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10.1.  Prezident ČR Václav Klaus přijal představitele Evropského židovského 
kongresu 
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě představitele Evropského 
židovského kongresu při příležitosti jejich oficiální návštěvy v České republice. 
Prezident se setkal s Pierrem Besnainou, prezidentem Evropského židovského 
kongresu, Sergem Cwajgenbaumem, generálním tajemníkem Evropského 
židovského kongresu, Jiřím Daníčkem, předsedou Federace židovských obcí v 
České republice a Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí v 
České republice.  
Prezident republiky s účastníky setkání hovořil o činnosti Evropského židovského 
kongresu a o aktuálním vývoji na Blízkém východě, zejména o izraelsko-
palestinských vztazích a o Íránu. 

11.1.  Prezident Klaus zahájil návštěvu Slovenska setkáním s Gašparovičem 
Setkáním se svým protějškem Ivanem Gašparovičem zahájil v Bratislavě český 
prezident Václav Klaus třídenní pracovní návštěvu Slovenska. Ve slovenské 
metropoli českého prezidenta čekala schůzka s předsedou slovenského parlamentu 
Pavlem Paškou, večeře s premiérem Robertem Ficem, setkání s představiteli 
slovenského průmyslu a v programu byla i Klausova autogramiáda jeho knih 
Ekonomie a ekonomika a Rok třetí. 
Prezident, kterého doprovázela manželka Livia, navštívil 11. a 12. ledna Žilinský kraj. 
V Liptovském Mikuláši se sešel s předsedou kraje Jurajem Blanárem a navštívil také 
místní střední školu, kde besedoval se studenty. Závěrečná část cesty 
prezidentského páru měla soukromý charakter. 

11.1.  Klaus ocenil vztahy se Slovenskem, Mečiara nechtěl komentovat 
Vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou podle prezidenta Václava Klause velmi 
pozitivní a přátelské. Klaus to řekl po setkání se svým protějškem Ivanem 
Gašparovičem. Zhruba tříhodinovou schůzkou začala Klausova třídenní pracovní 
návštěva Slovenska. 
Klaus po jednání potvrdil, že ke Slovensku má osobně blízký vztah. Kromě 
skutečnosti, že odtud pochází jeho manželka Livia, podle něj trvá i úzká spolupráce 
prezidentů obou států. 
Český prezident nechtěl před novináři komentovat spekulace o možném setkání s 
bývalým premiérem Vladimírem Mečiarem. Zdůraznil pouze, že předseda nyní opět 
vládní Lidové strany-Hnutí za demokratické Slovensko sice byl v době jednání o 
rozdělení společného státu jeho partnerem, ale zejména jediným oficiálním 
reprezentantem slovenské vlády. 
Hlavy bývalých federálních republik si podle Gašparoviče vyměnily postřehy z 
vnitropolitického vývoje a bavili se i o postoji k návrhu evropské ústavy nebo o 
budoucnosti Kosova. 
Klaus po schůzce vyslovil obavy z budoucnosti srbské provincie Kosovo. Řešení jeho 
budoucího statutu, které má bývalý finský prezident Martti Ahtisaari předložit po 
blížících se srbských parlamentních volbách, by podle něj nemuselo přinést regionu 
stabilitu. Současně zdůraznil, že ještě nezná postoj nové vlády Mirka Topolánka k 
této záležitosti a nevyjadřuje oficiální stanovisko ministerstva zahraničí. 
Na programu pobytu českého prezidenta ve slovenské metropoli  byla i schůzka s 
předsedou slovenského parlamentu Pavlem Paškou, večeře s premiérem Robertem 
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Ficem, setkání s představiteli slovenského průmyslu a autogramiáda jeho knih 
Ekonomie a ekonomika a Rok třetí. 
Český prezident připomněl, že Slovensko naposledy navštívil v roce 2004. 
Gašparovič by mu měl oplatit návštěvu na jaře, další prezidentská schůzka se má 
uskutečnit na podzim opět na Slovensku. 

11.1.  Prezident Klaus v Bratislavě podepisoval své knihy 
Prezident Václav Klaus v knihkupectví v centru Bratislavy podepisoval své knihy 
Ekonomie a ekonomika a Rok třetí. Ještě předtím, než zhruba půlhodinová 
autogramiáda pro desítky zájemců začala, Klaus mimo jiné ocenil slovenské 
ekonomické reformy a na dotaz novinářů se také vrátil k rozdělení bývalé federace 
před 14 lety. Míní, že ani jedna z obou zemí na tom neprodělala a že to byl zřejmě 
nutný krok, i když si to prý osobně nepřál. 
"Každý ví, že jsem nebyl ten, kdo by prosazoval, aby se tehdy stát rozdělil," prohlásil 
český prezident. Současně připomněl svůj kritický postoj k prohlubování politické 
integrace Evropské unie, když řekl, že není důvod rušit suverénní státy. Dodal, že o 
svých názorech na EU píše mimo jiné i v knihách, které podepisoval. 

11.1.  Vstup ČR a SR do EU podle Klause bez výrazných výsledků 
Vstup Slovenska a Česka do Evropské unie v květnu 2004 nepřinesl oběma zemím z 
krátkodobého pohledu žádné výrazné ekonomické efekty. Uvedl to český prezident 
Václav Klaus při diskusi se slovenskými podnikateli. Klaus opět kritizoval evropskou 
integraci a její dopady na členské země. 
"Nedošlo k jakémukoliv měřitelnému vlivu na hospodářský růst Slovenska či Česka," 
zhodnotil šéf státu více než dvouleté členství obou zemí v EU. Podle Klause má 
evropská integrace spíše negativní vliv na hospodářský růst a ještě horší dopad v 
oblasti politiky. 
Sporný je podle něj například přínos nedávno schválené nové chemické politiky EU, 
známé pod anglickým názvem REACH a vyžadující zkoumání dopadů chemikálií na 
lidské zdraví a životní prostředí. To si od chemického průmyslu vyžádá miliardové 
investice. "Je to nejděsivější věc, která v Evropské unii vznikla," prohlásil. 
Směrnici REACH o regulaci chemických látek schválil Evropský parlament v polovině 
loňského prosince. Cílem je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 
30.000 chemických látkách na evropském trhu. Kompletní databáze by měla 
vzniknout během příštích 11 let. Slovenské a české chemičky varovaly, že tyto 
požadavky by vinou vysokých dodatečných nákladů mohly ohrozit jejich existenci. 
Lisabonskou strategii, podle které se unie má stát v příštích letech 
nejkonkurenceschopnějším světovým seskupením, považuje Klaus za "pokus 
nátlakové skupiny lidí o získání výhod". "Je to lobbistický proces ucházení se o 
veřejné peníze," soudí. Evropská ekonomika podle něj v poslední dekádě roste 
nejpomaleji ze všech významných ekonomických center a tempo jejího růstu navíc 
zjevně klesá. 

11.1.  Klaus na Slovensku potvrdil nadstandardní vztahy obou zemí  
Prezident Václav Klaus při setkáních se svým slovenským protějškem Ivanem 
Gašparovičem a šéfem slovenského parlamentu Pavlem Paškou potvrdil 
nadstandardní vztahy mezi oběma zeměmi. "Slovenskou dimenzi (české diplomacie) 
musíme udržovat," řekl novinářům po setkání s Paškou. 
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Ve slovenské metropoli Klaus mimo jiné besedoval se zástupci slovenského 
průmyslu a při té příležitosti opět kritizoval současnou podobu politické integrace 
Evropské unie. 

12.1.  Klaus v debatě se studenty ocenil reformy bývalé slovenské vlády 
Setkáním s předsedou Žilinského kraje Jurajem Blanárem, primátorem Liptovského 
Mikuláše Jánem Blcháčem a besedou se studenty místních středních škol 
pokračovala návštěva českého prezidenta Václava Klause na Slovensku. V diskusi s 
žáky maturitních ročníků opět ocenil slovenské reformy, která prosadila bývalá vláda. 
Podle českého prezidenta to byly odvážné kroky, které by se v budoucnosti měly 
zemi vyplatit. 
Klaus zopakoval, že rozdělení někdejšího společného státu si sice nepřál, ani jedna z 
obou zemí na něm ale podle něj neprodělala. Odpoledne prezidentský pár navštívil 
vesnici Bobrovec, kde jsou pochováni rodiče Klausovy manželky. 

22.1.  Němečtí vládní politikové odmítají Herzogovu kritiku ústavy EU, Klaus s 
ním souhlasí 
Němečtí vládní politici odmítli poměrně ostrou kritiku evropské ústavy, kterou 
překvapivě vznesl bývalý prezident a uznávaný ústavní právník Roman Herzog. Jeho 
námitky naopak nedávno ocenil český prezident Václav Klaus. 
"Ústava EU neohrožuje parlamentní demokracii v Německu," uvedla v listu Die Welt 
ministryně spravedlnosti Brigitte Zypriesová. Jestliže dokument posiluje pozici 
Evropského parlamentu, pak je to podle ní proto, že v budoucnu má podle ústavy 
více rozhodovat než dosud. 
Bývalý předseda německého ústavního soudu Herzog nedávno v tisku napsal, že 
"zásadní chybný vývoj v Evropské unii" vážně ohrožuje parlamentní demokracii v 
Německu. Politika EU "znepokojujícím způsobem trpí nedostatkem demokracie a 
faktickým odstraněním dělby moci". Spolkový sněm, který je v Německu zodpovědný 
za příslušné zákonodárství EU, už prý je jen málo do tohoto procesu zapojen. 
Václav Klaus se v českém tisku vyslovil pro novou evropskou ústavu, která by 
zabránila postupné unifikaci Evropy. "Tento dokument by ale musel být úplně jiný než 
ten, který zamítla referenda ve Francii a Nizozemsku," napsal před cestou Merkelové 
do Prahy. Také premiér Mirek Topolánek v neděli 21. 1. 2007 řekl, že se Česko k 
ratifikaci evropské ústavy vracet nebude a členské státy by se měly dohodnout na 
jednodušším a srozumitelném textu. 
Německo chce za svého nynějšího předsednictví v EU vypracovat "jízdní řád", který 
by stanovil, jak členské státy dospějí do příštích voleb do Evropského parlamentu v 
roce 2009 k ratifikaci dokumentu. Základem k debatám přitom musí být podle 
Merkelové stávající dokument. 

23.1.  Prezident přijal velvyslance Indonésie, Jemenu, Afghánistánu, Itálie a 
Slovinska 
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací 
listiny tito noví rezidentní velvyslanci:  
 
J. E. pan Salim Said, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Indonéské 
republiky se sídlem v Praze,  
J. E. pan Ahmed Salem Al Jabali, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Jemenské republiky se sídlem v Praze,  
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J. E. pan Mohammad Kacem Fazelly, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Islámské republiky Afghánistán se sídlem v Praze,  
J. E. pan Fabio Pigliapoco, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Italské 
republiky se sídlem v Praze, 
J. E. pan Franc But, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovinské 
republiky se sídlem v Praze.  

23.1.  Prezident svolal schůzku k zahraniční politice ČR 
Prezident republiky Václav Klaus svolal na Pražský hrad schůzku s předsedou vlády 
Mirkem Topolánkem, místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou a ministrem 
zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem o prioritách a koordinaci zahraniční 
politiky České republiky.  
Po schůzce na tiskovém brífinku prezident řekl:  
„Jsem velmi rád, že se tato schůzka uskutečnila. My už jsme si s panem předsedou 
vlády před delší dobou říkali, že potřebujeme udělat setkání, kde bychom sladili noty 
ohledně zahraniční politiky. Myslím, že ta dnešní schůzka v mnohém tento záměr a 
tuto ambici splnila. Říkám to zcela vážně a zcela zodpovědně. Diskutovali jsme 
formální otázky koordinace, spolupráce, vzájemné informace, vzájemné podílení se 
na různých akcích, jakousi dělbu práce pro využívání společných efektů k tomu, 
abychom něco pozitivního v zahraniční politice mohli dosáhnout, protože to je 
samozřejmě naším cílem. Druhá část schůzky se dotkla několika konkrétnějších 
témat, která dneska stojí před námi – ať je to už otázka Evropské unie, evropské 
ústavy, ať jsou to některé otázky bilaterálních vztahů, energetiky a podobně. Myslím, 
že názory na tyto věci nemáme diametrálně odlišné, a myslím, že i ta dnešní schůzka 
naznačila, že je možné, abychom v těchto věcech žili v pozitivní kohabitaci mezi 
prezidentem a vládou.“ 

24.1.  Český prezident o radarové základně USA v ČR 
Na téma protiraketové základny se Václav Klaus vyjádřil, poté co česká 
Bezpečnostní rada státu dala zelenou vyjednávání o umístění americké radarové 
základny na českém území. Podle Klause je rozhodnutí o základně politickým aktem. 
Za klíčové prezident považuje dohodnout s Američany detailní a pro Česko 
výhodnou dohodu, která zamezí případným problémům v budoucnu. 

25.1.  Klaus ani Kaczyński nepovažují za nutné rychlé řešení euroústavy 
Prezident Václav Klaus se ve Varšavě vyslovil proti snahám rychle řešit situaci kolem 
evropské ústavní smlouvy. S polským protějškem Lechem Kaczyńským se shodli, že 
nepřijetí euroústavy neuvrhlo Evropskou unii do krize. V nynější podobě euroústava, 
kterou v referendech zamítly Francie a Nizozemsko, není použitelná, míní Klaus. 
Český prezident se s Kaczyńským setkal na neformální pracovní večeři. Mluvili spolu 
i o žádosti USA umístit v Polsku a v ČR protiraketovou základnu a podle 
Kaczyńského budou své kroky koordinovat. 
"Samotná myšlenka základny je bezesporu dobrá," prohlásil Kaczyński po schůzce 
před novináři s tím, že o podrobnostech se teprve bude mluvit. "Vyměnili jsme pár 
slov (o základně), ale bez podrobností. Polsko odpoví na nabídku v této věci a zatím 
mohu říci pouze tolik - myslím si, že budeme naši činnost v této otázce koordinovat," 
prohlásil také polský prezident. Na dotaz, jak Polsko na americkou žádost odpoví, 
odvětil Kaczyński, že "jen pán bůh zná budoucnost". 
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Američané chtějí v Česku umístit obranný radar, v Polsku vlastní základnu. Klaus 
poukázal na to, že Česko je o krok napřed, neboť Bezpečnostní rada státu už před 
pár dny vyjednávání s Američany schválila.  
Pokud jde o euroústavu, jsou známé spíše skeptické postoje českého i polského 
státníka. "Oba si myslíme, že není pravdou, že v Evropě nastala nepřijetím ústavy 
nějaká krize. Proto si nemyslíme, že je třeba dělat nějaké příliš rychlé, radikální, 
překotné řešení," řekl po schůzce novinářům Klaus. 
"Vidíme, že v krizi jsou někteří lidí, kteří spojovali své naděje s Evropskou ústavou," 
řekl bez detailů, zřejmě v narážce na ty členské země Evropské unie, jejichž politici 
ústavní smlouvu EU prosazovali. "Ti jsou nervózní a snaží se vytvářet dojem, že 
Evropská unie je v krizi," prohlásil Klaus, který pojede na oficiální návštěvu Polska 
začátkem léta. "Chtěli ústavou (EU) udělat velký skok dopředu a teď jsou zklamáni, 
že se jim to nepovedlo," podotkl Klaus. 
"Myslím, že máme oba pragmatický přístup, racionální přístup, nevoláme nikdo po 
nějaké revoluci, ale máme pocit, že něco s tím je udělat třeba, a že ústava v té 
dosavadní podobě použitelná a přijatelná není," dodal český prezident. Setkání s 
polským protějškem si pochvaloval: "Jsem rád, že v mnoha věcech jsou naše názory 
velmi, velmi blízké" a celou schůzku označil za "velmi cennou a velmi užitečnou". 

29.1.  Předseda ústavního výboru EP Leinen ostře kritizoval Klause 
Přetrvávající opozice českého prezidenta Václava Klause proti dalšímu rozvoji 
Evropské unie vžene Českou republiku do izolace, uvedl v Bruselu předseda 
ústavního výboru Evropského parlamentu Jo Leinen. Podle něj je Klausova politika 
"namířena proti zájmům České republiky a jejích občanů". 
Klaus se "prostřednictvím euroskeptické polemiky pokouší odvrátit pozornost od 
vnitropolitických problémů České republiky", uvedl Leinen v prohlášení, které poskytl 
ČTK. 
Není to poprvé, co Leinen kritizuje Klause. V dubnu 2005 ho kvůli odmítavému 
postoji k ústavě před prvním referendem napadl spolu s tehdejším místopředsedou 
EP Alejoem Vidalem-Quadrasem.  
Leinen tentokrát Klausovi vzkázal, že na rozdíl od jeho "antievropských projevů 
přináší evropská ústava českým občanům důležitý pokrok a výhody". Zdůraznil také, 
že čeští politici se zúčastnili přípravy ústavy a "sami přispěli ke konečnému 
výsledku". 
Europoslanec také ČTK řekl, že Klaus vytváří dojem, že s ústavou lidé něco ztrácejí. 
Podle Leinena prý naopak získají větší vliv na politiku EU - přímo i nepřímo. 
Posílením role národních parlamentů i EP, které ústava předpokládá, se budou moci 
čeští občané mnohem více podílet na evropské politice, tvrdí. Klaus prý mate občany 
v ČR i dalších zemích, vytváří nedorozumění a přehání ve snaze popřít dobrou vůli, 
která byla za ústavou, řekl Leinen. 
Není to soukromá osoba, ale prezident, dodal. Má samozřejmě právo na názor, ale 
musí očekávat, že bude konfrontován, zdůraznil. 
Ve svém prohlášení připomněl, že ústavu zatím ratifikovalo 18 členských států, tedy 
dvě třetiny unie. ČR patří společně s Polskem k těm málo zemím, které se nadále 
brání dostát svým povinnostem a zahájit ratifikační proces, uvedl německý sociální 
demokrat Leinen. 
"Chtít teď měnit pravidla pro ratifikaci evropské ústavy by bylo stejné, jako 
kdybychom měnili pravidla hokejového utkání po dvou třetinách. Toto právo nemá 
žádný rozhodčí a již vůbec ne jeden z hráčů, jak se jím snaží v týmu vrcholných 
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evropských představitelů být český prezident Václav Klaus," uvedl europoslanec ve 
svém prohlášení. 
Odmítl Klausovu představu unie "jen jako velkého trhu". Podle Leinena unie bude s 
ústavou fungovat efektivněji "v oblasti energetické politiky, v boji proti terorismu nebo 
v oblasti imigrační politiky". 
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA 
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30.1.  Místopředseda Sněmovny L. Zaorálek apeluje na vládu ČR, aby 
přehodnotila svůj postoj k euroústavě 
"Apelujeme na vládu České republiky, aby přehodnotila svůj postoj k vyjednávání o 
Euroústavě. Vláda se totiž snaží obcházet Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, 
což je v tak důležité věci nepřípustné. Sněmovna musí trvat na tom, aby byla 
informována, kdo a jakým způsobem bude Českou republiku v jednání zastupovat,“ 
řekl na tiskové konferenci ČSSD místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Lubomír Zaorálek.  
Podle ODS a europoslance Jana Zahradila (ODS), který byl premiérem Mirkem 
Topolánkem nejasným způsobem jmenován zmocněncem pro Českou republiku, je 
třeba vypracovat nový text Euroústavy. To by však trvalo pět let, což je nemyslitelné. 
Chceme proto znát jasný názor vlády. „V koalici jsou trhliny, pozice stran jsou 
rozdílné. Jediný, kdo názor má, je europoslanec Zahradil. Ten je však svými názory v 
Evropském parlamentu izolován. Vláda Mirka Topolánka tak zřejmě chce, aby byla 
izolována i Česká republika,“ řekl Zaorálek. 



