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Prezident	České	republiky	

červenec	2012	
 

4. 7. 2012 

Státní	návštěva	prezidenta	v	Malajsii	a	Indonésii	
Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve dnech 4.-10. 
července 2012 státní návštěvu dvou jihovýchodoasijských zemí - Malajsie a Indonésie. 

V Malajsii prezident jednal s Jeho Veličenstvem králem Abdulem Halimem, s předsedou 
vlády Najibem Razakem a s předsedou Senátu Abu Zaharem Ujangem. V průběhu návštěvy 
rovněž zahájil Malajsijsko-české podnikatelské fórum a setkal se s českými krajany. Kromě 
hlavního města Kuala Lumpur navštívil také Kuching, kde jednal s guvernérem největšího 
státu Malajsie Sarawak, který se nachází na ostrově Borneo, a s předsedou místní obchodní 
komory. 

V neděli 8. července prezident odcestoval na navazující státní návštěvu Indonéské republiky, 
během níž jednal o bilaterálních otázkách se svým protějškem, prezidentem Susilem 
Bambangem Yudhoyonem a s předsedou Parlamentu Taufiqem Kiemasem. U příležitosti této 
návštěvy rovněž uctil památku hrdinů revoluce a zahájil Indonésko-české podnikatelské 
fórum. V rámci svého pobytu v Jakartě navštívil prezident také známý místní Freedom 
Institute, který v minulých dnech vydal jeho knihu Modrá, nikoli zelená planeta v 
indonéštině. Kromě hlavního města zavítala česká delegace také do indonéské metropole 
Yogyakarta, kde prezident jednal s guvernérem provincie a sultánem Hamengkuem 
Buwonem X. 

 

12. 7. 2012 

Prezident	se	zúčastnil	Ditchley	konference	
Prezident republiky Václav Klaus se ve dnech 12. – 14. července 2012 v italském městě Stresa 
zúčastnil Ditchley konference pořádané Institutem mezinárodních financí. Setkal se zde s 
představiteli významných světových bank a s přítomnými ministry hospodářství. V pátek 13. 
července vystoupil s hlavním projevem na odpoledním panelu věnovaném současnému 
ekonomickému vývoji v evropských zemích. 

 

17. 7. 2012 

Prezident	přijal	předsedu	vlády	Jordánského	hášimovského	království	
Prezident republiky Václav Klaus přijal v úterý dne 17. července 2012 v 9.30 hodin na 
Pražském hradě předsedu vlády Jordánského hášimovského království pana Fayeze al-
Tarawneha, který přicestoval do České republiky na oficiální návštěvu. 
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27. 7. 2012 

Prezident	se	zúčastnil	slavnostního	zahájení	Her	XXX.	Olympiády	v	Londýně	
 

Prezident republiky Václav Klaus odcestoval v pátek dne 27. července 2012 do Londýna, kde 
se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu Her XXX. Olympiády 2012. U této příležitosti zde 
rovněž otevřel nový Český dům a v odpoledních hodinách se v Buckinghamském paláci 
zúčastnil slavnostní recepce pořádané Jejím Veličenstvem královnou Alžbětou II. pro 
přítomné hlavy států a vedoucí národních delegací. 

 

srpen	2012	
 

20. 8. 2012 

Prezident	vystoupil	na	konferenci	International	Seminars	on	Planetary	
Emergencies	
Prezident republiky Václav Klaus vystoupí v pondělí dne 20. srpna 2012 s hlavním projevem 
na konferenci International Seminars on Planetary Emergencies, kterou v italském Erice 
pořádá Světová federace vědců. 

 

29. 8. 2012 

Prezident	přijal	české	velvyslance		
Prezident republiky Václav Klaus přijal ve středu dne 29. srpna 2012 v 15.00 hodin na 
Pražském hradě velvyslance a ostatní vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v 
zahraničí.  

 
 

29. 8. 2012 

Livia	Klausová	se	setkala	s	manželkami	velvyslanců		
Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se ve středu dne 29. srpna 2012 v 9.30 hodin 
na zámku Lány setkala s manželkami vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v 
zahraničí. 
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září	2012	
 

5. 9. 2012 

Prezident	přijal	nové	velvyslance	
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali ve středu dne 5. září 2012 na Pražském hradě 
své pověřovací listiny tito noví rezidentní velvyslanci v České republice: 

J. E. pan Christian Hoppe, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Dánského 
království, se sídlem v Praze; 

J. E. pan Eduard W. Vincent Maria Hoeks, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Nizozemského království, se sídlem v Praze; 

J. E. paní Catherine U. Okonová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Nigerijské 
federativní republiky, se sídlem v Praze; 

J. E. paní Françoise Gustinová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Belgického 
království, se sídlem v Praze. 

 

7. 9. 2012 

Prezident	vystoupil	na	konferenci	Mont	Pelerinské	společnosti	
Prezident republiky Václav Klaus vystoupil v pátek dne 7. září 2012 v 10.00 hodin ve 
Španělském sále Pražského hradu na konferenci Mont Pelerinské společnosti, a to v rámci 
panelu s názvem Rise of new-isms and classical liberalism, který bude moderoval prezident 
nejstaršího amerického konzervativního think-tanku Heritage Foundation Edwin Feulner a 
na němž vystoupil rovněž známý švýcarský ekonom a publicista Gerhard Schwarz. 

 

13. 9. 2012 

Prezident	vystoupil	na	konferenci	Hayek	Colloquium	Obergurgl	2012	
Prezident republiky Václav Klaus vystoupil ve čtvrtek dne 13. září 2012 v 16.00 hodin na 
konferenci Hayek Colloquium 2012, kterou v tyrolském městečku Obergurgl pořádala ve 
dnech 13.-15. září 2012 nadace Friedrich A. von Hayek Gesellschaft. 

 

17. 9. 2012 

Státní	návštěva	prezidenta	v	Italské	republice	
Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskuteční ve dnech 17.-20. 
září 2012 státní návštěvu Italské republiky. Během této návštěvy bude prezident jednat se 
svým protějškem Giorgiem Napolitanem, s předsedou vlády Mariem Montim a s předsedou 
Poslanecké sněmovny Parlamentu Italské republiky Gianfrancem Finim. V sídle 
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Zastupitelského úřadu České republiky se rovněž setká s českými honorárními konzuly, kteří 
působí v Itálii, se zaměstnanci velvyslanectví i zástupci české krajanské komunity. Kromě 
hlavního města navštíví prezident rovněž Neapol, kde bude diskutovat se studenty a 
akademickými pracovníky Ekonomické fakulty Univerzity Federico II. a kde zahájí Italsko-
české podnikatelské fórum. 

