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2.10.  Prezident Klaus na recepci při příležitosti státního svátku ČLR 
Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou se v budově 
Velvyslanectví ČLR zúčastnil slavnostní recepce pořádané při příležitosti státního 
svátku Čínské lidové republiky. 

8.10.  Ve Vídni se sešli vědci podporující Klausovy postoje ke klimatu 
Ve Vídni se sešli na sympoziu vědci z různých zemí, kteří podobně jako český 
prezident Václav Klaus sdílejí kritické postoje k převládajícím názorům na klimatické 
změny ve světě. Klaus, který je na soukromé návštěvě Vídně, se odpoledne 
sympozia rovněž zúčastnil a večer v Hayekově institutu zopakoval své názory na 
klimatické změny a globální oteplování. 
Zatímco většina expertů poukazuje na citelné oteplování naší planety, které je podle 
nich do značné míry způsobeno nezodpovědným chováním člověka, Klaus považuje 
zvýšení globálních teplot v historickém porovnání za velmi malé a jeho dopady na 
naši společnost za zanedbatelné. 
Někteří z přítomných vědců, kteří se ještě před zahájením sympozia zúčastnili 
tiskové konference, kritizovali závěry Mezivládního panelu pro klimatické změny 
(IPCC). Fred Singer z Virginské univerzity pak výslovně připomněl návrh českého 
prezidenta, který nedávno na zasedání VS OSN vyzval k tomu, aby se vývoj klimatu 
nestudoval jen v rámci IPCC, ale i v další nezávislé skupině. 
Právě tento přístup považují účastníci sympozia za klíčový, protože podle jejich 
názoru jsou závěry IPCC nesprávné. Tuto tezi podpořil i slovenský vědec Jozef 
Masarik, jehož výzkumy podle něj dokládají, že změny teplot na Zemi jsou převážně 
způsobovány změnami ve sluneční aktivitě.  
Také ředitel jiné americké výzkumné skupiny Jamestown Group Klaus Heiss 
zdůraznil, že vliv CO2 na změny klimatu není vědecky prokázán. Katastrofické 
scénáře globálního oteplování neodpovídají historické zkušenosti, protože "teplá 
období byla zatím vždy pro lidstvo dobrá a studená období nepříznivá". 
Bývalý šéfekonom Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) David 
Henderson pak prohlásil, že zpráva IPCC byla vypracována pod tlakem politiky, byla 
do značné míry zmanipulována a navíc ještě záměrně zkresleně interpretována.  
Český prezident v Hayekově institutu plně podpořil názory těchto vědců a zopakoval 
své již známé pohledy na problematiku klimatických změn. Zdůraznil nerozumnost 
úmyslu bojovat proti změnám klimatu restriktivními opatřeními a omezováním osobní 
svobody jednotlivců i celých skupin a odsoudil iracionalitu, s jakou se prezentuje 
téma globálního oteplování. Poukázal na to, že podle jeho názoru převládá v nynější 
diskusi o těchto tématech ideologie nad vědou a militantní environmentalismus nad 
ekologií. 
"Žádná radikální opatření nejsou v tuto chvíli nutná," zdůraznil Klaus. Podle něj je 
třeba "nesnažit se změnit přírodu svými zásahy, ale snažit se spíše přizpůsobit vývoji 
přírody". V rozporu s převládajícím míněním je podle Klause zvyšování teplot v 
posledních letech zanedbatelné, objektivní důkazy, které jsou k dispozici, nejsou 
alarmující, vědecký spor v otázkách vývoje klimatu není zdaleka ukončen a návrhy 
jakési "deindustrializace" by byly kontraproduktivní. Pojem "udržitelný rozvoj" není 
podle jeho slov součástí jeho slovníku a "seriózní osoba nemůže tak nedefinovatelný 
pojem vůbec užívat". 
Václav Klaus při svém pobytu ve Vídni převzal také ocenění Rakušanů žijících v 
zahraničí. Jejich střechová organizace Světový svaz zahraničních Rakušanů 
(AÖWB) se ale od ocenění distancovala a Klaus Heiss později upřesnil, že cenu 
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udělila dílčí organizace Výbory za volební právo Rakušanů v zahraničí. ČTK pak 
Heiss řekl, že jde o ocenění Klausova přínosu k osvobození střední Evropy, k 
překonání centrálního plánování a prosazení volného trhu i toho, že se vytrvale hlásí 
k odkazu rakouských liberálních ekonomů. 

8.10.  Prezident V. Klaus převzal ve Vídni „Cenu zahraničních Rakušanů“ 
Prezident republiky Václav Klaus převzal ve Vídni „Cenu zahraničních Rakušanů“ 
(Auslandsösterreicherpreis) a tamtéž se zúčastnil sympozia NIPCC vs IPCC: An 
Appraisal of Global Science and Economics. 

9.10.  Prezident poobědval s kanadskou generální guvernérkou  
Prezident republiky Václav Klaus pozval na Pražský hrad ke společnému obědu 
kanadskou generální guvernérku Michaëlle Jeanovou. 

10.10.  Prezident přijal egyptského ministra zahraničních věcí 
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě Ahmeda Abú Al-Gheita, 
ministra zahraničí Egyptské arabské republiky. 

10.10.  Prezident přijal sira Nicholase Wintona  
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě sira Nicholase Wintona, 
zachránce 669 židovských dětí, kterým v předvečer druhé světové války umožnil 
odjet z ČSR do Velké Británie. 

12.10.  Nobelovu cenu za mír dostal Al Gore, Václav Klaus se tomu podivil  
Letošní Nobelovu cenu za mír získal poněkud netypicky bývalý americký 
viceprezident Albert Gore za boj proti oteplování klimatu. Spolu s ním byl oceněn 
Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), který je vědeckým orgánem OSN. 
Reakce vědeckého světa na toto rozhodnutí byly převážně kladné, i když se ozvaly i 
určité zpochybňující hlasy z několika stran.  
Devětapadesátiletý Gore je podle názoru norských akademiků "samostatnou 
osobností, která se pravděpodobně nejvíce zasloužila o širší celosvětové pochopení 
prostředků, které je nutno přijmout" ke snížení dopadů lidské činnosti na globální 
klima. Gore se o ocenění dělí s IPCC, který sdružuje přes 2000 klimatologů z více 
100 zemí celého světa. Nobelův výbor vyzdvihl zejména fakt, že práce panelu v 
posledních dvou desetiletích "vytvořila dosud nejširší shodu ohledně souvislosti 
lidské aktivity a globálního oteplování".  
"Chci cenu i poctu z ní vyplývající využít co možná nejlépe k tomu, aby se povědomí 
světové veřejnosti o klimatických změnách co nejrychleji změnilo," řekl Gore na 
tiskové konferenci v Kalifornii. "Svět stojí v důsledku klimatických změn před 
globálním nouzovým stavem a my jsme povinni reagovat co nejrychleji," dodal s tím, 
že svět má "ty největší šance" situaci zvládnout. Odborníci i přední světoví státníci 
vzápětí udělení ceny přivítali jako zřetelné potvrzení významu boje proti globálnímu 
oteplování.  
Naopak překvapen byl z rozhodnutí norských akademiků Václav Klaus, podle kterého 
nemají současné aktivity Alberta Gorea příliš společného s úsilím o světový mír. 
"Goreovo zpochybňování základních stavebních kamenů současné civilizace míru 
příliš nepřidává," uvedl český prezident v prohlášení zveřejněném prostřednictvím 
jeho mluvčího Petra Hájka. 
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Podobně kritický ke Goreovi je i současný americký prezident George Bush. 
Navzdory tomu Bílý dům laureátovi k získání prestižního ocenění poblahopřál. 
"Samozřejmě, že jsme šťastní, že viceprezident Gore a IPCC dostali toto uznání," 
uvedl mluvčí Bílého domu Tony Fratto. Velmi radikální byl ekonomický exporadce 
ruského prezidenta Andrej Illarionov. Podle něj jde o "nejhorší výběr za celou dobu 
existence" těchto cen. Nynější Nobelova cena za mír prý byla udělena za "výzvu k 
řešení neexistujících problémů nikoli mírovým, ale násilným způsobem". Generální 
tajemník OSN Pan Ki-mun vyzdvihl výsledky činnosti IPCC, díky nimž "bylo 
potvrzeno bez jakýchkoli pochyb, že ke změnám klimatu dochází a značná část z 
nich je způsobena lidským počínáním". 
Mezi obdobné hlasy se zařadil i bývalý prezident Havel, který považuje rozhodnutí za 
neobyčejně šťastnou volbu, protože je v zájmu světa a jeho budoucnosti naslouchat 
podobným hlasům. Podle českého ministra životního prostředí a šéfa zelených 
Martina Bursíka Gore "jako viceprezident Spojených států vložil veškerou autoritu do 
propagace ochrany klimatu a udělal pro prosazení tématu nejvíc ze všech politiků". 

13.10.  Návštěva předsedy vlády spolkové země Sasko 
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přijel do Lán na pracovní návštěvu 
ministerský předseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt s manželkou. V neděli 
14. října v dopoledních hodinách se saský premiérský pár se vrátil zpět do vlasti. 

14.10.  *Návštěva britské princezny Anny 
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přijela do České republiky na 
třídenní pracovní návštěvu Její Královská Výsost princezna Anna, Královská 
princezna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.  
Téhož dne společně s manželkou prezidenta republiky Livií Klausovou navštívila 
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a shlédla 4. dostih 117. Velké pardubické. 
Na Pražském hradě se setkala s prezidentem republiky Václavem Klausem a 
zúčastnila se večeře pořádané na počest její návštěvy prezidentem republiky a paní 
Livií Klausovou.  
V pondělí 15. října se princezna zúčastnila ceremoniálu položení věnce k Památníku 
Commonwealthu na Olšanských hřbitovech, navštívila pražský areál Domova Sue 
Ryderové, poobědvala s Livií Klausovou na zámku v Lánech a setkala se se zástupci 
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a účastníky projektů 
Nadačního fondu. Dalším bodem jejího programu byla návštěva English International 
School of Prague a večeře pořádaná velvyslankyní Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska v ČR J. E. Lindou Duffieldovou.  
V úterý 16. října zakončila princezna návštěvu České republiky setkáním se studenty 
a pedagogy britských studií Univerzity Karlovy, setkáním s veterány 2. světové války 
a předáním Ceny vévody z Edinburghu v budově Senátu. 

23.10.  Prezident přijal nové velvyslance Lucemburska, Singapuru, Namibie a 
Lesotha 
 Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě pověřovací listiny 
noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci v České republice:  
 
J.E. pan Jean Faltz, nový zplnomocněný a mimořádný velvyslanec Lucemburského 
velkovévodství se sídlem v Praze,  
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J.E. pan Tan Soo Khoon, nový zplnomocněný a mimořádný velvyslance Singapurské 
republiky se sídlem v Singapuru,  
 
J.E. paní Selma Ashipala- Musavyi, nová zplnomocněná a mimořádná velvyslankyně 
Namibijské republiky se sídlem ve Vídni,  
 
J.E. pan Jonas Sponkie Malewa, nový zplnomocněný a mimořádný velvyslance 
Lesothského království se sídlem v Římě. 

23.10.  Prezident ČR přijal ministra obrany USA 
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě ministra obrany 
Spojených států amerických Roberta Gatese. Hovořili spolu především o působení 
českých vojáků v zahraničních misích, o bezpečnostní situaci na Blízkém východě a 
o systému protiraketové obrany. 

23.10.  Prezident Václav Klaus se zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci 
zemí Evropské unie 
Prezident republiky Václav Klaus se zúčastnil pravidelného pracovního oběda s 
velvyslanci členských zemí Evropské unie. Oběd pořádal velvyslanec Portugalska v 
ČR Fernando De Castro Brandao ve své rezidenci a zúčastnili se ho také velvyslanci 
Chorvatska, Turecka a vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. 

26.10.  Prezident přijal předsedu Poslanecké sněmovny Kyperské republiky 
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě Demetrise Christofiase, 
předsedu Poslanecké sněmovny Kyperské republiky, který byl v České republice na 
jednodenní oficiální návštěvě.  
Hovořili spolu o tématech souvisejících se členstvím obou zemí v Evropské unii, o 
kyperské otázce, o bilaterálních vztazích a okrajově i o nadcházejících 
prezidentských volbách na Kypru a v České republice. 

31.10.  Prezident Václav Klaus přijal prezidenta Světového židovského 
kongresu 
Prezident republiky Václav Klaus na Pražském hradě přijal prezidenta Světového 
židovského kongresu Ronalda S. Laudera. Hovořili spolu kromě jiného také o 
chystané provokaci extrémistů k výročí tzv. „Křišťálové noci“. Václav Klaus ujistil 
svého hosta, že využije veškerého svého vlivu k tomu, aby podobné provokace 
nebyly v České republice ani dnes, ani v budoucnu možné. 
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24.10.  Místopředseda Zaorálek: Gatesova nabídka Rusku ohrožuje českou 
suverenitu  
Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek (ČSSD) na 
tiskové konferenci ostře vystoupil proti možné přítomnosti Rusů na našem území. 
Místopředseda Sněmovny za ČSSD Lubomír Zaorálek považuje za nepřijatelnou 
nabídku Spojených států Moskvě, aby Rusové mohli kontrolovat případnou instalaci 
plánované americké základny v Brdech. Přestože ministr obrany USA Robert Gates v 
Praze slíbil, že žádná americko-ruská dohoda se neobejde bez souhlasu české 
strany, Zaorálek vnímá takový postup jako snahu velmocí ohrozit českou suverenitu 
a "nepřípustný návrat bipolárního světa".  
Zaorálek také vyzval vládu Mirka Topolánka, aby Sněmovnu informovala, zda věděla 
už dříve o této nabídce Američanů. A pokud ano, proč o možné účasti cizích vojsk na 
českém území neinformovala parlament. 
Místopředseda čeká, že premiér se k této věci vyjádří nejpozději ve čtvrtek 25. 10. 
2007, kdy bude ve Sněmovně mluvit o stavu vyjednávání o radaru. Topolánek přímo 
na úterní (23. 10. 2007) tiskové konferenci s Gatesem ministrova slova o možné 
přítomnosti Rusů na amerických základnách v Polsku a Česku nekomentoval. 
"Česká vláda mlčí, stejně jako mlčel Mirek Topolánek při 'tiskovce'," tvrdil Zaorálek. 
Se šéfem Pentagonu jednal kromě vládních politiků i předseda sociální demokracie 
Jiří Paroubek. Po setkání uvedl, že ho Gates nepřesvědčil, líbil se mu ale jeho 
pragmatický postoj. 
Zaorálkovi vadí, že se rodí dvoustranná dohoda mezi Washingtonem a Moskvou, 
která úplně obchází NATO i Evropskou unii. "Tím, že z toho vypadne aliance i EU, z 
toho vypadneme i my," uvedl stínový ministr zahraničí za ČSSD. 
Takovou nabídku, kterou dostalo Rusko, podle něj Česko nikdy nedostalo, i když 
patří mezi blízké spojence USA. Gatesův slib, že veškeré kroky v jednání s Ruskem 
bude americká strana konzultovat s Prahou, považuje Zaorálek za nedostatečný.  
I předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) označil případnou účast ruských vojáků 
na americké základně za obrovský problém pro Česko a prakticky nepřijatelnou 
možnost. Samotná účast ruských vojáků na území republiky není podstatná, vadný je 
samotný princip amerického návrhu, reagoval na dotazy, zda by případně hlasoval 
pro pobyt Rusů v ČR. Pro mnohé vládní politiky je nepřijatelná samotná myšlenka, že 
by se Rusové vrátili na české území. 
Spojené státy ve snaze uklidnit ruské obavy z protiraketové obrany ve střední Evropě 
navrhly, aby některé části jejich "deštníku" nebyly v plné pohotovosti. Štít by byl plně 
aktivován, jen když by byla zaznamenána konkrétní hrozba z Íránu, řekl v Praze 
Gates. 

