských misích sněmovna a 
Senát. Ministr obrany Martin Barták věří, že návrh podpoří i někteří sociální 
demokraté a projde. Pokud by se to nestalo, zahraniční spojenci budou záležitost 
vnímat "minimálně rozpačitě," řekl dnes ČTK Barták. 
Parlament schválil pro letošní rok nasazení až 535 vojáků v Afghánistánu. Většina z 
nich působí v Provinčním rekonstrukčním týmu v provincii Lógar, od ledna v zemi 
létají tři dopravní vrtulníky české armády. 
Posilování jednotek alianční mise ISAF v Afghánistánu je součástí strategie USA a 
Severoatlantické aliance na vyřešení složité bezpečnostní situace v zemi. Slovensko 
například zvýšilo svou přítomnost o 250 vojáků. 

24.2.  Branný výbor je proti dalším vojákům do Afghánistánu  
Hospodářské noviny, autor: čtk. 
Sněmovní branný výbor nepodpořil včera návrh na posílení českého armádního 
kontingentu v Afghánistánu. Vláda navrhla vyslání dalších 55 lidí a dvou radarů. S 
výcvikem místní afghánské policie by mělo pomáhat 15 vojenských policistů, až 40 
vojáků se dvěma dělostřeleckými radiolokátory Arthur by mělo střežit polské základny 
v provincii Ghazní. Pro návrh hlasovala ve výboru pravice, členové levice byli proti 
nebo se hlasování zdrželi. 
Předseda výboru Jan Vidím (ODS) uvedl, že sněmovna jako celek návrhu nakloněna 
zřejmě nebude. Proti se vyslovily ČSSD a KSČM. Vidím bude navzdory tomu 
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navrhovat, aby sněmovna vládní žádost schválila. Ministr obrany Martin Barták 
zdůvodňoval vyslání vojáků novou strategií spojenců, podle níž by zvýšení počtu 
vojáků mělo přispět ke stabilizaci situace a změně působení spojeneckých armád z 
vedoucího na podpůrné. 
„Tento rok je pro Afghánistán zlomový a klíčový,“ řekl ministr. Náklady na posílení 
českého kontingentu se odhadují na 172 milionů korun, dalších 13 milionů by stála 
nutná úprava radarů. 
Parlament schválil pro letošní rok nasazení až 535 vojáků v Afghánistánu. Většina z 
nich působí v Provinčním rekonstrukčním týmu (PRT) v provincii Lógar. 

24.2.  Sobotka v USA ocenil krajany, varoval před návratem normalizace 
New York (zpravodaj ČTK) - Předseda horní komory českého parlamentu Přemysl 
Sobotka v úterý v New Yorku ocenil zhruba dvacítku krajanů, kterým předal stříbrné 
pamětní medaile Senátu. Ve svém projevu při této příležitosti uvedl, že v Česku hrozí 
v případě vítězství levice v nadcházejících parlamentních volbách návrat 
normalizace. 
"Někdy si někteří lidé kladou otázku, zda nám hrozí nový únor 1948. Na tuto otázku 
můžeme sice odpovědět záporně, pokud má někdo představu rudého teroru z 50. let. 
Existuje však docela reálná možnost, že se k nám může vrátit husákovský zatuchlý 
Absurdistán," uvedl také předseda Senátu. ČTK později řekl, že zdrojem těchto obav 
pro něj je třeba to, jak levice vládne v krajích. 
Sobotka také uvedl, že si váží práce a aktivit krajanů ve Spojených státech, a proto 
se rozhodl některé z nich ocenit. Naprostá většina vyznamenaných patřila mezi ty, 
kdo během komunistické vlády v tehdejším Československu uprchli do zahraničí. 
Někteří z nich obdrželi stříbrnou pamětní medaili Senátu posmrtně. Podle mluvčího 
šéfa Senátu Petra Kostky byli ocenění vybráni na základě návrhů krajanských 
spolků, českých vojenských historiků či českých diplomatů působících ve Spojených 
státech. 
Jednou z 21 vyznamenaných byla dvojnásobná mistryně světa v krasobruslení z roku 
1949 a 1950 Ája Vrzáňová. "Dnešní ocenění od Senátu pro mě znamená strašně 
moc a opravdu hrozně si toho vážím," řekla ČTK. Dodala, že ve Spojených státech, 
kam přišla v roce 1950, nejprve 20 let svoji vlast reprezentovala na ledě, později 
působila v krajanské komunitě. 
Senát stříbrné pamětní medaile a pamětní listy, které předává jeho předseda, uděluje 
již několik let. V minulosti je obdrželi i krajané v Austrálii či v Chorvatsku, ale 
například i bývalý šéf americké protiraketové agentury MDA Henry Obering.  
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1.2.  Vláda schválila navýšení počtu vojáků v Afghánistánu  
Vláda schválila navýšení počtu vojáků v Afghánistánu, odsouhlasila novelu zákona o 
snižování administrativní zátěže a rozhodla o dalším vývoji vakcinace proti tzv. 
prasečí chřipce. 
Vláda Jana Fischera schválila na dnešní první únorové schůzi se změnou usnesení 
dodatek k vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem 
Pandemic (H1N1) 2009 v České republice. Návrh vychází z pátečního mimořádného 
jednání Bezpečnostní rady státu a jeho výsledky dnes byly formálně schváleny.  
Vláda rozhodla, aby situaci kolem vývoje tzv. prasečí chřipky sledoval hlavní hygienik 
ČR Michael Vít a kabinet o ní informovat. Rozhodnutí o povinném očkování 
vybraných osob bude na něm. Na vládě poté zůstane, aby případně vyhlásila krizový 
stav. „Vláda uložila hlavnímu hygienikovi, aby informoval vládu o sledování vývoje 
chřipky a o nutnosti přijmout další opatření,“ řekl na tiskové konferenci po skončení 
jednání kabinetu premiér Jan Fischer.  
 
Kabinet dále schválil navýšení počtu českých vojáků v alianční misi ISAF v 
Afghánistánu. Kontingent se navýší až o 55 osob. 15 vojáků bude mít na starosti 
výcvik místní policie a dalších 40 příslušníků Armády ČR spolu s radarovým 
kompletem Arthur bude fungovat jako ostraha polské základny v provincii Ghazní. 
"Nejedná se o bojové jednotky, pouze výcvik, podpora a ochrana," uvedl před 
odletem do Izraele ministr obrany Martin Barták.  
 
Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský předložil vládě na jejím dnešním 
zasedání návrh zákona, který snižuje administrativní zátěž podnikatelů. Novela, 
kterou kabinet schválil, se týká změny systému kontrol České obchodní inspekce. 
Tento návrh by měl podnikatelům ulehčit označování zboží. Podle této novely by ČOI 
již také nemusela dohlížet na dodržování hygienických předpisů v prodejnách či 
restauracích. Podnikatelům by měl ulehčit administrativu také nově zavedený 
systém, kdy v případě, že na základě zjištění závady Českou obchodní inspekcí v 
provozovně, bude podnikatel povinen ji odstranit, ovšem nebude již nutné, aby její 
realizaci hlásil zpět ČOI. Nadále už také nebude potřeba, aby podnikatelé hlásili 
živnostenskému úřadu přerušení své činnosti.  

5.2.  Premiér Jan Fischer se zúčastní zahájení zimní olympiády  
Na pozvání Českého olympijského výboru se předseda vlády Jan Fischer s chotí 12. 
února 2010 zúčastní slavnostního zahájení zimních olympijských her v kanadském 
Vancouveru. Cestou do Kanady se o den dříve zúčastní summitu Evropské rady v 
Bruselu.  
„Nacpěte letadlo olympioniky," zněl doslova pokyn Jana Fischera při organizování 
jeho cesty. Letecký speciál Armády ČR proto do Vancouveru dopraví také členy 
české olympijské výpravy, včetně evropské části hokejové reprezentace (trenér 
hokejistů Vladimír Růžička, Jaromír Jágr, krasobruslař Tomáš Verner nebo 
fyzioterapeut Pavel Kolář).  
 
Premiér Fischer chce tuto světovou událost využít i k neformálním bilaterálním 
setkáním s představiteli vlád, kteří se slavnostního zahájení her rovněž zúčastní.  
 
Cestu na severoamerický kontinent spojí i s dvoudenní návštěvou státu Kalifornie v 
USA. Dne 16. února navštíví Silicon Valley, kde povede jednání s investory a 
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představiteli významných firem. Navštíví také Plug and Play Tech Center, což je 
největší světový klastr high-tech firem. CzechInvest k 1. březnu 2010 otevře v Plug 
and Play Tech Center český pavilon, tzv. Czech Accelerator, v němž najdou 
uplatnění nejlepší české start-up společnosti z oblasti IT, čistých technologií a 
biotechnologií. Součástí jeho návštěvy bude přednáška a odborná diskuse na 
univerzitě Stanford, kde také poobědvá mj. s bývalou ministryní zahraničí USA, 
profesorkou Stanfordské univerzity Condoleezzou Riceovou.  
 
O den později při návratu do Prahy se v Los Angeles setká s představiteli krajanské 
komunity. 

9.2.  Jan Fischer jednal s makedonským předsedou vlády   
Oba premiéři podepsali dohodu o spolupráci v boji proti trestné činnosti - dohodu 
podepsali ministři vnitra 
Předseda vlády ČR Jan Fischer se dnes setkal s předsedou vlády Republiky 
Makedonie/FYROM Nikolou Gruevskim. Jednání se týkala především aktuálního 
stavu vzájemných vztahů a bilaterálních témat, spolupráce v ekonomické a obchodní 
oblasti, ve školství a zdravotnictví. Na pořad jednání se také dostala otázka rozšíření 
EU.  
Premiér Jan Fischer po jednání uvedl, že podpora zemí západního Balkánu v 
začleňování do evropských struktur je dlouhodobá priorita české zahraniční politiky. 
Podle Jana Fischera jednání přineslo výrazný posun ve vztazích obou zemí a 
jmenoval řadu oblastí, kde těsnější spolupráce bude pro obě země jednoznačným 
plusem. 
Nikola Gruevski stejně jako Jan Fischer označil jednání za přínosné a poděkoval 
České republice za trvalou podporu v přistupování jeho země do NATO a Evropské 
unie.  
Po ukončení rozhovorů podepsali ministři vnitra obou států Dohodu mezi vládou 
České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné 
činnosti. 
Zítra se premiéři obou zemí Jan Fischer a Nikola Gruevski zúčastní zahájení 
ekonomického česko-makedonského fóra, kde na úvod přednesou projevy. Součástí 
programu fóra je také slavnostní podpis Dohody mezi vládou České republiky a 
vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci. 
 

10.2.   Premiér Jan Fischer se zúčastnil zahájení Česko-makedonské 
podnikatelské fórum 
Česko-makedonské podnikatelské fórum se koná při příležitosti oficiální návštěvy 
ministerského předsedy Republiky Makedonie/FYROM Nikoly Gruevskiho v České 
republice.  
Fórum organizovala Hospodářská komora ČR ve spolupráci s makedonským 
velvyslanectvím v Praze a koná se dnes 10. února 2010. Fóra se zúčastnili zástupci 
podnikatelské sféry obou zemí. Jedním z hlavních témat byly obchodní a investiční 
příležitosti na makedonském a českém trhu.  
 
V rámci tohoto podnikatelského fóra došlo k podpisu Dohody mezi vládou České 
republiky a vládou Republiky Makedonie o ekonomické a průmyslové spolupráci. 
Dokument projednal český kabinet na svém pravidelném zasedání v pondělí 8. února 
2010. „Věřím, že tato dohoda se stane dalším impulsem pro zvýšení aktivity a zájmu 
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českých firem o makedonský trh,“ řekl ve svém dnešním projevu premiér Jan 
Fischer. 
Český premiér Jan Fischer dnes dále uvedl, že vzájemné vztahy jsou velmi dobré a 
úspěšně se daří rozvíjet bilaterální vztahy. Také zmínil, že Česká republika byla vždy 
velkým zastáncem vízové liberalizace v rámci Evropské unie pro země regionu 
západního Balkánu a zjednodušení vízového režimu pro Makedonii, Srbsko a 
Černou Horu implementovaného v prosinci loňského roku, velice uvítala. Podle 
premiéra vede tento krok ke zlepšení vztahů mezi západobalkánskými zeměmi a 
Evropskou unií.  
„Věřím, že dnešní Ekonomické fórum napomůže dalšímu rozvoji a intenzifikaci 
vztahů nejen v oblasti výměny zboží, ale také ve službách, investicích a ve všech 
dalších sektorech ekonomiky,“ dodal v závěru svého projevu předseda vlády ČR Jan 
Fischer.  