 

23. 9. 2012 

Prezident	vedl	českou	delegaci	na	67.	zasedání	Valného	shromáždění	OSN	
Prezident republiky Václav Klaus vedl ve dnech 23.-27. září 2012 českou delegaci na 67. 
zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku, kde dne 25. září 
vystoupil s projevem. Při této příležitosti se zúčastnil slavnostní recepce pořádané 
prezidentem USA pro vedoucí národních delegací a bilaterálně jednal s některými 
přítomnými prezidenty a premiéry. 

V rámci pobytu v New Yorku prezident rovněž na půdě Hudson Institute představil anglické 
vydání své knihy Evropská integrace bez iluzí, kterou pod názvem „Europe – The Shattering 
of Illusions“ vydalo nakladatelství Bloomsbury. 

 

27. 9. 2012 

Prezident	se	zúčastnil	recepce	u	příležitosti	státního	svátku	Čínské	lidové	
republiky	
Prezident republiky Václav Klaus se ve čtvrtek dne 27. září 2012 v 18.00 hodin v prostorách 
čínského velvyslanectví v Praze zúčastnil slavnostní recepce konané u příležitosti 63. výročí 
vzniku Čínské lidové republiky. 
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Parlament	České	republiky	

červenec	2012	
 

2. 7. 2012 

Senátor	T.	Grulich	se	zúčastnil	26.	světového	kongresu	SVU	
Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich se zúčastnili 26. 
světového kongresu Společnosti pro vědu a umění (SVU) ve dnech 1.7. - 2. 7. 2012, 
pořádaného v Žilině. 

 

3. 7. 2012  

Senátoři	navštívili	Agenturu	EU	pro	základní	práva	ve	Vídni	
Předseda VEU L. Sefzig, místopředsedové VEU M. Krejča,M. Škaloud, O. Veřovský a členové 
VEU Z. Besta,J. Doubrava, T. Grulich, J. Juřenčáková navštívili Agentury EU pro základní 
práva ve Vídni v rámci výjezdního zasedání výboru k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně 
dne 3. 7. 2012. 

 

9. 7. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	21.	výročního	zasedání	Parlamentního	shromáždění	
OBSE		
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H. 
Doupovcová, P. Bratský, J. Štětina se zúčastnili 21. výročního zasedání Parlamentního 
shromáždění OBSE ve dnech 4.7. - 9. 7. 2012 v Monaku. 

 

9. 7. 2012 

Senátor	L.	Sefzig	se	zúčastnil	COSAC	
Předseda VEU Luděk Sefzig se zúčastnil setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti 
parlamentů zemí EU (COSAC) ve dnech 8.7. - 9. 7. 2012 v Limassolu (Kypr). 

 

11. 7. 2012 

Senátor	J.	Hajda	se	setkal	s	litevskou	delegací	
Setkání senátora J. Hajdy, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu s 
delegací z Litevské republiky a zástupci Česko-Pobaltské obchodní komory 
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12. 7. 2012 

Předseda	Senátu	se	zúčastnil	oslav	Dne	nezávislosti	Argentiny	
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným 
velvyslancem Argentinské republiky v ČR J.E. panem Vicente Espeche Gilem  
u příležitosti Dne nezávislosti Argentinské republiky. 

 

16. 7. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	uspořádal	večeři	na	počest	jordánského	
premiéra	
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka uspořádal slavnostní večeři na počest předsedy 
vlády a ministra obrany Jordánského hášimovského království J.E. pana Fayeze Al-
Tarawneha. Večeře se zúčastnil místopředseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR M. 
Škaloud, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR P. Guziana a 
člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpák. 

„S panem Tarawnehem jsem se již v minulosti setkal a jsem rád, že jsme mohli navázat na náš 
společný dialog. Ač to tak nevypadá, máme s Jordánskem mnoho společného. Jsou to 
především zahraniční mise, kterých se pod hlavičkou OSN obě naše země zúčastňují. Pak to 
jsou odminovací stroje, které zbavují jordánské pohraničí min a také naše investice v 
Jordánsku do zavlažovacích zařízení. Česká republika má v Jordánsku dobré jméno a troufám 
si říct, že Jordánsko je pozitivně vnímané českou veřejností,“ řekl Přemysl Sobotka. 
Oba státníci si rovněž vyměnili názory na situaci v Sýrii a na celém Blízkém východě a 
podpořili úsilí světového společenství o stabilizaci regionu a o nenásilném řešení sporů. 
„Jordánsko může být v tomto ohledu příkladem,“ podpořil svůj postoj Přemysl Sobotka. 

 

17. 7. 2012  

Předsedkyně	PS	přijala	premiéra	Jordánska		
 
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setkala s premiérem Jordánska 
panem Fayeze Tarawneha, který je v Česku na oficiální návštěvě. 

  

19. 7. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	A.	Palečková	a	další	senátoři	se	setkali	s	krajany	
z	USA	
Místopředsedkyně Senátu A. Palečková, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v 
zahraničí T. Grulich a člen Stálé komise P. Čáslava se zúčastnili slavnostního znovuotevření 
Národního českého a slovenského muzea a knihovny v Cedar Rapids v Iowě. V USA a Kanadě 
ve dnech 11.7. - 19. 7. 2012 navštívili početné krajanské spolky a zavítali také do České školy 
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bez hranic.  
 

19. 7. 2012 

V	Senátu	PČR	zahájil	činnost	Aspen	Institute	Prague		
Konferencí „Krize jako příležitost: Evropa a Spojené státy americké v globalizovaném světě“ 
zahájil 19. července svou činnost ve střední Evropě Aspen Institute Prague. Slavnostní 
konference se konala v sídle Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s předsedou Senátu PČR 
Milanem Štěchem a za účasti bývalé americké ministryně zahraničí USA Madeleine 
Albrightové.  
 