24.10.  Čeští politici o možné ruské účasti na radarové základně USA v Česku 
 Vyjádření amerického ministra obrany, že by na radarové základně v Česku mohli 
být i ruští důstojníci, způsobilo mezi politiky poprask. Některým to připomíná návrat 
časů sovětské okupace. Diplomaté kritizují netaktnost Američanů. Poprask způsobila 
překvapivá informace amerického ministra obrany Roberta Gatese, který v Praze 
oznámil, že protiraketovou základnu jsou Spojené státy ochotny otevřít i ruským 
vojenským expertům.  
Občanští demokraté varovali, že v takovém případě nemusí americkou základnu 
vůbec podpořit.  
„Mně osobně se ta ruská účast nelíbí. Protože prokletí mé generace bylo dáno 
pobytem sovětských vojsk na našem území. Zatímco americká účast v roce 1945 
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měla úplně jiný charakter, přinesla svobodu a demokracii. Ruská okupace nám ji 
naopak vzala,“ říká místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS. 
Například stranický kolega  Marek Benda označil návrh jen za „obtížně průchozí 
variantu“. Jan Vidím z téže strany přímo řekl, že u nás znovu ruské vojáky nechce. I 
on připomněl rozdíl mezi ruským vojákem okupantem z roku 1968 a americkým 
osvoboditelem z roku 1945.  
„Za sebe říkám, že jsem tím byl velmi překvapen, že se mě to dotklo. O pobytu cizích 
vojáků bude rozhodovat český parlament a ne sebevýše postavený americký politik,“ 
zlobil se lidovec Jan Kasal.  
Opoziční sociální demokraté sledovali rozladění vládních soupeřů s pobavením. 
„Neumím si představit, že by najednou vláda, která byla velmi rezervovaná ve vztahu 
k Rusku, strpěla účast ruských vojáků,“ řekl šéf opoziční sociální demokracie Jiří 
Paroubek. Další sociální demokrat, Václav Šlajs – jinak nekompromisní odpůrce 
radaru USA – návrh otevřít základnu Rusům vítal. „Vidím to jako určitý posun 
kladným směrem, protože z evropské bezpečnosti nelze vylučovat Rusko,“ našel 
konečně Šlajs pochopení. Že by tedy přece jen hlasoval pro jeho umístění v Brdech? 
„Až takhle bych to neviděl,“ bránil se.  
V dolní komoře nebyl v tu dobu nikdo, kdo by vládní poslance uklidnil. Přítomní 
ministři tvrdili, že ruská účast je i pro ně překvapením, novinkou, o níž nic neví. A 
premiér Mirek Topolánek, jenž v úterý 23. 10. 2007 s Robertem Gatesem jednal, 
včera ve Sněmovně nebyl. Nejistotu v parlamentu zvyšovala Topolánkova věta z 
úterka 23. 10. „Necítím potřebu to komentovat,“ odvětil premiér po setkání s 
Gatesem na otázku novinářů, co říká možnému návratu ruských vojáků do Česka.  
Opozice z toho tudíž nabyla dojmu, že Spojené státy a Rusko se dohodly bez nás. 
„My budeme jen podstavcem po radar. Takový postup velmocí může ohrozit českou 
suverenitu a znamenat nepřípustný návrat bipolárního světa,“ zlobil se například 
Lubomír Zaorálek, místopředseda Sněmovny za ČSSD. „Ptám se Topolánkovy vlády: 
Byla dohoda mezi USA a Českou republikou o tom, že Američané nabídnou Rusům 
kontrolu radaru?“ „Nabídka, že se mohou kontrolních akcí na radaru v Brdech 
účastnit zástupci Ruské federace a jejich vojenských složek, leží na stole úplně od 
začátku,“ vzkázal Topolánek s tím, že ruská účast se bez souhlasu české vlády 
neobejde. A dodává: „Na jedné straně jsme obviňováni, že nejednáme s Ruskem – 
což není pravda – na straně druhé se bráníme kontrolám, které by mohly zmírnit 
pnutí způsobené výstavbou radaru,“ dodal.  
Jak by tedy vlastně zvažované kontroly ruských odborníků v Brdech vypadaly? 
„Jednalo by se o neohlášené inspekce, aby se zjistilo, že radar není aktivován proti 
dané zemi,“ vysvětluje vicepremiér Petr Nečas. U radaru by podle vojenských 
expertů šlo o šest až osm ruských inspektorů.  
Gatesův návrh na přítomnost Rusů v Brdech nepřekvapil českého velvyslance při 
NATO Štefana Füleho. Ale i on má podmínku: rovnoprávnost. „Proč by za těchto 
okolností nemohl český expert sedět na supertajné ruské základně v Gabale? Když 
sem pustíme Rusy, musíme z toho přece mít i my nějaký užitek.“  
 
Další reakce politiků:  
Mirek Topolánek, premiér: Každá záležitost, na které by participovala ruská strana, 
musí být podrobena schválení české vlády. Já rozhodně nevidím nic špatného na 
tom, že by existovaly kontrolní mechanismy. Doporučuji hodně klidu v této věci, 
žádný negativní krok pro Česko nemíníme udělat.  
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Michaela Šojdrová, poslankyně KDU-ČSL: S pobytem ruských vojáků mám velmi 
špatné zkušenosti a asociace z minulosti. To se mi vůbec nelíbí. Doufám, že budeme 
vládou informováni, v jakém vztahu tyto návrhy na ruskou kontrolu zamýšleného 
radaru vůbec jsou. Kdyby to bylo na mně osobně, přála bych si ruskou účast u nás 
co nejmenší, nejlépe žádnou.  
 
Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Je to zajímavý návrh, překvapil mě. Také je to posun 
v americkém stanovisku, ukázka toho, že se dokážou s Ruskem dohodnout. Ale já si 
neumím představit, že by vláda, která byla velmi rezervovaná ve vztahu k Rusku, 
tady strpěla účast ruských vojáků. My tady nechceme žádné vojáky, ani ruské, ani 
americké. 



- 10 - 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 
SENÁT 



- 11 - 

1.10.  Senátoři ve Slovinsku: Bez jaderné energie se neobejdeme 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka navštívil v čele senátní delegace 
Slovinsko. Cesta se uskutečnila na pozvání předsedy Státní rady Janeze Sušnika. 
Senátní delegaci tvořili rovněž členové výboru pro vzdělávání, školství a kulturu Karel 
Barták (předseda výboru), Milan Bureš, Jaromír Jermář a také senátor Josef Pavlata. 
„Jednali jsme v obou komorách slovinského parlamentu především o blížícím se 
předsednictví Slovinska EU a o možném využití slovinských zkušeností pro naše 
předsednictví, které začíná o rok později,“ uvedl Přemysl Sobotka, předseda Senátu 
PČR. 
„A hovořili jsme také samozřejmě o klíčových otázkách, před kterými stojíme. To je 
rozšíření schengenského prostoru, možnosti využití jaderné energie při diverzifikaci 
energetických zdrojů pro Evropu, ale bavili jsme se rovněž o turistickém ruchu a 
vzájemných investicích,“ doplnil předseda Senátu. Senátní delegace se dále setkala 
s Francetem Cukjatim, předsedou Státního shromáždění a se státním tajemníkem 
ministerstva zahraničních věcí Slovinské republiky Matjažem Šinkovecem. 

10.10.  Přemysl Sobotka podpořil mírové řešení krize v Súdánu 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se na pracovní schůzce sešel s 
ministrem zahraničních věcí Egypta Ahmedem Abú el-Gheitem. 
„Jednali jsme o dvou tématech. O možnosti rozšířit vzájemné ekonomické kontakty a 
v této věci budu rád tlumočit českým podnikatelům výzvu, aby se více zapojili do 
investičních projektů v Egyptě. A také o bezpečnostní situaci na jihu Egypta a v 
Súdánu. Podpořil jsem úsilí egyptské vlády zvládnout složité procesy v oblasti 
jednáním a rozhovory. Slíbil jsem, že podpořím z úrovně předsedy horní komory 
českého parlamentu humanitární a bezpečnostní podporu jak ze strany EU, tak 
Asociace evropských Senátů, jejíhož jednání se v pátek (12. 10.) zúčastním,“ uvedl 
po jednání Přemysl Sobotka. 
„Samozřejmě jsme se zmínili i o cestovním ruchu, který je významnou součástí 
egyptské ekonomiky. Uvedl jsem, že Češi do Egypta jezdí rádi, a že další příliv 
českých rekreantů a turistů je závislý na bezpečnostní situaci v celém 
blízkovýchodním regionu,“ dodal předseda Senátu. 

12.10.  Dobré parlamentní vztahy s Ruskem i přes nesouhlas s raketovou 
obranou 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se v rámci řádného devátého 
zasedání Asociace evropských senátů konaného v Bukurešti, setkal na žádost ruské 
strany se Sergejem M. Mironovem, předsedou Rady federace Federálního 
shromáždění Ruské federace. 
„Pan Mironov se mě ptal na výstavbu radarové základny u nás. Popsal jsem mu 
situaci a vyjádřil přesvědčení, že budování raketové obrany neohrožuje Rusko, ale 
naopak přispívá k evropské kolektivní bezpečnosti. Navíc jde o vztah dvou 
suverénních států ČR a USA. Přesto může vzniknout platforma, v rámci které si naše 
parlamenty budou vyměňovat názory. Přes neshodu v otázce radaru jsme oba 
vyjádřili zájem na dobrých vztazích mezi parlamenty obou zemí a konstatovali jsme, 
že tato otázka nebude mít vliv na naše další kontakty a dvoustranné vztahy,“ uvedl 
Přemysl Sobotka. 
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Hlavním tématem jednodenního jednání AES byla transparentnost a efektivita 
orgánů veřejné správy s akcentem na roli senátů v legislativních procesech 
národních států. 
Předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka ve svém vystoupení konstatoval, že jedna 
věc je o problémech mluvit, jiná problémy skutečně řešit. 
„Evropská unie v tomto smyslu pokulhává, je proto na nás, na reprezentantech 
horních komor národních parlamentů, abychom o našich starostech pořád dokola jen 
nemluvili, ale začali je skutečně řešit. A na bilaterálních nebo multiraterálních 
úrovních hledali shodné zájmy a styčné plochy při jejich prosazování v EU,“ prohlásil 
Přemysl Sobotka. 

12.10.  Setkání předsedů horních komor v Bukurešti: Rumunsko odmítá 
jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova 
Rumunský prezident Traian Basescu při setkání s předsedy horních komor 
evropských parlamentů prohlásil, že Rumunsko nepřijme jednostranné vyhlášení 
nezávislosti Kosova. 
„Pan prezident Basescu je podle mě prvním představitelem státu EU, který zcela 
jednoznačně na reprezentativním fóru prohlásil, že pro něj není přijatelné 
jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova. Bylo to řečeno při diskusi o dalším 
vývoji západního Balkánu. Vzkaz prezidenta je zcela jasný a zřetelný. Věřím, že 
Evropská unie tento hlas bude brát vážně, ostatně o tom, abychom byli bráni jako 
rovnocenní partneři evropských struktur, je celé naše dnešní jednání. Přijetí u 
prezidenta Baseska jen potvrdilo, že Unie musí respektovat hlasy všech svých členů 
a cesta vpřed vede jen přes konsenzus,“ komentoval prohlášení rumunského 
prezidenta předseda českého Senátu Přemysl Sobotka.  

23.10.  Raketová obrana v Evropě je krok správným směrem 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal ministra zahraničních věcí 
Rumunska Adriana Cioroiana. „Ptal jsem se pana ministra, jakým způsobem bude 
Rumunsko ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Zdá se, že v tomto bodě panuje na 
politické scéně v Rumunsku politická shoda a tak budou preferovat parlamentní 
způsob ratifikace. Řekl jsem zároveň, že my o způsobu ratifikace diskutujeme, a že já 
osobně i ODS preferujeme rovněž ratifikaci parlamentem,“uvedl po jednání Přemysl 
Sobotka. 
Těžištěm pracovního jednání byla otázka Kosova a také umístění radarové a 
raketové základny USA u nás a v Polsku. „Pan ministr zcela jasně prohlásil, že 
vybudování této raketové obrany je krok správným směrem k zajištění evropské 
bezpečnosti. Doslova řekl, že být členem NATO nenese jen výhody, ale i 
zodpovědnost, tato slova mohu jen podpořit. Pan Cioroianu rovněž vyjádřil 
přesvědčení, že občanům je potřeba radaru u nás lépe vysvětlovat, a že je to výzva 
pro zodpovědné politiky přesvědčit veřejné mínění o tomto kroku,“ řekl dále Přemysl 
Sobotka. Oba politici se dále shodli, že otázka Kosova je celoevropský problém, že 
nelze činit jednostranné kroky, a že teprve evropský konsensus pomůže sporné 
záležitosti a status Kosova vyřešit. 
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4.10.  Jednání náměstka Bartáka s náměstkyní Deborah Caganovou 
Zástupci ministerstva obrany v čele s prvním náměstkem ministryně obrany Martinem 
Bartákem se setkali s americkou delegací vedenou zástupkyní náměstka ministra 
obrany USA pro zahraniční operace Deborah Caganovou. Ta je zodpovědná za 
programy spolupráce armády USA s ozbrojenými silami jiných států a poskytování 
americké vojenské pomoci.  
Deborah Caganová v průběhu jednání vyzdvihla kvality českých vojáků v 
zahraničních operacích v Iráku a Afghánistánu. Zároveň ocenila plán na zřízení 
samostatného českého Provinčního rekonstrukčního týmu v afghánské provincii 
Lógar.  
Podle jejích slov jde o náročný projekt a ne každý člen Severoatlantické aliance je k 
podobnému kroku ochotný. „Česká republika je strategický spojenec USA, což se 
odráží i v pomoci, kterou Spojené státy věnují na rozvoj Armády České republiky,“ 
uvedla Deborah Caganová.  
První náměstek ministryně obrany Martin Barták, zástupce náčelníka GŠ AČR – 
ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Josef Prokš, náčelník 
Vojenské policie generálmajor Oldřich Kubát a ředitel Vojenského zpravodajství 
brigádní generál Ondrej Páleník seznámili americkou delegaci s technickými 
potřebami českých vojáků v zahraničních misích.  
Na přednesenou prezentaci reagovala Deborah Caganová stručně a jasně: 
„Pomůžeme Vám!“ Reálně se jeví možnost pomoci Ministerstva obrany USA v oblasti 
lehkých obrněných vozidel a některého elektronického vybavení. Konkrétní podoba 
americké pomoci bude určena v průběhu dalších bilaterálních jednání. 

5.10.  Ministr zemědělství Gandalovič jednal se svým švédským protějškem 
Erlandssonem 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič jednal se svým švédským protějškem Eskilem 
Erlandssonem. Zúčastnil se také pracovního jednání se členy zemědělského výboru 
švédského parlamentu. 
Mezi hlavními tématy jednání bylo lesnictví, zkušenosti se zaváděním biopaliv, 
reforma unijního vinařského sektoru a přípravy obou zemí na předsednictví Evropské 
unii. Na dvoudenní oficiální návštěvu ministra doprovodil jeho 1. náměstek Ivo Hlaváč 
a náměstek pro úsek lesního a vodního hospodářství Karel Trůbl.  
„V sektoru lesnictví existuje mezi naší republikou a Švédskem dlouholetá 
spolupráce,“ uvedl mj. český ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Samozřejmě naše 
blížící se předsednictví EU, v němž nás Švédsko v druhém pololetí roku 2009 
vystřídá, přináší celou řadu aktuálních témat k jednání, výměně zkušeností a 
vzájemnému sbližování stanovisek.“ 

8.10.  Topolánek přijat francouzským prezidentem Sarkozym 
Předseda české vlády Mirek Topolánek byl v první den své dvoudenní návštěvy 
Francie přijat francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym. Podle 
prezidentského mluvčího Davida Martinona jsou na programu jejich jednání v 
Elysejském paláci česko-francouzské vztahy, které si oba přejí dál posílit, a hlavní 
problémy spojené s Evropskou unií. 
Za hlavní témata jednání ohledně evropské problematiky Martinon v prohlášení 
označil mezivládní konferenci o nové, zjednodušené smlouvě o institucích Evropské 
unie a návrh francouzského prezidenta na vytvoření jakési "skupiny moudrých", která 
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by se zabývala budoucností unie. Jde také o spolupráci obou zemí při přípravě 
předsednické role každé z nich v unii v blízké budoucnosti. Francie bude unii 
předsedat ve druhé polovině příštího a Česká republika v první polovině 
následujícího roku. 
Prezident Sarkozy už s ohledem na blížící se francouzské předsednictví jednal se 
slovenským premiérem Robertem Ficem a hned po Topolánkovi se setká s polským 
prezidentem Lechem Kaczyńským. 
Nedávno také Sarkozy řekl, že do zahájení francouzského předsednictví navštíví on 
nebo předseda vlády François Fillon všechny členské země unie. 
Francouzský prezident byl naposled na návštěvě v České republice v roce 1997, 
pokud se nepočítá účast na pražské vrcholné schůzce NATO v roce 2002. Tehdy to 
byl Jacques Chirac. Poslední návštěva francouzského premiéra v Praze - tehdy 
Lionela Jospina - byla v roce 1998. Francii během existence samostatné České 
republiky navštívili oba prezidenti i všichni po sobě jdoucí premiéři. 
Setkání v Elysejském paláci předcházelo vystoupení Mirka Topolánka na semináři o 
podnikatelských možnostech v České republice, který uspořádala Pařížská obchodní 
a průmyslová komora. V rozhovoru s jejím předsedou Pierrem Simonem Topolánek 
zdůraznil zájem České republiky na tom, aby francouzské podniky těchto možností 
využívaly. 