- 10 - 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 
SENÁT 



- 11 - 

19.1.  Politikové ČR a SRN vyzvali k vyrovnání se s totalitní minulostí 
Češi a Němci by se dále měli vyrovnávat s totalitní minulostí, která není uzavřenou 
záležitostí. Na závěr dvoudenní konference ke třicátému výročí československé 
Charty 77 k tomu vyzvala skupina českých a německých politiků, kteří se fóra 
účastnili a odmítli takzvanou tlustou čáru za minulostí. 
Veřejné povědomí o zločinech spáchaných ve jménu komunistické ideologie je 
nejlepší prevencí před opakováním podobných zločinů, konstatovali ve společném 
prohlášení senátoři Jiří Liška a Jaromír Štětina, německý poslanec Markus Meckel a 
vedoucí Nadace pro výzkum a dokumentaci diktatury východoněmecké komunistické 
strany SED Rainer Eppelmann. Překonat totalitu podle nich nelze bez objasnění a 
potrestání spáchaných zločinů. 
Dvoudenní konference, kterou pořádaly české velvyslanectví a České centrum v 
Berlíně, se věnovala tomu, jak se Česko a Německo po roce 1989 vyrovnávají s 
totalitní minulostí. Účastnili se jí mimo jiné ředitelka německého vládního úřadu pro 
dokumentaci východoněmecké tajné služby Stasi Marianne Birthlerová nebo český 
historik Vilém Prečan, socioložka Jiřina Šiklová a šéf nadace Charty 77 František 
Janouch. 
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5.1.  Čechům v Afghánistánu možná pomohou slovenští lékaři či piloti 
Slovenští lékaři možná vypomohou v české vojenské nemocnici v Afghánistánu, jejíž 
otevření se chystá na únor. Není rovněž vyloučené, že příští rok nad afghánským 
územím budou ve vrtulnících létat česko-slovenské posádky. Informoval o tom 
slovenský ministr obrany František Kašický a jeho český protějšek Jiří Šedivý. 
Podle obou ministrů by se v blízké době mohla uzavřít i otázka dělení vojenských 
archívů z období společného státu. 
"Informoval jsem se, zda by nebylo možné, aby slovenští lékaři vypomohli v české 
nemocnici, která bude otevřena na kábulském letišti v únoru. Měli bychom například 
zájem o chirurgický tým," upřesnil Šedivý. 
Slováci by podle něho Čechům mohli vypomoci i v příštím roce, kdy Česko bude mít 
na starosti provinční rekonstrukční tým v Afghánistánu. Čechům by se prý hodily 
posily pro posádky vrtulníků. 
"Byla by to výborná příležitost vytvářet smíšené česko-slovenské posádky. Nám by to 
vytrhlo trn z paty a pro slovenské piloty by to byla výborná zkušenost," dodal Šedivý. 
Kromě toho podle něho obě země pokračují i v přípravě společné jednotky pro 
Evropskou unii. 
Podle Kašického bude slovenská strana o návrzích českého ministra uvažovat a v 
krátké době zaujme oficiální stanovisko. Ministr nicméně naznačil, že návrhy mají 
šanci na úspěch. Slovensko totiž nyní zvažuje vyslání chirurgického týmu do 
Libanonu a také spolupráci s maďarským provinčním rekonstrukčním týmem v 
Afghánistánu. "Právě Česká republika bude přebírat velení tohoto týmu v roce 2008. 
Je to cesta shodná s našimi záměry," uvedl Kašický. 
Slovensko má v Afghánistánu téměř šedesátičlennou ženijní jednotku. Vláda 
premiéra Roberta Fica zatím nevyhověla požadavku NATO, aby přesunula vojáky do 
nebezpečné jižní části země. Kromě 66členné posádky, která hlídá letiště v 
afghánském hlavním městě Kábulu, má Česká republika v této zemi také 82členný 
tým ženistů. 
Ministři se v Trenčíně zúčastnili slavnostního nástupu 220 vojáků slovenské a české 
armády před jejich vysláním do mise KFOR v Kosovu a 35 příslušníků vojenské 
policie, kteří se zúčastní operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině. Vojáci by měli na 
misi strávit šest měsíců. 

8.1.  Zelení budou v české vládě prosazovat uzavření Temelína 
Strana zelených bude v české vládě prosazovat vypnutí jaderné elektrárny Temelín 
(JETE), pokud bude nový kabinet Mirka Topolánka u moci po celé čtyřleté funkční 
období. V rozhovoru pro vydání regionálního deníku Neues Volksblatt, jenž vychází v 
hornorakouském Linci, to řekla kandidátka zelených na ministryni školství a bývalá 
předsedkyně sdružení Jihočeské matky Dana Kuchtová. Strana zelených se 
domnívá, že Praha nedodržela takzvaný protokol z Melku mezi Rakouskem a ČR. 
Podle dlouholeté jihočeské odpůrkyně "jaderného nebezpečí" je úspěchem Strany 
zelených už skutečnost, že do koaliční smlouvy s ODS a KDU-ČSL prosadila 
ustanovení, že se nebude plánovat výstavba dalších dvou reaktorových bloků JETE, 
jak prosazuje energetická společnost ČEZ. 
"Jestliže jsme dosáhli toho, že ODS, jež má blízko k průmyslové lobby, podepíše 
zřeknutí se dalších reaktorů v Temelíně, pak už to je vítězství a nakročení k 
zastavení (provozu JETE)," prohlásila Kuchtová. 
Podle ní by však čeští zelení k prosazení svého cíle museli mít k dispozici čtyři roky 
ve vládě. "Může se stát, že to půjde rychle, neboť v Temelíně existují technické a 
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právní problémy," věří však Kuchtová. Podle aktivistky a političky se Strana zelených 
domnívá, že Česká republika neplní takzvaný melkský protokol. Zdůraznila, že 
důvodem je loňská kolaudace JETE bez předchozích bezpečnostních opatření v 
elektrárně. 

8.1.  Dana Kuchtová: Odklon od jádra možný v horizontu delším než čtyři roky 
Kandidátka Strany zelených na funkci české ministryně školství a bývalá 
předsedkyně sdružení Jihočeské matky Dana Kuchtová vyloučila, že v rozhovoru pro 
rakouský regionální deník Neues Volksblatt mluvila o uzavření jaderné elektrárny 
Temelín v krátkodobém horizontu. "Je to politicky nerealistické," řekla ČTK. List 
napsal, že zelení budou v české vládě prosazovat vypnutí Temelína, bude-li nový 
kabinet Mirka Topolánka u moci celé čtyřleté funkční období. 
Zelení podle Kuchtové respektují koaliční dohodu, podle níž nebude vláda plánovat 
další jaderné bloky. Kuchtová tuto formulaci pokládá za vyjednávací úspěch 
zelených, a tvrdí, že si je vědoma, že víc v současné konstelaci prosadit nelze. 
Vyjednávači ODS, lidovců a zelených se ale také shodli, že vytvoří odbornou 
skupinu, jež otevře diskusi o budoucnosti české energetiky. V ní chtějí zelení jednat o 
odstoupení od jaderné energetiky v delším časovém období. 
"Strana zelených nebude v tomto funkčním období prosazovat zastavení jaderné 
elektrárny Temelín," potvrdil ČTK předseda Strany zelených Martin Bursík. Zprávu 
rakouského deníku považuje za nedorozumění. Zelení jsou podle Bursíka skeptičtí k 
jaderné energetice kvůli riziku jaderné havárie, zneužití jaderného paliva a především 
nevyřešenému skladování vyhořelého jaderného paliva po dobu několika stovek tisíc 
let.  
"Jestliže jsme dosáhli toho, že ODS, jež má blízko k průmyslové lobby, podepíše 
zřeknutí se dalších reaktorů v Temelíně, pak už to je vítězství a nakročení k 
zastavení (provozu JETE)," uvedla Kuchtová podle rakouského deníku. ČTK řekla, 
že je to však běh na dlouhou trať. V Německu má zastavení výroby energie z jádra 
trvat zhruba dvacet let a toto rozhodnutí tam musejí odpůrci jaderné energetiky hájit 
před každou novou vládou, zdůraznila. 
Podle Neues Volksblatt Kuchtová věří, že vývoj může jít i rychleji, protože v Temelíně 
existují technické a právní problémy. 

8.1.  Nová vláda chce otevřít debatu o energetice, ne vypínat Temelín 
"Jaderná energetika je nepochybně budoucností evropské energetiky," zopakoval v 
reakci na postoj zelených novinářům svůj názor na atomovou energii Topolánek. 
Vláda se podle něj zavázala, že nebude zahajovat výstavbu dalších jaderných 
zdrojů, současně se ale bude energetikou a jejími perspektivami zabývat. I Česka se 
podle něj totiž týká energetická nedostatečnost.  
Výroky místopředsedkyně Strany zelených Dany Kuchtové ostře odsoudil ministr 
průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS), i s ohledem na rostoucí deficit elektrické 
energie na trhu je označil za destabilizující. "Prohlášení, že její strana bude usilovat o 
zastavení jaderné elektrárny Temelín považuji za flagrantní porušení koaliční 
smlouvy ještě dříve, než na jejím základě byla jmenována nová vláda," uvedl Říman 
v prohlášení, které má ČTK k dispozici. Dodal, že ODS se v žádném případě nebude 
podílet či podporovat takovouto "voluntaristickou a nezodpovědnou politiku". "O 
zastavení či odstoupení od jaderného programu nejsme ochotni uvažovat," zdůraznil 
český ministr průmyslu a obchodu. 
Stejně tak považuje Říman za nehorázné, že tak citlivou záležitost Kuchtová sděluje 
prostřednictvím rakouských sdělovacích prostředků. "Paní Kuchtová by si měla 
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uvědomit, že již nezastupuje Jihočeské matky financované dominantně z rakouských 
zdrojů, ale vládu ČR," upozornil Říman. 
"Strana zelených nebude v tomto funkčním období prosazovat zastavení jaderné 
elektrárny Temelín," potvrdil ČTK předseda Strany zelených Martin Bursík. Zprávu 
rakouského deníku považuje za nedorozumění. Zelení jsou podle Bursíka skeptičtí k 
jaderné energetice kvůli riziku jaderné havárie, zneužití jaderného paliva a především 
nevyřešenému skladování vyhořelého jaderného paliva po dobu několika stovek tisíc 
let. Střednědobým cílem Strany zelených je vystoupení ČR z jaderné energetiky, 
konstatoval. 

9.1.  Nový český kontingent v irácké Basře je už kompletní a začal s prací 
Český kontingent v jihoirácké Basře je už kompletní. V neděli 7. 1. 2007 tam podle 
prohlášení českého ministerstva obrany dorazila poslední část sboru, který celkem 
čítá 99 vojáků. Jeho hlavním úkolem během příštích čtyř měsíců bude ostraha tamní 
základny mezinárodních sil a monitorování stanic irácké policie. 
Čeští vojáci budou v Basře spolupracovat zejména s britskými silami, které v oblasti 
působí. První část české jednotky se do Iráku přesunula už v polovině prosince. 
Bezpečnostní situace v Basře je v porovnání s Bagdádem či provincií Anbár, kterými 
v poslední době zmítá vlna sektářského násilí, klidnější. I přesto ministerstvo obrany 
v prohlášení zaslaném ČTK připustilo, že v oblasti "stále trvají raketové a minometné 
útoky", které jsou zamířené i proti základně, na níž český kontingent působí. 

12.1.  O "visegrádské" televizi budou ještě jednat experti 
Případné vytvoření visegrádské televize či česko-maďarsko-polsko-slovenského 
televizního kanálu ještě posoudí odborníci, než se tento slovenský návrh dostane na 
stůl ministrů kultury. Po schůzce ministrů kultury visegrádské čtyřky (V4) v Budapešti 
to ČTK řekla česká zástupkyně na jednání náměstkyně ministra Petra Smolíková. 
Nápad vytvořit středoevropskou televizi nastolil slovenský ministr kultury Marek 
Maďarič na předchozí schůzce, loni v září v Krakově. Nyní se měla na stůl dostat 
propracovanější představa. 
"Slovenská strana oproti předpokladu nepředložila žádný ucelený projekt. Hodně 
otázek zůstává otevřených," řekla Smolíková. Slovenský návrh, který do rukou 
expertů dostal až v předvečer jednání ministrů, podle ní nepočítá jen s pouhou 
výměnou programů mezi veřejnoprávními stanicemi, ale je spíše inspirován 
francouzsko-německým kanálem Arte. 
Zpočátku by se visegrádský kanál měl na obrazovky dostat prostřednictvím satelitu, 
počítá se však i s nastávajícím přechodem na digitální vysílání. Za otevřené otázky 
Smolíková považuje ochotu stávajících televizí do společného programu přispívat, 
případné společné financování i časový harmonogram. "O tom jsme dosud 
nehovořili, ale určitě vysílání nezačne dříve než za dva tři roky," poznamenala. 
Ministři kultury se v Budapešti shodli na pokračování dosavadních projektů, jako 
například vytváření "visegrádské knihovny" podporou překladů literárních děl ze čtyř 
zemí. Vyslovili se i pro koordinaci pozic V4 v rámci Evropské unie. 

15.1.  Ministr Langer přesvědčoval Sasko o připravenosti ČR na Schengen 
Ministři vnitra Česka a sousední německé spolkové země Saska se v Drážďanech 
shodli, že po skončení hraničních kontrol osob a vozidel v závěru letošního roku by 
se neměla omezit policejní přítomnost v hraničních regionech. Ministr Ivan Langer 
ujistil saského ministra Albrechta Buttola, že ČR podnikne všechno, aby byla 
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připravena na otevření takzvaného schengenského prostoru bez hraničních kontrol, 
aby lidé na obou stranách měli pocit bezpečí a aby se rozptýlily obavy německé 
strany. 
"Naším zájmem je, aby tento prostor byl bezpečný," řekl Langer ČTK. Saského 
ministra informoval, že po skončení kontrol budou složky české hraniční policie 
převedeny do působnosti krajských správ a policisté prakticky zůstanou na místě. 
Také Buttolo po jednání televizní stanici MDR řekl, že hustota policistů se nesmí po 
pádu kontrol omezit. Sasko si zároveň přeje, aby se upravily možnosti přeshraničního 
výsadku například u záchranných sil. 
Langer a Buttolo se setkali v saské metropoli u příležitosti neformální schůzky 
ministrů vnitra a spravedlnosti zemí EU. Česká strana se snaží rozptýlit obavy, které 
minulý měsíc vznesly sousední Sasko a Bavorsko poté, co ministři vnitra EU rozhodli 
ukončit od začátku roku 2008 kontroly osob a aut na hranicích starých a nových 
členských zemí společenství. Ivan Langer chce brzy vysvětlit stanovisko české strany 
také bavorskému ministru vnitra Güntheru Becksteinovi. 

17.1.  Nový výrok Štrasburku o romských dětech z Ostravska teprve za čas 
Velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku jednal o odvolání 
osmnácti mladých Romů z Ostravska proti loňskému výroku nižší instance tohoto 
soudu, který odmítl jejich stížnost na Českou republiku kvůli údajné diskriminaci při 
vzdělávání. Tisková služba soudu ČTK sdělila, že rozsudek lze čekat nejdřív za 
několik týdnů, možná měsíců. 
Romové, kterým je teď mezi 16 a 22 lety, si ve Štrasburku stěžovali, že byli v letech 
1996 až 1999 umístěni do zvláštních škol za okolností, které odporují úmluvě Rady 
Evropy o lidských právech. Štrasburský soud sice uznal, že žaloba je založena na 
některých vážných argumentech, ale dospěl k závěru, že pravidla pro přijímání do 
českých zvláštních škol nemají rasový podklad. 
Stěžovatelé se proti tomu odvolali. Podle nich jde o restriktivní chápání pojmu 
diskriminace. 
Velký senát soudu při asi dvouhodinovém jednání pouze vyslechl argumenty obou 
stran a nyní se bude o záležitosti radit, sdělilo tiskové oddělení soudu. 
Vládu při slyšení zastupoval zmocněnec Vít Schorm, stěžovatele mimo jiné britský 
expert na lidská práva lord Lester of Herne Hill a americký právník James Goldston, 
který působí při Evropském středisku pro práva Romů v Budapešti. Ten loni k tomuto 
případu prohlásil, že pokud tady nejde o diskriminaci, těžko si představit, co by jí 
mohlo být. 
Štrasburský soud je orgán Rady Evropy a jeho závěry jsou pro členské státy rady 
závazné. Velký senát, který se odvoláním zabývá, je jeho nejvyšší instance. Do jeho 
kompetence spadají případy, které vyvolávají závažné otázky ohledně interpretace 
úmluvy o lidských právech nebo i závažné otázky všeobecného charakteru. 

18.1.  Evropský soudní dvůr odsoudil ČR za to, že lékaři z EU musí v ČR 
vstoupit do komor 
Evropský soudní dvůr (ESD) v Lucemburku odsoudil ČR za to, že nesladila své 
zákony o působení lékařů a zubařů z jiných členských států s pravidly EU. Doktory ze 
zemí unie totiž nutí k členství v české lékařské či stomatologické komoře, i když v ČR 
jen hostují. Rozsudek je první nad ČR i nad novou členskou zemí. Soud dal za 
pravdu Evropské komisi a českému státu nařídil uhradit náklady soudního řízení. 
Podle směrnice EU by lékařům a zubařům, kteří v Česku působí jen dočasně, mělo 
stačit členství v komoře v jejich vlasti. Podle českých zákonů musejí ovšem vstoupit i 
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do komory české a platit v ní příspěvky, přestože v ČR například jen dva měsíce 
přednášejí nebo se vzdělávají. Česko mělo svou legislativu s evropskou sladit do 
svého vstupu do EU k 1. květnu 2004. Podmínky upravoval navrhovaný zákon o 
komorách, který byl přičleněn k novele o péči o zdraví lidu. Tuto normu ale prezident 
loni vetoval, mimo jiné právě kvůli mnohým "přílepkům". 
Evropský soud vydal dva prakticky totožné verdikty. Jeden se týká lékařů, druhý 
zubařů. Výši soudních výloh, které má ČR uhradit, rozsudky neupravují. Evropská 
komise nyní rozhodne o tom, do kdy bude po Česku požadovat nápravu. Pokud v 
dané době ČR problém nevyřeší, může jí soud v dalším rozhodnutí udělit pokutu. Její 
výše by se počítala zpětně, tedy od 18. 1. 2007. 
České ministerstvo zdravotnictví chce podle svého mluvčího Tomáše Cikrta 
Evropskou komisi přesvědčit o tom, že "vše je na dobré cestě" a že Česko na 
nápravě pracuje. "Je to hrubé zanedbání minulých vlád. Kvůli malé změně máme 
nyní velkou ostudu," řekl Cikrt ČTK. 
Podle vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry se ČR může případné 
pokutě vyhnout. "My věříme, že se náprava dá učinit v řádu nejbližších měsíců," řekl 
Vondra novinářům. Míní, že se verdikt netýká toho, že by ČR něco činila špatně. "V 
reálné situaci je náš pracovní trh v oblasti zdravotnictví otevřenější než trh v 
Německu, které testováno není," dodal vicepremiér.  
Úprava pravidel pro lékaře z EU je součástí navrhovaného zákona o vzdělávání. Tuto 
novelu ale čeká celý legislativní proces, který může trvat i rok. Podle prezidenta 
České lékařské komory Milana Kubka navíc není jisté, zda ji zákonodárci schválí.  
Soud uznal, že česká strana skluz se sladěním legislativy nepopřela. Informace o 
tom, že se na nápravě pracuje a že ji zbrzdily parlamentní volby a povolební situace, 
mu ale nestačily a žalobu uznal za opodstatněnou. Mluvčí Evropské komise Oliver 
Drewes ČTK řekl, že komise rozhodnutí soudu přivítala. EK teď bude muset určit výši 
náhrad, které ČR zaplatí. Podle Drewese je však na stanovování částky ještě brzy a 
komise se jí bude teprve zabývat. 