M. Štěch ve svém projevu upozornil na více jak 60tiletou tradici Aspen Institutu. „Chápu jej 
jako instituci šířící a podporující demokratické hodnoty, k čemuž přispívá organizováním 
řady setkání významných osobností, které svojí dosavadní prací získaly vysoké renomé,“ řekl 
předseda Senátu. Vyjádřil zároveň potěšení, že právě taková instituce zahajuje svou činnost 
ve střední Evropě v českém Senátu. Právě horní parlamentní komora totiž využívá jako jeden 
ze způsobů posuzování navrhovaných zákonů a přípravy stanovisek zapojení odborné i další 
veřejnosti. „V Senátu se koná velké množství seminářů, konferencí a slyšení k různým 
aktuálním otázkám i nadčasovým záležitostem. Český Senát je otevřen jakékoliv diskuzi 
týkající se nejen legislativy, proto tedy horní komora českého Parlamentu dnes také připívá k 
zahájení činnosti Aspen Institutu v Praze,“ zdůraznil M.Štěch.  
„Jsem ráda, že jsem tady. Již dlouho jsme si uvědomovali, že by bylo dobré, aby Aspen 
působil také zde, protože Praha je opravdu centrem mnoha věcí,“ řekla na tiskové konferenci 
Madeleine Albrightová. 
Předseda Správní rady Aspen Instute Prague Michael Žantovský upozornil, že tato instituce je 
neideologická a nestranická. Není však nestranná, podporuje totiž rozvoj společnosti založené 
na demokratických hodnotách. Je místem pro sdílení nových myšlenek a vedení neutrální a 
vyvážené diskuse o zásadních otázkách současnosti. Aspen Prague zároveň podporuje širší 
účast střední Evropy ve světovém dění. 

 

22. 7.2012 

Senátor	P.	Pithart	se	setkal	se	zástupci	Adalbert	Stiftung		
Místopředseda Senátu Doc. JUDr. Petr Pithart se setkal v Praze se zástupci Adalbert Stiftung 
Krefeld. 

 

29. 7. 2012  

Předsedkyně	PS	M.	Němcová	a	předseda	Senátu	M.	Štěch	se	zúčastnili	
Slavností	bratrství	Čechů	a	Slováků	na	Javořině	
 
Předsedkyně Poslanecké sněmovny se v neděli 29. července zúčastnila Slavností bratrství 
Čechů a Slováků 2012, které proběhly na česko-slovenském pomezí hoře Velká Javořina. 
Letošní ročník byl věnován připomenutí 20. výročí novodobé historie.  
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Také předseda Senátu Milan Štěch se v neděli 29. červenci zúčastnil Slavností bratrství Čechů 
a Slováků na Velké Javořině.  
Při oficiálním slavnostním zahájením slavností promluvil předseda Národní rady Slovenské 
republiky pan Pavol Paška: „ Je velké množství symbolů v životě a toto je symbol, že je velmi 
mnoho bohaté historie a silných vztahů mezi námi Slováky, Čechy a Moravany, a proto je 
úžasné vidět vás, každý rok, na tomto místě a cítit tu silnou atmosféru.“ 
Předseda Senátu Milan Štěch na úvod poděkoval všem, kteří pečují o bratrství mezi Čechy a 
Slováky, a řekl: „ Z průzkumu veřejného mínění, jak v Česku, tak i na Slovensku, vyplývá, že 
my jsem si skutečně v širokých občanských vrstvách nejbližší, a to je to nejlepší sdělení, které 
dnes po dvaceti letech našeho odloučení můžeme konstatovat.“ Upozornil i na dobré vztahy 
mezi politiky, na jejich vzájemnou spolupráci a pomoc. Na závěr vyjádřil přání, aby oběma 
národům bratrské vztahy vydržely i do budoucna.  
 

	

srpen	2012	

 

14. 8. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	amerického	velvyslance		
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Spojených států amerických v ČR J.E. pana Normana L. Eisena. 
 
 
14. 8. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	A.	Gajdušková	se	setkala	s	místopředsedkyní	
slovenské	NR	
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu České Republiky paní Alena Gajdušková oficiálně 
přijala místopředsedkyni Národní rady Slovenské republiky paní Renátou Zmajkovičovou. 

 

21. 8. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	kazašského	velvyslance	
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Republiky Kazachstán v ČR J.E. pana Anarbeka Karaševa. 

 

21. 8. 2012 

Senátor	L.	Sefzig	přijal	lotyšského	velvyslance	
Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Luděk Sefzig oficiálně přijal mimořádného a 
zplnomocněného velvyslance Lotyšské republiky v ČR Kasparse Ozolinše. 
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22. 8. 2012 

Senátor	P.	Pithart	se	setkal	se	zástupci	Adalbert	Stiftung		
Místopředseda Senátu Doc. JUDr. Petr Pithart se setkal v Praze se zástupci Adalbert Stiftung 
Krefeld. 

 

31. 8. 2012 

Senátoři	M.	Krejča	a	J.	Doubrava	se	zúčastnili	mezinárodní	konference	
v	Kazachstánu	
Senátoři Miroslav Krejča a Jaroslav Doubrava se zúčastní mezinárodní konference „Od 
zákazu nukleárních testů ke světu bez jaderných zbraní“ na pozvání předsedy Dolní komory 
Parlamentu Kazachstánu Nurlana Nigmatulina ve dnech 26.8. - 31. 8. 2012. 

 

září	2012	
 

6. 9. 2012 

Senátor	L.	Sefzig	přijal	předsedu	estonského	parlamentního	výboru	pro	EU	
a	estonského	velvyslance	
Předseda VEU Luděk Sefzig a členové VEU přijali p. Taavi Röivase, předsedu Výboru pro 
záležitosti EU Parlamentu Estonské republiky a velvyslance Estonska Lembita Uia.  

 

6. 9. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	se	zúčastnil	oslav	st.	svátku	Ukrajiny	
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil oslavy u příležitosti Dne nezávislosti 
Ukrajiny pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ukrajiny v ČR J.E. panem 
Ivanem Grytsakem. 

 

7. 9. 2012 

Senátor	A.	Maštalíř	se	zúčastnil	konference	v	Bruselu	
Člen VEU A. Maštalíř se zúčastnil konference "Pracovní místa pro Evropu" pořádané 
Evropskou komisí v Bruselu ve dnech 5.9. - 7. 9. 2012. 
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7. 9. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	mezinárodního	setkání	„labských“	zákonodárců	
Senátoři P. Pakosta, K. Korytář, J. Doubrava a V. Vrecionová se zúčastnili mezinárodního 
setkání „labských“ zákonodárců, které souvisí se zřízením Parlamentní pracovní skupiny k 
jednání o problematice splavnosti řeky Labe 

 

11. 9. 2012 

Senátor	J.	Regec	se	zúčastnil	COFACC	
Předseda VZOB Jozef Regec se zúčastnil konference předsedů zahraničních výborů 
parlamentů členských zemí EU (COFACC) v rámci kyperského předsednictví v Radě EU ve 
dnech 8.9. - 11. 9. 2012. 