8.10.  Topolánek a Sarkozy: radar záležitostí NATO i bilaterální 
Český premiér Mirek Topolánek a francouzský prezident Nicolas Sarkozy se shodli, 
že zamýšlené americké protiraketové základny ve střední Evropě jsou jak záležitostí 
bilaterální, tak záležitostí Severoatlantické aliance. Po schůzce se Sarkozym to 
novinářům řekl Topolánek. 
Během schůzky byla dohodnuta návštěva prezidenta Sarkozyho v České republice, 
řekla ČTK mluvčí české vlády Jana Bartošová. Termín návštěvy má být dohodnut 
později. Po jejich asi hodinovém rozhovoru předstoupil před novináře jen Topolánek. 
Shodli jsme se, že protiraketový štít je záležitost bilaterální, záležitost NATO a námět 
pro vrcholnou schůzku NATO příští rok v dubnu v Bukurešti, řekl bez dalších 
podrobností k základnám, které chtějí Američané postavit v ČR a Polsku. 
V odpovědi na další otázku na toto téma po jednání s předsedou francouzské vlády 
Françoisem Fillonem dodal, že otázka protijaderného štítu nezatěžuje česko-
francouzské vztahy. Podivil se nad tím, že právě tato zamýšlená základna vzbuzuje 
takový zájem na rozdíl od už existujících amerických základen v celkem čtrnácti 
zemích Evropské unie. S námi nikdo vznik těchto základen nekonzultoval. Myslíme 
si, že řešení otázky americké základny na českém území je výsostně česká 
záležitost, řekl. 
Se Sarkozym také podle svých slov jednal i o společné obranné politice Evropské 
unie, o vztahu k NATO a k USA. Po jednání s Fillonem uvítal snahu Sarkozyho a 
francouzské vlády víc se věnovat euroatlantickým vztahům a pokoušet se o návrat do 
vojenské složky NATO. 
Důležitým bodem byla Evropská unie a nadcházející předsednictví obou zemí. Snažil 
jsem se vysvětlit zájem České republiky o "plnohodnotné předsednictví", řekl 
Topolánek. 
Francie bude unii předsedat ve druhé polovině příštího roku a Česká republika v 
první polovině následujícího roku. ČR své předsednictví připravuje společně s Francií 
a se Švédskem, které bude následovat po ní. Sarkozy a Topolánek mluvili rovněž o 
neformálním summitu EU v Lisabonu, který by měl ve druhé polovině měsíce schválit 
text reformní smlouvy nahrazující odmítnutou euroústavu. 
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Podle zdrojů z okolí francouzského prezidenta, které citovala agentura AFP, 
konstatovaly obě strany neshodu v otázce vstupu Turecka do Evropské unie. 
Sarkozy prý zopakoval, že je proti, protože by to mohlo vytvořit precedens pro další 
země, například Ukrajinu nebo státy Maghribu. Topolánek údajně připustil, že přijetí 
Turecka do EU není řešení, ale že Turecko zároveň není možné odmítnout. 
Po rozhovoru s Fillonem Topolánek řekl, že největší problém EU je totální absence 
diskuse o její budoucnosti a démonizování odlišných názorů na ni. "Nemáme odlišný 
cíl, jen odlišné názory na cestu k němu," řekl. Český pohled na budoucnost unie 
označil za spíše liberálnější a francouzský za daleko konzervativnější, ale dodal, že 
oba názory se někde musejí setkat a musí být kompromis. 
Za dobrou cestu k zahájení širší diskuse o tom, zda existují nějaké hranice unie a 
aspekty, které brání dalšímu rozšiřování, označil vytvoření takzvané rady moudrých, 
které nedávno navrhl Sarkozy. "Pokud tato diskuse nebude ukončena, jsou jakékoli 
změny v EU nesmyslné. Na tom se snad shodujeme," prohlásil. 

9.10.  Premiér Topolánek skončil návštěvu Francie 
Po pondělním (8. 10. 2007) politickém jednání v Paříži předseda české vlády Mirek 
Topolánek skončil dvoudenní pobyt ve Francii návštěvou jihu země, věnovanou 
jaderné energetice a leteckému průmyslu. Nejprve se v Cadarache u Marseille 
seznámil s projektem pokusného termojaderného reaktoru a pak v Toulouse navštívil 
provozy známého výrobce letadel, společnosti Airbus. 
Reaktor v Cadarache má pracovat na principu termojaderné fúze, k jaké dochází na 
Slunci. Cílem projektu je umožnit výrobu laciné a ekologicky čisté energie prakticky v 
neomezeném množství. Na programu se podílejí i česká výzkumná pracoviště. 
V Toulouse si předseda české vlády prohlédne montážní linku největšího dopravního 
letadla světa - Airbusu A380, jehož kapacita je až 800 cestujících. Některé součástky 
pro toto letadlo i pro některé další typy airbusů vyrábějí české firmy. 
V pondělí jednal Topolánek v Paříži s francouzským prezidentem Nicolasem 
Sarkozym a s předsedou vlády Françoisem Fillonem. Kromě dvoustranných vztahů 
byla hlavním tématem Evropská unie. 

9.10.  Výsledky měření radaru na Kwajalein jsou známy 
Na Ministerstvu obrany ČR se konala tisková konference uspořádaná po návratu 
týmu českých odborníků vyslaných k měření protiraketového radaru umístěného na 
atolu Kwajalein. 
Měření, které prováděli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva obrany 
ČR, Biologického ústavu Akademie věd, Katedry preklinických oborů zdravotně-
sociální fakulty Jihočeské univerzity, Národní referenční laboratoře pro neionizující 
záření a hlavní hygienik ČR, probíhalo na Marshallových ostrovech ve dnech 29. září 
– 6. října 2007. 
Tiskovou konferenci zahájil vedoucí výpravy a hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, 
Ph.D.: „Cílem naší delegace bylo porovnat závěry předběžné studie vypracované na 
podkladě dat obdržených od americké strany s měřením, které jsme provedli při 
standardním provozu radaru na atolu. Měřili jsme v několika vzdálenostech, a to 
přibližně od 100 metrů do 3 kilometrů. Porovnávali jsme výsledky měření s limity, 
které stanovuje česká legislativa. Nenaměřili jsme hodnoty, které by překračovaly 
české limity pro obyvatelstvo, a to i přesto, že jsme si vybrali tu nejpřísnější normu, 
což znamená 10 wattů na metr čtvereční.“ Stručně shrnuto, závěrečná zpráva z 
měření radaru na Marshallových ostrovech uvádí, že žádná výstupní hodnota měření 
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nepřekračuje české normy a na samotném atolu nebylo zaznamenáno jediné 
onemocnění nebo zdravotní problémy související s tímto zařízením. 

10.10.  Forum 2000: Vondra a Milinkevič o (ne)demokracii v Bělorusku  
Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se v Praze 
neformálně setkal s vůdcem běloruské opozice Aljaksandrem Milinkevičem během 
závěrečného dne konference Forum 2000. Oba politici se shodli, že současná 
běloruská totalita není problémem Běloruska samotného, ale celé Evropy. Tamější 
systematicky utlačovaná opozice není pro zahraniční země dostatečně silným 
partnerem pro jednání ve strategických oblastech, jakou je např. energetická politika. 
To ale neznamená, že by se EU, která je tak de facto nucena jednat s totalitním 
režimem, měla vzdát všech požadavků na demokratizaci Běloruska.  
„Není možné vést jednání s Běloruskem bez současného tlaku na dodržování 
lidských práv. Dvanáct bodů programu pro Bělorusko Evropské komise obsahuje 
důležité požadavky na demokratizaci režimu a nesmí zůstat jen slovy na papíře,“ 
zdůraznil A. Vondra, který má zkušenost disidenta z první ruky z Československa 
80.let. „Česká republika dlouhodobě a nutno říci s dobrými výsledky - podporuje 
běloruskou opozici prostřednictvím neziskových organizací,“ upřesnil. 
„Evropské státy by měly vést dialog se současným běloruským establishmentem 
pouze systémem „něco za něco“,“ řekl A. Milinkievič, který vloni neúspěšně 
kandidoval jako představitel opozice proti staronovému prezidentovi Lukašenkovi a 
část roku pak strávil ve vězení. „Evropa by neměla jednat se současnou běloruskou 
vládou jako s normálním partnerem. To by vedlo k demoralizaci vězněných disidentů 
a konzervaci současného stavu,“ dodal. 

10.10.  Vláda vzala na vědomí materiál " Prioritní oblasti předsednictví ČR v 
Radě EU" 
Vláda ČR vzala na vědomí materiál "Prioritní oblasti předsednictví ČR v Radě EU". 
Tento materiál bude následně aktualizován a měl by zároveň sloužit jako podklad pro 
trojstranná jednání s Francií a Švédskem o společném 18 měsíčním programu Rady 
EU. 

11.10.  Evropský parlament zeštíhlí o 35 poslanců, ČR přijde o dva z 24 
Evropský parlament po volbách v roce 2009 zeštíhlí. Místo současných 785 v něm 
bude zřejmě jen 750 poslanců. Česko přijde o dva z nynějších 24 zástupců, 
Slovensko o jednoho z dosavadních 14. Vyplývá to z rezoluce, kterou přijal Evropský 
parlament. Při hlasování, které provázely potíže s hlasovacím zařízením i vášnivé 
debaty, se objevil i pozměňovací návrh, který počítal s tím, že by ČR měla jen 18 
křesel. Velkou většinou hlasů byl ale odmítnut. 
Dokument musí ještě potvrdit členské státy. Jednání o tom by mělo být součástí 
neformálního summitu, který se uskuteční v Lisabonu. Na něm by šéfové států a vlád 
měli dokončit novou smlouvu EU, která má reformovat unijní instituce a s níž nová 
dělba křesel souvisí. Podepsána by měla být, pokud vše půjde podle plánu, po 
doladěních v prosinci. 
Červnový summit vyzval EP, aby si sám navrhl rozložení mandátů mezi země po 
příštích volbách. Vytyčeny mu však byly základní mantinely: maximální počet křesel 
pro zemi byl stanoven na 96, minimální na šest. Podle zmiňovaného pozměňovacího 
návrhu, který vzešel z dílny španělských, německých či polských poslanců, tedy z 
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velkých zemí, by množství českých křesel v EP kleslo na 18. "Za národní zájmy se tu 
bojovalo do poslední minuty," řekl ČTK český europoslanec Jan Zahradil (ODS). 
Miloslav Ransdorf (KSČM) upozornil na příkladu Nizozemska, že pro země jako ČR 
či Slovensko přijatá verze není špatná. Nizozemsko reprezentuje 16,33 milionu 
obyvatel a podle návrhu má mít 26 křesel. ČR a Slovensko však podle propočtů, z 
nichž EP vychází, dohromady mají asi 15,64 milionu lidí, avšak součet navrhovaných 
křesel je 35. 
Nové rozložení křesel, podpoří-li ho summit, bude platit do roku 2014, kdy by se měly 
konat další volby. Před nimi se zřejmě znovu vezme v úvahu, kolik lidí aktuálně v 
jednotlivých zemí je, a na základě toho se křesla nově přerozdělí. 

11.10.  ČR otevřela Český dům, svou základnu pro předsednictví 
Česká republika otevřela svou základnu pro blížící se předsednictví ČR v Evropské 
unii v první polovině roku 2009. V sedmipatrové budově vedle současného stálého 
zastoupení ČR v Bruselu sídlí nejen předsednictví, ale také velvyslanectví ČR v 
Belgii, zastoupení osmi krajů či firmy jako CzechInvest a CzechTourism. ČR má 
nájemní smlouvu na devět let s možností prodloužení, ročně za nájem zaplatí 1,6 
milionu eur (asi 44 milionů korun). 
Otevření Českého domu obstarala párty v ulici Caroly, na které mimo jiné vystoupila 
skupina Čechomor a zpěvačka Iva Frühlingová; součástí byla i přehlídka návrhářky 
Beaty Rajské. 
Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra novinářům v Bruselu 
při otevírání Českého domu řekl, že je to pro Českou republiku "velký den", který 
přišel právě včas. "V pravý čas proto, že v těchto týdnech přecházíme do jakési 
horké fáze příprav českého předsednictví v radě EU," uvedl. 
Podle Vondry je otevření Českého domu projektem dlouhodobým, který má posílit 
českou přítomnost v Bruselu. "Češi jsou, jak známo, velcí individualisté a my si 
trošku slibujeme od té vzájemné blízkosti a provázanosti, že přece jen se nám tady v 
aktivitách při prosazování českých zájmů podaří více táhnout za jeden provaz," 
uvedl. 
"Náš hlavní záměr je výrazně zviditelnit ČR v Bruselu, využít všech kapacit, 
předpokladů a možností, které máme k dispozici, dát je pod jednu střechu, a tím 
výrazně posílit image (ČR)," řekl ČTK český velvyslanec při EU Jan Kohout. 
Podle něj má Česká republika zájem na dlouhodobém pronájmu budovy, která leží 
na křižovatce ulic Rue de Trône a Rue Caroly, blízko centra města a nedaleko 
institucí EU a Belgie. "Z toho, že tam přemisťujeme českou ambasádu, se dá vyvodit, 
že náš zájem se netýká několika málo let, ale že je to zájem dlouhodobý," dodal 
velvyslanec. 
Přízemí Českého domu obsadila Galerie Českého centra a také kanceláře Českých 
aerolinií a centrály cestovního ruchu CzechTourism. První patro připadlo 
zastoupením osmi krajů - Královéhradeckého, Karlovarského, Moravskoslezského, 
Pardubického, Plzeňského, Jihomoravského, Ústeckého a Kraje Vysočina. Další čtyři 
patra patří stálému zastoupení ČR při EU a jeho kancelářím pro předsednictví. V 
šestém patře sídlí obchodní zastoupení, agentury a organizace CzechInvest, 
CzechTrade, CzechTourism, Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE), 
ČEZ, České centrum a Bohemia EU Planners. V sedmém patře je velvyslanectví ČR 
v Belgii. 
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11.10.  Jednání k protiraketové obraně 
Na Ministerstvu obrany ČR se uskutečnilo jednání k protiraketové obraně. Jednání k 
informační kampani o možném umístění radaru protiraketové obrany na českém 
území se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany, Úřadu vlády, agentury AMI 
Communications a válečných veteránů.  
Jednání zahájil náměstek ministryně obrany Radek Šmerda. Veteránskou obec 
zastupovali generálporučík Josef Sedláček a podplukovník Ladislav Sornas. 
Účastníci se shodli na nutnosti zvýšit informovanost o protiraketové obraně mezi 
veterány. 

11.10.  *Vicepremiér Vondra na mezinárodní konferenci o energetické 
bezpečnosti Evropy v Litvě 
 V litevském Vilniusu skončila dvoudenní mezinárodní konference o energetické 
bezpečnosti Evropy. Tématem pro Evropu více než aktuálním se na pozvání 
litevského prezidenta V. Adamkuse a polského prezidenta L. Kaczynského zabývali 
prezidenti a premiéři řady středoasijských a evropských států. Českou republiku na 
konferenci zastupoval místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr 
Vondra, který 11. 10. 2007 vystoupil v úvodním panelu na téma rozšiřování 
spolupráce s kaspickým a černomořským regionem. V rámci tohoto panelu vystoupili 
také například prezidenti Ukrajiny a Ázerbajdžánu V. Juščenko a I. Alijev. A. Vondru 
na konferenci doprovázel zvláštní velvyslanec pro energetické otázky Václav 
Bartuška.       
A. Vondra ve svém projevu uvedl, že je třeba diversifikovat cesty, kterými proudí do 
Evropy energie. Klíčovou roli zde může sehrát kaspický a černomořský region. 
Zároveň ale zdůraznil, že nepřichází v úvahu, aby v jednáních se zeměmi jako 
Bělorusko Evropa ustupovala ze svých požadavků na dodržování lidských práv. 
Podpořil tak vůdce běloruské opozice A. Milinkeviče, se kterým se sešel v Praze na 
před několika dny v rámci Fora 2000.  
„Nebylo by dobré, aby do budoucna Evropa sázela jen na ruskou kartu v oblasti tak 
strategicky důležité, jako jsou dodávky energií. Je třeba jednat i s jinými východními 
zeměmi a motivovat je ke spolupráci s Evropou. Neměli bychom však proto obětovat 
hodnoty, za kterými si stojíme. Ani kvůli energii,“ řekl doslova A. Vondra. 