12.2.  Evropská rada řešila pomoc Řecku  
Včerejší neformální summit lídrů členských států EU svolal Herman van Rompuy. 
Jednání se za Českou republiku zúčastnil premiér Jan Fischer. 
Hlavním bodem jednání Evropské rady byla pomoc Řecku, které je zmítáno vážnými 
hospodářskými problémy. Jelikož je Řecko členem eurozóny, ohrožuje jeho 
nestabilita a vidina možného bankrotu společnou evropskou měnu Euro. 
Hlavy členských států se na pomoci Řecku dohodli a tamní vládu vyzvali k dalším 
úsporným opatřením. Premiér Jan Fischer uvedl, že Řecko v současnosti konkrétní 
finanční pomoc nežádá a usnesení Evropské rady má spíše pomoci ke zklidnění 
trhů.  

16.2.  České firmy míří do Silicon Valley  
Projekt agentury CzechInvest umožní českým společnostem působit v místě, kde se 
rodí nejmodernější technologie. CzechAccelerator neboli Český technologický 
akcelerátor dnes navštívil také premiér Jan Fischer.  
SAN FRANCISKO 16. února 2010: Předseda vlády Jan Fischer dnes z olympijského 
Vancouveru zamířil do kalifornského Sunnyvale, srdce slavného Silicon Valley. 
Navštíví Český technologický akcelerátor agentury CzechInvest a spolu s pověřenou 
generální ředitelkou agentury Alexandrou Rudyšarovou má na programu také 
jednání se společnostmi Google a Tesla Motor. Odpoledne pak vyrazí do Stanfordu, 
kde mimo jiné poobědvá s bývalou ministryní zahraničí USA a profesorkou 
Stanfordské univerzity Condoleezzou Riceovou a zúčastní se expertní diskuse o 
stavu Evropy a spolupráci ČR a USA.  
„CzechAccelerator je originálním způsobem, jak slibným podnikatelským myšlenkám 
zajistit prostor pro jejich další rozvoj a také originální metodou, jak Českou 
ekonomiku napojit na příliv nejmodernějších technologií přímo z místa, kde vznikají. 
Česká republika se musí zaměřit na moderní obory podnikání, a proto jsem rád, že 
jsem tento program mohl svou návštěvou podpořit,“ říká předseda vlády Jan Fischer.  
Vedle CzechAcceleratoru dnes premiér navštíví společnosti Google a Tesla Motors. 
„Google v České republice působí od roku 2006. Intenzivně spolupracuje s našimi 
univerzitami a právě další prohloubení spolupráce s akademiky bude patřit k hlavním 
tématům dnešního jednání s viceprezidentem společnosti Kentem Walkerem. S 
viceprezidentem Tesly Motors, která se specializuje na výrobu elektrických aut, 
Diarmundem O´Connellem, pak probereme možnosti zapojení českých dodavatelů 
do produkce společnosti,“ vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální 
ředitelka agentury CzechInvest.  
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„Český trh je velmi vstřícný k novým technologiím a proto oceňujeme, že česká vláda 
vnímá i jejich rostoucí důležitost v rozvoji ekonomiky,“ říká Taťána le Moigne, 
ředitelka české pobočky Google, a dodává: “Právě díky internetu a online nástrojům 
teď mají nejenom velké společnosti, ale též malé a střední firmy v Čechách možnost 
využít profesionálního emarketingu a snadněji podnikat i na jiných trzích.”  
„Silicon Valley představuje zcela ojedinělé společenství podnikatelů, výzkumníků a 
vědců, které byste jinde na planetě hledali jen těžko. A CzechAccelerator českým 
podnikům právě sem otevírá cestu,“ dodává Rudyšarová. „Do prvního kola se 
přihlásilo 23 firem. Zájem už o úvodní kolo projektu tak volná místa převyšuje 
šestkrát, což považuji za velký úspěch a potvrzení toho, že české firmy mají co 
nabídnout. Čtyři úspěšné zájemce vybereme už během příští středy 24. února.“ 
Mezi přihlášenými je nejvíce vývojářů softwaru a softwarových aplikací – přesně 21. 
Zbývající dvě firmy působí v oblasti nanotechnologií a zdravotnické techniky. Projekty 
teď posoudí odborný panel složený z technických odborníků, ale i ze zástupců 
podnikatelské veřejnosti. „Výsledkem tak bude kompletní obrázek o jednotlivých 
přihlášených projektech – nejenom o technologii jejich nápadů, ale také o 
možnostech na těchto nápadech reálně vydělat,“ dodává Rudyšarová.  
Z přihlášených 23 projektů jich desítka postoupí do užšího kola. V něm je čeká 
především prezentace svých podnikatelských plánů. „Měly by své projekty představit 
přesně tak, jak by je to už za pár dní mohlo čekat přímo v Silicon Valley. Musí se 
připravit na detailní otázky na podnikatelský plán, použité technologie nebo třeba na 
to, nakolik se chtějí věnovat řízení své budoucí firmy. A to všechno v angličtině, 
protože mezi hodnotiteli bude i zahraniční specialista s bohatými zkušenostmi přímo 
ze Silicon Valley,“ vysvětluje Lenka Kučerová, ředitelka zahraničního zastoupení 
agentury CzechInvest v Sunnyvale, kde CzechAccelerator sídlí.  
Do Silicon Valley nakonec odletí čtyři nejslibnější české společnosti. Díky 
CzechAcceleratoru získají kancelářské prostory a některé další doprovodné služby 
pro dva lidi v Plug and Play Tech centru. Sami si hradí výlohy spojené s odletem a 
pobytem ve Spojených státech. Celá nejlepší desítka získá speciální školení vedené 
lektory z Plug and Play Tech Centre, kteří je naučí, jak se nejlépe prodat 
potenciálním investorům.  
CzechAccelerator je v prvním kole určený především pro firmy z oblasti informačních 
a komunikačních technologií nebo biotechnologií. Sídlí v kalifornském Plug and Play 
Tech Center, jednom z nejúspěšnějších podnikatelských inkubátorů světa, který se 
specializuje právě na hledání investorů pro začínající podnikatele  
První Češi do Silicon Valley vyrazí 1. dubna. V červenci plánuje CzechInvest poslat 
do Silicon Valley druhou letošní skupinu čtyř podniků. Zájemci se do ní budou moct 
hlásit od dubna na www.czechaccelerator.cz  
 