 

11. 9. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	navštívil	Ruský	obchodní	den	
Tak jako každý rok, i letos navštívil Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu 
ČR, Ruský obchodní den na Strojírenském veletrhu v Brně, nad kterým převzal záštitu. 
„Překvapila mě vysoká účast ruských firem, což signalizuje prohlubování spolupráce mezi 
podnikateli obou zemí. Je to správný trend, zvláště v době, kdy Evropská unie ztrácí dech,“ 
řekl Přemysl Sobotka. 
Ruský obchodní den zahájili vedle Přemysla Sobotky i ministr obchodu Martin Kuba a vysocí 
představitelé Ruské federace včetně velvyslance Ruské federace v Praze Sergeje B. Kiseleva. 
Přemysl Sobotka rovněž navštívil expozici Indické republiky, která je na Strojírenském 
veletrhu v Brně v tomto rozsahu poprvé a zavítal rovněž do expozic českých technických 
vysokých škol. 
„Potvrdil se tak můj dlouhodobý postoj, že politici mají pomáhat podnikatelům otevírat 
dveře, podnikatelé si pak do nich cestu vždy najdou,“ uzavřel Přemysl Sobotka. 

 

12. 9. 2012 

Předseda	Senátu	M.	Štěch	jednal	s	novým	soudcem	Evropského	soudu	pro	
lidská	práva		
Předseda Senátu PČR Milan Štěch přijal ve středu 12. září v sídle horní parlamentní komory 
nově zvoleného soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku JUDr. Aleše 
Pejchala.  
 
M. Štěch pogratuloval A. Pejchalovi ke zvolení a popřál mu v nové funkci mnoho úspěchů: 
„Stal jste se jedním ze soudců Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), jste jedním ze 47 
Evropanů, kteří dohlížejí na to, aby byla dodržována Evropská úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod.“ 
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A. Pejchal v rozhovoru přiblížil činnost a poslání Evropského soudu pro lidská práva jakožto 
instituce, která by v budoucnu měla zasahovat především v případech, kdy dochází k 
hrubému porušení Úmluvy. Vyslovil rovněž přání, aby česká justice více zohledňovala právě 
judikaturu ESLP.  
 
Hlavním tématem diskuse byla reforma Evropského soudu pro lidská práva a výzvy, které s 
ohledem na tuto reformu stojí před jednotlivými členskými státy. Cílem reformy ESLP je 
zdůraznit subsidiární roli ESLP tím, že většina případů porušení Úmluvy by byla rozhodnuta 
již na národní úrovni. S tím souvisí posílení úlohy národních parlamentů při monitorování 
dodržování lidských práv a základních svobod a při implementaci judikatury ESLP do 
národního právního systému. 
 
A. Pejchal představil M. Štěchovi své návrhy reformy ESLP. Výklad a aplikace ustanovení 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a klíčové judikatury ESLP by 
podle něj zefektivnila její ratifikace ve všech národních jazycích zemí, které se k Úmluvě 
přihlásily, nikoli jen v angličtině a ve francouzštině. Do jednotlivých národních jazyků by se 
podle JUDr. Pejchala měla překládat všechna rozhodnutí v tzv. pilotních kauzách, v 
případech, kde ESLP přináší zcela nový výklad Úmluvy, a rovněž judikatura, která se 
bezprostředně týká Vysoké smluvní strany (členského státu) a obsahuje rozhodnutí, že ona 
sama Úmluvu porušila.  
 
JUDr. Aleš Pejchal byl Parlamentním shromážděním Rady Evropy zvolen soudcem ESLP v 
červnu tohoto roku. Funkce se oficiálně ujme 1. listopadu 2012 na devět let. 

 

11. 9.2012 

Senátor	T.	Kladívko	se	zúčastnil	Letní	univerzity	obrany	
Místopředseda VZOB Tomáš Kladívko se zúčastnil každoroční Letní university obrany na 
pozvání předsedy Výboru pro národní bezpečnost a ozbrojené síly Poslanecké sněmovny a 
předsedy Zahraničně bezpečnostního výboru Senátu Francie v Brestu ve dnech 9. 9. – 
11.9.2012. 

 

18. 9. 2012 

Předseda	Senátu	a	další	senátoři	přijali	předsedu	Senátu	Kansasu	
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, 
místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, 
předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzigem a členem Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem oficiálně přijali předsedu 
Senátu státu Kansas J.E. pana Stephena Morrise a představitele Národní konference 
zákonodárných sborů (USA). 
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18. 9. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	se	zúčastnil	East‐West	Business	Fora	
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil zahájení konference „East-West 
Business Forum 2012“ na téma ekonomické a investiční spolupráce mezi Českou republikou 
a členskými zeměmi Organizace islámské spolupráce. Nad touto akcí převzal 1. 
místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu. 

 

18. 9. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	belgickou	velvyslankyni	a	arménského	velvyslance	
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou 
velvyslankyni Belgického království v ČR J.E. paní Françoise Gustin. 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Arménské republiky v ČR J.E. pana Tigrana Seiraniana. 

 

19. 9. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	jednání	s	předsedou	valonské	vlády	
Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova P. Šilar, členky Stálé komise V. Vrecionová, 
D. Zvěřinová a člen Stálé komise J. Horník se zúčastnili pracovního jednání s předsedou 
valonské vlády (Belgie) a se zástupci místní samosprávy. Také si prohlédli farmu zaměřenou 
na bio výrobky a účastnili se slavnostního zahájení Českého dne na výstavě Floriade 2012 
(Nizozemí). Další pracovní jednání proběhla s ředitelem kanceláře CzechTourism pro Belgii, 
Nizozemí a Lucembursko ve dnech 19.9. - 23. 9. 2012. 

 

19. 9. 2012 

Nigerijská	delegace	v	Poslanecké	sněmovně	
Místopředseda zahraničního výboru Rom Kostřica přijal 19. září 2012 nigerijskou delegaci, 
kterou vedl předseda parlamentu státu Kano pan Sallau Gambo. Partneři hovořili o 
ekonomických a politických prioritách obou zemí a shodli se na pokračování 
meziparlamentní spolupráce. 

 

20. 9. 2012 

Senátoři	na	pracovní	cestě	v	SRN		
Členové VUZP I. Bárek, K. Šebek, P. Gawlas a M. Bayerová pod vedením místopředsedkyně 
Senátu A. Gajdůškové uskutečnili ve dnech 18.9. -20. 9. 2012 zahraniční pracovní cestu za 
německou energetickou koncepcí bez atomových elektráren, zvanou také Energiewende – 
Obrat energetické politiky. Navštívili Mnichov, Stuttgart a Norimberk.  
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21. 9. 2012 

Předseda	Senátu	se	zúčastnil	Evropské	konference	předsedů	parlamentů		
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil Evropské konference předsedů parlamentů 
pořádané Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve dnech 20.9. - 21. 9. 2012 ve 
Štrasburku. 