15.10.  Ministři financí České republiky a Bahrajnu podepsali investiční dohodu 
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek a jeho bahrajnský protějšek šajch Ahmad bin 
Muhammad Chalífa podepsali v Praze Dohodu mezi vládou České republiky a vládou 
Bahrajnského království o podpoře a ochraně investic. 
"Jsem potěšen, že se tuto dohodu podařilo dojednat, neboť jde o dokument, který se 
stane důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi," uvedl v této 
souvislosti Miroslav Kalousek. Vyslovil přesvědčení, že dohoda vytvoří pevný právní 
rámec pro uskutečňování investic v obou zemích. "Nepochybně též přispěje k 
rozšíření aktivit českých i bahrajnských investorů ," zdůraznil český ministr. 
Text dohody sjednali experti již v roce 2001. Po vstupu ČR do Evropské unie ale 
musel být znovu projednán a doplněn s ohledem na některá ustanovení požadovaná 
právem Evropských společenství. 
Česká republika považuje Bahrajn za stát se značným ekonomickým potenciálem a 
za významný stát Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC). Má zájem na dalším 
rozvoji ekonomické a investiční spolupráce mezi oběma zeměmi, také spolupráci na 
trzích zemí Perského zálivu, včetně rozvoje vyšších forem spolupráce v tradičních 
oborech českého průmyslu. 
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15.10.  Podpis francouzsko-česko-švédské deklarace k předsednictví EU 
Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, švédská ministryně 
pro EU Cecilia Malmströmová a francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti 
Jean-Pierre Jouyet podepsali během pracovní schůzky v Lucemburku společnou 
deklaraci o spolupráci při přípravě 18-ti měsíčního programu předsednictví EU.  
Schůzka následovala vzápětí po jednání Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a 
byla zároveň volným pokračováním prvního setkání zástupců těchto zemí, které 
proběhlo z české iniciativy 20.září v Praze. Podpisu deklarace asistovali i zástupci 
Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady.  
Kromě formálního stvrzení spolupráce měla schůzka za cíl zajistit koordinaci tří  
předsednictví tak, aby byly zohledněny priority každého státu, a zároveň byla 
zajištěna kontinuita fungování Evropské unie. 

16.10.  Topolánek: Při opravě národní budovy v New Yorku se staly chyby 
Při rekonstrukci České národní budovy v New Yorku se podle českého premiéra 
Mirka Topolánka "nadělala strašná spousta chyb jak z hlediska celého úmyslu, tak z 
hlediska financování". Budovu převzal před šesti lety od krajanů český stát a nyní ji 
pátým rokem přestavuje s náklady blížícími se třem čtvrtinám miliardy korun. 
"Pořád měl někdo pocit, že to má z Prahy řídit, ale ona americká legislativa a 
americké zvyklosti... jsou něco jiného než Praha. Pokládám mnohé kroky za chybné," 
řekl ČTK Topolánek v pondělí po prohlídce budovy. 
Secesní stavbu si na konci 19. století pro svůj spolkový život postavili krajané z 
dobrovolné sbírky. O téměř sto let později ji už ale nebyli schopni udržovat a 
provozovat. Ve značně zchátralém stavu ji v roce 2001 za symbolický dolar převzala 
česká vláda. Součástí kupní smlouvy je právo krajanů bezplatně užívat zatím jediné 
dokončené poschodí. 
Rekonstrukce, která byla původně odhadovaná na 245 až 285 milionů korun, začala 
v březnu 2003. Termín dokončení byl ze stavebních a administrativních důvodů 
několikrát odsunut a rostla také částka na opravu. Během let se zvýšila na 450 
milionů korun, vloni v srpnu předcházející vláda stanovila strop na 730 milionů korun. 
Topolánkův kabinet závazek převzal. Náklady se zvýšily i proto, že podle místních 
zákonů nemohou mnohé práce vykonávat čeští dodavatelé a musejí se na ně 
najímat podstatně dražší americké firmy. Na zdržení stavby se podepsaly i právní 
nejasnosti a soudní pře vyvolaná částí nespokojené krajanské komunity, která prodej 
neschvalovala. 
Budova by měla být po dokončení rekonstrukce využívána 24 hodin 365 dnů v roce, 
soudí Topolánek. "V tom případě to nemůže být organizováno a řízeno z Prahy," řekl. 
Připustil ale, že existují i jiné varianty. "Nechám si zpracovat několik alternativních 
návrhů," dodal. 
V budově bude sídlit český generální konzulát a České centrum, ale bude v ní i řada 
veřejných prostor, jako kino, velký multifunkční sál, restaurace či kavárna. "Je tady 
několik režimů, pro které je třeba najít společný model," uvedl premiér. Podle 
Topolánka bude rekonstrukce rozhodně dokončena do roka. "Osmadvacátého října 
2008 tady budu stříhat pásku a budeme to otevírat. To je více než jisté," řekl. 

16.10.  Rakouské strany vyzývají k vytvoření komise k dekretům prezidenta 
Beneše 
Výzvu k dialogu o poválečných dekretech československého prezidenta Edvarda 
Beneše adresovali ve Vídni představitelé rakouských politických stran parlamentům 
České republiky a Slovenska. Na společné tiskové konferenci se zástupci organizací 
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vysídlenců označili za možný vzor česko-rakouskou meziparlamentní komisi pro 
otázky Temelína. 
Mluvčí rakouských parlamentních stran pro otázky vysídlenců (s výjimkou strany 
Zelených, která nebyla zastoupena) zdůraznili, že je to poprvé, co vydávají společné 
prohlášení. 
V dokumentu, který je podle nich minimálním společným jmenovatelem stranických 
postojů, vyjadřují kromě požadavku na zahájení politického dialogu na vysoké úrovni 
také společné stanovisko, že "vyhnání a vyvlastnění sudetských a karpatských 
Němců na základě paušálních a etnicky motivovaných odsouzení je bezprávím". 
Zároveň odsuzují vyřazení vysídlenců i příslušníků německých menšin v ČR a na 
Slovensku z restitučních zákonů jako diskriminační a zdůrazňují, že dekrety a zákon 
o amnestii z 8. května 1946 "hrubě porušují morální a právní standardy EU". 
Aktuálním podnětem pro společné vystoupení se podle rakouských politiků stalo 
nedávné přijetí zákona, v němž slovenský parlament označil Benešovy dekrety za 
nedotknutelné. To vyvolalo ostré protesty v Maďarsku a rakouští poslanci také 
oznámili, že jako první krok své nové iniciativy se spojí s maďarskými zákonodárci, 
aby se dohodli na dalším společném postupu vůči Slovensku. S Českem chtějí 
rakouští poslanci jednat zvlášť. 
Z vystoupení zástupců lidové strany (ÖVP), sociálnědemokratické strany (SPÖ), 
strany svobodných (FPÖ) a Svazu pro budoucnost Rakouska (BZÖ) vyplynuly i 
značné rozdíly v postojích. Zatímco představitelé FPÖ a BZÖ poukázali na to, že 
jejich požadavky jdou ještě mnohem dál, poslankyně SPÖ Katharina Pfefferová 
zdůraznila, že zrušení Benešových dekretů považuje za nerealistické. 
Představitel ÖVP Norbert Kapeller, který vystupoval jako mluvčí celé skupiny, 
opakovaně zdůrazňoval, že jeho straně "nejde o revanšismus, který by mohl někoho 
poškodit, ale o zahájení dialogu, který by odstranil otevřené otázky a vedl k lepším 
sousedským vztahům". 
Na dotaz ČTK Kapeller uvedl, že podle představ jeho strany by výsledkem 
případných jednání českých a rakouských poslanců mohl být podobný dokument 
jako česko-německá deklarace, naznačil však, že česko-rakouský dokument by měl 
jít dál v tom smyslu, že by měl být přijatelný i pro organizace vysídlenců, které by se 
měly podílet i na jeho přípravě. 

16.10.  ČR se po neúspěchu ve dvou kolech voleb vzdala kandidatury do RB 
Česká republika se vzdala kandidatury do Rady bezpečnosti OSN. Po neúspěšných 
dvou kolech voleb to na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku oznámil 
náměstek českého ministra zahraničí Tomáš Pojar. Premiér Mirek Topolánek, který 
ještě v pondělí 15. 10. 2007 přímo v New Yorku lobboval, je přesvědčen, že 
odstoupení ČR nepoškodilo. Předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek přičetl výsledek 
"neschopnosti" vlády, zatímco ministr životního prostředí Martin Bursík si myslí, že 
"negativní roli sehrála Čína". 
Místo v Radě bezpečnosti mezitím získalo ve třetím kole hlasování Chorvatsko, které 
kandidovalo proti České republice. Neúspěch při volbách je pro českou diplomacii 
jistým překvapením, protože Česká republika byla považována za mírného favorita. I 
když se neočekávalo vítězství v prvním hlasování, diplomaté věřili, že v dalších 
kolech by mohla ČR získat potřebnou dvoutřetinovou většinu. 
"Věděli jsme, že hlasování bude velmi těsné a po druhém kole bylo korektní volbu 
neprodlužovat a pogratulovat vítězi," sdělil ČTK Topolánek. "Bylo evidentní, že řada 
zemí si v Radě bezpečnosti nepřeje další silnou zemi EU a NATO. Tento postup je 
obvyklý a určitě nás nepoškodil, naopak," dodal premiér. 
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Už v prvním kole dostala ČR 91 hlasů, o čtyři méně než Chorvatsko. Ve druhém kole 
pak podpora české kandidatury klesla o deset hlasů, zatímco ve prospěch 
Chorvatska hlasovalo 106 zemí. Potřebná většina byla 125 hlasů. Ve třetím kole 
Chorvatsko už bez účasti českého protikandidáta dostalo rozhodujících 184 hlasů. 
Podle Pojara i českého velvyslance při OSN Martina Palouše získalo Chorvatsko 
větší podporu kvůli tomu, že se hlásilo do RB OSN poprvé, zatímco ČR už v ní 
zasedala v letech 1994 a 1995. 
Před volbami měla ČR přes sto písemně vyjádřených podpor a 20 až 30 dalších 
ústních příslibů, uvedl.  "Je to zcela běžné pravidlo, že země slibují hlasy na více 
stran, nebo že mnohé země potom své sliby nedodržují," konstatoval Pojar. Kdo se 
tak zachoval, ale prý nelze zjistit. "Nedozvíme se také, kdo proti nám loboval z jiných 
zemí. Máme ale domněnky, které země si v Radě nepřály ČR jako zemi známou 
obhajobou západních hodnot, lidských práv a základních svobod," řekl. Žádnou zemi 
ovšem nejmenoval. 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek ČTK řekl, že výsledek vnímá jako výsledek pasivní 
zahraniční politiky vlády. Za výsledek je podle něj odpovědný vedle Topolánka i 
vicepremiér Alexandr Vondra a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. "Je to důkaz 
jejich neschopnosti," dodal Paroubek, podle něhož se po loňské výměně vlády nikdo 
z vládních politiků soustavně o kandidaturu nestaral. 
Ministr životního prostředí Martin Bursík, který byl v pondělí 15. 10. 2007 v OSN s 
premiérem Topolánkem, vyjádřil v České televizi přesvědčení, že "docela silnou 
negativní roli sehrála Čína, která si prostě nepřeje, abychom v Radě bezpečnosti 
byli." 
Podivil se také nad tím, že už během pondělních (15. 10. 2007) konzultací se 
ukázalo, že "státy, kterým pomáháme rozvojovou pomocí, jsou rozhodnuty hlasovat 
pro Chorvatsko". To dost dobře nechápu, dodal Bursík, podle něhož česká strana 
čekala v prvním kole asi o 30 hlasů více. 
Podle Pojara se prohlášení českých politiků nebo domácí diskuse o členství v Radě 
na výsledku voleb neprojevily. "Mnohdy je spíše přeceňováno to, jakým způsobem 
svět sleduje naši domácí debatu, protože ve skutečnosti ji příliš nesleduje," řekl. 
Další usilování o křeslo nestálého člena RB OSN teď není na pořadu dne, dodal. 
Všechny síly chce nyní česká diplomacie vrhnout na předsednictví v Evropské unii v 
první polovině 2009. 
Při volbách nestálých členů RB OSN na roky 2008-2009 Valné shromáždění v tajném 
hlasování hladce zvolilo Burkinu Faso, Libyi a Vietnam, které ve své regionální 
skupině neměly protikandidáty. Praha a Záhřeb kandidovaly za východoevropský 
region. Rada bezpečnosti má 15 členů, z nichž pět - Čína, Británie, Francie, Rusko a 
USA - mají stálé místo s právem veta. Každý rok se volí pět nestálých členů s 
mandátem na dva roky. 

17.10.  EK pohrozila ČR žalobou kvůli tomu, že notáři mohou být jen Češi 
Evropská komise pohrozila České republice, Slovensku a dalším šesti zemím 
žalobou kvůli tomu, že umožňují vykonávat povolání notáře pouze svým občanům. 
Podmínka státní příslušnosti je podle komise diskriminační a v rozporu se svobodou 
usazování. Komise míní, že podmínka není odůvodněná s ohledem na článek ve 
smlouvě o Evropském společenství, který stanoví výjimku pro činnosti, jež jsou spjaty 
s výkonem veřejné moci. 
Tato spjatost musí být podle komise přímá a konkrétní. EK ale zastává názor, že 
tomu tak v případě notářů není, protože notáři nemohou prosadit rozhodnutí proti vůli 
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jedné ze stran, které radí. "Jinými slovy, notáři nepřijímají rozhodnutí jménem státu, a 
tedy ani nevykonávají státní moc," uvedla komise. 
Podle Jakuba Stadlera z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti upozornila EK 
na tuto otázku Českou republiku již před rokem. Ministerstvo ve své reakci tehdy 
uvedlo, že podle něj se na povolání notářů vztahuje výjimka, která umožňuje 
jednotlivým státům dát si jako podmínku k výkonu specifické profese české 
občanství. Podle ministerstva totiž až 50 procent práce notářů spočívá ve výkonu 
veřejné správy. "Aktuální vyjádření komise jsme ještě neobdrželi, ale dřívější 
stanovisko ministerstva stále platí," řekl ČTK Stadler. 
Komise všem zemím zaslala takzvané odůvodněné stanovisko, tedy poslední 
varování, než záležitost skončí u soudu. V případě odsouzení hrozí příslušné zemi ze 
strany komise pokuta. Kromě ČR a Slovenska se to týká také Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Malty, Polska a Slovinska. Podle komise si ale všechny státy stojí za 
svým, a tak se rozhodla je dnes varovat. 

19.10.  Topolánek: České předsednictví EU bude zachováno 
České předsednictví Evropské unie, které se bude konat v první polovině roku 2009, 
bude zachováno bez ohledu na platnost nové unijní smlouvy. Novinářům to na 
summitu EU v Lisabonu řekl český premiér Mirek Topolánek. Podle něj je podle 
závěrečné dohody "více než jisté", že Češi unii předsedat budou. 
Předsednictví, na které se česká vláda již připravuje, mohl ohrozit termín, kdy začne 
platit nová smlouva, která má být nástupcem odmítnuté euroústavy. V případě, že by 
smlouva plně začala platit 1. ledna 2009, skončil by takzvaný systém rotujícího 
předsednictví a Češi by tak přišli o "plnohodnotné" předsednictví. Podle Topolánka je 
ale už nyní jisté, že dojde k určitým prodlevám a například vysocí představitelé EU, s 
jejichž vznikem počítá připravená reformní smlouva, budou jmenováni do funkcí 
později. 
Topolánek rovněž uvedl, že nástupce euroústavy je pro Česko přijatelným 
kompromisem. Sice s ním prý nemůže být plně spokojen nikdo, ale důležitější než 
text smlouvy je podle něj v tuto chvíli souhlas všech států. Premiér vyjadřoval 
spokojenost i nad takzvanou oboustrannou flexibilitou, kterou se Čechům podařilo do 
smlouvy prosadit, byť v nezávazné podobě. Oboustranná flexibilita předpokládá 
možnost přenášet pravomoci v rámci unie nejen do Bruselu, ale i zpět na členské 
země. 