20.1.  Rusko se nebojí amerického radaru v ČR, bude s ním počítat 
Rusko se nemusí bát rozmístění části amerického protiraketového deštníku v České 
republice, s novou situací ale musí počítat ve své vojenské doktríně. Ruské agentuře 
RIA Novosti to řekl Leonid Sluckij, místopředseda zahraničního výboru Státní dumy, 
dolní komory ruského parlamentu. Předseda výboru pro záležitosti Společenství 
nezávislých států Andrej Kokošin si myslí, že Rusko bude muset reagovat na 
případný český souhlas s rozmístěním amerického protiraketového radaru. 
"Toto rozhodnutí, pokud se Česko rozhodne kladně, nezůstane bez následků," 
citovaly Kokošina agentury. I další ruští politici varovali před umisťováním americké 
protiraketové základny ve východní Evropě. 
Ruské ministerstvo zahraničí se zatím k novince oficiálně nevyjádřilo. Ruský ministr 
obrany Sergej Ivanov nedávno prohlásil, že nové ruské mobilní raketové systémy 
Topol-M americký protiraketový deštník nemůže ohrozit. 
"Nemělo by to v nás vyvolat alergii, ale je potřeba s tím počítat," míní Sluckij. Pokud 
by ale podobný systém znamenal pro Rusko hrozbu, bude celá situace podle něj cítit 
"duchem studené války". 
Rusko nemůže přehlížet, že "USA začínají využívat mladší členy NATO k rozvinutí 
svých ozbrojených sil", varoval předseda branného výboru Rady federace, horní 
komory ruského parlamentu, Viktor Ozerov. "Rusko bude muset opět protestovat u 
americké strany a vysvětlovat, že bezpečnost a mír v Evropě a ve světě nelze zajistit 
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zvětšováním vojenské síly, ale jen spoluprací ve všech sférách včetně vojenské," řekl 
rádiu Echo Moskvy. 
Naopak předseda zahraničního výboru Rady federace Michail Margelov nevidí v 
případném umístění radaru amerického protiraketového deštníku na českém území 
"přímou hrozbu pro Rusko". Radary na Aljašce jsou blíže ruským hranicím než 
případný radar v Česku, řekl podle agentury ITAR-TASS. 
Za politováníhodné na amerických plánech senátor spíše považuje okolnost, že 
vypadají jako ochrana před Ruskem, ačkoliv to se nechystá nikoho napadnout. 
Nevidí však nic divného na tom, že budování americké protiraketové obrany 
povzbudí vývoj nových vojenských technologií v Rusku. 
Důvod pro umístění radaru v Česku se zdá také jasný: "Je to prostě levnější, než 
(vybudovat radarovou základnu) v Německu, Británii či Francii. I protesty ekologů 
budou v Česku slabší," poznamenal Margelov. 
Státy "nové Evropy" podle něj musí plnit závazky, které přijaly vstupem do NATO a 
Evropské unie - a první účet za to dostalo Česko. 

21.1.  Polský generál míní, že protiraketový systém bude v ČR i v Polsku  
Americko-česká jednání o umístění radaru americké protiraketové obrany v České 
republice neznamenají, že v Polsku protiraketový štít nebude. Agentuře IAR to řekl 
polský generál a bývalý náměstek ministra obrany Stanislaw Koziej. Američané se 
podle něj nejspíše rozhodli rozmístit systém na území dvou států. Vysoký představitel 
amerického ministerstva zahraničí Daniel Fried podle agentury PAP prohlásil, že 
vláda USA chce zahájit s polským kabinetem o umístění části svého evropského 
protiraketového systému v Polsku vážné rozhovory. 
Koziej v rozhovoru pro agenturu IAR reagoval na informaci, že USA oficiálně 
požádaly Českou republiku o umístění radaru protiraketové základny na české 
území. Také Polsko neoficiálně figuruje v amerických úvahách o protiraketové 
základně ve východní Evropě, což po českém oznámení připomínala i polská média. 
Koziej usoudil, že Američané nejspíše chtějí umístit systém na území dvou států - 
radar v Čechách a základnu pro odpalování protiraketových střel v Polsku. Podle 
generála není vyloučeno ani to, že se Američané rozhodli nejprve jednat s Čechy o 
radaru, aby v případě, že jednání s Prahou zkrachují, nabídli Varšavě, že v Polsku 
umístí obě části protiraketového deštníku. 
Vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí pro Evropu Fried podle 
agentury PAP prohlásil, že vláda USA chce zahájit s polským kabinetem vážné 
rozhovory ve věci umístění části svého evropského protiraketového systému v 
Polsku.  
Dobře informovaný zdroj údajně PAP rovněž sdělil, že Washington představil 
Varšavě svůj návrh na formální rozmluvy. Polská vláda na to prý ještě neodpověděla, 
a není jasné, kdy by jednání mohla začít. Podle tohoto zdroje se USA nicméně 
rozhodly, že základna bude v Polsku. 
Fried v rozhovoru pro agenturu PAP ovšem také podotkl, že s rozhodnutím o 
umístění základny musí souhlasit polská vláda. "Polsko samozřejmě bude mít mnoho 
otázek, jak velký protiraketový systém bude, co bude základna zahrnovat, jak na to 
zareagují Rusové, jaké budou záruky, které se týkají bezpečnosti, a také jaký bude 
finanční přínos ze základny. To jsou celkem normální dotazy a já očekávám, že se 
na toto téma uskuteční podrobné rozhovory," uvedl Fried. 
Polská vláda doposud požadovala od Američanů výměnou za souhlas se stavbou 
základny systém protivzdušné obrany, který by měl chránit základnu a také velkou 
část polského území před případnými útoky ze vzdušného prostoru za východní 
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hranicí. "Polsko musí být chráněno, pokud máme mít základnu, musíme mít 
zabezpečení," zdůraznil polský premiér Jaroslaw Kaczyński při zářijové návštěvě 
USA. Polský ministr obrany Radoslaw Sikorski loni v září řekl, že Polsko očekává od 
Američanů instalaci systému protivzdušného obranného systému Patriot. 
Polské ministerstvo obrany ani zahraničí to, že by část základny měla stát v Polsku, 
nepotvrdili. "Zatím nemůžeme ke stavbě protiraketové základny podat žádné aktuální 
informace," řekl ČTK mluvčí polského ministerstva obrany Piotr Paszkowski. Mluvčí 
polské diplomacie Andrzej Sadoś novinářům sdělil jen to, že není tajemstvím, že 
konzultace v této věci s americkým partnerem trvají již několik měsíců. Zdůraznil ale, 
že rozhodnutí polské vlády v této věci ještě nepadlo. Komentář nechtěl poskytnout 
ani mluvčí vlády. 
USA v pátek 19. 1. 2007 oficiálně požádaly ČR, aby se o umístění radaru začalo 
jednat, řekl novinářům český premiér Mirek Topolánek. 
Na informaci už reagovala slovenská diplomacie: "USA, ČR a Polsko jsou blízcí 
spojenci Slovenska a členové NATO, proto jsme přesvědčeni, že všechny kroky, 
které podnikají, jsou zaměřeny na zlepšení bezpečnosti v Evropě a celém 
transatlantickém prostoru," uvedlo slovenské ministerstvo zahraničí v prohlášení. 
Diskutovat o umístění radaru v Česku se podle Topolánka bude měsíce. Kromě 
radaru musí vzniknout i odpalovací základna protiraketových střel. 

21.1.  Výročí česko-německé deklarace si Němci moc nevšímají 
Česko-německá deklarace z roku 1997 je milníkem ve vzájemných vztazích a 
úspěchem na cestě k porozumění mezi Čechy a Němci. K dnešnímu 10. výročí od 
podpisu dokumentu to uvádí prohlášení německého křesťanského bloku CDU/CSU, 
který je nejsilnější formací ve Spolkovém sněmu. Prohlášení je však jedním z mála, 
která na německé politické scéně výročí připomínají.  
"Nespočet společných akcí a opatření přispěly k tomu, že se dějinami zatížené 
německo-české vztahy trvale zlepšují," konstatoval mluvčí skupiny vysídlených 
Němců v CDU/CSU Jochen-Konrad Fromme. Za "nevyřešený problém" ale považuje, 
že ČR nezrušila zákon o amnestii z 8. května 1946, který mimo jiné ospravedlňoval 
násilí na Němcích těsně po skončení války, jakož i dekrety prezidenta Edvarda 
Beneše, které rozhodly o vyvlastnění majetku sudetských Němců a o zrušení jejich 
občanských práv. 
Tradičně kriticky se vyjádřilo Sudetoněmecké krajanské sdružení, které už v roce 
1997 deklaraci odmítlo. Týdeník Sudetendeutsche Zeitung poukázal na "otevřené" 
právní otázky dekretů, práva na domovinu a zabaveného jmění. V souvislosti s 
návštěvou kancléřky Angely Merkelové 26. ledna v Praze landsmanšaft vyjadřuje 
opět připravenost hledat řešení. 

22.1.  Podle ruských novin chtějí USA radarem v ČR sledovat Rusko 
V ruském generálním štábu nevěří tvrzení Pentagonu, že případný radar amerického 
protiraketového systému v ČR bude určen především ke sledování raket z 
"teroristických zemí". Napsal to ruský bulvární deník Komsomolskaja pravda s tím, že 
podobný radar je příliš daleko od odpalovacích ramp v Íránu či Severní Koreji. Proto 
je prý jeho cílem především sledovat Rusko. 
List připomíná nedávná slova náčelníka štábu Jurije Balujevského, podle kterého by 
vznik podobného zařízení u ruských hranic znamenal reálnou hrozbu jeho zemi. USA 
prý systém staví hlavně proto, aby mohly likvidovat ruské rakety už na startu. Podle 
Balujevského však tento "protiraketový deštník" může snadno spadnout na hlavy 
těch, kdo jej drží. 
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"A pokud si nebudeme brát servítky, tak už v době výstavby se nové objekty 
americké protiraketové obrany v Evropě stanou pro ruskou armádu prostě cíli, které 
budou v případě války jako strategické objekty zlikvidovány v první řadě," tvrdí deník. 
Ekonomický deník Kommersant se spíše než hrozbám věnuje v souvislosti s radarem 
i české politické situaci. Všiml si totiž, že americká žádost o zahájení rozhovorů přišla 
jen pár minut po završení dramatického hlasování o důvěře koaliční vládě Mirka 
Topolánka. Připomíná také, že umístění základny podporuje jen 25 procent 
obyvatelstva a velká část Čechů si myslí, že případný příchod amerických vojáků je 
jen opakováním sovětské okupace z roku 1968. České oznámení okamžitě vyvolalo 
kritickou reakci Moskvy, například prokremelský První kanál ruské televize informaci 
ve zprávách podal krajně negativně, napsal Kommersant. 

22.1.  Expertka Gottemüllerová: Ruský nesouhlas s protiraketovým radarem je 
politický 
Ruský nesouhlas se stavbou amerického protiraketového systému v Polsku a České 
republice je motivován především politicky, řekla ČTK Rose Gottemüllerová, ředitelka 
moskevského střediska Nadace Carnegie. Ruští vojenští odborníci byli podle ní 
mnohokrát informováni o podobě "protiraketového deštníku" a vědí, že systém není 
vytvářen jako obrana proti ruským raketám. 
"Naposledy byl v Moskvě před několika měsíci šéf amerického sboru náčelníků štábů 
Peter Pace a vysvětloval, že systém prostě Rusko neohrožuje a ohrozit nemůže," 
připomněla Gottemüllerová. Zdůraznila, že také informovaní ruští techničtí experti se 
několikrát vyjadřovali v tomto smyslu v ruském tisku. Ruská strana z uvažované 
stavby radaru v ČR a raketové základny v Polsku prý dělá především "velké politické 
žihadlo". 
"Je to svázáno s ruským odporem vůči rozšiřování NATO, přibližováním aliance k 
ruským hranicím a velkou politickou kampaní, která se proti těmto věcem rozběhla v 
samotném Rusku," řekla ČTK expertka. 
"Možná nebyli dobře informováni o technických parametrech systému, a tak mají 
pochopitelné obavy. Jiní možná mají určitou politickou agendu nebo nechtějí popřít 
to, co říkali dříve," míní Gottemüllerová. 
Česká republika se podle ní nemusí příliš obávat případné ruské ekonomické reakce. 
"Vaše ekonomika je natolik diverzifikovaná, že se případného ruského tlaku nemusíte 
obávat. Podstatné je, aby NATO zůstalo jednotné," zdůraznila. 
Aliance sama by mohla na situaci zapůsobit v případě, že by připomněla Rusku jeho 
velmi konstruktivní přístup v oblasti společné protiletecké obrany. "Rusko by mohlo 
mít naopak užitek ze západní protiraketové obrany, která by byla vytvářena ve větší 
spolupráci s ním. Tady v Rusku jsou lidé - například ve vojenském průmyslu - kterým 
by se podobný vývoj velmi líbil," podotkla expertka. 

22.1.  Generál Popovkin: Protiraketová základna USA v Evropě je pro Rusko 
hrozbou 
Americká základna protiraketové obrany v Evropě bude pro Rusko znamenat zjevnou 
hrozbu, řekl  novinářům velitel ruských Kosmických vojsk generál Vladimir Popovkin. 
Rusko podle něj v případě vzniku základny přijme "adekvátní opatření". Náčelník 
ruského generálního štábu Jurij Balujevskij v rozhovoru pro únorové číslo časopisu o 
vojenství ATM zdůrazňuje, že Polsko a ČR v honbě za "iluzorními výhodami", jež jim 
spolupráce s USA přinese, rozbíjejí dosud úspěšnou spolupráci Ruska a NATO v 
oblasti protiraketové obrany. 
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Česko mělo případné umístění části amerického systému na svém území 
přinejmenším konzultovat s Moskvou, řekl agentuře ITAR-TASS ruský poslanec 
Andrej Kokošin. "Buď na dvoustranném základě nebo po linii Rusko-NATO," doplnil. 
Rozmístění systému prý neodpovídá zájmům o strategickou stabilitu, neboť umístění 
podobných zařízení v zemích bývalé Varšavské smlouvy je "pro Rusko a jeho 
spojence velmi citlivé". 
Podle generála Balujevského zvažuje Rusko možnosti reakce politického i 
vojenského charakteru, včetně snahy zvýšit možnosti ruských raket protiraketový 
deštník překonat. 
"Samozřejmě nemůžeme pasivně přihlížet, jak se v blízkosti našich hranic budují 
vojenské objekty, které mohou ohrozit strategickou stabilitu a bezpečnost Ruské 
federace," řekl Balujevskij českému odbornému časopisu. 
Upozornil, že pokud americký systém skutečně raketu zničí nad východní Evropou, 
její zbytky - včetně hlavic s jadernou či jinou náloží - mohou spadnout i na ruské 
území. 
"Evropané možná nemají námitky proti tomu, že na jejich území bude v zájmu obrany 
'vzdáleného spojence' dopadat to, co vznikne v důsledku zničení raket. V Rusku však 
vzniká otázka, proč by naši občané měli být rukojmími situace, kdy rozhodnutí 
vedoucí k vyprovokování konfliktu činí někdo jiný než my a jeho následky padají na 
naše hlavy," podotkl generál. 
Podle Balujevského USA rozmísťují systém, který ovlivní strategickou rovnováhu 
právě v době, kdy Rusko plní své závazky v oblasti jaderného odzbrojování a 
výrazně snižuje počty nosičů a jaderných hlavic. Obává se, že rozmísťování 
protiraketových systémů se stane pobídkou ke zlepšování raketových zbraňových 
systémů ve světě. 
"Naše znepokojení vyvolává i skutečnost, že ač sami nejsme iniciátory závodů v 
raketovém zbrojení, mohou se odehrávat v blízkosti našich hranic, což bude i nás 
nutit k adekvátní reakci," vysvětlil Balujevskij. Zmínil také možný nárůst teroristických 
aktivit souvisejících s raketovými základnami, kde by útok zajistil širokou reakci 
veřejnosti. 
Analýza ruské armády prý ukázala, že vznik podobného zařízení je pro Rusko "jasná 
hrozba", vysvětlil Popovkin. Ruská Kosmická vojska mají na starosti především 
vojenskou část ruského vesmírného programu, do jejich působnosti patří ruské 
vojenské satelity. 
"Pochybuji, že trajektorie letu íránských a severokorejských raket povedou přes 
Česko a Polsko. Radarová stanice v Česku ale nepochybně může sledovat činnost 
raketových vojsk umístěných ve středním Rusku i Severní flotily," prohlásil ruský 
generál. Podle něj by Rusko nemělo pochybnosti, kdyby podobná základna vznikala 
na jižním křídle NATO, například v Turecku, které je Íránu nepochybně blíž. 
Ruský vojenský expert Vitalij Dubrovin zdůraznil, že rozmístění systému v ČR a 
Polsku znamená pro Rusko hrozbu, neboť "umožní zasáhnout naše balistické střely 
v aktivní části letu". "To nemůžeme dopustit," prohlásil. Američané podle něj ČR a 
Polsko vystavili hrozbě ruského raketového útoku. "V žádném případě nemůžeme 
nikomu dovolit lehce a beztrestně střílet na naše rakety. Kromě toho jsou mezi 
Českem, Polskem a Ruskem ještě takzvané nárazníkové státy, které také přijmou 
opatření, aby zajistily svou bezpečnost," myslí si Dubrovin. 