 

21. 9. 2012 

Senátoři	se	setkali	s	velvyslancem	Izraele	
Místopředseda VZOB senátor Pavel Lebeda a členové VZOB senátoři Pavel Trpák a Vladimír 
Dryml se setkali s velvyslancem Státu Izrael v ČR J. E.  panem Yaakovem Levym. 

 

23. 9. 2012 

Senátoři	navštívili	Slovensko	a	Ukrajinu	
1. místopředseda VVVK J. Oberfalzer, místopředsedové VVVK H. Doupovcová, M. Janeček, 
člen VVVK K. Kapoun se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Národní rady Slovenské 
republiky a jednání na Ministerstvu kultury SR, jednání s vedením oblasti – státní správy a 
samosprávy pro oblast školství a kultury ve Lvově a pracovního jednání s předsedou Oblastní 
hospodářské komory ve dnech 23.9. - 28. 9. 2012. 

 

25. 9. 2012 

V	Senátu	byly	předány	ceny	Významná	česká	žena	ve	světě	2012		
V sídle Senátu dnes byly předány ceny Významná česká žena ve světě 2012. Pátý ročník 
slavnostního ocenění žen, které svými aktivitami rozšiřují dobré jméno České republiky ve 
světě, uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s. a Stálá komise 
Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí.  
 
Záštitu nad akcí převzali předseda Senátu PČR Milan Štěch a místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. 
 
Cena Významná česká žena ve světě 2012 byla letos udělena pěti ženám. Oceněnými jsou: 
 
Olga S. HRUBÁ 
Spojené státy americké 
významná bojovnice za lidská práva, zakladatelka Research Center For Religion & Human 
Rights In Closed Societies, New York 
 
Marie MAJTÁNOVÁ 
Slovensko 
filoložka, odbornice na slovanské jazyky, profesorka, lektorka a překladatelka, 
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podporovatelka česko-slovenských vztahů 
 
Tereza MAXOVÁ  
Monaco, Česká republika 
vynikající charitativní pracovnice a světově proslulá modelka  
 
Libuše PAUKERTOVÁ - LEHAROVÁ 
Švýcarsko, Česká republika 
zasloužilá exilová aktivistka, bývalá významná pracovnice Mezinárodního úřadu práce v 
Ženevě, obhájkyně práv žen a dětí 
 
Jiřina ŠILHÁNOVÁ – SAGER 
Spojené státy americké 
významná krajanská pracovnice a podporovatelka česko-amerických kulturních vztahů 

 

25. 9. 2012 

Senátor	K.	Korytář	jednal	se	skupinou	německých	odborníků	DEPB		
V Praze se uskutečnilo diskusní setkání člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Karla Korytáře s německými účastníky semináře pořádaného Německo-evropským 
ústavem pro politické vzdělávání (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk). 
Jednalo se o skupinu pracovníků finanční správy, kteří přezkoumávají hospodaření velkých 
německých firem. Úvodem senátor K. Korytář objasnil hostům systém zastoupení, volební 
způsob a dobu mandátu zákonodárců v obou komorách Parlamentu ČR, zdůraznil 
nezastupitelnou roli Senátu. Německou delegaci seznámil taktéž s politickou a ekonomickou 
situací v ČR, hovořil i o nutnosti dobudování hlavních infrastrukturních tepen. Poté 
odpovídal na dotazy hostů, které se týkaly např. postoje ČR k přijetí eura, výše daní v ČR, 
míry nezaměstnanosti v ČR atd. 

 

25. 9. 2012 

Senátor	J.	Regec	přijal	kuvajtského	velvyslance	
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Jozef Regec oficiálně 
přijal velvyslance Státu Kuvajt.  

 

27. 9. 2012 

Senátoři navštívili Uzbekistán a Tádžikistán 

Předseda ÚPV M. Antl, členové ÚPV J. Rippelová, M. Nenutil se zúčastnili jednání v Senátu 
uzbeckého parlamentu a v Horní komoře tádžického parlamentu. Dále jednali s představiteli 
Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí, Ústavního soudu, Generální 
prokuratury a představiteli místní samosprávy Uzbekistánu a Tádžikistánu. Také se setkali se 
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zástupci Česko-tádžické obchodní a průmyslové komory. Pracovní cesta se konala ve dnech 
19.9. - 27. 9. 2012. 

 

26. 9. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	dánského	velvyslance	
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Dánského království v ČR J.E.  pana Christiana Hoppeho. 

 

26. 9. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	a	další	senátoři	přijali	delegaci	Singapuru	
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s členem Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Strnadem oficiálně přijala poslance Parlamentu, 
parlamentního náměstka ministra zahraničních věcí a parlamentního náměstka ministra pro 
rozvoj společnosti, mládeže a tělovýchovy Singapurské republiky pana Sam Tan Chin Siong. 

 

27. 9. 2012  

Senátoři	L.	Sefzig	a	M.	Krejča	se	zúčastnili	zasedání	výborů	pro	evropské	
záležitosti		
Předseda VEU L. Sefzig a místopředseda VEU M. Krejča se zúčastnili zasedání výborů pro 
evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské skupiny (V4) v maďarském Sárospataku ve 
dnech 25.9. - 27. 9. 2012. 

 

27. 9. 2012 

Senát	PČR	ocenil	17	významných	osobností	stříbrnou	pamětní	medailí		
V předvečer Dne české státnosti udělil předseda Senátu PČR Milan Štěch v Hlavním sále 
Valdštejnského paláce stříbrné pamětní medaile Senátu PČR. Oceněno bylo 17 osobností ze 
světa vědy, kultury, sportu a společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem 
zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Oceněni byli 
také ti, kdo se svou odvahou vyznamenali při záchraně lidského života. 
 
Stříbrná pamětní medaile Senátu byla udělena těmto osobnostem:  
 
paní Irena Drevňáková, pan Roman Červenka a pan Jiří Kadlec 
Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. 
Prof. RNDr. František Janouch, CSc.  
Prof. Erazim Kohák, Ph.D.  
Prof. PaedDr. Jiří Kolář 
Prof. Marek Kopelent  
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paní Jarmila Kratochvílová 
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 
pan Lubomír Lipský  
paní Mathilda Nostitzová  
pan Paul Rausnitz  
Ing. arch. Viktor Rudiš  
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.  
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.  
MUDr. Roman Škulec 
 
„Chceme vyjádřit úctu horní komory parlamentu lidem, kteří svými individuálními výkony v 
nejrůznějších oblastech života opravdu udělali pro tuto zemi mnoho, a věřím, že ještě mnoho 
udělají. Stříbrná pamětní medaile Senátu nemá být tím druhem ocenění, který se dává na 
závěr kariéry. Naopak. Chceme oceňovat lidi bez rozdílu věku, kteří jsou ve svém oboru stále 
činní a jejichžpráce i nadále budí pozornost a respekt,“ řekl při slavnostním ceremoniálu 
předseda Senátu Milan Štěch  
 
Za oceněné vystoupil se svým projevem prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.„Vnímáme toto ocenění 
nejen jako uznání naší práce, našichčinů a životních postojů, ale také jako určité završení 
demokratického vývoje v naší zemi. Zavedením svatováclavské tradice udílení vyznamenání 
za mimořádné pracovní výkony a občanské postoje dochází k naplnění ideje Senátu jako 
jednoho z hlavních pilířů naší demokratické společnosti,“ uvedl.  