19.10.  Česká vláda se kloní k ratifikaci smlouvy EU bez referenda 
Česká vláda chce novou unijní smlouvu, která má nahradit odmítnutou euroústavu, 
na níž se časně ráno shodl summitu EU v Lisabonu, schvalovat spíš v parlamentu 
než prostřednictvím referenda. Vyplývá to ze slov českého premiéra Mirka Topolánka 
a vicepremiéra Alexandra Vondry, kteří se setkání šéfů vlád zúčastnili. 
Premiér i vicepremiér v Lisabonu prohlásili, že se přiklánějí k možnosti schvalovat 
novou unijní smlouvu v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Aby byla smlouva 
schválena, musejí s ní souhlasit tři pětiny poslanců a tři pětiny senátorů. 
Zatím ještě není jisté, kdy Česko s ratifikací smlouvy, která se nejspíš bude nazývat 
lisabonskou smlouvou, vůbec začne. Státy EU budou dokument podepisovat nejspíš 
13. prosince v Lisabonu a není pravděpodobné, že ratifikace začne krátce poté. V 
České republice je podle diplomatických zdrojů možné, že se celý schvalovací 
proces zdrží. 
Skupina senátorů za ODS prý zvažuje, že lisabonskou smlouvu předloží ústavnímu 
soudu, aby přezkoumal, zda nenarušuje svrchovanost ČR. V takovém případě se 
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musí celá ratifikace zastavit a politici musejí vyčkat na stanovisko soudu. Zdržení by 
ale nemuselo být údajně nijak zásadní. Není navíc jisté, že senátoři s podobnou 
iniciativou přijdou. 
"Jako předseda vlády bych ji (senátorskou iniciativu) nevítal, ale jako předseda 
strany názor senátorů za ODS respektuji," řekl Topolánek novinářům. Podle něj jde o 
zcela legitimní nástroj, který zákonodárci mají. Zároveň však dodal, že není nutné 
současnou smlouvu z hlediska ztráty svrchovanosti zkoumat. 
Termín ratifikace ještě před jednáním v Lisabonu ohrožoval české předsednictví EU, 
které bude mít Česko v první polovině roku 2009. Pokud by totiž všechny aspekty 
smlouvy začaly platit na začátku roku 2009, skončil by systém rotujícího 
předsednictví. Češi by tak přišli o "plnohodnotné" předsednictví. Část jejich 
pravomocí by totiž převzali vysocí představitelé unie, především stálý předseda 
Evropské rady, s jehož vznikem smlouva počítá. 
Zatím se zdá, že Češi nakonec plnohodnotné předsednictví mít budou. Z jednání v 
Lisabonu totiž vyplynulo, že země Evropské unie počítají s jmenováním vysokých 
představitelů unie nejdříve v polovině roku 2009, tedy ke konci českého 
předsednictví. 

19.10.  Euroústavu nahradí lisabonská smlouva, summit EU se shodl 
Euroústava, kterou před dvěma lety odmítli voliči ve Francii a Nizozemsku, má svého 
nástupce - novou reformní smlouvu, jež nejspíše ponese označení lisabonská. Shodli 
se na tom v noci nejvyšší představitelé zemí Evropské unie na schůzce v Lisabonu. 
Kompromis nenese, na rozdíl od svého předchůdce, žádné ústavní prvky, vypadla z 
něj i společná hymna EU a společná unijní vlajka. 
Největší změnou, kterou obyvatelé Evropské unie za čas zaznamenají, je vznik 
některých nových funkcí. Nejdůležitější je vznik stálého představitele Evropské rady. 
Někteří o něm hovoří dokonce jako o prezidentovi Evropské unie. Půjde o 
představitele, který bude řídit summity EU a nahradí v této roli jednotlivé členské 
státy unie. Bude navíc unii reprezentovat i v zahraničí spolu s vysokým 
představitelem EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.  
Aby se tyto změny projevily, je třeba, aby každý z 27 členských států smlouvu 
schválil. Pokud by byť pouze jeden ze států smlouvu odmítl, znamenalo by to nejspíš 
její definitivní konec. V této souvislosti se někteří evropští politici obávají referend, 
která by mohla skončit nesouhlasem voličů. Jediné referendum, které je zatím jisté, 
se uskuteční v Irsku. Ostatní státy se na první pohled zatím kloní spíše k ratifikaci ve 
svých zákonodárných sborech; výjimkou není ani Česká republika. 
Konečná dohoda se nerodila snadno a z výroků jednotlivých státních delegací na 
summitu je patrné, že by se politici k problému unijních institucí jen neradi vraceli. 
Evropskou unii prý trápí daleko konkrétnější problémy. "Já jsem vždycky hovořil o 
mlze, která se nad těmi konkrétními problémy vznáší. Ta mlha se rozevřela," řekl 
novinářům český premiér Mirek Topolánek. 
Účastníkům lisabonského summitu se po mnohahodinovém jednání podařilo 
překonat dvě klíčové překážky, což nakonec otevřelo cestu k dohodě. První 
překážkou byl polský požadavek zapracovat do textu smlouvy takzvaný ioanninský 
mechanismus, který by umožnil menšině zemí blokovat některý z legislativních 
návrhů. Tento bod se nakonec podařilo vyřešit zmínkou o mechanismu ve dvou 
částech smlouvy, z nichž jedna není právně závazná a druhá ano. "Polsko získalo 
vše, co chtělo," prohlásil polský prezident Lech Kaczyński. 
Druhá obstrukce připadala na vrub Itálie. Italský premiér Romano Prodi požadoval 
pro svojí zemi více křesel v Evropském parlamentu. Itálie by totiž měla po volbách do 
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EP v roce 2009 přijít o nejvíce europoslanců ve srovnání s ostatními zeměmi. Římu 
se však nakonec podařilo získat jedno poslanecké křeslo navíc. 
Česká republika vznesla požadavek zpřesnění mechanismu, jenž má zajistit 
přenášení pravomocí nejen z členských států do Bruselu, ale i opačným směrem. 
Politici v této souvislosti hovoří o takzvané oboustranné flexibilitě. Česká snaha 
nakonec vyústila v zapracování jedné věty do právně nezávazné části smlouvy. 
Evropská komise má podle ní věnovat patřičnou pozornost případnému požadavku 
členských států na zrušení některé již platné legislativy. 
S koncem summitu však téma reformní smlouvy ještě nezmizí. Členské státy by ji 
ještě měly formálně podepsat 13. prosince v Lisabonu. Na závěr lisabonského 
summitu se dnes státníci věnovali problematice globalizace či globálního oteplování 
a diskutovali také o Blízkém východě, Barmě, Srbsku či situaci na finančních trzích. 

19.10.  Česká delegace jednala na summitu Evropské rady  
Představitelé vlád členských států Evropské unie se ve čtvrtek v noci 18. 10. 2007 na 
summitu Evropské rady v Lisabonu dohodli na znění smlouvy, která má nahradit 
odmítnutou euroústavu.  
České zájmy v Portugalsku hájil premiér Mirek Topolánek spolu s místopředsedou 
vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou a ministrem zahraničních věcí 
Karlem Schwarzenbergem.  
Česká delegace zaznamenala částečný diplomatický úspěch. Evropští státníci podle 
diplomatického zdroje vyhověli požadavku, který se týkal takzvané oboustranné 
flexibility. Ta má umožnit přenášení pravomocí nejen do Bruselu, ale i zpět na 
členské země. Českým diplomatům se do deklarace nové unijní smlouvy podařilo 
prosadit větu, jež prý zavazuje Evropskou komisi, že se bude celému problému 
věnovat. 
České předsednictví Evropské unie, které se bude konat v první polovině roku 2009, 
bude podle předsedy vlády ČR a ODS Mirka Topolánka zachováno bez ohledu na 
platnost nové unijní smlouvy. Podle něj je dle závěrečné dohody "více než jisté", že 
Češi unii předsedat budou.  
Premiér Topolánek rovněž uvedl, že nástupce euroústavy je pro Česko přijatelným 
kompromisem. Sice s ním prý nemůže být plně spokojen nikdo, ale důležitější než 
text smlouvy je podle něj v tuto chvíli souhlas všech států.  
Lisabonská smlouva by měla být v portugalské metropoli podepsána na summitu, 
který je naplánován na 13. prosince. Pokud ji ratifikují všechny členské státy EU, 
začne platit v roce 2009. 

24.10.  Ministryně Parkanová v nizozemském Noordwijku na zasedání ministrů 
obrany států NATO 
Ve dnech 24. a 25. října 2007 probíhalo v nizozemském Noordwijku neformální 
zasedání ministrů obrany států NATO. Českou republiku zastupovala ministryně 
obrany Vlasta Parkanová. 
Na programu jednání byla agenda zahraničních operací Aliance v Kosovu a v 
Afghánistánu. Kosovo se nachází v obtížné situaci, protože dosud nebylo nalezeno 
řešení mezinárodního statusu této srbské provincie. Alianční ministři obrany se 
shodli, že odpověď na otázku konečného statusu není v rukou NATO. Ať už se 
situace ale vyvine jakkoli, mise KFOR bude zajišťovat bezpečnost a stabilitu Kosova 
jako doposud.  
Intenzivní pozornost byla věnována i misi sil ISAF v Afghánistánu. Ministři se shodli, 
že je třeba podpořit výstavbu Afghánské národní armády a Afghánské národní 
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policie. K tomuto účelu přispěje i Provinční rekonstrukční tým, který Česká republika 
v příštím roce vybuduje v provincii Lógar.  
Druhý den zasedání ministrů proběhlo společné zasedání Rady NATO-Rusko. 
Jedním z témat, které bylo zmíněno, byla i otázka protiraketové obrany. Ruská 
strana, na rozdíl od jiných jednání, se nevyjádřila k této otázce negativně.  
Při setkání s českými novináři vysvětlil tiskový mluvčí ministra obrany USA Geoff 
Morrell, že úvaha o možné přítomnosti ruských pozorovatelů v systému protiraketové 
obrany, pronesená ministrem obrany USA Robertem Gatesem nedávno při jednání s 
ruskou stranou, byla pouze myšlenkou, nikoli konkrétním návrhem. Pokud by se věc 
dostala do stadia návrhu, nejdříve by ho Spojené státy projednaly s Českou 
republikou a Polskem.  
K této myšlence amerického ministra obrany ministryně Vlasta Parkanová řekla: 
"Jako bývalá členka parlamentní komise Federálního shromáždění pro dohled nad 
odsunem sovětských vojsk bych nikdy nepřistoupila na nějakou obdobu smlouvy o 
pobytu ruských vojsk. Kontrolní mechanismus mezi námi a Ruskem ve formě 
neohlášených inspekcí je dnes běžný například ve vzdušném prostoru a pokud by 
obdobná věc přispěla ke zmírnění ruských protestů, pak o ní má smysl uvažovat. 
Měla by však mít reciproční charakter." 

25.10.  Česko opět prohrálo u evropského soudu kvůli léčivům 
Česká republika opět u Evropského soudního dvora prohrála spor s Evropskou 
komisí, který se týká léčiv. Nejvyšší soud Evropské unie dospěl k závěru, že ČR 
nepřevedla do svého právního řádu směrnici upravující pravidla používání tradičních 
rostlinných produktů v lékařství. Nyní ji Česko musí do svého práva zařadit pokud 
možno co nejrychleji, jinak může být vystaveno dalšímu soudu a poté vysoké finanční 
sankci. Proti verdiktu není odvolání. 
Druhou prohru Česka během několika týdnů způsobilo zpoždění při schvalování 
zákona o léčivech, který projednávají čeští poslanci. Součástí zákona mají být právě 
evropské směrnice, které zemi přivedly až k soudu. Předpisy přitom Česko mělo 
převést do své legislativy nejpozději do roku 2005. 
Čeští poslanci zákon o léčivech projednávali 23. října a o mnohá ustanovení se přeli. 
O normě by měli hlasovat za několik dnů; pokud ji sněmovna schválí, dostane zákon 
k posouzení Senát a pak k podpisu prezident. Podle stínového ministra zdravotnictví 
za ČSSD Davida Ratha je zákon špatně připravený, "nestravitelný" a ministerstvo 
zdravotnictví by ho mělo stáhnout. Ministr Tomáš Julínek (ODS) poznamenal, že by 
to sice nejraději udělal, ale normu je nutné přijmout i kvůli hrozícím sankcím z EU. 
Podotkl, že úpravy měli prosadit už jeho předchůdci v ministerském křesle. Julínek v 
něm loni vystřídal právě Ratha, který stál v čele úřadu od podzimu 2005. 
První prohru kvůli léčivům ČR zaznamenala u Evropského soudního dvora koncem 
září. Další by mohla následovat začátkem listopadu, kdy je v Lucemburku 
naplánováno další stání ohledně podobné evropské směrnice. 
Za dosavadní rozsudky Česku zatím nehrozí žádné sankce. V případě prvního 
rozsudku je povinností členského státu EU napravit chybu pokud možno co 
nejrychleji. Tato doba přitom není pevně stanovená. Pokud však Evropská komise 
uzná, že se stále nic nezměnilo, může s Českem zahájit další, v pořadí druhou, 
proceduru pro porušení evropské legislativy, která může skončit další žalobou. V 
případě dalšího soudního neúspěchu je situace daleko vážnější a Česku by hrozily 
finanční sankce. 
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25.10.  Podle Topolánka ruští vojáci v ČR nebudou 
Jeden z návrhů americké strany - možná přítomnost ruských vojáků na české 
základně, vzbudil v ČR pozdvižení. Premiér Mirek Topolánek ale řekl, že ruští vojáci 
u americké radarové základny v Brdech nebudou. Mezi americkými návrhy, které 
mají rozptýlit obavy Ruska z existence protiraketových základen, je například i 
nabídka, že obranný štít by nebyl aktivní, dokud by neexistoval důkaz o raketové 
hrozbě z Íránu. Washington přišel také s tím, že by Rusko mohlo využívat informace 
z radaru plánovaného v ČR a vysílat pozorovatele na tento i další americké objekty. 
Právě o možné přítomnosti Rusů na amerických základnách v Polsku a Česku 
hovořil při návštěvě Prahy ministr obrany USA Robert Gates. Uvedl zároveň, že 
žádná americko-ruská dohoda se ale neobejde bez souhlasu české strany. 
Zástupci české opozice, ale i vládních stran tyto úvahy ostře kritizovali, protože 
myšlenka návratu Rusů na české území je pro ně nepřijatelná. Premiér Topolánek 
novinářům při několika příležitostech řekl, že ruští vojáci u americké radarové 
základny v Brdech nebudou. Připouští ale, že by ruští inspektoři mohli mít možnost 
výstavbu i provoz americké radarové stanice monitorovat a kontrolovat. 
"Tady prostě ruští vojáci nebudou, nebudou, nebudou," prohlásil Topolánek před 
novináři. Česká vláda podle něj s Ruskem diskutuje možnost spolupráce v 
americkém projektu protiraketové obrany, v žádném případě to ale prý neznamená 
pozvání ruských vojáků. "Já nevím, co je na tom tak překvapivého, že se bavíme o 
tom, jak rozptýlit ruské obavy z případného umístění radaru," řekl. 
Premiér při sněmovních interpelacích také popřel, že by USA a Česko nabízely 
Rusům přístup k datům z radaru. Zmínil se o tom v odpovědi na výtky stínového 
ministra zahraničí ČSSD Lubomíra Zaorálka. 
Možnost, že by Rusko mohlo případný radar v Česku kontrolovat, je návrhem k 
diskusi, který zatím nemá žádné jasné kontury, napsala ČTK v SMS zprávě také 
česká ministryně obrany Vlasta Parkanová. Podle ní je již v současnosti běžné, že 
Česko a Rusko si vyměňují neohlášené inspekční delegace například ve vzdušném 
prostoru. O inspekcích má smysl uvažovat i v případě radaru, pokud by tyto návštěvy 
pomohly rozptýlit ruské obavy. 
Prezident Václav Klaus zdůraznil, že Gatesovy návrhy byly širší než jeden návrh, 
který zaujal média i občany. "Já bych tomu rozuměl tak, že k těmto návrhům by mělo 
být vážné politické jednání, myslím, že i Bezpečnostní rada státu je pro to vhodná a 
ten komplex těch návrhů vzít prostě v úvahu," řekl prezident novinářům. 