PROGRAM PŘEDSEDY VLÁDY 16.2.  
19:20 – 20:00 Návštěva Google  
20:10 – 20:40 Návštěva CzechAccelelator 
21.10 – 21.35 Návštěva Tesla Motors 
21:45 – 22:45 Oběd s Condoleezzou Riceovou  
23:00 – 23:30 Setkání s rektorem Stanford University Johnem Hennessym 
00:00 – 01:30 Akademická debata spolupořádaná Stanford University Forum on 
Contemporary Europe and Stanford Institute for Economic Policy Research   
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22.2.   Bezpečnostní rada státu řešila kybernetickou bezpečnost ČR 
Rada rovněž projednala aktuální problematiku Severoatlantické aliance a Evropské 
unie v bezpečnostní oblasti. 
Projednávaná Analýza aktuální úrovně zajištění kybernetické bezpečnosti České 
republiky má za cíl stanovení subjektu (národní autority) odpovědného za otázky 
informační (kybernetické) bezpečnosti, který by provedl analýzu stávající legislativy v 
této oblasti a navrhl nutné změny. 
 
Každoročně se Bezpečnostní rada státu také zabývá Informacemi o závěrech 
výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného 
ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2009. Materiál stručně a 
přehledně charakterizuje problematiku činnosti mezinárodních kontrolních režimů za 
rok 2009 a podíl české strany na těchto jednáních.  
Bezpečnostní rada státu se také zabývala naplněním položky výdajů Prostředky na 
financování zapojení občanů ČR do civilních misí Evropské unie a dalších 
mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu 
státního rozpočtu na rok 2010 a léta následující. Navrhovaný objem finančních 
prostředků, 140 mil. Kč každoročně v letech 2011 až 2013, se jeví jako přiměřený a 
umožní kvalitní zapojení ČR do civilních misí i dobré fungování celého systému 
vysílání expertů do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací.  
Na dnešním jednání byla také předložena pravidelná roční Zpráva o činnosti 
Bezpečnostní rady státu za rok 2009 a Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního 
úřadu za rok 2009, která obsahuje statistické údaje o naplňování činnosti Národní 
bezpečnostního úřadu za rok 2009.  
Dalším důležitým bodem jednání byla Strategie boje proti terorismu pro léta 2010–
2012, která navazuje na dokument „Vyhodnocení plnění dokumentu Národní akční 
plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007–2009“ a deklaruje 
základní principy boje proti terorismu v podmínkách ČR. Konkrétní úkoly by měly být 
specifikovány v Aktuálním seznamu priorit v boji proti terorismu.  
Před předložením do vlády byl projednán dodatek vládního usnesení, který reaguje 
na současný vývoj epidemiologické situace i zohledňuje požadavky občanů a 
rozšiřuje vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti pandemické chřipce o 
obyvatele České republiky, kteří mají o očkování zájem. Dále rozšiřuje vakcinaci u 
dětí ve věku od 3 do 9 let s tím, že všem zdravým dětem této věkové skupiny bude v 
případě zájmu rodičů aplikována jedna poloviční dávka očkovací látky. 

25.2.  V Budapešti se sešla Visegrádská čtyřka  
Hlavním tématem summitu bylo propojení energetické infrastruktury členských zemí 
Visegrádské čtyřky 
Premiér Jan Fischer se zúčastnil summitu V4 v Budapešti, jehož hlavním tématem 
bylo propojení energetické infrastruktury zemí visegrádské čtyřky, tedy České 
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, spolu se zeměmi západního Balkánu. 
Summitu se zároveň zúčastnili i zástupci Bulharska, Chorvatska, Srbska či 
Rumunska či zvláštní vyslanec pro energetiku USA.  
Společné jednání se týkalo především snahy dlouhodobé spolupráce v energetické 
oblasti, která přispěje k energetické bezpečnosti regionu. Zástupci jednotlivých států 
se na jednání snažili shodnout především na postupu v případě, že by opět nastala 
podobná situace jako loňská plynová krize, která zasáhla státy střední a východní 
Evropy. Hlavními tématy společného jednání bylo propojení energetické 
infrastruktury s Chorvatskem, Srbskem a dalšími státy na Balkáně a stavba nového 
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plynovodu Nabucco. Ten má vést z oblasti Kaspického moře přes Turecko a sníží tak 
závislost evropských států na plynu z Ruska. Nový plynovod South Stream, který 
povede přes Bulharsko, Řecko, Srbsko a Maďarsko, se má stát jeho významným 
konkurentem. "Diverzifikace zdrojů je pro energetickou bezpečnost klíčová," uvedl na 
summitu V4 premiér Jan Fischer.  
Předseda české vlády se před summitem setkal také s americkým velvyslancem pro 
energetiku Eurasie Richardem Morningstarem. Společně jednali především o rozvoji 
jaderné energetiky v České republice, konkrétně o dostavbě jaderné elektrárny 
Temelín 