 

27. 9. 2012 

Konference	v	Senátu	k	65.	výročí	reemigrace	volyňských	Čechů		
U příležitosti 65. výročí reemigrace volyňských Čechů se dnes v sídle Senátu konala 
konference.  
 
Akce se pořádala pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, za odborné podpory Sdružení 
Čechů z Volyně a jejich přátel a Českého svazu bojovníků za svobodu.  
 
Úvodní slovo měl Předseda Senátu Milan Štěch, nejdříve krajany uvítal, ocenil jejich přínos, 
odvahu, s jakou čelili všem tragédiím a zároveň i přístup ke své vlasti a prohlásil: Česká 
republika by měla být státem, který je a bude otevřen všem Čechům z celého světa, kteří se 
budou chtít vrátit domů. 
 
Na konferenci vystoupil profesor Jaroslav Vaculík a osvětlil problematiku volyňských Čechů, 
nejen jejich několikanásobnou snahu o reemigraci ze Sovětského svazu, ale i nevděk k nim 
jako bojovníkům z druhé světové války. Zaznělo zde i téma asimilace volyňských Čechů a vliv 
různých politických režimů na ně.  
 
Na konferenci vystoupili rovněž předseda a Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav 
Vodička, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Jaromíra Němcová Ničová, 
předseda Rady černobylských krajanů Boris Iljuk. Program byl prokládán volyňskou poezií a 
vokálním vystoupením Gentleman singers. 
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28. 9. 2012 

Senátor	J.	Bis	se	zúčastnil	parlamentního	shromáždění	CEI	
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy Jiří Bis se zúčastní 
Parlamentního shromáždění Parlamentní dimenze CEI (Středoevropské iniciativy) v Kyjevě 
ve dnech 26.9. -28. 9. 2012. 

 

30. 9. 2012 

Mezinárodní	krajanský	festival	
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí se podílela na projektu „Češi ve světě – 
oslavy Dne české státnosti 2012“, který proběhl na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 
30. září 2012. Program koordinovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR zahrnoval 
slavnostní večer uspořádaný Národním muzeem v památníku na Vítkově, Mezinárodní 
krajanský festival, Konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, 
předání ceny „Významná česká žena ve světě“ v Senátu Parlamentu ČR, přednášky v 
Náprstkově muzeu, akce pořádané obecně prospěšnou společností Dny české státnosti a 
mnoho dalších. Krajanský festival se uskutečnil díky finanční podpoře Senátu Parlamentu 
ČR, Ministerstva zahraničích věcí ČR a pod záštitou Hlavního města Prahy. Záštitu nad VI. 
Krajanským festivalem poskytli předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 
Tomáš Grulich, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a 
náměstek primátora Hl. města Prahy pro kulturu Václav Novotný. Program festivalu probíhal 
ve čtvrtek, v pátek a v neděli v Praze v Senátu, v Toskánském paláci a na Hradčanském 
náměstí. 

 

30. 9. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	zasedání	parlamentního	shromáždění	Rady	Evropy	
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. 
Gajdůšková a P. Lebeda se zúčastnili 4. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve  
Štrasburku ve dnech 30.9. - 5. 10. 2012. 
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Vláda	České	republiky	

červenec	2012	
 

4. 7. 2012 

Ministři	zemědělství	přijali	společnou	deklaraci	k	obhajobě	společných	
zájmů	zemí	Visegrádské	čtyřky,	Rumunska	a	Bulharska		
Jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o zástupce Bulharska a 
Rumunska, se uskutečnilo 3. července v polském Rzeszówě. Ministři zemědělství podepsali 
deklaraci o podpoře společných zájmů při reformě Společné zemědělské politiky. Šlo o první 
zasedání zástupců zemí Visegrádské skupiny pod patronací polského předsednictví, které 
potrvá do června 2013.  

 

Ministři přijali v Rzeszówě společnou deklaraci, kterou především usilují o obhajobu zájmů 
zemí využívající jednotnou platbu na plochu – tzv. SAPS (Single Area Payment Scheme) v 
rámci probíhající reformy Společné zemědělské politiky. Deklarace požaduje jednodušší, 
efektivnější, tržně orientovanou a spravedlivou Společnou zemědělskou politiku EU, 
posilující konkurenceschopnost a udržitelnost evropského zemědělství. 

„Všichni se při jednání shodli na nutnosti zabránit v řadě případů nesmyslně navrženému 
nárůstu administrativní zátěže jak pro zemědělce, tak pro státní správu jednotlivých 
členských zemí“, okomentoval debatu ministr zemědělství Petr Bendl. 

Deklarace se konkrétně zabývá klíčovými otázkami dalšího vyjednávání 
o reformě, především obhajobou dostatečné finanční obálky na rozvoj venkova pro léta 2014 
- 2020, možností diferenciace plateb při očekávaném přechodu našich zemědělců na systém 
platebních nároků a odmítnutím diskriminačního zastropování plateb pro velké zemědělské 
podniky. 

„V průběhu jednání jsem prezentoval řadu připomínek k navrženému textu a je možné s 
potěšením konstatovat, že naprostá většina byla ostatními akceptována. Navíc se nám v 
aktivní spolupráci se slovenskými kolegy podařilo prosadit doplnění textu o zastropování 
plateb,“ dodal ministr Petr Bendl. 

Do deklarace se navíc podařilo na žádost české strany zahrnout bod zabývající se národní 
obálkou na rozvoj venkova (jejíž alokace by měla vycházet z celého období 2007 - 2013), 
zohlednění národních plateb v rámci případného nastavení budoucího systému platebních 
nároků a stanovisko k zastropování plateb. 
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4. 7. 2012  

Ministr	A.	Vondra	se	setkal	s	americkými	Sokoly	
„Dnešní setkání v sobě spojuje mnoho důležitých věcí,“ řekl ministr obrany Alexandr Vondra 
ve středu 4. července 2012 americkým Sokolům v Praze pod sochou prezidenta Woodrow 
Wilsona. 