22.1.  USA chtějí začít jednat s Polskem o protiraketové základně 
Spojené státy chtějí zahájit formální vyjednávání s Polskem o možnosti vybudovat na 
jeho území část své základny protiraketové obrany. S odvoláním na zástupce 
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americké ambasády ve Varšavě to napsala agentura AP. Radarovou část základny 
by USA chtěly umístit v Česku, v pátek o zahájení rozhovorů požádaly českou vládu. 
Washington podle mluvčího velvyslanectví Andrewa Schillinga prostřednictvím 
diplomatických kanálů dal najevo zájem o zahájení rozhovorů v pátek. "Formální 
diplomatická nóta" by měla následovat, dodal. 
Vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí Daniel Fried polskému deníku 
Rzeczpospolita řekl, že systém protiraketové obrany není namířen proti Rusku, ale 
znamená zvýšení bezpečnosti pro celou Evropu. Polská vláda podle neoficiálních 
informací chce, aby případná jednání s Moskvou vedli Američané. 
Někteří vysocí polští důstojníci v médiích mluví o tom, že umístění základny v Polsku 
by znamenalo posílení pozic země vůči Rusku, protože díky základně by Polsko 
mělo jistotu, že v případě potřeby může počítat s pomocí USA. Generál Boleslaw 
Balcerowicz deníku Rzeczpospolita řekl, že polská vláda by měla s návrhem USA 
souhlasit, ale za vysokou cenu. 
Spojené státy doufají, že rozhovory s Varšavou by mohly začít v příštích měsících. 
Schilling odmítl upřesnit, jaká část základny by měla být v Polsku umístěna. Český 
premiér Mirek Topolánek v pátek 19. 1. 2007 oznámil, že v ČR by se měl případně 
nacházet radar, z čehož vyplývá, že rakety a odpalovací zařízení by se měla patrně 
nacházet právě v Polsku. 
Polský ministr národní obrany Radoslaw Sikorski naznačil, že Varšava chce formální 
jednání zahájit. "Náš nejdůležitější spojenec po nás něco žádá a přirozeně jako 
spojenci mu odpovíme," uvedl. 

22.1.  Rusko vnímá protiraketovou základnu USA v Evropě jako hrozbu; reakce 
USA 
Americká základna protiraketové obrany v Evropě bude pro Rusko znamenat zjevnou 
hrozbu, řekl novinářům velitel ruských kosmických vojsk generál Vladimir Popovkin. 
Rusko podle něj v případě vzniku základny přijme "adekvátní opatření".  
USA ujistily Moskvu, že případné vybudování základny pro ni není hrozbou. "Není to 
namířeno proti Rusku, nýbrž proti neodpovědným státům, které by mohly vlastnit 
technologie ohrožující naše přátele, spojence a Spojené státy," uvedl mluvčí 
ministerstva zahraničí Sean McCormack. USA jsou podle něj otevřeny s Ruskem na 
této iniciativě spolupracovat. 
Česko mělo případné umístění části amerického systému na svém území 
přinejmenším konzultovat s Moskvou, řekl agentuře ITAR-TASS ruský poslanec 
Andrej Kokošin. "Buď na dvoustranném základě nebo po linii Rusko-NATO," doplnil. 
Rozmístění systému prý neodpovídá zájmům o strategickou stabilitu, neboť umístění 
podobných zařízení v zemích bývalé Varšavské smlouvy je "pro Rusko a jeho 
spojence velmi citlivé". 

23.1.  Berliner Zeitung k základně v ČR: Návrat do éry zbrojení 
Plány George Bushe na protiraketovou obranu jsou jen návratem do iluzorního 
myšlení 60. let, že se bezpečnosti dá dosáhnout horečným zbrojením. K záměrům 
vybudovat v Česku a Polsku protiraketový systém to píše německý list Berliner 
Zeitung. Pád do této éry konfrontace by byl fatální. 
V příštích letech tak budou plynout stovky milionů dolarů do projektu, jehož užitek 
experti považují přinejmenším za pochybný. Dosavadní testy ukázaly, že raketová 
obrana je technicky velmi nespolehlivá. 
Vždy pochybný bude tento systém z obranně-politického hlediska. Pro účinný boj s 
terorismem, který je velkou výzvou na začátku 21. století, je zcela nevhodný. Projekt 
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nemusí budit obavy až tak kvůli údajné neúčinnosti, jako kvůli základní myšlence, 
která za ním stojí. Už v 80. a 90. letech minulého století existoval bezpečnostně-
politický konsens, že svět může být bezpečnější jen díky odzbrojení, přinejmenším 
pak díky kontrole zbrojení, dodává Berliner Zeitung. 

23.1.  Moskva: Protiraketová základna není v zájmu globální bezpečnosti 
Americké plány na umístění protiraketové základny ve střední Evropě jsou podle 
náměstka ruského ministra zahraničí Sergeje Kisljaka v rozporu se zájmy globální 
bezpečnosti. Napsala agentura DPA. 
Každá země má právo na obranu, řekl Kisljak pro agenturu Interfax. Nicméně tím ale 
v sousedních zemích nesmí vyvolat pocit nebezpečí, dodal náměstek šéfa ruské 
diplomacie. 
Již v pondělí 22. 1. 2007 velitel ruských kosmických vojsk generál Vladimir Popovkin 
označil rozmístění amerických protiraketového systému v České republice a v Polsku 
za zjevnou hrozbu a uvedl, že v případě vybudování základny Rusko přijme 
"adekvátní opatření". 

23.1.  Premiér Kaczyński míní, že je brzy na kladení podmínek USA kvůli 
základně 
Polský premiér Jaroslaw Kaczyński novinářům řekl, že je příliš brzy na to, aby země 
Spojeným státům kladla podmínky týkající se rozmístění části americké protiraketové 
základny v Polsku. Obavy Ruska, které plány na umístění protiraketové základny 
kritizuje, nejsou podle Kaczyńského spojené s bezpečností, ale se statusem Polska. 
Premiér potvrdil, že Polsko s USA navázalo kontakt. "Dostali jsme plán rozhovorů, to 
je všechno, co lze v této chvíli říci," sdělil. Podle něj je také příliš brzo na kladení 
podmínek. 
Polský prezident Lech Kaczyński, dvojče premiéra, novinářům při návštěvě Turecka 
řekl, že protiraketovou základnou se bude zabývat Rada národní bezpečnosti. Dodal, 
že to však nebude během dvou nebo třech dní, protože jsou důležitější záležitosti. 
V Česku zasedne mimořádně Bezpečnostní rada státu, jejíž členové posoudí žádost 
Spojených států o umístění radarové části základny v Česku, již ve středu 24. 1. 
2007. Zasedání se zúčastní prezident Václav Klaus. 
"Je jasné, že základna, přítomnost takového zařízení v Polsku zlepší naši 
bezpečnost, v žádném případě ji nezhorší, to je bez diskusí," zdůraznil premiér. 
Doplnil, že vyjednávání s Američany bude tvrdé. 
Obavy Ruska ze základny podle premiéra nesouvisejí s bezpečností, ale Rusko má 
obavy, že se tím ještě ztíží jeho možnosti znovunabytí vlivu v oblasti, uvedl Jaroslaw 
Kaczyński. Doplnil, že umístění protiraketové základny v Evropě není namířeno proti 
Rusku. 
Polská opozice nyní tlačí na vládu, aby zveřejnila podrobnosti k návrhu Spojených 
států. Žádné konkrétní informace vláda zatím nezveřejnila. Politici vládní koalice i 
opozice se nicméně shodují na tom, že o přijetí, či odmítnutí návrhu by neměli 
rozhodovat lidé v referendu. "Zodpovědnost by měl nést prezident a vláda stejně jako 
při vyslání vojáků do zahraničí," uvedl Bronislaw Komorowski z opoziční Občanské 
platformy. Vládní Právo a spravedlnost možná bude chtít, aby rozhodoval parlament. 
Názory politiků na základnu jsou různé, většina z nich chce však nejprve znát 
podrobnosti k návrhu a potom se teprve vyjadřovat. 
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24.1.  Ministr Ivanov si nemyslí, že Rusko musí spěchat s reakcí na radar v ČR 
Ruský ministr obrany Sergej Ivanov si myslí, že Rusko nemusí pospíchat s reakcí na 
americký plán rozmístit v ČR prvek protiraketového deštníku. Ivanov to podle ruské 
agentury ITAR-TASS řekl v Dillí, kde je na návštěvě těsně před příjezdem ruského 
prezidenta Vladimira Putina. Přesvědčen prý ale je, že Česko už s americkým 
návrhem na stavbu radaru souhlasilo a rozhovory se vedou "jen naoko". 
Český premiér Mirek Topolánek před nedávnem oznámil, že USA se na ČR oficiálně 
obrátily s žádostí zahájit rozhovory o stavbě radaru protiraketové obrany na českém 
území. Samotné rakety by zřejmě měly být umístěny v Polsku. 
"Zdá se mi, že se to dělá jen proto, aby se uklidnilo veřejné mínění v těch zemích. Ve 
skutečnosti už bylo dávno vše rozhodnuto," prohlásil Ivanov na tiskové konferenci. 
Rusko podle něj nemusí na vznik amerického systému v Evropě okamžitě reagovat, 
protože jeho vlastní strategické jaderné síly jsou schopny zajistit bezpečnost při 
"libovolném scénáři". Zdůraznil také, že Severní Korea ani Írán nemají 
mezikontinentální balistické střely schopné ohrozit USA a jeho spojence. "Proti komu 
je tedy namířena tato protiraketová obrana?," zeptal se novinářů ruský ministr 
obrany. 
Ivanov je přesvědčen, že přijetím amerického návrhu chce Česko i Polsko, "stejně 
jako mnozí další nováčci v NATO" ukázat svou loajalitu. 

25.1.  Europoslanec Ouzký se stane předsedou výboru pro životní prostředí EP 
Český europoslanec Miroslav Ouzký (ODS) se za několik dní stane předsedou 
výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí. Vyplývá to z jednání nejsilnější 
poslanecké frakce Evropské lidové strany a Evropští demokraté (EPP-ED), která 
Ouzkého na funkci doporučila. 
Jednotlivé kluby mají podle d'Hondtova systému rozděleny v parlamentu 
předsednické a místopředsednické funkce. Pokud se ve svém středu shodnou na 
kandidátech, tak ti bývají pak při hlasování ve výborech opravdu schváleni. 
Podle vedoucího delegace českých poslanců v EPP-ED Jana Zahradila má výbor pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin klíčový význam, protože přes 
něj "prochází drtivá část unijní legislativy pro vnitřní trh". Připomněl, že v tomto 
výboru se schvalovala například klíčová směrnice pro chemický průmysl REACH. 
Stejně tak bude podle Zahradila možné posoudit, jak se chrání životní prostředí na 
evropské úrovni. "Vzhledem k tomu, že máme koalici se Zelenými, budeme mít 
možnost se podívat, zda-li všechno, co nám zelení kolegové říkají, také tak je, a jak 
to vlastně s tou ochranou životního prostředí je," řekl ČTK. 
Ouzký byl doposud místopředsedou celého parlamentu. EPP-ED ho ale znovu 
nenavrhla, protože měla k dispozici méně místopředsednických funkcí poté, co se její 
kandidát Hans-Gert Pöttering stal předsedou parlamentu. 
Vedoucí národních delegací EPP-ED také potvrdili do čela výboru pro práva žen 
slovenskou europoslankyni Annu Záborskou. Na předsedu zahraničního výboru 
doporučili zatím neurčeného polského poslance, takže z čela tohoto prestižního 
výboru odejde zkušený matador, německý křesťanský demokrat Elmar Blok. Prvním 
místopředsedou tohoto výboru by měl zůstat český sociální demokrat Libor Rouček. 

26.1.  USA prý mají alternativu k protiraketové základně v ČR a Polsku 
Spojené státy mají připraveno i náhradní řešení pro případ, že by nadcházející 
jednání s Českem a Polskem o umístění protiraketové základny ztroskotala. Uvedl to 
podle agentury Reuters vysoký činitel amerického ministerstva obrany. Šéf úřadu pro 
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protiraketovou obranu Henry Obering současně rozptyloval obavy Moskvy, že by 
systém mohl být zaměřen proti Rusku. 
Američané si přejí vybudovat předsunutou radarovou stanici v Česku a na základně v 
Polsku rozmístit desítku protiraketových střel, aby na přelomu let 2011 a 2012 byly s 
to zasáhnout proti případným íránským raketám dlouhého doletu, uvedl generál 
Obering během tiskové konference. 
"Jsou zde i jiné možnosti a alternativy, abychom měli nouzové řešení pro případ, že 
by jednání (s Prahou a Varšavou) nebyla úspěšná," poznamenal. 
Praha a Varšava již souhlasily se zahájením podrobnějších rozhovorů o případném 
umístění radaru a protiraketové základny. Pentagon plánuje vynaložit na tento účel 
3,5 miliardy dolarů. V této sumě se však nepočítá s "odškodněním" za ochotu 
souhlasit s rozmístěním protiraketového deštníku, odpověděl generál na dotaz 
polského reportéra; přínosem má být posílení polské bezpečnosti. 
Obering neupřesnil "záložní řešení", ale dal na srozuměnou, že radar a protiraketové 
střely by mohly být v případě potřeby umístěny kdekoliv v Evropě, i kdyby toto 
umístění nebylo zcela optimální pro zachycení íránských raket. 
V minulosti američtí činitelé nejčastěji zmiňovali Británii, ve hře však prý mohou být i 
jiné východoevropské státy. Jiný představitel Pentagonu, Brian Green, současně 
vyjádřil očekávání, že jednání s Českem a Polskem budou úspěšná. 
Obering současně odpověděl na ruské obavy, že skutečným terčem amerických 
opatření není Írán či Severní Korea, ale Rusko. Podle generála se ta část 
protiraketového systému, kterou USA uvažují vybudovat ve střední Evropě, ani 
nedotkne ruské bezpečnosti, ani by nebyla s to eliminovat ruské rakety. Desítka 
protiraketových střel by si neporadila se stovkami ruských raket. 
Základna má být určena k zachycení případných íránských raket dlouhého doletu. Ty 
sice dosud neexistují, ale podle generála "hrajeme šachovou partii, což znamená, že 
musíme uvažovat o tah dopředu, než hrozba vznikne". Zařízení v Česku a Polsku prý 
nijak nenaruší strategickou rovnováhu, což se už američtí diplomaté a vojáci snažili 
ruským protějškům vysvětlit - a chystají se na ještě intenzivnější konzultace. 

26.1.  Protiraketový deštník USA je podle Ruska špatným tahem 
Ruská diplomacie označila plány Spojených států na rozmístění protiraketového 
deštníku ve střední Evropě za chybný krok, který bude mít negativní následky pro 
mezinárodní bezpečnost. Podle mluvčího ruského ministerstva zahraničí Michaila 
Kamynina jde jen o snahu posílit vojenskou přítomnost USA v Evropě. 
"Přítomnost takové základny v blízkosti našich hranic bude faktorem, s nímž budeme 
muset počítat při určování ruských kroků ve vojensko-politické oblasti," poznamenal 
mluvčí ruské diplomacie. Přes argumenty, že základna nebude namířena proti 
Rusku, si prý Moskva nemůže nevšimnout posílení strategického významu 
amerických ozbrojených sil v této oblasti. 
Proti plánu se ostře vyslovili představitelé ruské armády, politici byli dosud 
zdrženlivější. Ministr obrany Sergej Ivanov tento týden prohlásil, že Rusko s reakcí 
na systém spěchat nemusí, protože jeho strategické jaderné síly v každém případě 
zajistí bezpečnost země. 
Američané chtějí do systému, jenž má být uveden do provozu mezi lety 2011 a 2012 
investovat okolo 3,5 miliardy dolarů (74,4 miliardy korun), napsala ruská agentura 
ITAR-TASS s odkazem na šéfa americké agentury protiraketové obrany Henryho 
Oberinga. Podle tohoto generála se část protiraketového systému, kterou USA 
zamýšlejí vybudovat ve střední Evropě, ani nedotkne ruské bezpečnosti, ani by 
nebyla s to eliminovat ruské rakety. 
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26.1.  Sasko si po otevření Schengenu slibuje společné akce s policií ČR 
Německá spolková země Sasko, která společně s Bavorskem kritizovala chystané 
skončení hraničních kontrol osob a vozidel na pomezí s Českem a Polskem v závěru 
letošního roku, se patrně s tímto rozhodnutím ministrů vnitra Evropské unie smiřuje. 
Saský ministr vnitra Albrecht Buttolo už ve čtvrtek 25. 1. 2007 v zemském parlamentu 
v Drážďanech poslance informoval, že policisté sice nebudou přímo na hranicích, ale 
budou intenzivněji přítomní ve vnitrozemí a také budou společně operovat s českými 
policisty. 
O podobnou širší součinnost Sasko usiluje také s Polskem. "Máme společný úkol 
zajistit bezpečnost občanů," řekl Buttolo v zemském sněmu. 
Podle saského tisku se Buttolo dohodl minulý týden na neformální schůzce ministrů 
vnitra EU v Drážďanech s českým ministrem vnitra Ivanem Langerem na 
dodatečných společných kontrolních akcích. V případě konkrétního podezření dosud 
mohla německá policie kontrolovat osoby a auta ve 30 kilometrů širokém pásmu 
podél hranic.   
Langer v Drážďanech řekl ČTK, že ujistil saského partnera, že Česko podnikne 
všechno, aby bylo připraveno na otevření takzvaného schengenského prostoru bez 
hraničních kontrol, aby lidé na obou stranách měli pocit bezpečí. Saského ministra 
informoval, že po skončení kontrol budou složky české hraniční policie převedeny do 
působnosti krajských správ a policisté prakticky zůstanou na místě. Brzy chce Langer 
vysvětlit české stanovisko také bavorskému ministrovi vnitra Güntheru Becksteinovi. 
Buttolo a Beckstein kritizovali, že ministři EU místo čekání na novou policejní 
databázi (SIS II) dali přednost jen částečnému rozšíření té stávající (SIS I). Starší 
schengenský systém tak má dodatečně zahrnovat údaje i z nových zemí, ale 
například nebude obsahovat biometrická data. 
Německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble však rozhodnutí EU hájil a slíbil 
hraničním regionům, že tam německá federální policie zůstane. Nyní se bude jednat 
hlavně o početních stavech, říká Buttolo. 
Podle saského ministra se zároveň nepotvrdily obavy ze zvýšení kriminality v 
německém pohraničí po rozšíření EU v roce 2004. Kriminalita v roce 2006 naopak v 
pohraničí s Českem a Polskem klesla ve srovnání s rokem předchozím, uvedl 
Buttolo. 

26.1.  Dvacítka mrtvých v Iráku; čeští vojáci působí i v Bagdádu 
Rebelové v Iráku podle tiskových agentur zabili na různých místech země na 20 
osob, včetně jednoho amerického vojáka. Ministerstvo obrany ČR sdělilo, že čeští 
vojáci od prosince působí nejen v jižní Basře, ale i v Bagdádu. 
Podstatná část vojáků 1. kontingentu AČR v mezinárodních silách působí v jihoirácké 
Basře, ale své zastoupení má český kontingent také v metropoli Bagdádu. Na 
zdejším velitelství výcvikové mise Severoatlantické aliance působí od prosince 2006 
čtyři důstojníci a jeden praporčík. Podílejí se na přípravě a výcviku vyššího velení 
irácké armády a ostatních bezpečnostních složek, uvedla mluvčí českého 
kontingentu Helena Sováková. 
Čeští vojáci v centru Bagdádu podle ní spolupracují kromě příslušníků členských 
států NATO i se zástupci irácké vlády a ministerstva obrany. Cílem koaliční 
spolupráce je nejen připravit a vycvičit irácké generály a vyšší důstojníky, ale také 
podílet se na výstavbě a rozvoji bezpečnostních složek nové Irácké republiky. 