26.2.  Americké námořnictvo otevřelo v Česku kancelář  
Mladá fronta. Česko se stalo první zemí bez moře, ve které začali působit výzkumníci 
amerického námořnictva. Kancelář Úřadu pro námořní výzkum symbolicky otevřel 
premiér Jan Fischer.  
Moře čtyřem Američanům vyslaným do nové pražské kanceláře však chybět nebude. 
Budou to spíše manažeři. Mají za úkol vyhledávat české vědce, kteří mohou svými 
objevy přispět americké armádě, a podporovat penězi zajímavé projekty. 
Když Američané vyjednávali o umístění radaru v Česku, zavázali se podporovat 
českou vědu. A slib plní, i když od radaru ustoupili. „Žádal jsem, aby se spolupráce 
nezastavila, a bavil jsem se o tom i s prezidentem Barackem Obamou při tom 
známém nočním telefonátu,“ připomenul včera předseda vlády Jan Fischer. Kancelář 
je prvním splněným slibem Američanů. 
Český program pro USA 
První spolupracovníky už Američané našli ještě před otevřením kanceláře, a to na 
Českém vysokém učení technickém. Tamní laboratoř pro ně například vyvíjela 
speciální program, který odhalí hackera vloupávajícího se do počítačové sítě. 
Napsala jim i program, který pomáhá při navigaci bezpilotních letadel. 
„Tyto projekty už jsme odevzdali, ale pracujeme na dalších a ty předchozí 
zdokonalujeme,“ vysvětlil včera Michal Pěchouček z katedry kybernetiky ČVUT. 
Základní grant, který může vědec obdržet, činí 25 tisíc dolarů, ale může se vyšplhat 
několikanásobně výše. Výzkumy podporované armádní kanceláří nepodléhají 
žádnému utajení, vědci nebudou nijak speciálně prověřováni a mohou výsledky své 
práce volně publikovat. Úřad pro námořní výzkum založil v roce 1945 americký 
prezident Harry Truman. 
Ve vědeckém světě proslul například jako instituce, která jako první vyslala vědce v 
batyskafu do nejnižšího bodu na Zemi, známého jako Mariánský příkop 11 kilometrů 
pod hladinu moře. Ponořili se tam téměř před padesáti roky 23. ledna 1960. 
Kromě Česka má na světě úřad čtyři pobočky. „Češi a Američané spolupracují ve 
vědě už od roku 1585,“ řekl včera s úsměvem americký viceadmirál Harry Harris. 
Toho roku přišli do Ameriky první čeští osadníci. Hned poté jako z rukávu vysypal, v 
čem už byli Češi prospěšní americké vědě. S námořníky už spolupracoval český 
vědec Antonín Svoboda, který pomohl vyvinout za války protiletadlový zaměřovač pro 
válečné lodě.  
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH 
VĚCÍ 
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3.2.  Ministr Kohout v nemocnici kvůli náhlé nevolnosti  
Ministr zahraničí a místopředseda vlády Jan Kohout prodělal náhlou zdravotní 
indispozici. Podle včerejších informací ministerstva byl na pozorování, zřejmě v jedné 
z pražských nemocnic. 
Není zatím jisté, jak dlouho bude šéf diplomacie hospitalizován. Nemělo by ale jít o 
velmi závažný zdravotní problém, protože zatím se neruší ministrův program na další 
dny. 
Kohout se kvůli zdravotní indispozici nemohl účastnit včerejšího (2. 2.) jednání 
Sněmovny. Jeho omluvu oznámil předseda dolní komory Miloslav Vlček (ČSSD) 
krátce po půl třetí odpoledne. „Pan místopředseda Kohout je hospitalizován,“ uvedl. 
Zaměstnanci ministerstva potvrdili, že jejich šéf měl zdravotní potíže, o 
podrobnostech je ale podle mluvčího Filipa Kandy předčasné hovořit. Nejde ale 
podle něj o nějaký velmi závažný zdravotní problém. „Má to být lehká záležitost. 
Program pana ministra na další dny se neruší,“ řekl Kanda Právu. 
Kohout byl koncem minulého týdne v Londýně na konferenci o Afghánistánu. V 
pondělí se účastnil jednání vlády i následné tiskové konference. Minulý týden musel 
ke sněmovnímu lékaři druhý z místopředsedů vlády, ministr obrany Martin Barták.   
  

11.2.   Summit EU bude řešit budoucnost evropské ekonomiky 
 
ČRo 1 - Radiožurnál, pořad: Právě dnes. Vyjádření Mileny VICENOVÉ, české 
velvyslankyně při Evropské unii.  
¨ 
Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka 
Jak udělat z evropské ekonomiky sílu schopnou obstát v budoucnu ve světové 
konkurenci, o tom budou v Bruselu jednat šéfové států a vlád evropské 
sedmadvacítky. Mimořádný summit svolal předseda Evropské rady Herman Van 
Rompuy. Chce, aby mu někteří ..., aby mu evropští lídři odsouhlasili vytvoření 
strategie na dalších 10 let. Její pravidla by měla být závaznější než dosud. Unie už v 
roce 2000 přijala Lisabonskou strategii, jak se stát nejsilnější a nejprogresivnější 
ekonomikou na světě. Její cíle se ale nepodařilo naplnit. 
Pavel NOVÁK, redaktor, Brusel 
Hospodářská prosperita Unie v další dekádě má mít jako priority maximální využívání 
vědeckých poznatků, ohled na životní prostředí a také občany. Jedním z jejích cílů 
bude zvyšování zaměstnanosti, ale také snižování rozpočtových deficitů a plné 
využívání volného společného trhu. Podle naší velvyslankyně při Unii Mileny 
Vicenové chce předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, aby si tento program 
vzaly za svůj všechny země. Strategie by měla být co nejpřímější. 
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně při Evropské unii 
Nepřipravují to vůbec úředníci, tentokrát se začíná od hlav států. Chce mít jasnou 
zacílenou strategii a jasnou silnou podporu. 
Pavel NOVÁK, redaktor, Brusel 
Pavel Novák, Český rozhlas, Brusel.  
 
 



- 19 - 

11.2.   Český konzulát ve Vancouveru 
Právo: Ministerstvo zahraničních věcí otevřelo od 10. února ve Vancouveru dočasný 
konzulát. 
Na adrese 1755 East 2nd Avenue, Vancouver, BC, V5N 1E3 budou poskytovány 
konzulární služby českým návštěvníkům her v naléhavých případech, možná je i 
telefonická domluva na čísle 001 (613) 2936667, které bude do 1. března dostupné 
24 hodin denně. 
Kontakt s konzulátem bude možný i prostřednictvím českého velvyslanectví v Ottawě 
nebo jakéhokoli zastupitelského úřadu členského státu Evropské unie ve 
Vancouveru. 

15.2.   Ministerstvo zahraničí vyzývá občany, aby odložili cestu do Libye 
ČRo 6, pořad: Zprávy.  
Ministerstvo zahraničí vyzývá české občany, aby do odvolání odložili turistické i 
služební cesty do Libye a nežádali o tamní víza. Severoafrická země je v neděli  
(14. 2.) přestala vydávat občanům zemí schengenského prostoru, kam patří většina 
Evropské unie, včetně českých zemí.  
Na držitele diplomatických pasů se opatření nemá vztahovat. Nevůli možná vyvolala 
diplomatická roztržka mezi Libyí a Švýcarskem, kde byl loni zatčen syn libyjského 
vůdce Hanniball Kadáfí. Švýcarsko je přidružená země schengenského prostoru. 
Evropská komise zjišťuje podrobnosti aféry a připravuje reakci.   

19.2.  Česko otevře konzulát na Krymu  
Právo: Honorární konzulát ve městě Simferopol v ukrajinské autonomní republice 
Krym otevře ještě letos Česká republika. Při setkání s předsedou krymské vlády 
Viktorem Plakidou to oznámil český velvyslanec Jaroslav Bašta, informovala včera 
(18. 2.) místní agentura KIA. Česko má nyní na Ukrajině kromě kyjevské ambasády 
generální konzuláty v Doněcku a Lvově.   