 „Dnes se slaví den americké nezávislosti, která byla inspirací pro všechny, kdo před dvěma 
sty lety v Evropě usilovali o svobodu a nezávislost národa na bázi demokratických principů. 
To je první zajímavý moment,“ vysvětlil ministr Vondra a pokračoval: „Druhým momentem 
je pohled na roli Woodrow Wilsona, který naslouchal Masarykovi, Štefánikovi a dalším. Ta 
byla nezastupitelná a výjimečná. Bez toho by Československo v roce 1918 třeba vůbec 
nemohlo vzniknout.“ 

A pak ještě spojení těchto dvou fenoménů se Sokoly. To je podle něj zvláštní kapitolou v 
dějinách, které je potřeba si povšimnout, protože právě oni byli těmi, kdo dal základ legiím. 
„A bez legií by v osmnáctém roce Československo možná taky nevzniklo,“ dodal. Zdůraznil, že 
role Sokolů při vytváření československé státnosti byla jedinečná a neopakovatelná. "To oni 
dali první vojáky tehdy nově vzniklé československé armádě." 

Do Prahy v těchto dnech přijelo na dvě stě padesát amerických hostů, aby si tam, kde hnutí 
na základě ideálů Miroslava Tyrše a Josefa Fügnera vzniklo, připomněli 150, výročí založení 
Sokola. Zhruba stejné množství se jich setkalo ve Vrchlického sadech u sochy prezidenta 
Wilsona, aby si, jak uvedl prezident amerického Sokola Tom Pajer „na místě, které milují, s 
těmí, které milují, připomněli zemi i organizaci, kterou milují“. 

Tom Pajer také připomněl úlohu sestry Marie Provazníkové, která byla vedoucí 
československého olympijského týmu a náčelnici českého Sokola, V roce 1948 musela opustit 
svoji vlast a usídlila se v Americe, kde po čtyři roky byla prezidentkou Sokola v New Yorku. „V 
USA rozvíjela základní sokolské principy, jakými jsou závazek a angažovanost. A právě tyto 
principy tvoří ze Sokola tak úžasné hnutí a z našeho národa, tak úžasný národ,“ prohlásil 
Pajer. Připomněl také slova samotného Wilsona, který jednou řekl: „Neexistuje větší 
náboženství než služba lidem. A práce na společném dobru je tím největším vyznáním.“ 

Velvyslanec Spojených států v České republice Norman Eisen hovořil o Češích, kteří v 
několika vlnách přicházeli a usídlovali se v Americe: „Už v roce 1865, tedy tři roky po založení 
Sokola v českých zemích, byl v St. Louis založený Sokol. V roce 1879 zorganizovali sokolové 
první celoamerické sportovní soutěže a v roce 1893 se poprvé na americké půdě konal 
sokolský slet.“ Zmínil, že Češi tvořili například v Chicagu velmi početnou skupinu. Ve 
dvacátých letech minulého století bylo Chicago dokonce městem, kde bydlela, po Praze a 
Vídni, třetí nejpočetnější skupina Čechů. 

Americký Sokol ve 35 jednotách sdružuje přes 4200 členů. Přispívá k uchování českého 
dědictví v USA - spravuje česká muzea, knihovny či archivy a nabízí kurzy českého jazyka, 
historie a umění. Několik desítek členů zacvičí také na sletových vystoupeních. V těchto 
dnech navštívili rodná místa prvního československého prezidenta Tomáše Garriqua 
Masaryka, malíře Alfonse Muchy či obrozeneckého filologa Josefa Jungmanna. Věrni 
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sokolským ideálům položili květiny na hrobech zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Josefa 
Fügnera. 

9. 7. 2012 

Ministr	P.	Fiala	přijal	indického	velvyslance		
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala dnes přijal velvyslance Indie Venkatesana 
Ashoka. Tématem setkání byla kromě jiného spolupráce v oblasti vysokého školství, vědy a 
výzkumu.  

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Indické republiky v ČR Venkatesan Ashok vyjádřil 
potěšení ohledně spolupráce obou zemí v oblasti vysokého školství, v rámci kterého studuje 
na českých vysokých školách v současnosti 157 studentů z Indie a zdůraznil narůstající zájem 
mladých Indů o studium v zahraničí, včetně České republiky. 

Spolupráce mezi Českou republikou a Indií se úspěšně rozvíjí také v oblasti výzkumu a 
vývoje, hlavně v oblasti podpory vzniku nových projektů a je jednou z priorit MŠMT. 

 

11. 7. 2012 

Náměstek	ministra	průmyslu	a	obchodu	navštívil	společně	s	prezidentem	
Indonésii	a	Malajsii	
Cesta českého prezidenta Václava Klause do Indonésie a Malajsie ve dnech 4. — 10. Července 
potvrdila, že si obě země určitě zaslouží větší pozornost v úsilí o diverzifikaci českého exportu 
a investic. Jak Indonésie, tak Malajsie prošly procesem hlubokých společenských a 
ekonomických změn. Díky těmto změnám obě země dobře zvládly dopady nedávné globální 
finanční krize a nastartovaly období dynamického ekonomického růstu.  

"Malajsie a Indonésie svými ročními přírůstky HDP převyšujícími šest procent patří v 
současnosti k nejrychleji rostoucím trhům světa. Růst obou ekonomik je tažen spotřebou a 
domácími a zahraničními investicemi, což vytváří řadu zajímavých podnikatelských 
příležitostí také pro české firmy," řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan 
Hovorka, jenž doprovodil prezidenta Klause na asijské cestě.  

Obě země jsou schopny generovat zdroje nezbytné pro realizaci ambiciózních rozvojových 
plánů. Klíčovou roli v těchto plánech hrají síťová odvětví a infrastruktura. Na jejich rozvoj 
vynaloží obě země několik set miliard dolarů. V této souvislosti byly české firmy opakovaně 
vyzývány, aby se zapojily do budování zejména vodních elektráren malého a středního 
rozsahu a také aby nabídly své zkušenosti s uplatňováním obnovitelných zdrojů energie. 
Výstavba nových silničních a dopravních cest, včetně nových letišť, a rozvoj hromadné 
dopravy ve velkých městech jsou dalšími příležitostmi pro české firmy.  