- 27 - 

26.1.  Merkelová chce rozhodující jednání o ústavě ke konci května, českým 
vyjednávačem J. Zahradil 
Německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země v současnosti předsedá Evropské 
unii, chce mezi 21. květnem a 1. červnem uspořádat v Berlíně intenzivní bilaterální 
rozhovory s představiteli ostatních členských zemí o evropské ústavě. Oznámila to 
agentura Reuters s odvoláním na důvěrné zdroje. 
Merkelová již 2. ledna zaslala vládám členských zemí dopisy, v nichž je vyzývá 
ustanovit zplnomocněné vyjednávače na toto téma a zformulovat vlastní klíčové 
postoje. Prvním výsledkem má být 25. března "evropská" deklarace, kterou vyhlásí 
šéfové států na neformálním summitu v Berlíně a která má v obecném smyslu 
vyjadřovat hodnoty a smysl unie. Teprve v následující fázi chce Německo vést 
konkrétní debatu o oživení ústavy EU, která by obsahovala reformu unijních institucí 
a kterou odmítli francouzští a nizozemští voliči v referendech na jaře 2005. 
Českým vyjednávačem je europoslanec Jan Zahradil, kterého premiér Mirek 
Topolánek zmocnil jednat o ústavě s německým předsednictvím. Zahradil se označil 
za jakéhosi libera, který prý bude zkoumat, jaké možnosti budou přicházet v úvahu. 
Podle něj jsou v zásadě tři. Pokračovat se stávajícím textem nebo s textem, který z 
něj vychází, nebo příprava úplně nového textu. Nejprve chce Zahradil zjistit, jaké jsou 
priority německého předsednictví a ostatních států a co je nejvýhodnější pro Česko. 
Nechtěl říct, jakého výsledku by chtěl ve své misi dosáhnout, ale připustil, že vedoucí 
čeští představitelé jsou v zásadě pro nový text. Jsem rád, že nejvyšší ústavní činitelé 
mají víceméně jednotný názor, řekl ve čtvrtek. 
Pro první fázi očekává Zahradil první schůzku s německými vyjednávači za několik 
dní, do 25. března předpokládá ještě dvě až tři setkání zmocněnců. Podle informace 
Reuters by druhá, rozhodující fáze jednání o ústavě měla začít od 21. května. Do 
konce předsednictví v červnu chce Německo připravit harmonogram pro další 
postup, aby mohl být nový text ratifikován do voleb do Evropského parlamentu na 
jaře 2009. V tomto harmonogramu by ale podle německých představ mohly být již 
náznaky obsahu a tvaru "euroústavního" dokumentu. 
Podle premiéra Mirka Topolánka se Česko k ratifikaci dosavadního textu ústavy už 
vracet nebude. Také prezident Václav Klaus i vicepremiér Alexandr Vondra se 
vyslovili pro nový dokument, odlišný od původního textu. 

27.1.  Státy V4 vytvoří do roku 2015 společnou jednotku rychlé reakce EU 
Státy Visegrádské čtyřky vytvoří do roku 2015 společnou bojovou skupinu pod 
polským vedením. Ve středoslovenském Sliači se na tom dohodli náčelníci 
generálních štábů české, slovenské, maďarské a polské armády. Bojové skupiny 
(takzvané battlegroups) jsou síly rychlé reakce Evropské unie, které budou 
nasazovány do mírových operací. 
"Visegrádskou" skupinu bude tvořit 1500 vojáků a podílet se na ní bude i Ukrajina. 
"Detaily projektu vypracuje polská strana a oznámeny by měly být v srpnu tohoto 
roku," řekl ČTK mluvčí slovenské armády Milan Vanga. 
Slovensko se dosud dohodlo na účasti ve dvou podobných bojových skupinách. V 
roce 2009 by měla být připravena k nasazení společná česko-slovenská jednotka. Z 
celkového počtu 1500 mužů by Slováci měli dodat okolo 300 vojáků. O rok později se 
asi dvě stovky slovenských vojáků zapojí do bojové skupiny společně s Německem, 
Polskem, Litvou a Lotyšskem. 
Na vytvoření 13 bojových skupin se členské státy EU dohodly v roce 2004. Jejich 
příslušníci by měli být schopni do deseti dnů od rozhodnutí Rady EU zasáhnout v 
krizové oblasti, například při živelných katastrofách. 
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Česká republika vedle zmiňované bojové skupiny se Slovenskem vytvoří do roku 
2012 ještě společnou jednotku s Německem a Rakouskem. 

29.1.  SLÖ žádá zákon zakazující popírání genocidy sudetských Němců 
S další protičeskou iniciativou přišlo Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku 
(SLÖ). V prohlášení svého předsedy Gerharda Zeihsela vyzvalo rakouský parlament, 
aby přijal zákon zakazující "zlehčování nebo popírání genocidy spáchané na 
sudetských Němcích". 
Zeihsel se odvolává na expertizy tradičních stoupenců sudetských Němců z řad 
historiků, jakými jsou Felix Ermacora nebo Dieter Blumenwitz, podle nichž vyhnání 
sudetských Němců z bývalého Československa naplňuje skutkovou podstatu 
genocidy a nelze je promlčet. Kromě toho podle Zeihsela existují i "doložitelné výroky 
českých politiků, kteří v roce 1945 otevřeně vyzývali vlastní obyvatelstvo k zabíjení 
Němců". 
"Odmítnutí popírání genocidy na sudetských Němcích rakouským parlamentem by 
znamenalo morální rehabilitaci 241.000 obětí a požadavek na českou vládu, aby 
poskytla zadostiučinění za toto bezpráví," uvádí se v prohlášení. 
Rakouský sudetoněmecký landsmanšaft se obrátil již v roce 2005 na parlamentní 
strany s výzvou, aby uznaly odsun sudetských Němců za genocidu. 
V prohlášení pak SLÖ rakouský parlament vyzývá, aby následoval příkladu Francie, 
kde zákonodárné shromáždění schválilo zákaz popírání genocidy Arménů Turky. 
Podobná iniciativa rakouských Zelených, podpořená i sociálními demokraty, která 
požadovala uznání genocidy Arménů, však v rakouském parlamentu neprošla. 

30.1.  Pentagon o základnách: USA mají kromě Polska a ČR další možnosti 
Spojené státy mají zájem na umístění deseti raket v Polsku a radarové stanice v 
České republice v rámci systému protiraketové obrany. Jednání však teprve začala a 
pro případ, že by nebyla úspěšná, mají USA v záloze další varianty. "Vždycky si 
necháváme otevřené všechny možnosti. Uvidíme, jak se to vyvine," řekl novinářům 
ve Washingtonu zástupce ředitele programu protiraketové obrany v Pentagonu 
generál Patrick O´Reilly. 
Na dotaz o obavách ruských vládních činitelů v souvislosti se základnami v zemích 
střední Evropy odpověděl, že Spojené státy s Moskvou o této věci jednají a doufají, 
že ji přesvědčí o tom, že umístění amerických obranných raket by mohlo zvýšit i 
bezpečnost Ruska. Pro ukončení jednání s ČR a Polskem neuvedl žádný časový 
limit, konstatuje agentura Reuters. 
Celkově se O´Reilly vyjadřoval o systému velmi optimisticky a prohlásil, že během 
roku by měl být plně funkční a schopný ochránit USA před nepřátelskými raketovými 
útoky. "Je to jen otázka dalšího zdokonalení," prohlásil. Přesný termín zprovoznění 
systému však podle něj nebude nijak formálně oznámen. 
Nezbytnost zavedení účinného systému protiraketové obrany dokládají snahy 
Severní Koreje a Íránu vyvinout rakety dlouhého doletu i loňská válka mezi Izraelem 
a libanonským hnutím Hizballáh, která poukázala na nebezpečí použití balistických 
střel i "nestátními" aktéry, řekl dále O´Reilly. 
Podle generála bylo 14 z posledních 15 zkoušek protiraketových střel úspěšných, 
nejnovější se uskutečnila v sobotu. Pro tento rok je ještě plánováno dalších sedm 
různých testů. Do konce letošního roku se program soustředí na obranu území USA 
před nebezpečím ze strany KLDR a z Blízkého východu, rozšíření ochrany 
amerických spojenců a posilování obrany proti raketám kratšího doletu.  
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V rámci systému je již rozmístěno 14 raket na Aljašce a dvě v Kalifornii. Během osmi 
měsíců bude počet raket na Aljašce zvýšen na 21 a do roku 2011 asi na 40, uvedl 
O´Reilly. 

30.1.  Vicepremiér Bursík: ČR postoj k euroústavě teprve hledá, není jasně proti 
Český vicepremiér Martin Bursík míní, že názory českého vyjednavače o euroústavě 
Jana Zahradila nepředstavují oficiální pozici ČR. Na rozdíl od dalších českých 
vládních politiků Bursík soudí, že budoucí ústava Evropské unie by měla vycházet z 
dokumentu, který odmítla referenda ve Francii a Nizozemsku, ale schválilo jej 18 
zemí unie. Bursík v Bruselu řekl, že Česko zatím nemá stanovisko vůči euroústavě a 
zatím o něm diskutuje. 
Není pravda, že by ČR byla jednoznačně proti, řekl vicepremiér a šéf Strany 
zelených. "My nemáme doposud formulovanou společnou pozici k evropské ústavní 
smlouvě a vedeme o tom diskusi." 
Připustil, že česká strana si politicky zkomplikovala život, když premiér Mirek 
Topolánek nejmenoval hlavním českým vyjednavačem o euroústavě vysokého 
státního úředníka jako všechny státy EU, ale politika s "velmi vyhraněným názorem 
na evropskou ústavní smlouvu". "Dosavadní politické názory (europoslance) Jana 
Zahradila nelze považovat za oficiální pozici České republiky," míní Bursík. 
Jednání o budoucím ústavním textu by mělo vycházet z kompromisů dosažených při 
jednání o nynějším textu. Je zřejmé, že členské státy se dostaly v jednání o ústavě 
velmi daleko a bylo by nesmyslné tuto shodu úplně odložit a začít nanovo, míní 
Bursík. Současně ale podle něj není pochyb o tom, že by budoucí dokument měl být 
jednodušší a srozumitelnější. 
Pro dokument odlišný od původního textu se nicméně opakovaně vyslovili 
Topolánek, prezident Václav Klaus i další vicepremiér Alexandr Vondra. Bursík se ale 
nebojí, že by se Česko názorově vyčlenilo z většiny států EU. Míní, že země by byla 
sama proti sobě, neboť by se dostala do izolace a na okraj. 
"My do té debaty nabízíme (ministra zahraničí) Karla Schwarzenberga... Jestliže 
dokáže vyjednávat na evropské, na světové úrovni, tak by bylo špatné, kdybychom to 
nedokázali vyjednat na úrovni ČR." prohlásil Bursík. 

30.1.  M. Bursík proti liberalizaci obchodu s odpady 
Proti liberalizaci obchodu s odpady na evropské úrovni se v Bruselu vyslovil český 
ministr životního prostředí Martin Bursík při setkání s eurokomisařem pro životní 
prostředí Stavrosem Dimasem. Budeme se tomu snažit zabránit všemi prostředky, 
řekl Bursík novinářům. 
Česká republika má velmi negativní zkušenosti s importem odpadů z Německa, řekl 
Bursík, který své "značné znepokojení" dal najevo v souvislosti s přípravou evropské 
směrnice o odpadech. 
Diskutuje se o tom, zda směrnice umožní liberalizaci obchodu s odpady, řekl. Proti 
tomu je podle něj nejen ČR, ale i třeba Polsko a Maďarsko. 
"Liberalizace není posvátná kráva a jsou věci které se prostě netransportují. Do toho 
určitě patří přeprava odpadů," prohlásil Bursík. Dodal, že Dimas s ním souhlasil. 
Firmy podnikající v tomto odvětví mají podle Bursíka tendence transportovat odpadky 
po celé Evropě a hledat země, kde je zpracování odpadů nejlevnější. Podle něj je 
celkem jedno, co se s odpadky nakonec stane, zda "jdou do spalovny nebo v horším 
případě na černé skládky". 
Naše pozice bude velmi striktní a budeme se všemi prostředky snažit, abychom tomu 
zabránili a hledat spojence, řekl Bursík. Připustil, že někdy lze transport odpadu 
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povolit, například, když těsně za hranicemi bude spalovna blíž, než na území státu, 
odkud odpad pochází. 



- 31 - 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH 
VĚCÍ 
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7.1.  Schwarzenberg v rakouském tisku proti možné arbitráži kvůli Temelínu 
Kandidát na českého ministra zahraničí Karel Schwarzenberg v rakouském týdeníku 
Profil kritizoval rakouský záměr žalovat Českou republiku u mezinárodního soudu 
kvůli jaderné elektrárně Temelín (JETE). Vyslovil se rovněž pro vytvoření společné 
komise pro přezkoumání sporných záležitostí. V rozhovoru, jenž bude celý zveřejněn 
v pondělním vydání časopisu a ze kterého v předstihu citovala agentura APA, se 
Schwarzenberg rovněž ohradil proti odmítání jeho osoby prezidentem Václavem 
Klausem. 
"Téma Temelína bylo v Rakousku vždy spojeno s vnitropolitickými otázkami. Než 
budou zapojeny mezinárodní rozhodčí soudy, měla by konkrétní výhrady Rakouska 
prozkoumat společná komise," prohlásil Schwarzenberg podle prvních zveřejněných 
úryvků rozhovoru. Politik ujistil, že Rakousko bude "rychle a obsáhle informováno o 
všech relevantních aspektech jaderné elektrárny". 
Senátor rovněž zdůraznil, že nesdílí skepsi české Strany zelených vůči jaderné 
energetice. Právě zelení jej přitom na post ministra zahraničí v chystané druhé vládě 
premiéra Mirka Topolánka navrhli. 
Vyjádřil se rovněž ke kritice své osoby ze strany prezidenta Václava Klause, podle 
něhož Schwarzenberg není vhodným kandidátem na post ministra zahraničí 
vzhledem ke svým příliš těsným vazbám na Rakousko, kde velkou část života strávil 
v emigraci. "Skutečnost, že jsem během komunistického panství po desítky let 
nesměl žít v Čechách, se přece nemůže stát důvodem pro vyloučení z nějakého 
politického úřadu. To by přece v dnešní Evropě byl velmi zpátečnický postoj," 
prohlásil Schwarzenberg, jenž pochází z orlické větve šlechtického rodu 
Schwarzenbergů, která po komunistickém puči v Československu v roce 1948 odešla 
právě do Rakouska. Karel Schwarzenberg v alpské republice vlastní dva menší 
zemědělské a turistické podniky. 
Senátor v rozhovoru pro Profil odmítl kritiku českého expremiéra Jiřího Paroubka, 
podle něhož Schwarzenbergova kvalifikace hoteliéra nemusí být dostatečná pro 
vedení rezortu zahraničí. 
Schwarzenberg v rozhovoru ujistil, že se chce jako šéf české diplomacie věnovat 
vztahům se sousedními zeměmi a především dále pěstovat dobré vztahy se 
Spojenými státy. 

8.1.  Podle Schwarzenberga je EU přeregulovaná 
Evropská unie trpí nadměrnou regulací a Rakušané předsudky vůči Čechům. To jsou 
některé z tezí, které uvedl kandidát na českého ministra zahraničí Karel 
Schwarzenberg v rozhovoru pro vydání rakouského týdeníku Profil. 
Schwarzenberg na dotaz ohledně skeptického postoje českého prezidenta Václava 
Klause vůči přijetí eura a evropské ústavy připustil, že EU trpí velkou mírou regulace 
a byrokracie. "Mělo by se jasněji definovat, o čem se má rozhodovat na úrovni EU a 
co se má regulovat na národní či regionální úrovni. Podle mého názoru bylo do 
Bruselu přesunuto příliš mnoho kompetencí," prohlásil Schwarzenberg a jako příklad 
uvedl "všechny ty předpisy k normám pro řidičská sedadla v traktorech a na výrobu 
sýra". 
"Pořád se tu prosazuje francouzský centralismus, jenž v kombinaci s německou 
důkladností vedl právě k nepopulární byrokratizaci," dodal český senátor. 
Bývalý emigrant, jenž strávil 41 let života v Rakousku, naznačil, že Česko a alpská 
republika mají v EU jako sousedé a poměrně malé země některé společné zájmy, 
zároveň však upozornil na rozdíly. "Rakousko je oproti Česku velmi bohatou zemí. 
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Samozřejmě by měly obě země více spolupracovat, například v oblasti výzkumu," 
zdůraznil devětašedesátiletý rodilý Pražan, jenž nikdy nepřijal rakouské občanství. 
Má občanství švýcarské a české. 
Rakousko podle něj "dobře vydělalo" na předposledním rozšíření Evropské unie, 
mimo jiné o Českou republiku, stále však vůči těmto zemím má předsudky. "A mnoho 
Rakušanů stále věří, že vůdčí role Rakouska ve střední Evropě je zjevně daná od 
přírody," podotkl. 
K otázce takzvaných Benešových dekretů Schwarzenberg poznamenal, že jde spíš 
"o vnitročeskou záležitost než o zahraničněpolitické téma". "Vypořádání se s 
minulostí se musí odehrát v zemi samotné a nemůže být vynuceno z vnějšku. V 
Rakousku se bohužel příliš málo ví, že o tomto tématu se v Česku intenzivně 
diskutuje," tvrdí Schwarzenberg. 

9.1.  Premiér Mirek Topolánek uvedl do funkce nového ministra zahraničních 
věcí ČR Karla Schwarzenberga 
Premiér Mirek Topolánek uvedl do funkce nového ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga.  
Zároveň poděkoval dosavadnímu ministrovi Alexandru Vondrovi, který se stává 
vicepremiérem pro evropské záležitosti. 

11.1.  ČR otevřela honorární konzulát v severoirském Belfastu 
Česká republika otevřela honorární konzulát v severoirském Belfastu. Honorárním 
konzulem se stal tamní podnikatel Milan Mládek, jehož rodiče se v Severním Irsku 
usadili v 50. letech. 
Jediný plnohodnotný konzulát v Británii, který poskytuje veškeré konzulární služby, 
má Česká republika v Londýně v budově velvyslanectví. V říjnu otevřela honorární 
konzulát ve velšském hlavním městě Cardiffu. Ve skotském Edinburghu funguje 
honorární konzulát už několik let. 
Poté, co Británie jako jedna z mála členských zemí Evropské unie plně otevřela svůj 
pracovní trh i pro české občany, konzulární agenda se výrazně rozšířila. Počet 
českých občanů nebo Britů českého původu se obtížně odhaduje, ale po vstupu do 
unie se zde registrovalo k práci přes 20.000 lidí. Další jsou zde na studiích nebo 
vykonávají činnosti, pro které není registrace nutná (au-pairs či samostatní 
podnikatelé). 
Honorární konzulové, kteří za svou práci nejsou placeni, poskytují jen omezené 
služby pro české občany a jsou pro ně hlavně prvním bodem kontaktu. Jejich hlavní 
role spočívá v tom, že reprezentují zájmy ČR v daném regionu. 