25.10.  Nizozemské síly zahájily ofenzívu proti Talibanu v Afghánistánu, ČR 
nabídla posily 
Nizozemské jednotky podporované afghánskými a britskými vojáky zahájily v 
jihoafghánské provincii Uruzgán ofenzívu proti ozbrojencům hnutí Taliban. Oznámila 
to agentura AP. 
Oznámení nové operace je součástí snahy nizozemského ministra obrany Eimerta 
van Middelkoopa získat podporu pro holandské síly účastnící se afghánské mise. 
Nizozemsko má v Afghánistánu 1600 mužů a na středečním zasedání ministrů 
obrany států NATO v Nizozemsku se snažilo získat příslib dalších zemí, že jim na 
pomoc vyšlou své vojáky. 
"Tato operace s kódovým označením Spin Gahr má zlepšit bezpečnost v určitých 
částech provincie před začátkem zimy," uvádí se v prohlášení nizozemského 
ministerstva obrany. 
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Navzdory nizozemské přítomnosti v posledních měsících nabraly akce Talibanu v 
provincii Uruzgán na síle a maří úsilí místních obyvatel začít po letech násilí pod 
vládou Talibanu nový život. 
Americký ministr obrany Robert Gates vyzval ve středu 24. 10. 2007 další státy, aby 
se připojily k Británii, Kanadě, Nizozemsku a Spojeným státům, které vedou hlavní 
nápor proti Talibanu na jihu Afghánistánu. Na nizozemské schůzce přislíbilo devět 
zemí, že pošlou do Afghánistánu další vojáky jako posily k jednotkám čítajícím dosud 
41.000 mužů. 
Posily nabídla i Česká republika. Náměstek ministryně obrany Martin Barták uvedl, 
že ČR plánuje zvýšit český kontingent v zemi na 415 vojáků, kteří by měli pomoci 
právě nizozemskému kontingentu. Češi by příští rok kromě vyslání vlastního 
rekonstrukčního týmu do provincie Lógar měli také mít zastoupení v oblasti Uruzgán 
na jihu země. V Uruzgánu by mělo podle předpokladů působit asi 60 až 70 českých 
vojáků, kteří by se podíleli na hlídkování, uvedl Barták a dodal, že rozšíření 
kontingentu v Afghánistánu umožní plánované stažení velké části asi stočlenného 
kontingentu v Iráku. 
Plán na působení české armády v zahraničních misích pro příští rok schválila vláda v 
pondělí 22. 10. 2007. Pokud záměr kabinetu posvětí také parlament, tak by Česko 
mělo mít snížený počet vojáků v Iráku od července příštího roku. Součástí tohoto 
materiálu je také zvětšení kontingentu v Afghánistánu. 

25.10.  Setkání s ministry zahraničních věcí visegrádské skupiny 
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se sešel v Praze v Hrzánském paláci na 
neformálním setkání s ministry zahraničních věcí visegrádské skupiny (V4), ke 
kterým se připojil i ministr zahraničních věcí a evropské integrace Moldavska.  
V rámci českého předsednictví V4 to je první schůzka ministrů zahraničních věcí v 
Praze. Přestože se jednalo o neformální setkání, v jeho rámci se řešila aktuální 
zahraničně-politická témata, kromě jiného zejména možnosti rozvíjení další 
spolupráce s Moldavskou republikou. Ministři společně s premiérem také projednali 
otázky týkající se připravenosti zemí V4 na začlenění do schengenského prostoru, 
energetickou bezpečnost, vízovou problematiku a přípravu českého předsednictví v 
EU. 

25.10.  Premiér informoval poslance o jednání o reformní smlouvě EU 
Premiér Mirek Topolánek informoval poslaneckou sněmovnu o summitu Evropské 
unie v Lisabonu, kde byla dojednána nová reformní smlouva EU. Dle premiéra bylo 
jednání v Lisabonu velmi konstruktivní i díky přispění české delegace. Konečný text 
reformní smlouvy je výsledkem maximálně možného kompromisu mezi 
zúčastněnými. "Panovala obecná shoda na tom, že je třeba ukončit šestiletá jednání 
kolem institucionálních otázek a věnovat se spíše řešení problémů, které skutečně 
zajímají občany zemí Evropské unie, jako je ekonomický růst, bezpečnost, 
energetické systémy, energetické problémy, zemědělská politika, rozpočet," řekl 
předseda vlády. 
Diskuse o reformní smlouvě byla nakonec korunována úspěchem. "Oboustranná 
flexibilita byl fakticky jediný vážný vnos do diskuse o nové reformní smlouvě. Věta, 
kterou jsme prosadili, je spíše deklaratorní, je politickým poselstvím. Význam spočívá 
v tom, že členské státy vzali otázku vracení kompetencí v potaz. Je tím vysílán 
signál, že do budoucna je nutné, aby se převodem kompetencí nahoru i dolů 
zabývala Evropská rada, Evropská komise i Evropský parlament," zdůraznil premiér.  
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Premiér zároveň vyjádřil přesvědčení, že ač je dohoda o reformní smlouvě spíše 
sňatkem z rozumu, jedná se o kompromisní text, který po referendech v Holandsku a 
Francii musel doznat změn. "Mělo by nás potěšit, že hlavní směry Lisabonské 
agendy jsou v souladu s hlavními prioritami vlády. Myslím si, že my bychom měli 
střízlivě akceptovat dohodu, které bylo dosaženo, přestože někteří z nás mohou mít 
pocit, že jsme mohli jít dál, že jsme mohli více bojovat, ale tady říkám, že koaliční 
kompromis, kterého jsme dosáhli, je velmi blízký tomu, co v minulosti prezentovala i 
dnešní opozice," uzavřel předseda vlády. 

25.10.  ČR přestává přijímat pomoc Evropské banky pro obnovu a rozvoj 
Premiér Mirek Topolánek informoval po jednání s prezidentem Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj Jeanem Lemierrem, že Česká republika přestává jako první ze 
středoevropských zemí využívat programů Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 
"Evropská banka pro obnovu a rozvoj kofinancovala investiční projekty na území 
České republiky. Dnes bude kofinancovat případně projekty českých investorů na 
třetích trzích. To je ta základní změna," uvedl premiér s tím, že Česko se chystá 
podporovat podniky investující hlavně v balkánských zemích a ve státech východní 
Evropy, jako jsou Rusko nebo Ukrajina.  
Podobná změna jako v případě EBRD podle premiéra nastane i po roce 2013, a to v 
souvislosti se strukturálními fondy Evropské unie. "Nepochybně jako bohatá země 
budeme spíše plátcem než příjemcem," upozornil předseda vlády. 

26.10.  Předseda vlády ČR navštívil Drážďany  
Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek navštívil město Drážďany. V saské 
metropoli jednal o možnostech prohlubování spolupráce mezi Saskem a Českou 
republikou s premiérem sousední spolkové země Georgem Milbradtem.  
Český premiér po setkání se svým saským kolegou přirovnal postupné rozšiřování 
schengenského prostoru k bourání Berlínské zdi. "Myslím, že Němci dobře vědí, co 
je to bourání Berlínské zdi. My svou Berlínskou zeď bouráme po etapách. Poprvé to 
bylo v roce 1989 a podruhé to bude letos v prosinci," prohlásil předseda vlády ČR.  
Oba šéfové vlád potvrdili, že Sasko i Česko se na rozšíření schengenského prostoru, 
s nímž koncem letošního roku padnou kontroly i na česko-saské hranici, intenzivně 
připravují. Premiér Topolánek však upozornil, že policie na obou stranách bude mít 
po zrušení kontrol přechodně více práce, než nyní. Pozorněji se budou muset 
vyhodnocovat informace, které shromažďují centra pro sledování migrace. 
Večer pak český premiér zahájil 9. dny české a německé kultury v Drážďanech a 
euroregionu Labe. Ve slavnostním projevu k zahájení česko-německých kulturních 
dnů český premiér řekl, že teprve se vstupem do "Schengenu" padne "poslední 
bariéra, která nás rozděluje". Právě zahájené česko-německé kulturní dny jsou podle 
předsedy české vlády dokladem toho, že Čechy a Sasy více spojuje, než je 
rozděluje. Je symbolické, že tento festival se koná v údolí Labe, které nás spojuje v 
dobrém i zlém, řekl premiér Topolánek. 
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH 
VĚCÍ 
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4.10.  Ministr Karel Schwarzenberg rozhodl o poskytnutí finanční humanitární 
pomoci Dominikánské republice a Ugandě 
Ministr Karel Schwarzenberg rozhodl o poskytnutí finanční humanitární pomoci  
Dominikánské republice a Ugandě. Finanční humanitární pomoc Dominikánské 
republice ve výši 500 tisíc Kč bude poskytnuta prostřednictvím organizace Caribbean 
Disaster Emergency Response Agency (CDERA). 
Finanční humanitární pomoc Ugandé ve výši 1 milion Kč bude realizována 
prostřednictvím Světového potravinového programu OSN (WFP). 

4.10.  Ministr Karel Schwarzenberg se zúčastnil Semináře o Mezinárodním 
trestním soudu v Parlamentu ČR 
Ministr Karel Schwarzenberg se zúčastnil Semináře o Mezinárodním trestním soudu, 
který se konal v prostorách Parlamentu ČR. Cílem semináře bylo přiblížit českým 
zákonodárcům a zástupcům médií roli Mezinárodního trestního soudu, jeho 
důležitost a implementaci Římského statutu do vnitrostátního právního řádu. 
Konference se vedle dalších hostů zúčastnili i Philippe Kirsch, prezident 
Mezinárodního trestního soudu, Luis Moreno-Ocampo, žalobce Mezinárodního 
trestního soudu a Jiří Malenovský, soudce Evropského soudního dvora. 
Seminář organizovalo ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci se 
zahraničním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, velvyslanectvími 
Švýcarské konfederace a Nizozemského království v Praze a Mezinárodním výborem 
Červeného kříže. 

5.10.  Ministr zahraničí ČR rozhodl o pomoci obětem represí v 
Barmě/Myanmaru 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg rozhodl o uvolnění 2 milionů 
korun na pomoc obětem a rodinám postiženým represemi v Barmě/Myanmaru. První 
část humanitární pomoci ve výši 1 milion korun bude uvolněna z rozpočtu 
ministerstva okamžitě, a to ve prospěch Thailand Burma Border Consortium. Toto 
konsorcium tvoří devět nevládních organizací ze sedmi zemí. Konsorcium poskytuje 
lidem postiženým represemi potraviny, přikrývky a materiál na stavbu jednoduchých 
přístřeší. Podílí se také na chodu utečeneckých táborů a aktivně lobuje u thajských 
orgánů za zlepšování podmínek pro uprchlíky, včetně úpravy jejich statutu. 
Česká republika odsuzuje brutální postup barmské vojenské junty proti 
demokratickým silám a účastníkům nedávných demonstrací. Česká republika se 
zajímá o situaci v Barmě/Myanmaru dlouhodobě a aktivně se zasazuje o zahájení 
procesu demokratizace a dodržování lidských práv v této zemi. Letos barmským 
uprchlíkům na hranici s Malajsií a Thajskem poskytla Česká republika pomoc už 
dvakrát (teď tedy potřetí). 

10.10.  Ministr Schwarzenberg přijal egyptského ministra zahraničí 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí 
Egyptské arabské republiky Ahmeda Abú el – Gheita. Setkání ministrů bylo 
příležitostí k prodiskutování aktuálních otázek v politické, bezpečnostní a ekonomické 
oblasti. Ministři probírali mj. například situaci v Izraeli a Palestině, připravovanou 
schůzku k této věci ve Spojených státech, turistický ruch, české předsednictví v EU v 
roce 2009 či vzájemné investice. Egyptský ministr zdůraznil, že blízkovýchodní 
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konference musí být připravena tak, aby byla úspěšná. S tím je podle něj spojena i 
účast arabských států na konferenci.  
Podle Ahmada Abúla Ghaita Egypt podpoří kandidaturu ČR na nestálého člena Rady 
bezpečnosti OSN. "S povděkem jsem zaznamenal, že mne pan ministr ujistil o 
podpoře Egypta," řekl Karel Schwarzenberg, podle něhož si česká vláda podpory 
severoafrického státu velmi váží.  
Egyptský ministr zahraničí, který je v Česku vůbec poprvé, do Prahy přivezl svému 
českému protějšku pozvání k návštěvě Egypta. Šéf egyptské diplomacie se setkal 
také s prezidentem Václavem Klausem a předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. 

10.10.  Ministr zahraničí Schwarzenberg nominuje Nicholase Wintona na 
Nobelovu cenu za mír 
Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg nominuje sira Nicholase Wintona na 
Nobelovu cenu za mír. Oznámil to na setkání s Wintonem, který se v Praze účastní 
konference Fórum 2000.  
Dnes osmadevadesátiletý sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil před téměř jistou 
smrtí 669 československých dětí, když je přes tehdy hitlerovské Německo převezl do 
Velké Británie. „Neohrožená mise sira Nicholase nám nikdy nedá zapomenout, že 
souboj dobra se zlem bude trvat navěky,“ uvedl ministr ve svém proslovu. 
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg podpořil iniciativu českých studentů, kteří 
nasbírali již více než 30.000 podpisů pod žádost, aby předválečný zachránce 
několika set československých dětí obdržel Nobelovu cenu za mír. Ministr již kvůli 
tomu poslal výboru pro udělování ceny dopis. Fóra se kromě diplomatů z několika 
zemí zúčastnili také někteří lidé, kteří díky Wintonovi válku v dětském věku přežili. 
V Kongresovém centru vystoupil ministr Schwarzenberg v zastoupení vlády České 
republiky. „Odkaz činů sira Wintona inspiruje mladou generaci, a, mnohem určitěji, 
generace, které přijdou po ní.“ 
Winton se setkal také s prezidentem Václavem Klausem a zavítal na jih Čech. 
Astronomové na observatoři v Kleti totiž po něm již dříve pojmenovali planetku. Pro 
všechny děti musel zajistit od Němců povolení k výjezdu, od Britů povolení ke vstupu, 
přijetí v britské rodině a složit padesátilibrovou kauci. Zachránění mají na 5000 
potomků. Královna Alžběta II. Wintona povýšila do rytířského stavu. V Británii už 
dostal nižší vyznamenání v roce 1993. V roce 1998 mu byl udělen Řád Tomáše 
Garrigua Masaryka. 

11.10.  Ministr Schwarzenberg otevřel Český dům v Bruselu 
Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg spolu s vicepremiérem pro evropské 
záležitosti Alexandrem Vondrou otevřeli Český dům v Bruselu. Dům bude základnou 
pro české předsednictví v Radě EU a také pro celkem 18 organizací a firem, které se 
na jeho vzniku podílely. Do domu se nově přestěhovalo i Velvyslanectví ČR v Belgii a 
celkem 8 zastoupení českých krajů. 
Slavnost byla rámována volně přístupnými koncerty skupin Ivy Frühlingové a 
Čechomoru, módní přehlídkou Beaty Rajské a atraktivními prezentacemi českých 
krajů a organizací. Dům na výborné adrese nedaleko Evropského parlamentu a 
Královského paláce vytvoří platformu pro většinu českých organizací v Belgii. 