22.2.  V loňském roce stát utratil za zahraniční cesty českých politiků a 
návštěvy zahraničních hostů v tuzemsku více než v roce předchozím  
Hospodářské noviny.  Uvedlo to včera (22. 2.) ministerstvo zahraničí. V roce 2009 
stát za vrcholné návštěvy zaplatil nejméně 71,6 milionu korun, předloni 39,7 milionu 
korun. Celkem 31 milionů stály návštěvy organizované prezidentskou kanceláří. 
Uvádí to materiál ministerstva o tuzemských a zahraničních návštěvách, který má k 
dispozici ČTK.  

25.2.  Prohlášení MZV k úmrtí kubánského politického vězně  
MZV ČR je hluboce znepokojeno zprávou o úmrtí kubánského politického vězně a 
vězně svědomí Orlanda Zapaty. Tamaya. 
25.02.2010 16:18 
Dne 23. února 2010 zemřel v nemocnici v Havaně, na následky protestní hladovky 
trvající 85 dní, jeden ze 75 tzv. vězňů svědomí zatčených v březnu 2003, Orlando 
Zapata Tamayo (42 let). Zapata byl jedním z více než 200 oponentů kubánského 
režimu, kteří jsou na Kubě vězněni. 
MZV ČR je hluboce znepokojeno touto událostí a vyjadřuje svou hlubokou účast 
rodině i blízkým. Vyzýváme kubánské úřady, aby zajistily řádné prošetření celého 
případu. 



- 20 - 

MZV ČR vyzývá kubánskou vládu, aby propustila všechny politické vězně, a zejména 
ty, jejichž zdravotní stav je v důsledku věznění vážný. MZV ČR také vyzývá 
kubánskou vládu, aby co nejdříve přistoupila k ratifikaci Mezinárodního paktu o 
občanských a politických právech, ke které se zavázala svým podpisem v roce 2008, 
a zanechala pronásledování těch, kteří nenásilně usilují o lidská práva a 
demokratické změny v zemi.  
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ČESKÁ ZAHRANIČNÍ AKTIVITA NA 
DALŠÍCH ÚROVNÍCH 
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10.2.  Křest známky s logem EXPA 2010  
ČT 24, 10.2.2010, pořad: Události, komentáře.Účastníci pořadu: Pavel Antonín 
STEHLÍK, Generální komisař české účasti na EXPO 2010, Marcela HRDÁ, generální 
ředitelka České pošty.  
11.02.2010 15:03 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Na hlavní poště v pražské Jindřišské ulici byla dnes večer slavnostně pokřtěna 
známka, která propaguje světovou výstavu EXPO 2010. Připomínám, že výstava v 
Šanghaji začíná 1. Května. Česko tam bude mít stánek, kde představí třeba i 
slavného génia Járu Cimrmana. 
Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka 
Nová známka má motiv českého pavilonu v Šanghaji. Fasádu tvoří mapa Starého 
města pražského z hokejových puků. Její křest se symbolicky odehrál ve 20:10. 
Petr ŠTĚPÁN, jeden z autorů známky 
Známku jsme průběžně vytvářeli třeba měsíc, možná dva. 
Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka 
Známka se prodává od rána a stojí 35 korun. Speciální známku pro EXPO vydává 
pošta už popáté. Tahle je ale vůbec první ryze česká. Koupit se dá ve vybraných 
pobočkách a k dispozici je 70 tisíc kusů. 
Pavel Antonín STEHLÍK, Generální komisař české účasti na EXPO 2010 
No, já jsem z ní nadšený, protože je moderní, je úplně jiná, je dělaná jinou formou. 
Marcela HRDÁ, generální ředitelka České pošty 
Česká republika vždycky má velice originální tyhle expozice, tak věřím, že i tato se 
bude líbit. 
Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka 
Pošta souběžně vydala také speciální obálku s logem EXPA 2010. I přesto, že 
výstava začne až v květnu, v Šanghaji je už asi polovina exponátů. Mimo jiné se tam 
představí kontaktní čočky Oty Wichterleho, antivirotika Antonína Holého, lodní šroub 
Josefa Resla nebo tryskový tkalcovský stav. 
Pavel Antonín STEHLÍK, Generální komisař české účasti na EXPO 2010 
Tak my tam opravdu chceme překvapit, my chceme představit Českou republiku jako 
takovou krásnou křižovatku, kam proudí myšlenky, kultury, technologie a Čechy jako 
národ, který to s kreativitou sobě vlastní uchopí. 
Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka 
Česká republika se na výstavě EXPO bude prezentovat s tématem "plody civilizace". 
Český národní den se odehraje v prostorách výstaviště 17. května. Štěpánka 
Martanová, Česká televize.   
 
12.2.  Vsacani hráli a tančili v Chile 
Valašský deník: Soubor Vsacan v minulých dnech sklízel uznání a ovace na své 
cestě po Chile v jižní Americe. Šestnáct muzikantů a tanečníků z Valašska 
reprezentovalo na pozvání velvyslance České republiky v Chile Zdeňka Kubánka 
Česko v rámci oslav 200 let získání nezávislosti této jihoamerické země. 
Valaši rozdávali svým tancem a hudbou radost a krásu v hlavním městě Santiagu de 
Chile, navštívili ale i městečka v podhůří And. 

16.2.  Peruánská vláda dala pamětní desku fotografovi Ingrišovi 
Zlínský deník:  Peruánský velvyslanec v Česku Albert Salas Barahona v pátek 12. 2. 
udělil in memoriam pamětní desku peruánské vlády cestovateli a hudebníkovi 
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Eduardu Ingrišovi, který se do povědomí široké veřejnosti zapsal především písní 
Teskně hučí Niagara. 
Kromě toho napsal šedesát operet a hudbu k jedenácti filmům. Po únoru 1948 se 
Ingriš usadil v peruánské Limě a stal se vyhledávaným fotografem a kameramanem. 
Pamětní desku v pátek v prostorách zlínského muzea převzala vdova po Ingrišovi 
Nina Ingrišová. Český hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentarista, 
kameraman a fotograf by se 11. února dožil 105 let. 
„Eduard Ingriš je opravdu významnou osobností pro Peru, strávil tam čtrnáct let a byl 
velkým přínosem. Věnoval se hudbě, archeologii a je to osobnost, která se podílela 
na rozvoji peruánské kultury,“ prohlásil peruánský velvyslanec. Nina Ingrišová řekla, 
že ji velice mrzí, že jejího manžela ocenila peruánská vláda, ale ne Česká republika. 
Ve zlínském muzeu je uložený Ingrišův archiv, který obsahuje více než tunu 
materiálu. Z toho je asi 40 tisíc negativů, téměř 300 kilogramů filmového materiálu a 
několik desítek kilogramů papíru včetně korespondence a notových záznamů. Mezi 
nejúspěšnější Ingrišovy operety patří Rozmarné zrcadlo, které mělo 1600 repríz. Byl 
také autorem mnoha písní. 
Do Jižní Ameriky odjel v roce 1947 a po únoru 1948, kdy moc v zemi převzali 
komunisté. Do tehdejšího Československa se již nevrátil. Oficiálně portrétoval 
peruánského prezidenta Manuela Pradu, vyhrával mezinárodní soutěže a jeho 
fotografie uveřejňovaly i časopisy jako Time a Life. Ve vlastní produkci vyrobil tři 
celovečerní filmy. Spolupracoval s Ernestem Hemingwayem.   