11.1.  Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se sešel s náměstkem MZV USA D. 
Friedem  
V odpoledních hodinách proběhlo setkání předsedy vlády ČR Mirka Topolánka s 
náměstkem ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Danielem 
Friedem. Setkání se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V 
přátelské atmosféře spolu hovořili o následujících aktuálních tématech.  
1. Kosovo a postoj ČR k publikování Ahtisaariho zprávy 
Předseda vlády a náměstek ministryně zahraničních věcí se shodli na tom, že 
jakékoliv další prodlevy po lednových volbách v Srbsku v řešení konečného statutu 
provincie by měly za následek politickou a bezpečnostní destabilizaci Kosova.  
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2.Víza 
Premiér ocenil přístup amerického prezidenta George W. Bushe v otázce vízové 
politiky, tak jak jej nastínil ve svém projevu předneseném v estonském Tallinnu.  
3. Energetická politika a bezpečnost 
Daniel Fried se živě zajímal o tuto problematiku a její následná řešení vzhledem k 
součastné situaci. V rozhovoru se také dotkli otázky umístění zařízení, které je 
součástí systému protiraketové obrany. Konečné rozhodnutí v této otázce lze 
očekávat v průběhu týdnů. Daniel Fried dále velmi ocenil český příspěvek vojenských 
a stabilizačních misí v Iráku a Afgánistánu.  
Oba státníci vyjádřili své uspokojení nad vztahy obou států, které jsou ve všech 
oblastech velmi dobré. 

11.1.  Ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg přijal náměstka 
ministryně zahraničních věcí USA Daniela Frieda 
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg přijal náměstka 
ministryně zahraničních věcí USA Daniela Frieda. Hlavními tématy rozhovoru byla 
situace v Afghánistánu a zapojení členských zemí NATO při stabilizaci situace v 
zemi, statut Kosova, jehož řešením se má v nejbližších týdnech zabývat Rada 
bezpečnosti OSN. Stručně americký náměstek také informoval o aktuálním postoji 
Spojených států vůči Iráku. 
Dalším tématem byla také otázka amerických víz pro české občany. Ministr 
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg po schůzce uvedl, že vše je na dobré cestě k 
tomu, aby byla víza do dvou let zrušena, přičemž dál bude záležet hlavně na 
politických vyjednáváních a postoji amerického kongresu. 
Daniel Fried informoval českou stranu také o aktuálním stavu ve věci případného 
umístění části amerického protiraketového systému v Česku. Ministr Schwarzenberg 
v této souvislosti řekl, že ve chvíli, kdy Spojené státy učiní nabídku, Česká republika 
ji zváží. 

13.1.  Schwarzenberg neohlášeně navštívil Slovensko, sešel se s Kubišem 
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se bez předchozího oznámení sešel v 
Bratislavě se svým slovenským protějškem Jánem Kubišem. Jde o první 
Schwarzenbergovu zahraniční cestu ve funkci šéfa diplomacie. Neohlášená návštěva 
má potvrdit nadstandardní vztahy mezi oběma státy, řekl ČTK mluvčí slovenského 
ministerstva zahraničí Ján Škoda. 
"Určitě se neřešil žádný problém. Šlo o zdvořilostní návštěvu," upřesnil Škoda. 
Ministři, kteří se prý již dlouho osobně znají, jednali o česko-slovenských vztazích i o 
mezinárodněpolitických otázkách. 
Čeští politici si často vybírají Slovensko jako první cíl svých zahraničních cest. 
Schwarzenberg, který je příslušníkem jednoho z předních šlechtických rodů již z dob 
rakousko-uherské monarchie, nastoupil do funkce v úterý 9. 1. 2007. Do nové vlády 
občanskodemokratického premiéra Mirka Topolánka ho prosadila Strana zelených. 
Prezident Václav Klaus se proti jeho nominaci ohrazoval s odkazem na údajné 
Schwarzenbergovy vazby na Rakousko. 
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15.1.  Ministr zahraničí K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí 
Ukrajiny Boryse Tarasjuka 
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg přijal ministra 
zahraničních věcí Ukrajiny Boryse Tarasjuka. Po schůzce podepsali dva dvoustranné 
dokumenty:  
 
- Společné prohlášení ministra zahraničních věcí České republiky a ministra 
zahraničních věcí Ukrajiny o spolupráci při implementaci akčního plánu Evropská 
unie – Ukrajina.  
Prohlášení se týká spolupráce v roce 2007, na úrovni ministerstev, a to v několika 
oblastech: zahraniční politika  (konzultace mezi ministerstvy), oblast zemědělství 
(asistence při adaptaci fytosanitárních standardů), energetika (úspora energie), 
jaderná bezpečnost (asistence při přizpůsobování ukrajinské legislativy postupům 
EU)  
- Plán konzultací mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a 
Ministerstvem zahraničních věcí Ukrajiny na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2008.  
V tomto případě jde o kalendář konzultací – například kdy budou země konzultovat 
agendu související s NATO, EU… 
 
Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Borys Tarasjuk na následné tiskové konferenci 
poznamenal, že ho těší, že jsou to první dvoustranné dokumenty, které nový český 
ministr zahraničních věcí po nástupu do funkce podepsal.  
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg uvedl, že Ukrajina je 
důležitou zemí pro evropskou stabilitu a bezpečnost, a z pohledu české zahraniční 
politiky patří mezi prioritní země. S tím souvisí i fakt, že v nejbližších době bude 
otevřen nový generální konzulát v Doněcku.  
Dalším tématem byla energetická bezpečnost. Spor mezi Ruskem a Běloruskem 
kolem ropy znovu ukázal, že dodávky energií do EU jsou méně spolehlivé, než se 
dřív zdálo. Česká republika proto bude s Ukrajinou konzultovat dodávky ropy a 
zemního plynu. Uvítáme spolupráci expertů při hledání cest, které zajistí jejich 
stabilitu. 
Český ministr zahraničí také vyjádřil podporu ambicí Ukrajiny na integraci do 
evropských struktur. V první fázi to musí být hlavně ekonomická integrace, a ta 
otevře dveře dalšímu přiblížení Ukrajiny k EU. 

17.1.  Ukrajinský premiér chce vyšetřovat cestu ministra zahraničí do ČR 
Návštěva České republiky možná vynese ukrajinskému ministru zahraničí Borysu 
Tarasjukovi trestní stíhání. Ukrajinský premiér Viktor Janukovyč, který je s 
Tarasjukem v dlouhodobém sporu, totiž pokládá cestu vlastního ministra za 
nezákonnou a obrátil se na generální prokuraturu. Ruský deník Kommersant napsal, 
že na podporu Tarasjuka vystoupila i česká strana. 
Janukovyč požádal ukrajinskou prokuraturu, aby reagovala na Tarasjukovy kroky, 
které "ohrožují národní zájmy a mají negativní vliv na obraz Ukrajiny". Ministr 
zahraničí v Praze hovořil s premiérem Mirkem Topolánkem, ministrem zahraničí 
Karlem Schwarzenbergem i místopředsedou Senátu Petrem Pithartem. Tarasjuk 
všude zdůrazňoval zájem Ukrajiny o rychlou integraci do euroatlantických struktur. 
Právě s těmito názory ministra zahraničí, kterého ve funkci drží prozápadní prezident 
Viktor Juščenko, nesouhlasí premiér Janukovyč. Tarasjuka loni v prosinci dokonce 
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ukrajinský parlament, kde má Janukovyč většinu, odvolal z funkce. Ministr se však 
dosud nepodřídil. 
Jeho ministerstvo navíc vydalo prohlášení, že právě Janukovyč poškozuje image 
Ukrajiny "umělým nafukováním problémů" okolo návštěvy Prahy. Premiér byl podle 
ministerstva zahraničí o cestě informován dopředu. 
Český velvyslanec na Ukrajině Karel Štindl vyzval v rozhovoru pro rádio Svoboda 
ukrajinskou vládu, aby se v konfliktu zdržela negativních kroků. V ČR si podle něj 
všimli, že "ukrajinská vláda vnímá cestu jako nelegitimní a nelegální, a to může mít i 
negativní důsledky". Přesto Štindl doufá, že Janukovyč a jeho lidé pochopí, že pro 
české politiky je "Tarasjuk stále ještě ukrajinským ministrem zahraničí". 

18.1.  Významné Čechoameričance předal Havel cenu českého ministra 
Čechoameričance Ireně Kirklandové, která se po desetiletí zasazovala o demokracii 
ve světě, lidská práva a pomoc uprchlíkům, předal ve Washingtonu bývalý český 
prezident Václav Havel cenu českého ministra zahraničí Gratias Agit. Těžce 
nemocné jednaosmdesátileté krajance k ocenění poblahopřála bývalá ministryně 
zahraničí Spojených států, česká rodačka Madeleine Albrightová. 
Irena Kirklandová měla jako manželka dlouholetého vůdce největší americké 
odborové ústředny AFL-CIO Lana Kirklanda mimořádný vliv na veřejný život v USA, 
připomněl Havel. "Prožila pohnutý život, byla v nacistickém i komunistickém vězení. 
Původem Češka, ale zároveň významná Američanka, které jsme za mnohé vděčni," 
řekl exprezident. 
"Strávily jsme kdysi mnoho let společnou prací ve prospěch Československa," 
zavzpomínala Albrightová. Irena Kirklandová podle ní byla věci demokracie obětavě 
oddaná. "Byla a je zdrojem inspirace pro nás všechny," prohlásila bývalá šéfka 
americké diplomacie. 
Havel s Albrightovou a českým velvyslancem Petrem Kolářem pozdravili laureátku 
vzhledem k jejímu vážnému zdravotnímu stavu v soukromí. Při slavnostním večeru 
za ni cenu převzal synovec Johnathan Lourie. 
Jako mladé dívce z židovské rodiny Kirklandové znemožnili němečtí nacisté vzdělání 
a poté ji se sestrou-dvojčetem odvlekli do koncentračních táborů v Terezíně a 
Osvětimi. Po válce začala Kirklandová studovat na Karlově univerzitě, ale komunisté 
ji po převratu v roce 1948 ze školy vyhnali, zatkli, vyslýchali a několik týdnů věznili. 
Rozhodla se k emigraci do Izraele, odkud přes Londýn a Paříž dorazila do USA. 
V 70. a 80. letech, kdy odbory AFL-CIO důsledně podporovaly demokratickou opozici 
v komunistických zemích a dalších diktaturách, byl dům Kirlandových ve 
Washingtonu nervovým centrem hnutí na podporu svobody. Scházely se u nich 
významné osobnosti té doby s významnými politickými odborníky i členy Kongresu.  
Cenu Gratias Agit za mimořádné zásluhy o svobodu v České republice a ve světě 
udělil Kirklandové bývalý ministr zahraničí, nynější místopředseda vlády Alexandr 
Vondra. Havla, který je nyní ve Washingtonu na studijním pobytu v Kongresové 
knihovně, o předání ceny požádal nový ministr Karel Schwarzenberg. 

19.1.  Výstava Kateřiny Šedé zahájila sezonu Českého centra v New Yorku 
Projekt přesahující rámec tradičně pojímaného výtvarného umění představuje v 
newyorském Českém centru laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2005 
Kateřina Šedá. Navzdory obecné zvyklosti nevystavuje vlastní díla, ale jednoduché 
kresby, které pod jejím vlivem vytvořila její babička. 
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Smyslem bylo vyvést ji z letargie a životní rezignace a vrátit ji alespoň k nějaké 
činorodosti. Vznikl tak soubor asi tisíce kreseb obyčejných věcí, které babička 
důvěrně znala z obchodu s nářadím, kde celý život pracovala. 
"Výstava se zabývá tématem stáří a rezignace ve stáří," řekla ČTK Šedá při čtvrteční 
vernisáži. "Záměrně jsem ji nazvala Vnučka, aby byla alespoň takto patrná moje 
funkce v celém projektu," dodala. "Autorkami jsme obě dvě, i když beze mě by 
absolutně nic nevzniklo," připustila. 
Součástí newyorské expozice jsou vedle čtyř vystavených kreseb a katalogu 
bezmála 180 dalších i jiná cvičení, jimiž Šedá udržovala babičku v aktivitě. 
České centrum na začátku roku vždy dává prostor nejmladší umělecké generaci, aby 
mohla oslovit náročné newyorské publikum, řekla ČTK jeho výkonná ředitelka Monika 
Koblerová. Letos se kromě toho dramaturgie zaměří na prezentaci současné české 
kultury - designu, architektury, módy či životního stylu. 
Nově se hodlá věnovat vytváření vztahů mezi českým a americkým světem umění a 
kultury, mimo jiné organizováním cest amerických kurátorů a novinářů do České 
republiky. "Abychom jen nevyváželi umění, ale nabízeli ho v jeho vlastním prostředí 
tak, aby se vytvořily přirozené vazby, které pak budou fungovat i bez nás," řekla 
Koblerová. 
Loni České centrum uspořádalo 110 akcí, které navštívilo asi 75.000 hostů. Letos 
ředitelka předpokládá, že v hlavní sezoně centrum nabídne v průměru 15 událostí 
měsíčně, včetně filmových představení a videoprojekcí. Programová skladba počítá i 
se spoluprací s obdobnými newyorskými středisky dalších evropských zemí a 
zejména pak se slovenskými partnery. 

20.1.  Termín pro odpověď ČR na žádost USA o radar nebyl stanoven 
Americká strana nestanovila termín pro odpověď České republiky na zájem 
Spojených států vybudovat v České republice radarovou základnu své protiraketové 
obrany. ČTK to řekl mluvčí protiraketové agentury MDA Rick Lehner. "Jde o začátek 
diskuse," uvedl k oznámení, o němž informoval v Praze předseda vlády Mirek 
Topolánek. 
Mluvčí zopakoval, že USA chtějí, aby základna byla v provozu do roku 2011. Místo, 
kde by měla vzniknout, stejně jako umístění základny s protiraketovými střelami, 
nesdělil. Uvedl pouze, že radarové stanoviště bude mít jediný radar s obsluhou asi 
100 až 200 lidí. 
Ačkoli americká ani polská strana zatím neoznámily, zda USA počítají s umístěním 
protiraketových střel v Polsku, český velvyslanec ve Washingtonu Petr Kolář "by se 
divil", kdyby si Spojené státy vybraly jinou zemi. Při rozhodnutí rozdělit protiraketovou 
základnu na dvě části - radar v ČR a střely zřejmě v Polsku - vycházeli Američané 
podle něj z politických i technických hledisek. Nechtěli možná, aby mezi ČR a 
Polskem "vznikl pocit rivality nebo nezdravé soutěže", řekl k politické stránce věci. 
Stejně důležité ale mohly být i technické parametry. České území je blíže 
předpokládané dráze nepřátelské útočné rakety, což se může projevit v jejím 
rychlejším zaměření. Reakce tak může přijít asi o dvě minuty dříve, což je z hlediska 
zhruba sedmnáctiminutového "okna" pro protiútok významné. V Polsku jsou zase 
příhodnější geologické podmínky pro hloubení sil pro protiraketové střely a díky 
mořským přístavům i lepší dopravní podmínky. 
Podle Koláře nyní USA specifikují svou žádost diplomatickou nótou, na niž česká 
vláda odpoví, a pak by mělo začít vyjednávání za účasti vojenských oborníků, znalců 
mezinárodního práva a dalších expertů, které posoudí veškeré stránky věci včetně 
například postavení amerických vojáků na českém území, uvedl Kolář. 
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Dosavadní plány předpokládají, že pokud USA získají souhlas hostitelské země, 
začnou přípravné práce ve vybrané lokalitě v roce 2007, řekl českým a polským 
novinářům loni v říjnu zástupce ředitele MDA, brigádní generál Marvin McNamara. 
Stavba by se měla rozjet v roce 2008 a plně funkční by základna měla být v roce 
2011. Pokud USA souhlas vybraných zemí nezískají, budou zvažovat jinou variantu, 
konstatoval tehdy generál. 
McNamara zdůraznil, že základna má mít výhradně obranný charakter. Jako součást 
amerického protiraketového deštníku má před případným útokem zejména z 
Blízkého východu chránit nejen USA, ale i Evropu. Má zaměřit a zneškodnit 
nepřátelské rakety na jejich letové dráze. Střely směřující do blízkovýchodního 
regionu, třeba Izraele, jsou "mimo dosah základny", řekl. 
Potvrdil tehdy, že Pentagon zvažuje jen lokality v Česku a Polsku. Na tyto státy se 
MDA zaměřila především z technických důvodů, protože je to podle generála v rámci 
evropského kontinentu nejvhodnější místo. Vyhovující je také infrastruktura 
vybraných zemí. Umístění základny například v Británii by pokrylo podstatně menší 
část Evropy. O této možnosti se podle něj neuvažuje; na britské základně Fylingdales 
nicméně Spojené státy modernizují své radarové zařízení. 

22.1.  Ministr Schwarzenberg: Protiraketová obrana USA se netýká Ruska 
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg odmítl ruské obavy, že připravované 
americké základny protiraketové obrany v Evropě budou Rusko ohrožovat. Rusko 
bylo o celé věci dobře informováno a ví, že není zaměřena proti němu, řekl na 
tiskové konferenci Schwarzenberg, který se v Bruselu zúčastnil schůzky šéfů 
diplomacií členských zemí Evropské unie. Odmítl také výhrady francouzského kolegy 
Philippa Douste-Blazyho s tím, že Evropa odpovídající protiraketovou obranu 
nepřipravuje a ČR se na ní tak nemůže podílet. 
USA v pátek 19. 1. 2007 oficiálně požádaly českou vládu o zahájení rozhovorů, zda 
bude možné v ČR postavit radarovou stanici protiraketové obrany; o umístění 
protiraketových střel chtějí Američané jednat s Polskem. 
Americká strana o celé záležitosti už dlouho vedla rozhovory i přes NATO, řekl český 
ministr. "Takže oni (Rusové) jsou velice dobře informovaní ... a ví velmi přesně, že to 
není zaměřeno proti Rusku." 
Podle Schwarzenberga jde o "obvyklé ruské stanovisko", které má připravit výchozí 
pozici pro "nějaké příští vyjednávání". "Ruská strana ví velmi přesně, že zde vůbec 
nejde o ruské otázky," dodal. 
Na otázku o výhradách francouzského ministra zahraničí Schwarzenberg řekl, že 
"pokud budou evropské státy budovat samostatnou obranu, tak se na tom budeme s 
radostí podílet". Nyní existuje jen americký štít, který Američany stál velké peníze, 
aby dosáhli nynějšího technického stavu, uvedl český ministr. Takže evropský 
systém je prozatím teoretickou otázkou, dodal. 
Odmítl i, že by šlo o protievropský postoj, jak údajně řekl francouzský ministr. Je pro 
mě zajímavý postoj ministra zahraničí země, která sama ústavní smlouvu v referendu 
zavrhla, zatímco my jsme ještě nic nezavrhli, řekl Schwarzenberg. "Hlubší smysl této 
výtky mi není úplně jasný." 

25.1.  Výstava prací českých žáků o holokaustu zahájena ve Washingtonu 
Ojedinělá výstava prací žáků českých škol, kteří pátrali po osudech obětí nacistické 
zvůle za druhé světové války, doputovala do Washingtonu. Expozice s názvem 
Zmizelí sousedé mapuje především tragické životní příběhy židovského obyvatelstva 
českých a moravských měst. 
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Po Spojených státech cestuje výstava od loňského dubna. Na českém velvyslanectví 
ve Washingtonu byla slavnostně zahájena jako příspěvek k mezinárodnímu dni 
památky obětí holokaustu připadajícímu na 27. leden, výroční den osvobození 
nacistického vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi. 
Výstava vznikla na základě projektu vyhlášeného pražským Židovským muzeem a 
občanským sdružením Zapomenutí. Školní mládež se pátráním po zmizelých 
sousedech seznamovala s válečnou historií míst, kde žije, a s židovským 
holokaustem. Na základě jedenácti vybraných prací pak byla vytvořena vzdělávací 
výstava, která již několik let putuje po České republice a od loňska po USA a Itálii. 
Během tří dopoledních programů na českém velvyslanectví ve Washingtonu se s 
pracemi svých vrstevníků blíže seznámila asi stovka žáků místních škol. Zástupkyně 
ředitele Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze Marie 
Zahradníková jim také nabídla zprostředkování kontaktu s pamětníky českého 
původu, kteří tragédii holokaustu unikli a dnes žijí v USA. Pokud budou mít studenti 
zájem, mohly by vzniknout na americké půdě obdobné práce, sdělila ČTK Vilma 
Anýžová, kulturní rada velvyslanectví. 