15.10.  Ministr Schwarzenberg se zúčastnil zasedání GAERC v Lucemburku 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se zúčastnil zasedání Rady pro 
všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) v Lucemburku. Ministři zahraničí 
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členských zemí Evropské unie  před summitem v Lisabonu probírali obsah a další 
osudy nové smlouvy o reformě EU. Té se pak od čtvrtka budou věnovat i šéfové 
států a vlád. Očekává se, že se jim podaří uzavřít i několik zbývajících otevřených 
otázek a docílit konečné dohody tak, aby dokument mohl být v prosinci podepsán.  
Nová reformní smlouva má nahradit projekt euroústavy, kterou před dvěma lety 
odmítla v referendu Francie spolu s Nizozemskem. Nový dokument nemá na rozdíl 
od původně zamýšlené euroústavy nahradit dosavadní smlouvy, má je pouze doplnit.  
Podle nové smlouvy má například v čele Rady EU stát dva a půl roku předseda. Tím 
by se nahradil stávající systém, kdy se státy v předsednictví střídají po půl roce. 
Dokument počítá i se snížením počtu eurokomisařů po roce 2014 či s vytvořením 
nového postu jakéhosi ministra zahraničí EU.  
Českou republiku v Lucemburku reprezentovali ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg a ministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.  
Kromě nové unijní smlouvy se ministři zabývali i řadou dalších otázek. Mezi hlavní 
témata patřila například problematika západního Balkánu, příprava summitu EU-
Rusko, vztahy s Libyí, sankce vůči Barmě či Uzbekistánu, Blízký východ nebo 
problematika íránského jaderného programu a vojenská operace v Čadu. 

16.10.  Ministr Karel Schwarzenberg přijal  ministra zahraničí Černé Hory 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal  v Černínském paláci 
ministra zahraničních věcí Černé Hory Milana Ročena. Návštěva ministra 
zahraničních věcí Černé Hory je historicky teprve druhým jednáním na úrovni 
ministrů zahraničních věcí ČR a samostatnou Černou Horou. Tématem jednání byl 
rozvoj česko – černohorských vztahů a aktuální regionální otázky. 

23.10.  Ministr Karel Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí 
Rumunska 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 23. října 2007 v Černínském 
paláci ministra zahraničních věcí Rumunska Adriana Cioroiana. Setkání ministrů je 
odrazem narůstající intenzity bilaterálních vztahů obou zemí. Mezi hlavní témata 
jednání patřila mimo zhodnocení bilaterálních vztahů také problematika EU, západní 
Balkán a bezpečnostní tématika. Na závěr jednání byla podepsána "Smlouva o 
spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu". 

24.10.  Ministr zahraničních věcí ČR přijal ministra zahraničních věcí a 
evropské integrace Moldavska 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal  v Černínském paláci 
ministra zahraničních věcí a evropské integrace Moldavska Andreie Stratana. 
Setkání ministrů se zejména zaměřilo na projednání rozvoje česko – moldavských 
bilaterálních vztahů. Mezi další témata patřila podpora českých ekonomických zájmů 
v Moldavsku, energetika, regionální spolupráce, zaměstnanost a rozvoj vzájemného 
obchodu. Na závěr setkání ministři podepsali Společné prohlášení o partnerství v 
evropské integraci. 

25.10.  Uskutečnila se schůzka ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské 
skupiny a Moldavska 
 V konferenčním centru MZV ČR v zámku Štiřín se uskutečnila schůzka ministrů 
zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Moldavska. Setkání bylo první 
schůzkou ministrů zahraničních věcí v rámci českého předsednictví V4. Moldavsko je 
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jednou ze zahraničněpolitických priorit V4 i českého předsednictví a toto setkání bylo 
zároveň první akcí V4 v tomto formátu. Ministři jednali o možnostech spolupráce 
Visegrádské skupiny s Moldavskem a o aktuálních zahraničněpolitických 
záležitostech. Dále se zabývali otázkami týkajícími se připravenosti zemí V4 na 
začlenění do schengenského prostoru, otázkami energetické bezpečnosti, vízové 
problematiky a přípravou českého předsednictví v Radě EU. 

30.10.  Ministr zahraničních věcí Schwarzenberg na návštěvě Norska 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil pracovní návštěvu 
Norska. Během návštěvy se jednání soustředila zejména na aktuální zahraničně – 
politické otázky, protiraketovou obranu, vztahy Norska/ČR/NATO k Rusku, 
rozvojovou spolupráci, dodávky norské ropy a plynu do ČR a klimatické změny. 
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1.10.  Havel v Moskvě mluvil o Chartě jako inspiraci pro ruskou opozici 
Bývalý český prezident Václav Havel během setkání s ruskými ochránci lidských práv 
v Moskvě připomněl osud Charty 77, kterou vidí jako inspiraci i pro nynější ruskou 
opozici. Stejně jako chartisté dokázali přes názorové rozdíly bojovat za dodržování 
lidských práv v komunistickém Československu, měly by i ruské nevládní síly bez 
ohledu na rozpory hledat společného jmenovatele, tlumočil ČTK Havlovy názory jeho 
tajemník Jakub Hladík. 
V moskevském Centru Andreje Sacharova se Václav Havel sešel se zástupci 
ruských ochránců lidských práv: nechyběl jejich doyen Sergej Kovaljov či Ljudmila 
Alexejevová z ruského Helsinského výboru. "Václav Havel je seznámil se 
zkušenostmi Charty 77 a vyslechl jejich poznatky o současném Rusku a stavu 
lidských práv v zemi," uvedl Hladík. 
Během oběda pak měl český exprezident a někdejší disident možnost hovořit s 
dalšími osobnostmi ruského veřejného života, například s bývalým šachovým 
šampionem Garrim Kasparovem, který se bude příští rok ucházet o prezidentský 
úřad za opoziční platformu Jiné Rusko, nebo se šéfem opoziční strany Jabloko 
Grigorijem Javlinským. Hlavním tématem rozhovorů byla opět otázka lidských práv v 
Rusku. 
V neděli večer 30. září 2007 se Havel zúčastnil oslav 90. narozenin ruského 
divadelního režiséra Jurije Ljubimova, ředitele legendárního divadla Na Tagance.  
Na narozeninové oslavě slavného ruského režiséra se sešli divadelníci i čelní politici 
- dorazila například finská prezidentka Tarja Halonenová či ruský ministr zahraničí 
Sergej Lavrov, který do ruské metropole přiletěl přímo ze zasedání Valného 
shromáždění OSN v New Yorku. Havel už několikrát vyjádřil obavy nad současným 
vývojem v Rusku v čele s Vladimirem Putinem. 

5.10.  Bývalí lídři 20 zemí, včetně Havla, žádají Čínu o tlak na Barmu 
Bývalí prezidenti, premiéři a ministři zahraničí z 20 zemí, včetně někdejšího českého 
prezidenta Václava Havla, vyzvali čínského prezidenta, aby využil vliv svého státu na 
vojenský režim v Barmě a přiměl ho zdržet se násilí a přistoupit k demokratickým 
reformám. Informovala o tom agentura AP. 
Vojenská junta, která je v Barmě u moci, nedávno ostře zasáhla proti demonstrantům 
požadujícím více demokracie. Odpůrci režimu tvrdí, že o život přišlo až 200 lidí a na 
6000 osob bylo zatčeno. 
Bývalí státníci v dopise apelovali na čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa, aby využil 
mimořádně silné pozice své země vůči barmskému režimu a zasadil se o propuštění 
vůdkyně barmské opozice a nositelky Nobelovy ceny za mír z roku 1991 Do Aun 
Schan Su Ťij a dalších politických vězňů. 
Su Ťij strávila téměř 12 z posledních 18 let v domácím vězení poté, co vojenská junta 
odmítla akceptovat její vítězství ve volbách z roku 1990. 
V dopise, jehož iniciátorem je bývalý norský premiér Kjell Magne Bondevik, žádají 
bývalí státníci dále Čínu, aby podpořila zbrojní embargo vůči Barmě a tlačila její 
režim k zahájení dialogu s opozicí. 
"Čína je zemí s největším vlivem na vojenskou juntu v Barmě," uvedl Bondevik. 
Kromě něho a Havla dopis podepsali také kupříkladu bývalý francouzský premiér 
Lionel Jospin, bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová, bývalá filipínská 
prezidentka Corazón Aquinová a bývalý brazilský prezident Fernando Henrique 
Cardoso. 
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6.10.  Česko-německé diskusní fórum terčem kritiky 
Příliš akademické a vzdálené svému původnímu smyslu je prý Česko-německé 
diskusní fórum, jehož výroční konference se konala v německém Erfurtu. Tak to 
alespoň v pátek 5. 10. 2007 napsal místní deník Thüringer Zeitung, s jehož článkem 
v zákulisí fóra polemizovali jeho hlavní představitelé. Česko-německý fond 
budoucnosti na jednu výroční konferenci vydá v průměru mezi 50.000 a 100.000 eur 
(zhruba 1,4 až 2,75 milionu korun), řekl ČTK jeden z organizátorů. 
Zatímco historikové, novináři a politologové v diskusních panelech diskutovali o 
proměnách životního stylu po roce 1989, o integraci menšin a identitě dnešního 
člověka, identitu podle kritiků ztrácí právě diskusní platforma, která vznikla počátkem 
roku 1997 na základě tehdy podepsané Česko-německé deklarace. 
"Jednotlivé příspěvky byly i pro mě poučné a zajímavé. Ale musím jezdit na takovou 
konferenci? Když bych potřeboval vědět některé věci, najdu si je na internetu nebo si 
přečtu příslušnou literaturu," zhodnotil konferenci v rozhovoru se zpravodajem ČTK 
pravidelný účastník fóra, poslanec Evropského parlamentu za německé Zelené Milan 
Horáček. Politik českého původu však odmítl, že by byl pro zrušení takových akcí; je 
ale třeba, aby měly obsah, vrátily se "ke kořenům" a měly dopad na praktickou 
politiku. Mezi relevantní témata podle něj například patří evropské otázky, 
zdravotnictví a důchodová politika. 
Německý spolupředseda rady fóra a zahraničněpolitický mluvčí sociálních demokratů 
(SPD) v německém Spolkovém sněmu Gerd Weisskirchen ČTK řekl, že smysl fóra 
spočívá právě ve výměně poznatků, které zainteresovaným zprostředkovávají 
experti. Zaujaly jej i poznámky bývalého českého politika a signatáře Charty 77 Pavla 
Bratinky k nostalgii po komunistické éře u některých občanů ve východním Německu 
a v Česku. Doplnil, že Češi jsou politicky zralejší národ než dnešní východní Němci a 
lépe se vypořádali i s minulostí, protože si "všechno museli zpracovat sami". 
Ostrou kritiku postavení romské menšiny v České republice přednesl předseda 
Společenství Romů na Moravě Karel Holomek. Český stát podle něj nenaplnil zákon 
o odškodnění romských obětí za 2. světové války, neboť ze 7000 žadatelů prý bylo 
odškodněno jen 200 lidí. "To lze zcela střízlivě pojmenovat institucionálním 
popíráním holokaustu," prohlásil Holomek a ocenil Česko-německý fond 
budoucnosti, který prý dokázal většině oprávněných žadatelů vyhovět a odškodnit je 
díky svému vlastnímu sociálnímu programu. 
Holomek se ohradil proti zjednodušování romské problematiky na její sociální 
aspekty, kdy se i v některých akademických kruzích hovoří o "kultuře chudoby", jako 
by to byla jediná kultura, kterou Romové vyznávají.  
Po polemice o obsahové náplni fóra rozhodla jeho rada jako hlavní orgán fóra, že po 
několikaleté pauze budou opět zřízeny pracovní skupiny. Předseda Rady Česko-
německého diskusního fóra za českou stranu senátor Luděk Sefzig ČTK řekl, že čtyři 
týmy se mají zabývat otázkami menšin, pracovní mobility, partnerství mezi městy a 
subsidiarity (přenosu politického rozhodování co nejblíže občanům). Subsidiarita má 
být kromě problematiky evropských dopravních sítí jedním z hlavních témat příští 
výroční konference, která se uskuteční v Česku. V pořádání výročních konferencí se 
obě země pravidelně střídají. 

7.10.  Společnost Člověk v tísni otevřela školu v Etiopii 
Česká humanitární Společnost Člověk v tísni slavnostně otevřela školu v etiopském 
okrese Boricha na jihu země - zařízení je určeno pro více než 200 dětí, které tak v 
novém etiopském miléniu budou mít šanci získat vzdělání. ČTK o tom informoval Jiří 
Plecitý, koordinátor afrických projektů a sbírky Postavme školu v Africe ze 
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společnosti Člověk v tísni. Etiopie podle svého kalendáře do nového tisíciletí 
vstoupila letos 11. září. 
Peníze na stavbu školy vybrali v loňském třetím ročníku veřejné sbírky Postavme 
školu v Africe čeští skauti. Čtvrtý ročník sbírky se koná příští týden od úterý 9. října 
do čtvrtka 11. října. 
"Ze tří předchozích sbírek bylo postaveno již pět škol v etiopských vesnických 
oblastech, kde chybí školní budovy i kantoři - na jednoho učitele tu mnohdy připadá 
více než sto dětí. Malí Etiopané musejí do školy docházet několik kilometrů," říká 
Ondřej Nádvorník, který vede projekty společnosti Člověk v tísni v Etiopii. 

9.10.  Nobelova cena za fyziku za efekt, který umožnil zmenšit harddisky 
Objev fyzikálního jevu, který umožnil miniaturizaci pevných disků počítačů a 
snadnější čtení uložených dat, přinesl letošní Nobelovu cenu za fyziku 
francouzskému vědci Albertu Fertovi a jeho německému kolegovi, plzeňskému 
rodákovi Peteru Grünbergovi. Oznámil to ve Stockholmu výbor pro udělování 
Nobelových cen. 
Uplatnění efektu zvaného gigantická magnetorezistence (GMR) zcela změnilo 
postupy získávání dat z pevných disků, zdůvodnila význam oceněného objevu 
Švédská královská akademie věd, při níž Nobelův výbor sídlí. Tento jev podle ní 
sehrál rovněž důležitou úlohu při vývoji nové generace elektroniky a může být také 
považován za jednu z prvních skutečných aplikací na poli nanotechnologií. 
Miniaturní pevné disky pracující s GMR jsou dnes běžnou součástí nejen osobních 
počítačů, ale také hudebních MP3 přehrávačů nebo digitálních kamer. Výzkum obou 
vědců tak umožnil raketový rozvoj průmyslového odvětví, v němž se v současnosti 
točí miliardy dolarů. 
Fert (69) a Grünberg (68) objevili efekt GMR nezávisle na sobě v roce 1988. Díky 
němu stačí i velmi malá úprava magnetismu k vyvolání větších změn v elektrickém 
odporu. Informace uložené na magnetických vrstvách disku počítače tak mohou být 
přeměněny na různě silné elektrické signály, které zařízení přečte v podobě jedniček 
a nul. GMR také dovolila mnohonásobně rozšířit množství ukládaných dat. 
Peter Grünberg byl v roce 1946 s rodinou vysídlen z tehdejšího Československa do 
Německa. Hlavní část jeho vědecké práce je spojena s výzkumným centrem v 
Jülichu, kde působí od roku 1972 dodnes. Albert Fert se věnoval bádání v oblasti 
magnetismu a nanostruktur na Pařížské univerzitě a stál u zrodu jednoho z odborů 
francouzského Národního střediska vědeckého výzkumu (CNRS). 
Grünberg je šestým nositelem Nobelovy ceny, který se narodil na území dnešní 
České republiky. Kromě dvou českých nositelů ocenění Jaroslava Heyrovského (za 
chemii v roce 1959) a Jaroslava Seiferta (za literaturu v roce 1984), to jsou ještě 
baronka Bertha von Suttnerová (rozená Kinská) a manželé Coriovi. Suttnerová, která 
prožila většinu života v Rakousku, získala v roce 1905 cenu za mír, Carl Ferdinand 
Cori a jeho manželka Gerta Theresa Coriová (rozená Radnitzová) toto prestižní 
ocenění obdrželi v roce 1947 za lékařství jako američtí občané. S výjimkou 
Grünberga se všichni narodili v Praze. 

15.10.  Podpořit český byznys v Moskvě by měl Dům českého obchodu 
V ruském hlavním městě by za podpory tamní radnice mělo vyrůst středisko, ve 
kterém budou moci své výrobky představit české společnosti. ČTK to po svém 
jednání s moskevským starostou Jurijem Lužkovem telefonicky řekl pražský primátor 
Pavel Bém. 