16.2.   Perla kultury a civilizace Česká expozice v Šanghaji bude křižovatkou 
myšlenek, kultur a technologií.  
Haló noviny: Všeobecná světová výstava EXPO 2010 se letos uskuteční od 1. května 
do 31. října. Svou účast již závazně potvrdilo 192 zemí a padesát mezinárodních 
organizací. Očekávaná návštěvnost má být v historii těchto expozic rekordní - 
očekává se přítomnost sedmdesáti milionů, z toho budou podle odhadů devadesát 
procent tvořit Číňané. Podle propočtů by mělo pavilon České republiky denně 
navštívit až třicet tisíc návštěvníků. Měsíčně by se tedy jednalo asi o milion zájemců. 
Tento předpoklad je reálný - vzpomeňme, jak velký zájem byl o československou 
expozici před více než půlstoletím na bruselském EXPO ‘58, ale i při dalších 
ročnících v dalších zemích. Československé umění sehrávalo v rámci celkové 
koncepce těchto mezinárodních přehlídek významnou roli a zájem o produkci 
pocházející z lidovědemokratického a později socialistického Československa byl 
ojedinělý nepochybně i díky spojení s uměleckými artefakty a celkově kulturním 
zaměřením našich prezentací. Pojem »made in Czechoslovakia« se stal i v době 
probíhající »studené války« synonymem špičkových kvalit a ojedinělé nápaditosti. 
EXPO 2010 
V čínské Šanghaji se již rýsuje konstrukce pro naši národní expozici Plody civilizace 
včetně rámů pro dvacet modulů, které budou z větší části zavěšené nad hlavami 
návštěvníků naší expozice. Symbolické městské bloky budou během letošních šesti 
měsíců, tedy od května do konce října, ukrývat originální exponáty, představující 
Českou republiku třetího tisíciletí jako křižovatku myšlenek, kultur a technologií, jež 
Češi se svou pověstnou invenční tvořivostí přetavují do nápaditých řešení. »Divák se 
v pavilonu České republiky během letošní světové výstavy EXPO v čínské Šanghaji 
seznámí například s novodobými českými objevy a vynálezy, a to i z oblasti 
nanotechnologií či vývoje antivirotik,« upřesňuje manažer marketingu a komunikace 
nadcházející šanghajské světové výstavy EXPO 2010 Jiří František Potužník. 



- 24 - 

Jednotlivé představované prvky moderního i již zanikajícího světa české krajiny a 
českého národa budou propojeny ztvárněnou formou originálních děl výtvarníka 
Václava Mikuleho; expozice tím získá svou svéráznost. Ve městě, kde návštěvníci 
najdou také kaleidoskop, tedy uměleckou projekci pětadvaceti Perel České republiky, 
podobně jako například sochu Jana Nepomuckého s originálními reliéfy pro štěstí z 
Karlova mostu (jediná dvě ohlédnutí za českou historií), totiž přítomné nebudou 
omezovat žádné zdi - šanghajská expozice vyrůstá ze zvlněné zelené plochy 
připomínající vlídnou českou krajinu. V návštěvníkovi by se tak měl rodit pocit, že 
spatřil pavilon otevřené, nádherné a inspirativní země s kreativními obyvateli -
skutečné perly civilizace, jež by měla zůstat předmětem jeho zájmu i po skončení 
EXPO 2010. 
Prostor pro mladé 
Esencí konceptu našeho pavilonu bude exponát nazvaný Czeknowlogy, kdy každý 
pětistý návštěvník pavilonu prožije výjimečné okamžiky: jeho jedinečné emoce 
probuzené bezprostřední přítomností uměleckého díla vytvořeného z ryzího zlata 
přetvoří původní technologie v jeho osobní vůni složenou z deseti unikátních 
ingrediencí. 
Společnost Film Dekor, jež je realizátorem české národní expozice na Všeobecné 
světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, dala výrazný prostor mladým českým 
umělcům. Mezi nejvíce skloňovaná jména patří zejména mladý pražský umělec 
Federico Díaz (1971), jehož exponát na šanghajské výstavě zobrazuje pulzující 
město. Výtvarník Díaz už svými interaktivními instalacemi zaujal také v zahraničí. V 
minulosti se stal nejmladším umělcem, jehož dílo zakoupila pražská Národní galerie. 
Za dílo Generatrix, bezprostředně reagující na návštěvníky a jejich pocity, získal 
nejvyšší uznání odborníků i návštěvníků na milánské výstavě Evropa 2000, konec 
století, zárodek budoucnosti. Jeho známý projekt Earea je umělecko-urbanistický 
koncept univerzitního centra, kde nejmodernější technologie řeší nejen systém 
vzdělávání, ale i konstrukci a energetickou soběstačnost budovy. 
Dalším z galerie mladých současných tvůrců, kteří se budou ve světové konkurenci 
snažit získávat diváckou přízeň, je Jakub Nepraš; v rámci letošní šanghajské 
expozici ho bude reprezentovat interaktivní dílo Pohyb a energie měst. Letos 
devětadvacetiletý Nepraš je absolventem ateliéru »nových médií« pražské Akademie 
výtvarných umění. V roce 2007 jeho Babylonská rostlina obdržela hlavní cenu na 
boloňském mezinárodním uměleckém veletrhu Arte Fiera Bologna a druhé místo 
autor získal na Essl Award v roce 2007. Neprašovu tvorbu už znají v pařížské galerii 
Alain Le Gaillard, v portugalském Portu či italské Padově, trvalé místo zaujímá také 
ve stálé expozici Galerie hlavního města Prahy. Nepraš s pomocí výrazných 
elementů, jako je obraz, pohyb a zvuk, vytváří prostřednictvím počítačových metod 
videomalby, jež projektuje na tvarované plochy. Tím vytváří dojem zvláštní iluze. 
Jeho projekt může vzdáleně evokovat naši světoznámou Laternu magiku, jež oslnila 
svět koncem padesátých let. 
Symbióza s přírodou je naopak typická pro tvůrce Lukáše Rittsteina a Barboru 
Šlapetovou. Sedmatřicetiletý absolvent pražské Akademie výtvarných umění Rittstein 
(1973), laureát ceny Jindřicha Chalupeckého, patří k nejvýraznějším současným 
českým sochařům střední generace. O své práci, jejíž výsledky jsou vystaveny i v 
pražské Národní galerii, výtvarník říká, že »balancuje mezi realitou a abstrakcí«. 
Inspiraci Rittstein hledá i mimo tzv. západní civilizaci, například v pralesních 
motivech: společně se svou věkovou vrstevnicí Šlapetovou výtvarník uspořádal v 
Centru současného umění DOX výstavu Manop, poslední první, jež prostřednictvím 
výtvarných děl a textů diváky konfrontovala s myšlením domorodců Nové Guineje. 
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Malířka a fotografka Barbora Šlapetová (1973) svá studia na pražské Akademii 
výtvarných umění doplnila na montrealské Concordia University a také stipendiem na 
berlínské Kunst Akademie. Ve svých multimediálních projektech Šlapetová mimo jiné 
spolupracuje s americkými astronauty NASA i s lidmi posledních přírodních národů. 
Společně s Rittsteinem napsala knihu Proč je noc černá, za niž získali cenu 
Magnesia Litera. Kromě společných publikací a výstav se oba výtvarníci podíleli také 
na sochařské části interiéru pavilonu indonéské džungle v pražské zoo. 
Moderní formu a obsah ovšem v českém pavilonu připravované šanghajské expozice 
nabízejí také ostatní exponáty. Z dílny tvůrců Jiřího Černého a Jana Malíře například 
pochází projekt Czechoscope, jenž nabídne virtuální možnost proletět se nad českou 
krajinou. Jinde si budou moci děti i dospělí postavit vlastní město nebo stvořit zvíře 
podle svých představ. Nedaleko zase návštěvníky české expozice překvapí 
osvěžovač smyslů autorské trojice Roman Dušek - Lucie Svobodová - Jan Petr 
Muchow. S hudebním skladatelem Muchowem přineseme rozhovor ve čtvrtek. 