26.1.  Právo: Riceová poděkovala Schwarzenbergovi za ochotu vlády přijmout 
radar 
Podle deníku Právo tlumočila v bruselském sídle NATO šéfovi české diplomacie 
Karlu Schwarzenbergovi americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová 
poděkování za ochotu vlády Mirka Topolánka vyhovět americké žádosti o umístění 
radaru americké protiraketové obrany v Česku .  
"Když jsem ji pozdravil, tak poděkovala za ochotu. Další diskuse nebyla," řekl k tomu 
novinářům Schwarzenberg. Podle něj ale téma radaru a protiraketového systému 
nebylo na pořadu aliančního jednání. 

26.1.  NATO chce udržet iniciativu v Afghánistánu a bezpečnost v Kosovu 
Severoatlantická aliance chce udržet iniciativu v Afghánistánu a zajistit bezpečnost v 
Kosovu při prosazování návrhů na konečný status této srbské provincie. Po skončení 
schůzky ministrů zahraničí NATO v Bruselu to řekl generální tajemník organizace 
Jaap de Hoop Scheffer. NATO a Evropská unie podle něj také musí efektivně 
spolupracovat, protože unie přebere v Kosovu od OSN řadu pravomocí od OSN.  
Schůzku iniciovala americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, která na ní 
prezentovala zvýšení amerických fondů pro Afghánistán o 10,6 miliardy dolarů (přes 
230 miliard korun) pro příští dva roky. Žádná další země nepřišla s konkrétním novým 
příspěvkem, ale de Hoop Scheffer připomněl, že schůzka nebyla dárcovskou 
konferencí, ani neměla přinést zvýšení počtů jednotek ISAF v Afghánistánu. 
Evropská unie nicméně oznámila pomoc asi 600 milionů eur (téměř 17 miliard korun) 
pro příští čtyři roky, tedy méně než byla jedna miliarda eur pro minulé období 2002 až 
2006.  
Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že prodloužilo působení asi 3200 
vojáků, kteří tak v příštích asi čtyřech měsících zvýší celkový stav ISAF. Kromě toho 
by mělo v příštích týdnech dorazit do Afghánistánu asi 1200 polských vojáků. Přesto 
se ISAF nedostává zhruba 15 procent požadovaných vojáků a výzbroje. Podle šéfa 
NATO bude rok 2007 pro Afghánistán klíčový. Loni tam zahynulo v bojích a při 
násilných akcích přes 4000 lidí, tedy nejvíce od konce roku 2001, kdy Spojené státy 
svrhly tehdejší vládu fundamentalistického hnutí Taliban.  
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"Úspěch v Afghánistánu nezávisí pouze na vojenské akci, nýbrž jde také o pomoc na 
všech úrovních a o získání podpory obyvatelstva," řekl český ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg. "Všichni to zdůraznili."  
Připomněl, že ČR hodlá do Afghánistánu poslat vojenskou nemocnici. V 
Afghánistánu je nyní asi 150 českých vojáků, kteří jsou součástí kontingentu ISAF o 
asi asi 33.460 vojácích.  
De Hoop Scheffer také zdůraznil spolupráci s Pákistánem ve snaze zabránit podpoře 
Talibanu, která přichází z pohraničních oblastí mezi oběma zeměmi. Kábul tvrdí, že 
Pákistán je vůči Talibanu pasivní, případně ho podporuje.  
Pokud jde o Kosovo, šéf NATO zdůraznil, že shody na řešení - tedy nové rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN - je třeba dosáhnout co nejrychleji. Odklady by mohly vést ke 
zvýšení napětí v Kosovu, ale podle de Hoop Scheffera jsou jednotky KFOR 
"připraveny na všechny eventuality".  
Ujistil, že NATO dodrží své závazky v přechodném období i po něm, a zdůraznil, že 
úkolem KFOR je chránit většinu i menšiny v Kosovu. Podle Schwarzenberga je po 
jakékoli změně statutu klíčové udržet v Kosovu stabilitu. Také se jasně mluvilo o tom, 
že se musíme soustředit na Srbsko a být vstřícní nové proevropské vládě, dodal 
český ministr.  
Ministři také podle de Hoop Scheffera zdůraznili klíčový význam efektivní spolupráce 
NATO a Evropské unie na "taktické i politické úrovni". Evropská unie přebere od 
OSN, která dosud Kosovo spravuje, řadu pravomocí a úloha NATO bude důležitá 
zejména v přechodném období. Musíme vědět, co kdo bude dělat, řekl generální 
tajemník aliance. 

29.1.  Spory s Rakouskem o Temelín se podle velvyslance Koukala rychle 
nevyřeší 
Český velvyslanec v Rakousku Jan Koukal neočekává rychlé vyřešení sporů s 
Rakouskem v otázce jaderné elektrárny Temelín (JETE). Koukal to řekl ve vídeňské 
Diplomatické akademii při svém prvním veřejném projevu ve funkci velvyslance. 
Zdůraznil, že Česká republika má dva silné důvody, proč se nemůže vzdát jaderné 
energie - posílení diverzifikace energetických zdrojů a trvale rostoucí poptávka po 
elektřině. 
Jako jednu z hlavních otázek, před jejímž řešením stojí dnešní Evropská unie, zmínil 
velvyslanec energetický koncept. Mezi Českou republikou a Rakouskem však podle 
něj o tento koncepční problém nejde, a ČR proto Rakousku v zájmu dobrých 
sousedských vztahů o JETE poskytuje nadstandardní množství informací. 
Bezpečnost jihočeské elektrárny potvrdilo několik inspekcí mezinárodních odborných 
týmů, včetně Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a světového svazu 
provozovatelů jaderných elektráren (WANO), řekl Koukal. "I přes toto vynaložené 
úsilí ovšem v této oblasti neočekávám rychlé zlepšení," poznamenal český diplomat 
před 170 posluchači z řad akademiků, krajanů i studentů. 
Koukal rovněž ocenil, že v programu nové rakouské vlády je zmínka o možnosti 
postupného zmírňování přechodných omezení pro zaměstnávání pracovních sil 
uzavíráním bilaterálních smluv se sousedními zeměmi. Mezi prioritami Česka v EU 
rovněž vyzdvihl vstup do schengenského prostoru, "pokud možno společně se 
Slovenskou republikou", zdůraznil Koukal. 
Podotkl také, že s Českou republikou bude mít Rakousko dálniční spojení nejdříve v 
roce 2009, tedy jako s poslední sousední zemí. Ocenil však, že výstavba dálnice z 
Vídně do Brna "je zjevně na dobré cestě". Česko-rakouské vztahy se podle Koukala 
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vyvíjejí pozitivně v celé řadě oblastí; jmenoval například hospodářskou, kulturní a 
příhraniční regionální spolupráci. 

30.1.  Ministerstvo zahraničních věcí ČR informovalo zástupce ambasád NATO 
a EU o americké nabídce na umístění radarové základny v Česku 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR pokračuje v otevřené informační kampani kolem 
americké nabídky na umístění radarové základny v České republice. Na schůzce v 
Černínském paláci informoval ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, 
náměstek ministra Tomáš Pojar a politický ředitel Martin Povejšil zástupce ambasád 
zemí NATO a Evropské unie o nejnovějším vývoji. 
Představitelé zemí Severoatlantické aliance a EU se touto cestou dozvěděli 
podrobnosti, se kterými už byla seznámena také česká veřejnost: tedy kdy a jakým 
způsobem Česká republika nabídku obdržela, kde by měl být radar umístěn, jaký 
bude další postup při projednávání nabídky. 
Vedení ministerstva bude se zástupci zainteresovaných zemí dál komunikovat, a to 
ať už v rámci podobných schůzek, nebo bilaterálních konzultací. Vyjednávání kolem 
případného umístění americké radarové základny v Česku bude provázet otevřená 
informační politika, a to jak vůči české veřejnosti, tak vůči zahraničí. 
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ČESKÁ ZAHRANIČNÍ AKTIVITA NA 
DALŠÍCH ÚROVNÍCH 
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3.1.  UNESCO oceňuje český filmový festival Jeden svět 
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) se rozhodla 
udělit českému filmovému festivalu Jeden svět čestné uznání za výchovu k lidským 
právům. ČTK to sdělil stálý představitel České republiky při UNESCO, velvyslanec 
Petr Janyška. Náplní festivalu jsou dokumentární filmy na téma lidských práv. 
Ceny a čestná uznání za výchovu k lidským právům uděluje UNESCO každé dva 
roky už od roku 1978. V roce 1990 cenu získal tehdejší československý prezident 
Václav Havel. Velvyslanec Janyška řekl, že porota UNESCO tentokrát rozhodla udělit 
cenu Středisku pro lidská práva univerzity v Pretorii. Čestné uznání dostane kromě 
festivalu také program magistr lidských práv, který s podporou Evropské unie 
uskutečňuje Meziuniverzitní střediska pro lidská práva a demokracii v Benátkách. 
Kandidaturu festivalu údajně navrhl Václav Havel. 
Festival Jeden svět se konal poprvé v roce 1999. Během jeho loňského ročníku bylo 
v Praze a dalších českých městech promítnuto skoro 120 filmů ze čtyřiceti zemí. 
Letošní ročník se bude konat od 28. února do 30. března. 

5.1.  Rakouský prezident a šéf německé diplomacie ocenili Chartu 77 
Rakouský prezident Heinz Fischer a německý ministr zahraničí Frank-Walter 
Steinmeier ocenili odvahu a historickou úlohu signatářů Charty 77 v období 
komunismu v Československu. Učinili tak při příležitosti 30. výročí zveřejnění prvního 
prohlášení Charty. 
Rakouský prezident ocenil dějinnou roli chartistů, z nichž jejich "bezpříkladné 
nasazení učinilo obhájce demokracie, lidských práv a svobody médií v tehdejším 
Československu", informovala kancelář rakouské hlavy státu. Odvážné poukazování 
chartistů na útlak a porušování lidských práv bylo podle Fischera důležitým krokem k 
překonání komunistické diktatury, která nakonec vyústila v sametovou revoluci roku 
1989. Prezident konkrétně jmenoval bývalé disidenty Václava Havla, Pavla Kohouta, 
Zdeňka Mlynáře, Jana Patočku a Jiřího Grušu. 
Fischer rovněž zdůraznil, že Rakousko v době komunismu "nebyrokraticky a hbitě" 
poskytovalo azyl politickým uprchlíkům z Československa. "Dějiny Charty 77 
každopádně učí, že demokracie a právní stát jsou nakonec silnější než diktatura a 
útlak," prohlásil rakouský prezident. 
Šéf německé diplomacie Steinmeier zdůraznil, že signatáři Charty 77 svým 
statečným chováním v dobách útisku a nesvobody v polovině Evropy dodávali 
mnoha lidem naději na svobodu a lepší budoucnost. Charta 77 a odvaha jejích 
signatářů byly podle Steinmeiera milníkem při vzniku základů občanské společnosti 
ve východní a střední Evropě v době studené války. Činnost signatářů zůstane 
jedním z nejdůležitějších přínosů k překonání nesvobody a rozdělení Evropy, a za to 
je jim Německo vděčné, píše se v prohlášení šéfa německé diplomacie. 

9.1.  Havel zahájil studijní pobyt v kongresové knihovně ve Washingtonu 
Bývalý český prezident Václav Havel zahájil studijně-pracovní pobyt v knihovně 
amerického Kongresu ve Washingtonu. Do hlavního města se přestěhoval z New 
Yorku, kde byl od poloviny loňského října na pozvání tamější Kolumbijské univerzity. 
V kongresové knihovně Havel strávil dvouměsíční stáž už na jaře roku 2005. 
Pochvaloval si tehdy, že tam napsal podstatnou část své nové knihy "Stručně, 
prosím". Letošní pobyt v této vysoce prestižní instituci bude zhruba stejně dlouhý, 
řekl ČTK mluvčí českého velvyslanectví ve Washingtonu Daniel Nový. 
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Exprezidenta provází ve Spojených státech manželka Dagmar Havlová.  
V New Yorku Havel vedle práce ve své univerzitní studovně vystoupil na několika 
přednáškách pro studenty, zúčastnil se veřejné diskuse s bývalým americkým 
prezidentem Billem Clintonem na téma proměn světa po pádu komunismu, setkal se 
s řadou významných osobností a v OSN uvedl iniciativu na podporu lidských práv v 
Severní Koreji. 
Navštívil také několik představení svých her, která v rámci festivalu jeho kompletního 
dramatického díla uspořádal na newyorských scénách místní soubor Untitled Theater 
Company Number 61. Ve volných chvílích zašel sedmdesátiletý exprezident sám 
nebo s manželkou na operu, do kina, na hokej, módní přehlídku či na setkání s 
českými krajany. 

9.1.  Dva čeští otcové vyhráli ve Štrasburku spor s republikou 
Dva čeští otcové, kterým jejich bývalé manželky zabraňovaly stýkat se s dětmi, u 
Evropského soudu pro lidská práva vyhráli své pře s Českou republikou, na kterou si 
stěžovaly, že se nepostarala o respektování jejich práv. Republika musí každému 
vyplatit kompenzaci za utrpěnou morální újmu a také soudní výlohy. Částky jsou ale 
zvlášť v prvním případě mnohem nižší, než požadovali. 
Otcové, oba z Prahy, si stěžovali na příliš dlouhé prodlení při určení režimu setkání s 
dítětem a na to, že jejich právo na úctu k soukromému životu bylo porušeno tím, že 
se s dětmi nemohli stýkat. Soud dal oběma za pravdu. Štrasburský soud uznal, že 
vina byla hlavně na straně matek, ale že úřady jejich obstrukce de facto tolerovaly. 
Dobu pro stanovení režimu setkání otců s dětmi označil v obou případech za 
přílišnou - šlo o skoro devět let respektive osm a čtvrt roku. 
Oba stěžovatelé se domáhali kompenzace morální újmy ve výši 1000 eur (28.000 
korun) za každé setkání s dítětem, k němuž měli podle soudů právo, ale které se 
neuskutečnilo. U jednoho z nich tak šlo o 172.000 a u druhého o 132.000 eur. 
Štrasburský tribunál ale každému z nich přiřkl jen 10.000 eur. Nároky jednoho z nich 
na náhradu údajně utrpěné hmotné škody zcela odmítl. Jen částečně pak vyhověl 
nárokům stěžovatelů na úhradu soudních výdajů - místo požadovaných 3942 a 2306 
eur dostanou jen 1138 a 802 eur. 

11.1.  Čeští vědci dorazili do Antarktidy, Mendelovu stanici našli neporušenou 
Po dvou týdnech putování dorazil tým vědců na českou polární stanici Johanna 
Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Stanice byla dostavěna 
loni v únoru. Celý komplex přečkal (antarktickou) zimu bez problémů a je plně 
funkční, informoval ČTK vedoucí skupiny Pavel Prošek z přírodovědecké fakulty 
brněnské Masarykovy univerzity. Zařízení budou vědci využívat vždy od prosince do 
března, kdy je v Antarktidě léto. 
Kvůli nepřízni počasí musel čekat tým 15 odborníků několik dní na odlet v 
jihoargentinském městě Rio Gallegos. Když ustalo sněžení a vítr nad Antarktickým 
poloostrovem vědci se mohli vydat letecky na argentinskou základnu Marambio. 
Druhého dne je pak vrtulník dopravil na Mendelovu stanici. 
Členové skupiny se záhy pustili do vědecké práce: botanici vybrali na ostrově oblasti 
pro experimenty, geologové začali s obhlídkou terénu a klimatologové se pustili do 
zjišťování dat o počasí naměřených technikou v uplynulých měsících, kdy byla 
polární stanice opuštěná. 
Stavba stanice stála 60 milionů korun. Komplex má sloužit 20 až 30 let. Čeští 
geologové, biologové a geografové zkoumají v tomto místě změnu klimatu a 
takzvané antarktické oázy. Jsou to místa, z nichž ustoupil ledovec, a na kterých se 
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uchycuje první život v podobě jednoduchých rostlin - řas, mechů, lišejníků. Český 
výzkum může odpovědět na mnohé otázky spojené s globálním oteplováním. 
Mendelova polární stanice zahájila oficiálně činnost 26. ledna. 

11.1.  Předseda ČSSD Jiří Paroubek se setkal s náměstkem ministryně 
zahraničí USA Friedem 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek přijal v Lidovém domě, na jeho žádost, Daniela 
Frieda, náměstka ministryně zahraničí USA, za účasti amerického velvyslance v ČR 
Richarda W. Grabera. Přijetí se zúčastnil také ministr zahraničí stínové vlády ČSSD, 
místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Předmětem jednání byl 
současný stav a další výhledy česko–amerických vztahů i aktuální mezinárodní 
otázky.  
Jiří Paroubek podtrhl, že vztahy s USA byly a jsou pro ČSSD jakož i pro vládu, které 
stál v čele, součástí jednoho ze základních pilířů české zahraniční politiky - 
transatlantické vazby, přičemž v tomto směru došlo v době působení Jiřího Paroubka 
v čele vlády ČR k pozitivním posunům.  
Předseda ČSSD poukázal na potřebu dalšího kvalitativního prohlubování česko – 
americké součinnosti. Informoval o zájmu ČSSD navázat kontakty s Demokratickou 
stranou. Připomněl své setkání s Howardem Deanem, předsedou Demokratické 
strany na loňském prosincovém Kongresu Evropské socialistické strany v 
portugalském Portu. Navázání styků mezi politickými hlavními stranami ČR a USA 
označil jako možný nový prvek v česko-amerických vztazích.  
Přivítal rozhodnutí prezidenta Bushe zahájit proces vedoucí ke zrušení vízové 
povinnosti s tím, že celé věci je potřebné nadále věnovat trvalou pozornost. O 
zrušení vízové povinnosti ještě není rozhodnuto - americká administrativa připraví a 
předloží odpovídající návrhy nově zvolenému Kongresu, který se k nim vyjádří.  
Vysvětlil dále postoj ČSSD, založený na stanovisku převážné části české veřejnosti, 
k případnému rozmístění americké raketové základny na území ČR, včetně 
požadavku na provedení referenda. Zopakoval rovněž své dřívější stanovisko, že 
pokud americká strana projeví zájem o rozmístění radarové stanice v ČR, je ČSSD o 
takovém námětu připravena jednat.  
Další část vzájemného jednání se týkala nejnovějších návrhů prezidenta Bushe k 
Iráku. Jiří Paroubek v této souvislosti položil důraz na dlouhodobé působení 
příslušníků Armády ČR v Iráku. Zdůraznil také rozsáhlý podíl ČR na mezinárodních 
vojenských misích ve světě od Iráku, přes Afghánistán až po Balkán.  
V obsáhlejší diskusi o Kosovu zmínil předseda ČSSD rozsáhlé české „know – how“  
v oblasti Balkánu a vysoce prioritní místo tohoto evropského regionu v české 
zahraniční politice z politického, bezpečnostního, obchodního, ekonomického i 
investičního hlediska.  
S poukazem na osobní kontakty prakticky se všemi významnými politiky Balkánu, 
zejména jeho západní části, zvýraznil předseda ČSSD potřebu řešit statut k Kosova 
způsobem, který nebude tento prostor destabilizovat. Podtrhl přitom klíčovou roli 
Srbska. 