- 39 - 

"Moskvané a Rusové mají Čechy velmi rádi. Proto by podobné středisko mohlo být 
atraktivní a obchodně zajímavé," vysvětlil pražský primátor. Pomoc moskevské 
radnice je při vzniku takového centra důležitá například kvůli získání dobře 
situovaných pozemků. "Lužkov tomu je velmi nakloněn, což pro mne bylo až 
překvapivé," dodal Bém. 
Sám moskevský starosta po jednání s pražskou delegací uvedl, že v Praze bude 
recipročně otevřen Dům Moskvy. Podle Béma to ještě není zcela jisté. "Ale 
koneckonců, Rusové tvoří třetí největší minoritu na území Prahy a není žádné 
tajemství, že dnes z Ruska přichází i poměrně významný kapitál," doplnil pražský 
primátor. "Hodně jsme tady mluvili o byznysu. Já jsem spolu s hospodářskou 
komorou přivezl asi třicet podnikatelů, z nichž někteří jen mapují terén, ale jiní už v 
Rusku úspěšně podnikají," uvedl Bém.  
Pražský primátor se v ruské metropoli účastní nyní probíhajících Dnů Prahy v 
Moskvě. V neděli 14. 10. 2007 tak například snímkem Tajnosti Alice Nellis začal 
několikadenní festival českých filmů,  dále byly otevřeny dvě výstavy výtvarného 
umění. Kromě průřezové přehlídky moderních českých malířů je to expozice děl 
Jiřího Koláře. V českém hlavním městě se příští rok uskuteční Dny Moskvy v Praze, 
na které se přijede podívat i moskevský starosta, dodal Bém. 

15.10.  Dárky od českých vojáků pro sirotčinec v Afghánistánu 
Vojáci českého kontingentu v provinčním rekonstrukčním týmu v silách ISAF v 
afghánském Fejzabádu předali svoje dárky dětem z místního sirotčince. Pancéřové 
vozy výsadkářů z chrudimského praporu naložené zimním oblečením, botami, 
čepicemi, školními potřebami i hračkami pro ty nejmenší přijely před skromný dům, 
ve kterém nalézá útočiště na 120 dětí. Do akce se zapojili i vojáci německého 
Bundeswehru, kteří předali další části místního oděvu, ovoce a jídlo pro každé dítě.  
Patronát nad domem pro děti bez rodičů a také těch z nejchudších a neúplných rodin 
drží české a německé kontingenty už více než rok. Všeobecná podpora chudých, 
kteří ještě nejsou schopni postavit se v životě na vlastní nohy, je jedním z úkolů, 
kterým se provinční rekonstrukční týmy (PRT) věnují. Prostředky pro humanitární 
pomoc pocházejí jednak z projektů CIMIC (Civilian Military Cooperation) a jednak z 
křesťanské a humanitární sbírky uspořádané v České republice. Předání dárků 
dětem a rovněž zaměstnancům se zúčastnil i velitel českého kontingentu 
podplukovník Petr Procházka.  
Ředitel sirotčince Said Abdul Wahab vysoce ocenil podporu mezinárodních sil a 
zvláště českého zastoupení. Ve svém emotivním poděkování zmínil, že naše dary 
jsou významnější než vše, co dostávají od afghánské vlády a v mnoha svých 
potřebách je jejich zařízení odkázané na naši pomoc. I když hlavním úkolem vojáků 
je starost o bezpečnost v provincii, přesto si najdou čas a prostředky pro pomoc těm 
nejchudším. 

17.10.  Česká humanitární organizace ADRA předala v Kašmíru tři školy 
Tři školní budovy postavené v pákistánském Kašmíru v úterý 16. 10. 2007 oficiálně 
předala místním úřadům česká humanitární organizace ADRA. Školy byly postaveny 
za pomoci grantu Ministerstva zahraničních věcí a prostředků z veřejné sbírky, 
oznámila  ADRA v prohlášení zaslaném ČTK. 
Výstavba škol byla zahájena zhruba před rokem a půl a navazuje na humanitární 
pomoc, kterou ADRA v Kašmíru zajišťovala poté, co oblast v říjnu 1995 zasáhlo silné 
zemětřesení. Následky této přírodní pohromy, jež těžce zasáhla především 
pákistánskou oblast Kašmíru, pociťují místní obyvatelé dodnes. ADRA se okamžitě 
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po katastrofě zapojila do záchranných prací, distribuovala potraviny, hygienické 
potřeby či zateplené stany. 
Zemětřesení kromě zničené infrastruktury a obydlí způsobilo trauma místních 
obyvatel, zejména pak dětí, které neměly, a v mnoha oblastech nadále nemají, kam 
chodit do školy. Proto ADRA zahájila projekt Rekonstrukce vzdělávání v oblasti 
Bagh. Jeho součástí není pouze stavba školních budov, ale i metodologické a 
psychosociální školení učitelů. 
Školy, které ADRA předala Agentuře pro rekonstrukci a rehabilitaci po zemětřesení 
(ERRA) a školskému úřadu oblasti Bagh, jsou v obcích Malak a Kanjati. Jedná se o 
dvě střední školy a jednu dívčí základní školu. 

21.10.  Bavorská SPD: Posilování vztahů s ČR je na nás 
Zlepšení bavorsko-českých vztahů je úkolem pro Sociálnědemokratickou stranu 
Německa (SPD), která o to stojí více než v Bavorsku vládnoucí konzervativci z 
Křesťanskosociální unie (CSU). Agentuře DPA to řekl po setkání s předsedou 
českých sociálních demokratů (ČSSD) Jiřím Paroubkem šéf sociálnědemokratické 
frakce v bavorském zemském sněmu Franz Maget. Paroubek převzal v bavorském 
Brannenburgu ocenění od Seligerovy obce, sdružující sociálnědemokraticky 
smýšlející sudetské Němce. 
"Je to sociálnědemokratický projekt, stavící na dobrých hospodářských stycích a 
dobrých politických vtazích," prohlásil Maget v souvislosti s potřebou "normalizování" 
bavorsko-českých vztahů. 
Maget však ocenil i nového bavorského premiéra Günthera Becksteina (CSU) za 
jeho snahy o bavorsko-české sblížení. "Na to je po čtrnáctileté době ledové za vlády 
(bývalého bavorského premiéra Edmunda) Stoibera nejvyšší čas," poznamenal 
Maget. Zintenzivnění dialogu na nejvyšší úrovni se sousedem je vlastně 
samozřejmou povinností jakékoli bavorské zemské vlády, dodal. 
Beckstein se tento týden neformálně setkal s českým premiérem Mirkem 
Topolánkem na okraj fotbalového utkání mezi Německem a Českem v Mnichově a v 
sobotu i s Paroubkem. Obě setkání měla podle českých diplomatických zdrojů 
symbolický charakter jako projev oboustranných snah o standardizaci politického 
dialogu mezi Bavorskem a Českem. Setkání Beckstein-Paroubek se konalo "za 
Mnichovem mezi čtyřma očima", řekl ČTK v Berlíně český diplomatický zdroj. 
Paroubek v Bavorsku od Seligerovy obce obdržel Cenu Wenzela Jaksche. Bývalého 
českého premiéra tak krajanská organizace ocenila za jeho příspěvek k překonání 
příkopů, které dějiny vyhloubily mezi Německem a Českou republikou. Cena je 
pojmenována po předsedovi německých sociálních demokratů v prvorepublikovém 
Československu. 
Česká vláda pod Paroubkovým vedením v létě roku 2005 poprvé výslovně ocenila ty 
bývalé československé občany německé národnosti, kteří se postavili na odpor proti 
nacismu a kteří byli nacisty pronásledováni. 
Paroubkova vláda vyjádřila politování nad tím, že poválečné Československo 
postihlo při opatřeních proti sudetským Němcům i sudetoněmecké antifašisty. Vláda 
tehdy rovněž vyčlenila 30 milionů korun na činnost institucí, které mají dokumentovat 
život perzekvovaných československých Němců. 

23.10.  Aktivisté Člověka v tísni vyhoštěni z Kuby za schůzku s novinářem 
Kubánské úřady v neděli 21. 10. 2007 vyhostily z ostrova slovenského volebního 
experta Petera Novotného a jeho českého tlumočníka Pavla Rese, a to poté, co 
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debatovali s disidenty o volbách. ČTK to sdělil Nikola Horejš ze společnosti Člověk v 
tísni. 
Oba dobrovolníky ještě před deportací policie několik hodin vyslýchala, obvinila z 
pomlouvání režimu, zabavila jim doklady a neumožnila kontakt s velvyslanectvím. 
Zatčení se uskutečnilo v den obecních voleb, kterých se dosud nikdy nemohli 
zúčastnit mezinárodní pozorovatelé, dodal. 
"Kubánský režim je vyhostil pouze proto, že odpovídali skupince lidí na otázky 
ohledně svobodných voleb. Kubánský režim se asi musí voleb velmi obávat," uvedl 
Igor Blaževič ze společnosti, která se podpoře kubánských politických vězňů 
systematicky věnuje již deset let. 
Peter Novotný je volební expert, který se zúčastnil pozorování ve více než dvaceti 
zemí. Je členem slovenské organizace Občianské oko.   
O nedělním zatčení 22. října, policejním výslechu a deportaci českého a slovenského 
občana informovala v pondělí španělská agentura EFE. 
Novotný a Res byli zadrženi v neděli 21. 10. ráno ve městě Santa Clara. Oba na 
ostrov přijeli 19. října a v sobotu 20. 10. se zúčastnili konference, kterou organizoval 
kubánský opoziční novinář Guillermo Fariňas na téma podmínek, jež musejí splňovat 
volby, aby byly transparentní a spravedlivé.  
Kubánské volby nejsou podle Člověka v tísni ani tajné, ani svobodné. Kandidáti se 
vybírají veřejně pod dohledem policie a komunistické strany, disidenti jsou z voleb 
vyloučeni a počet kandidátů odpovídá počtu poslanců, takže voliči mohou pouze 
souhlasit s navrženou kandidátkou. Za neúčast v hlasování hrozí postih jako ztráta 
zaměstnání. 

25.10.  Havel odmítá ústupky Rusku v otázce americké základny v ČR 
Bývalý český prezident Václav Havel je proti ústupkům Rusku v otázce vybudování 
amerického radaru na území České republiky. Řekl to agentuře DPA ve zveřejněném 
rozhovoru, v němž snahu Moskvy o zasahování do dění ve střední Evropě označil za 
neblahý pozůstatek studené války. Odmítl také zlehčování nebezpečí ze strany 
diktátorských režimů, které si snaží opatřit atomové zbraně a používají je ke 
"státnímu terorismu". 
Výstavbu protiraketového radaru v Česku považuje Havel za důležité bezpečnostní 
opatření pro Spojené státy i pro Evropu, a to i z psychologického hlediska. "Tady 
není možné dělat Rusku žádné ústupky, to by bylo to nejhorší," zdůraznil někdejší 
nejvyšší představitel československého a poté českého státu. 
Rusko podle Havla na středoevropský prostor stále pohlíží jako na zpola své 
vlastnictví. Nedokáže prý ale určit hranice míry svého zasahování do dění v 
oblastech bývalého sovětského bloku a jen obtížně se smiřuje s pronikáním jiné 
mocnosti, v tomto případě Spojených států. "To je ale uvažování, které pochází z dob 
bipolárního světa a je třeba ho odmítnout. Přece jsme nestrhávali železnou oponu, 
abychom nyní budovali jinou...," prohlásil Havel. 
Jednasedmdesátiletý dramatik se vyjádřil také k problému terorismu. Jako daleko 
nebezpečnější než individuální útoky fanatiků vnímá "státní terorismus" diktátorských 
režimů, jež si opatřují plány atomových zbraní a vzájemně si dodávají součástky k 
jejich výrobě. Odmítá proto zpochybňování termínu "osa zla", do něhož USA zahrnují 
státy jako Írán nebo Severní Koreu. "Já mám naopak pochopení pro takovou 
formulaci," dodává Havel k režimům, proti jejichž potencionální hrozbě má být 
namířen i americký protiraketový štít ve střední Evropě. 
V rozhovoru pro německou tiskovou agenturu komentoval Havel i současné vztahy 
Česka a sousedního Německa. Ty jsou podle něj nejlepší v celých dějinách. Vyzval 
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zároveň ale ke zlepšení poměrů mezi Berlínem a Varšavou. Ty podle jeho názoru 
negativně poznamenal plánovaný projekt plynovodu z Ruska do Německa, který má 
vést po dně Baltu a vyhnout se polskému území. "V zájmu všech by se nemělo 
přehlížet, že mezi Německem a Ruskem leží země jménem Polsko," upozornil Havel 
na možnou příčinu budoucích problémů v Evropě. 

25.10.  V Berlíně odhalen monument symbolizující německo-české přátelství 
V Berlíně byl slavnostně odhalen žulový monument od českého sochaře Miroslava 
Vochty. Kvádr na rohu náměstí má symbolizovat překonání minulosti a pokojné a 
přátelské sousedství Němců a Čechů. Dílo stojí na Pražském náměstí (Prager Platz) 
v západoberlínském městském obvodě Charlottenburg-Wilmersdorf. 
Kamenný útvar společně odhalili starostka této městské části Monika Thiemenová, 
bývalý československý ministr zahraničí Jiří Dienstbier a pražský fyzik, spisovatel a 
překladatel Jiří Kostelecký. Ten se odhalení žulového kvádru zúčastnil z titulu 
předsedy Evropské nadace Rainera Marii Rilkeho, z jejíž iniciativy postavení 
památníku vzešlo. 
Dílo tvoří dva žulové masivy. Pod hladce opracovaným pláštěm prosvítá na každé ze 
čtyř stran drsný povrch jádra útvaru. "To má symbolizovat překonání minulosti 
současností a novou kvalitu života," řekl ČTK autor díla. Tuto myšlenku má 
vyjadřovat poslední trojverší z Deváté elegie Rainera Marii Rilkeho, který Vochta 
vyryl do skulptury vysoké 3,3 metru v němčině i češtině: "Pohleď, vždyť žiji. Z čeho? 
Ani dětství, ani budoucna mi neubývá.....Přemíra bytí tryská mi ze srdce." 
Žula, z níž je sochařské dílo utvořeno, pochází ze známého mrákotínského 
kamenolomu na Jihlavsku. Vertikální monument je součástí projektu Naše dějiny 
neznají bezejmenných hrdinů Rilkeho nadace.  
Monument je podle něj rovněž věnován bezejmenným hrdinům druhé světové války a 
vyhlazování židů. Zároveň však má budit naději ve společnou budoucnost 
sjednocené Evropy a dvou sousedních národů. 
Kostelecký odhadl hodnotu díla, které je podle nápisu na jeho informační desce 
darem "českého národa a města Prahy německému národu a partnerskému městu 
Berlín", na pět milionů korun. Praha přislíbila uhradit 800.000 korun, část nákladů 
nese Česko-německý fond budoucnosti a část samotná Rilkeho nadace. 

31.10.  Člověk v tísni zahájil v Afghánistánu projekt rozvoje komunit 
Ve třech odlehlých okresech severoafghánské provincie Baghlán česká humanitární 
organizace Člověk v tísni zahájila program rozvoje venkovských komunit (National 
Solidarity Program - NSP). Společnost Člověk v tísni v každé obci založí a vyškolí 
tzv. komunitní rozvojovou radu, která se v budoucnu stane základem místní 
samosprávy a bude řešit nejzávažnější problémy vesnic. Do projektu se postupně 
zapojí 115 místních venkovských komunit, oznámila společnost v tiskovém 
prohlášení. 
Nově vzniklé rady ve spolupráci se svými komunitami vyberou rozvojové projekty, 
které mají řešit nejnutnější problémy vesnic. Vedle projektů rozvoje infrastruktury 
budou také komunity rozhodovat o projektech na rozvoj lidského kapitálu, jako jsou 
kurzy zvyšování gramotnosti, šití, vyšívání nebo pletení koberců. Nedílnou součástí 
programu je také zlepšování postavení žen. Realizaci vybraných projektů budou mít 
za asistence stavebních inženýrů a terénních pracovníků společnosti Člověk v tísni 
na starosti především komunitní rozvojové rady. 
Baghlánské okresy v podhůří Hindúkuše, ve kterých Člověk v tísni nyní zahájil 
program NSP, mají téměř 200 tisíc obyvatel. Převážná většina z nich jsou etničtí 
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Tádžikové a hlavní zdroj obživy pro ně představuje zemědělství, především 
pěstování rýže a chov ovcí. 
V minulých dvou týdnech společnost Člověk v tísni zahájila NSP také ve dvou 
okresech v provincii Nangarhár a v okrese Balch ve stejnojmenné provincii. 
Člověk v tísni je do programu NSP zapojen již od roku 2005. V současnosti realizuje 
NSP ve čtrnácti okresech v provinciích Paktya, Nangarhár, Balch a Baghlán a 
zprostředkovává tak pomoc téměř více než půl miliónu afghánských venkovanů. 
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