21.2.  Zeman v OVM: Do dvaceti, třiceti let bude Rusko členem EU 
Praha – V horizontu dvaceti až třiceti let se stane Rusko součástí Evropské unie. V 
dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl 
předseda Strany práv občanů Miloš Zeman, který společně s předsedou ODS 
Mirkem Topolánkem podpořil účast České republiky v misi v Afghánistánu. "U Kábulu 
se bojuje za Prahu," parafrázoval Zeman známé heslo z občanské války ve 
Španělsku. 
"Rusko je jednoznačnou součástí euroamerické civilizace a ruská kultura je 
jednoznačné součástí evropské kultury. Jsem přesvědčen o tom, že Rusko 
dlouhodobě vplyne do EU," uvedl Zeman, který za základní konflikt 21. století 
pokládá konflikt mezi islámským terorismem a právě euroamerickou civilizací. 
Topolánek k tomu v žertu dodal, že spíše se do té doby Evropská unie stane členem 
Ruské federace. 
Zeman: V Kábulu se bojuje za Prahu 
Afghánistán ovládaný Talibanem je islámská teroristická diktatura financovaná 
narkomafiemi, stejně jako Kosovo je islámská teroristická diktatura financovaná 
narkomafiemi, uvedl v OVM Zeman. V této souvislosti vytkl Topolánkovi, že jeho 
vláda uznala před dvěma lety nezávislost Kosova. 
 Zeman označil sněmovní obstrukce ODS za "pitomost" 
Zemanovi se nelíbí způsob, jakým se ODS ve sněmovně snaží zabránit přijetí 
zákonů navrhovaných ČSSD kvůli navýšení schodku rozpočtu. V Otázkách Václava 
Moravce řekl Topolánkovi, že je v Parlamentu vždycky někdo v menšině, a kdyby 
menšina sněmovnu věčně obstruovala, Parlament nebude nikdy nic dělat. Podle 
Topolánka ale obstrukce patří k legálním prostředkům, které jsou součástí práce 
poslanců. 
"Je to horší než zločin, je to pitomost," zhodnotil Zeman chování ODS po vzoru 
výroku Napoleonova ministra zahraničních věcí knížete Talleyranda. "My se naopak 
snažíme, aby levice nepředřazovala své vlastní populistické kreativní návrhy před 
vládní návrhy," vysvětloval Topolánek. "Ta obstrukce v tomto smyslu je spíše 
pozitivní," soudí předseda ODS. 

26.2.   Velvyslanec Běloruska v ČR Vasilij Markovič zavítal do kraje Vysočina na 
pracovní návštěvu.  
Jihlavské : Velvyslanec Běloruska v ČR Vasilij Markovič zavítal do kraje Vysočina na 
pracovní návštěvu. Setkal se s jihlavskými podnikateli a politiky.  
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V rámci návštěvy si prohlédl některé firmy na Vysočině, které by chtěly své aktivity 
rozšířit na běloruský trh. S Markovičem se setkal předseda představenstva Krajské 
hospodářské komory a místopředseda představenstva Hospodářské komory Jihlava 
Rostislav Dvořák. 
Velvyslanec si prohlédl Motorpal, seznámil se s jeho výrobou a plány. „V současné 
době spolupracujeme především se společností Minský motorový závod, který hraje 
dominantní roli na ruském trhu ve výrobě dieselových motorů pro traktory, osobní 
automobily, autobusy a další stroje,“ řekl mluvčí firmy Jan Nováček. 
Motorpal chce do minského závodu výrazně navýšit dodávky čerpadel, přičemž 
některé komponenty chce z Běloruska i dovážet. „V současné době zvažujeme 
dokonce i montáž čerpadel značky Motorpal v Minském motorovém závodě,“ nastínil 
mluvčí možnosti další spolupráce.    
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