16.1.  V Paříži zahájena výstava Bornových ilustrací ke Golemovi 
V pařížské galerii Le Pont Neuf byla za velkého zájmu zahájena výstava ilustrací 
předního českého výtvarníka Adolfa Borna ke knize Golem, jejíž autorkou je Hana 
Neborová. Zároveň bylo prezentováno francouzské vydání knihy, která se dostává do 
rukou malých francouzských čtenářů díky pařížskému nakladatelství Gründ. Kniha na 
téma staré pražské židovské legendy je už čtvrtá, která ve Francii s Bornovými 
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ilustracemi vychází. Předtím to byly Bajky Jeana de La Fontaina, Tři mušketýři 
Alexandra Dumase a Pohádky bratří Grimmů. 
Majitel nakladatelství Alain Gründ spolupráci s Bornem velmi ocenil a řekl, že se v ní 
bude pokračovat.  Golem, jehož legenda není ve Francii příliš známá, může podle 
jeho soudu Francouze zaujmout právě proto, že je pro ně trochu exotičtější. Portál 
literatury pro mládež Ricochet nyní vydávanou knížku o Golemovi ocenil jak kvůli 
"velmi svěžímu a humornému textu", tak kvůli Bornovým ilustracím. "(Opětné) 
objevení velkého umělce je vždycky cenné," uvádí se v recenzi. Adolfu Bornovi byl 
už ve Francii za jeho umělecké působení v roce 2003 udělen řád Rytíř umění a 
literatury. 

22.1.  Rakouský prezident přijal bývalého chartistu Pavla Kohouta 
Rakouský prezident Heinz Fischer přijal bývalého českého disidenta a exulanta Pavla 
Kohouta. Českého spisovatele, s nímž se zná z dob železné opony, pozval do svého 
sídla ve vídeňském Hofburgu při příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77. Kohout ČTK 
řekl, že rakouský prezident jeho prostřednictvím ústně tlumočil své ocenění 
signatářům Charty 77 za jejich odvahu a historickou úlohu. 
Fischer počátkem ledna v písemném prohlášení chartisty označil za obhájce 
demokracie, lidských práv a svobody médií v tehdejším Československu a vyzdvihl 
jejich podíl na cestě k revoluci z roku 1989. 
"Pan prezident se vyjádřil v tom smyslu, že třicet let po jejím vzniku se ukazuje, že 
Charta 77 byla historická událost první třídy, která se už vepsala do evropských 
dějin," shrnul Kohout. 
Jako prvního Rakušana na československo-rakouské hranici v roce 1978 potkal 
nynějšího šéfa prezidentova tiskového odboru Bruna Aignera, který doprovázel vznik 
české chartistické scény tady ve Vídni. Aigner se tehdy oficiálně ujal českých 
exulantů z pověření tehdejšího socialistického kancléře Bruna Kreiského. 
Fischer byl tehdy vysokým funkcionářem Socialistické strany Rakouska (SPÖ). 
Nynější prezident se v té době mimo jiné zasadil o to, aby mohla do Rakouska 
vycestovat Kohoutova bývalá žena. 
"Zúčastnil jsem se jeho kampaně tím, že jsem deklaroval, proč si jej vážím a proč ho 
považuji za svého osobního přítele," potvrdil Kohout. Kohout odkazuje na své 
nedávno vydané dvoudílné paměti To byl můj život??, v nichž se věnuje své anabázi 
exulanta v Rakousku, významným rakouským osobnostem a podrobně popisuje 
místní reálie. Pavel Kohout nyní žije střídavě ve Vídni a v Praze. 

24.1.  Plastici na třetí pokus koncertovali v Londýně 
Česká undergroundová skupina Plastic People of the Universe (PPU) sklidila ovace v 
londýnském koncertním sále Queen Elizabeth Hall (QEH). Posledním českým 
umělcem, který před nimi dokázal zcela naplnit tento sál, byla mezzosopranistka 
Magdalena Kožená. 
Byl to sice první koncert PPU v Británii, ale vlastně třetí pokus o něj. První pozvánku 
do Británie Plastikům zabavila komunistická tajná policie StB a před připravovanou 
druhou cestou onemocněl a zemřel klíčový člen skupiny Milan Hlavsa. 
Koncertovat v QEH je pro undergroundovou skupinu typu PPU něco mezi historickou 
výzvou a provokací.  
Podle Brabence je hrozně těžké oddělit právě u Plastiků historii, politiku a umění. "Je 
to taková lechtivá otázka. V Americe je kritikům úplně jedno, že je člověk slavný kvůli 
nějaké revoluci nebo nějakému Havlovi, tam je zajímá, jestli se publikum baví." 
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V Británii ale historie Plastiků ve spojitosti s nynější úspěšnou divadelní hrou Toma 
Stopparda Rock'n'roll, kde má skupina jedno z ústředních míst, hraje velkou roli - 
nejen z hlediska zájmu publika, ale také médií. 
"Pořád to zjednodušují na to, že Plastici "udělali" revoluci, že prý Plastici jsou jediná 
skupina, která rozbourala režim, což není pravda," postěžoval si Brabenec, který 
není ani zcela spokojen se Stoppardovou hrou, kterou skupina v úterý viděla. "Jsou 
tam vypíchnutí Plastici, a to mně trošku naštvalo," přiznal se. "Bylo by dobré mluvit o 
celém českém undergroundu. Hlavně by asi bylo dobré si uvědomit, že ten boj nikdy 
nekončí, ať už je socialismus nebo kapitalismus." 

24.1.  ADRA v Keni vybuduje nemocnici 
V úterý 9. ledna 2007 odletěl z ruzyňského letiště v Praze do Keni spolupracovník 
humanitární organizace ADRA a koordinátor projektu „Porodnice v Itibo“ pardubický 
zdravotník Aleš Bárta. Během tří měsíců bude řídit dostavbu vybavení dalšího 
objektu - porodnice. K již zrekonstruovanému zdravotnickému středisku, které bylo 
otevřeno v září loňského roku, přibude tak další budova, která bude sloužit jako 
porodnice. Její otevření a uvedení do provozu je naplánováno 15. března 2007. 
Pomoc při zásobení porodnice léky přislíbila pardubická firma HERBACOS-
BOFARMA, s.r.o. 
„Do Keni odlétám jako koordinátor projektu humanitární organizace ADRA již po 
čtvrté. S místními lidmi, organizacemi i Velvyslanectvím ČR v Nairobi se podařilo 
navázat pěkné vztahy,“ uvedl těsně před odletem Aleš Bárta a dodal: „Ministerstvo 
zahraničních věcí uvolnilo na tento projekt půl milionu korun. Částkou 200 000 korun 
na výstavbu a vybavení porodnice podpořili drobní dárci z celé republiky. Peníze 
nashromáždili v rámci projektu ADRA ÚL.“  
Zrekonstruovaná budova porodnice by měla být v den otevření vybavena také 
zdravotnickým nábytkem, lékařskými nástroji, zdravotnickými potřebami a poté 
uvedena do běžného provozu.  
Dne 24. ledna 2007 odvezl léky a zdravotnický materiál další spolupracovník 
humanitární organizace ADRA Josef Kubásek. Do Keni dopravil plyšové hračky pro 
nemocné děti a barevné obrázky z českých pohádek na zútulnění interiéru díky 
vstřícnosti společnosti Brussels Airlines, která mu povolila přepravu šedesáti 
kilogramů zavazadel navíc zdarma.  
Aleš Bárta, který doufá, že se díky sponzorským darům podaří ještě doplnit 
zrekonstruovanou laboratoř o další zdravotnické a laboratorní nástroje, přepokládá, 
že ani tentokrát neodlétá do Keni naposledy. Má v hlavě další plány. S ohledem na 
dvě stě tisíc potencionálních pacientů v přilehlé oblasti by rád přinejmenším 
vybudoval u zdravotnického střediska i budovu s lůžky pro pacienty, kteří potřebují 
neodkladnou péči. 

25.1.  Charta 77 námětem kolokvia v Paříži 
Charta 77 a její poselství pro dnešek je tématem studijního dne, který ve svém 
pařížském sídle uspořádalo francouzské Středisko pro mezinárodní studia a výzkum 
(CERI). Mezi účastníky byla řada předních francouzských a také českých a 
slovenských intelektuálů včetně některých přímých účastníků dění kolem Charty před 
třiceti lety. Třicáté výročí vzniku Charty bylo také předmětem debatního večera v 
pařížském Českém centru a v dnešním listu Libération ho rozsáhlým článkem 
připomněl známý francouzský politolog Jacques Rupnik. 
Rupnik, pod jehož vedením byl studijní den zorganizován, v úvodním slově znovu 
vyzdvihl aktuálnost řady tezí Charty, především pokud jde o způsob, jakým pojímala 
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Evropu. Opět vyslovil politování nad tím, že po pádu komunismu značně zeslábl 
intelektuální dialog mezi Čechy a Slováky na jedné a Francouzi na druhé straně, 
který byl přitom během působení Charty v ilegalitě velmi živý. "Jako bychom si už po 
vítězství neměli co říkat," posteskl si. 
První část debaty byla věnována hlavně filozofickým východiskům Charty s důrazem 
na myšlenky jednoho z jejích prvních mluvčích, filosofa Jana Patočky. Marc Crépon z 
francouzského Národního střediska vědeckého výzkumu (CNRS) je označil za základ 
filosofie Charty a podobně se vyslovila i filosofka a historička Alexandra 
Lavastineová. 
Vzruch do debaty však vnesl až český filosof Václav Bělohradský. Nesouhlas 
některých přítomných vzbudila jeho kritika Václava Havla za to, že po pádu 
komunismu "zradil" kritického ducha předchozího období a dal se na apologii 
Západu, NATO a americké vojenské moci. "Beru to jako katastrofu," řekl 
Bělohradský. Francouzský filosof Alain Finkielkraut polemizoval především s 
použitím slova "zrada". Havel a případně další, kteří postupovali stejně, se "možná 
mýlili", ale slovo "zrada" není podle Finkielkrauta na místě. 
Mezi účastníky pařížských akcí byli kromě už zmíněných také například bývalý 
francouzský ministr Jean-Pierre Soissons, vdova po předním aktivistovi někdejšího 
československého exilu a pozdějším ministrovi Ivana Tigridová, slovenský politolog 
Miroslav Kusý, publicista Antonín Liehm nebo bývalý francouzský velvyslanec 
Jacques Andréani. 
V článku pro Libération Jacques Rupnik píše o "trojím dědictví", které Charta 77 
zůstavila. Aktuální podle něj zůstává především potřeba obrany lidských práv a 
podpora demokratických sil v boji proti diktaturám "od Běloruska po Barmu". Zadruhé 
jde o Havlem připomínané a prezidentem Václavem Klausem odmítané varování, že 
demokratické instituce se bez občanské společnosti a aktivního občanstva mohou 
stát prázdnou skořápkou, a zatřetí o potřebu transevropské intelektuální a politické 
debaty. 

26.1.  Polský a Český Těšín chtějí spolu potěšit lidi a přilákat turisty 
Pořadatelé tradičních filmových, hudebních a divadelních festivalů i dalších akcí pro 
veřejnost v Cieszyně i Českém Těšíně společně připravili projekt Těš se Těšínem, 
který Evropská unie podpořila zhruba deseti miliony korun. Projekt by měl zlepšit 
propagaci a kvalitu akcí a přilákat do města více turistů, řekl novinářům starosta 
Českého Těšína Vít Slováček. 
Kulturní akce mají připravit půdu pro postupný rozvoj hospodářské spolupráce mezi 
oběma městy, která by měla začít v rámci dalšího připravovaného projektu Zahrada 
dvou břehů. 
Do projektu Těš se Těšínem se zapojily organizace, které své programy pro lidi z 
obou obcí připravovaly již dříve. Většina z nich zastřešení všech aktivit radnicemi 
uvítala, protože jim to mimo jiné usnadní přístup k penězům Evropské unie. Zástupci 
polských galerií a muzeí například uvedli, že dříve si na financování svých projektů 
dotovaných z EU museli brát půjčky, teď jim radnice náklady budou proplácet přímo. 
"Myslím, že myšlenka v podstatě jednoho města, které se nachází na území dvou 
států, bude pro turisty atraktivní. Proto chceme podpořit špičkové kulturní akce, které 
mohou návštěvníky do regionu přilákat," řekl starosta Cieszyna Bogdan Ficek.   
Kulturní organizace připravují na letošní rok tradiční akce i několik novinek. 
Mezinárodní filmová přehlídka Kino na hranici bude zasvěcena Bohumilu Hrabalovi, 
divadelní festival Bez hranic nabídne letos poprvé přehlídku neprofesionálních 
divadel. Připravují se také akce pro mládež, například Festival tvořivosti mládeže 
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nebo tajemná výprava za strašidly na Piastovskou věž. Města v rámci projektů vydají 
také mnoho propagačních a informačních materiálů o společné historii, současnosti i 
budoucnosti. 

29.1.  Předseda ČSSD Jiří Paroubek se setkal se srbským velvyslancem 
Vladimirem Verešem 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek se setkal v Lidovém domě s velvyslancem Srbska v 
České republice Vladimirem Verešem. Požádal ho o předání blahopřání prezidentu 
Srbska a zároveň předsedovi Demokratické strany Borisi Tadičovi k velmi dobrým 
výsledkům jeho strany v nedávných srbských parlamentních volbách.  
Jiří Paroubek ocenil snahu Borise Tadiče, který jako předseda nejvýznamnější 
srbské demokratické politické síly zformoval novou vládu Srbska výlučně z 
proevropských politických subjektů.  
Předseda ČSSD se zmínil o jednáních s Borisem Tadičem na setkání PES v 
portugalském Portu v prosinci minulého roku a hovořil i o záměru ČSSD připravit a 
uskutečnit v tomto roce schůzku sociálnědemokratických stran jihovýchodní a 
východní Evropy v Praze.  
Vladimir Vereš zdůraznil vysoké hodnocení, které se dostalo politice České republiky 
v minulém volebním období a vyjádřil naději, že nová vláda ČR zachová v tomto 
směru kontinuitu. Vzájemný rozhovor se týkal i informací o současném stavu 
mezinárodních jednáních o statutu Kosova s důrazem na roli Rady bezpečnosti OSN.  
Jiří Paroubek ujistil srbského velvyslance, že prezident Tadič a Srbsko mohou tak 
jako dosud počítat s podporou české strany sociálně demokratické. 

30.1.  Předseda ČSSD Paroubek se setkal s francouzským velvyslancem 
Charlesem Friesem 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek se setkal v Lidovém domě s francouzským 
velvyslancem v ČR Charlesem Friesem. Jiří Paroubek informoval o vnitropolitické 
situaci v ČR po vytvoření nové vlády. Předmětem rozhovoru byly též česko-
francouzské vztahy a to i s přihlédnutím k předsednictví Francie v EU ve druhé 
polovině roku 2008 a na to navazující předsednictví České republiky. Jiří Paroubek 
potvrdil stanovisko ČSSD k procesu evropské integrace, které v hlavních rysech sdílí 
pohledy Francie a Německa.  
Oba představitelé věnovali bližší pozornost Evropské ústavní smlouvě, tedy postojům 
ČSSD a Francie, které ve francouzském případě ovlivní výsledek prezidentských a 
parlamentních voleb na jaře tohoto roku. 

31.1.  Zeď v Matiční na výstavě v OSN o postavení Romů a o holokaustu 
Proslulá zeď v Matiční ulici v Ústí nad Labem poutá pozornost návštěvníků haly 
budovy OSN v New Yorku. Snímky plotu, který v roce 1999 nechala kolem romských 
bytů vystavět a po protestech mezinárodní veřejnosti opět zbourat místní radnice, 
mají spolu s dalšími fotografiemi dokumentovat současnou situaci Romů v Evropě. 
Informační panely jsou součástí širší výstavy o holokaustu evropských Romů a jejich 
německé národnostní skupiny Sintů za nacistické nadvlády. Výstava uspořádaná u 
příležitosti mezinárodního Dne holokaustu doprovází úsilí evropských romských 
organizací, aby se OSN více zasazovala o ochranu lidských práv romské menšiny a 
aby zřídila úřad zvláštního představitele pro otázky Romů a Sintů. 
Výzvu k těmto krokům předala skupina představitelů romských organizací, včetně 
zástupců z Česka a Slovenska, zástupci generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. 
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Upozornili, že 12 milionů evropských Romů je nejpočetnější národnostní menšinou 
celého kontinentu. Za druhé světové války jich v koncentračních táborech nacisté 
umučili na půl milionu. 
"I dnes, více než 60 let po holokaustu se Romové a Sintové stávají takřka každý den 
oběťmi rasistických útoků ze strany neonacistů nebo státních policejních sil. Často 
jsou vystěhováni a nuceni žít v místech připomínajících ghetta," uvádí výzva. 
Největší problémy jsou ve střední a východní Evropě poznamenané dědictvím 
komunismu, připomněli představitelé romských organizací. Česká vláda "v současné 
době mechanismus, kterým by účinně bránila sociálnímu a kulturnímu vylučování 
Romů na lokální úrovni, bohužel nemá, a jak se ukazuje, dlouho mít nebude," 
prohlásil na půdě OSN Čeněk Růžička z českého Výboru pro odškodnění romského 
holokaustu. 
Naopak slovenští Romové se podle vyjádření jejich představitele Ladislava Richtera 
nyní mohou těšit z větší pozornosti, kterou jim slibuje socialistická vláda premiéra 
Roberta Fica. Předcházejícímu konzervativnímu kabinetu Mikuláše Dzurindy, který 
podle něho situaci Romů zhoršil, vytkl mimo jiné, že romskou problematiku měla na 
starosti politická strana jiné národnostní menšiny - slovenských Maďarů. 
Nejvíce Romové potřebují vzdělání, shodují se jejich zástupci. "Je třeba, aby 
instituce, jako je OSN nebo Evropský parlament, řekly vládám, že prapříčina 
neúspěchu Romů je ve vzdělání, a aby státy donutily věnovat více pozornosti 
vzdělávání romských dětí," řekl ČTK Růžička. "Romové také musejí přehodnotit 
způsob života a přijmout hodnoty většinové společnosti," připustil Ladislav Richter. 
Naléhání na vlády by měl být jeden z hlavních úkolů navrhovaného úřadu 
představitele OSN pro Romy, domnívá se Růžička.  
Český velvyslanec při OSN Martin Palouš souhlasí s tím, že by Romové měli být na 
mezinárodní scéně viditelnější. "Pokud tomu navrhovaný úřad prospěje, není důvod 
se jeho zřízení bránit," řekl ČTK. Otázkou podle něho je, zda je romský problém 
jedinečný a zda nejsou ve světě i jiné skupiny, které by si podobnou pozornost 
zasloužily. "Zda to není otázka pro instituce na ochranu lidských práv," poznamenal. 
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