Malajští i indonéští partneři opakovaně zdůrazňovali zájem o moderní technologie v 
oblastech čištění odpadních vod, kvality a čistoty řek a odpadového hospodářství včetně 
energetického využití komunálního odpadu. Díky účasti ministra životního prostředí Tomáše 
Chalupy doprovázeli českou delegaci po celou dobu pobytu jeho resortní kolegové. "S oběma 
z nich jsem se dohodl na dalších krocích k prohloubení vzájemné spolupráce. Prvním z nich 
bude předání detailní nabídky českých firem působících v oblastech obnovitelných zdrojů a 
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ochrany životního prostředí. Jsem přesvědčen, že potenciál je značný, a budu připraven 
osobně přispět k jeho naplnění," sdělil Chalupa a dodal: "S ministrem průmyslu a obchodu 
Martinem Kubou budeme ještě těsněji spolupracovat při prosazování českých 
environmentálních technologií v zahraničí."  

Česká republika je v Malajsii a Indonésii známá jako vyspělá země s bohatou průmyslovou 
tradicí a moderní výrobou strojního zařízení s jedinečným poměrem ceny a kvality. 
Mnohokrát v průběhu cesty zazněla slova chvály na adresu značek ŠKODA, TATRA, JAWA a 
dalších. Teď půjde o to využít dobrého jména českého strojírenství k získání nových zakázek. 
Některým výrobcům obráběcích strojů se to již daří. Ti z oboru důlní techniky nebo zařízení a 
technologie pro potravinářský průmysl by se o to měli pokusit.  

S rostoucí koupěschopnou poptávkou v obou zemích lze očekávat neutuchající poptávku po 
výrobcích českého sklářského průmyslu. Zejména v Malajsii však zaznělo, že zájem je rovněž 
o technologie umožňující vybudovat vlastní sklářskou výrobu.  

V Indonésii se pak české firmy bavily o konkrétních možnostech spolupráce v oblasti 
obranného a bezpečnostního průmyslu. Některé z nich jsou již přítomny na tamním trhu a 
mají dobré reference, které jim otevírají dveře k novým zakázkám. K dalšímu seznámení se s 
možnostmi českého obranného průmyslu přispějí návštěvy vysokých představitelů indonéské 
armády, na jejichž uskutečnění se obě strany dohodly.  

Z výsledků jednání v Malajsii a Indonésii tak lze odvodit, že v nejbližších letech by mohlo 
dojít k dalšímu navýšení českého exportu. Ten se do Malajsie v posledních deseti letech zvýšil 
dvakrát (na 107 miliónů dolarů v roce 2011) a do Indonésie pětkrát (na 89 miliónů dolarů v 
témže roce). Tyto hodnoty však zdaleka nedosahují úrovně dovozů z obou ekonomik, které v 
případě Malajsie vzrostly v roce 2011 na téměř 1,3 miliardy dolarů a Indonésie na 384 
miliónů dolarů. V obou případech jsou dovozy generovány primárně dodávkami komponentů 
pro výpočetní techniku.  

Podle Jaroslava Hanáka, presidenta Svazu průmyslu a dopravy, jenž organizoval 
podnikatelskou misi doprovázející prezidenta Václava Klause, cesta splnila účel. Potěšila jej 
zejména intenzita kontaktů s protějšky z řad podnikatelů z obou zemí. "Velmi oceňujeme, že 
díky panu prezidentovi Klausovi se nám otevřely dveře k novým příležitostem. Jejich využití 
teď bude záležet především na samotných českých firmách. Od státu pak budeme očekávat, 
že nám v našem úsilí pomůže. Navrhnu ministrovi průmyslu a obchodu Martinovi Kubovi, 
abychom v rámci řídící struktury nové exportní strategie zařadili Malajsii i Indonésii mezi 
země zájmu České republiky," konstatoval.  

Z reakce ministra Kuby vyplývá, že takovému návrhu bude otevřen. Sám pověřil svého 
náměstka Milana Hovorku k tomu, aby pozval jeho resortní kolegy z Malajsie a Indonésie do 
Česka. "Jejich návštěva na zářijovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v 
doprovodu podnikatelských struktur či při jiné nejbližší příležitosti by nám umožnily 
pokračovat v započaté práci. Zajímají mne především konkrétní projekty českých firem a k 
jejich úspěšné a vzájemně výhodné realizaci pro to vytvoříme předpoklady," uvedl ministr.  

Na mysli má Kuba vytvoření úvěrového a pojistného rámce pro Malajsii a Indonésii 
prostřednictvím České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, podporu 
prezentací českých firem na veletrzích a výstavách konaných v obou zemích, lepší informační 
servis a také hledání možností pro případné posílení představitelů státu v daných teritoriích.  
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11. 7. 2012 

Díky	programu	MEDEVAC	v	gesci	Ministerstva	vnitra	mohlo	přiletět	na	
léčení	dalších	pět	Libyjců	
Pět dospělých Libyjců přiletělo v úterý 10. července 2012 ve večerních hodinách do Prahy, aby 
se u nás léčilo v rámci humanitárního programu MEDEVAC s traumatickými zraněními z 
loňského válečného konfliktu. Hospitalizováni budou ve Všeobecné fakultní nemocnici v 
Praze.  

Pacienti byli vybráni ve spolupráci s českým zastupitelským úřadem v Libyi, zúčastněnými 
nemocnicemi v Tripolisu a zdravotníkem vyslaným do Libye Všeobecnou fakultní nemocnicí 
v Praze. "Česká republika tak touto účastí dokazuje, že jí není lhostejná situace pacientů v 
zemích zasažených válečným konfliktem a snaží se jim maximálně pomoci,“ říká první 
náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek. Právě Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje 
program pro dospělé libyjské pacienty. 

Program MEDEVAC, který je v gesci Ministerstva vnitra, slouží především k léčbě vážně 
nemocných dětí z oblastí postižených válkou či jinými krizemi, kterým nebylo možné zajistit 
léčbu v místních podmínkách. Zatím poslední malí pacienti přiletěli do České republiky v 
červnu letošního roku. Jedná se o dva libyjské chlapce s vrozenými vývojovými vadami srdce, 
kteří na konci června podstoupili operaci v Dětském kardiocentru Fakultní nemocnice v 
Motole. Do konce letošního roku by se v České republice mohly léčit další jedno až dvě děti z 
Libye s vrozenými srdečními vadami.  
 
Program MEDEVAC spravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních 
věcí, zdravotnictví a obrany. Program funguje od roku 1993, kdy vznikl jako reakce na válečný 
konflikt v Bosně a Hercegovině následovaný válečným konfliktem v Kosovu. Rozšíření 
pomoci do severní Afriky schválila vláda na návrh Ministerstva vnitra v červnu loňského 
roku. 

 

13. 7. 2012 

Ministr	P.	Fiala	se	setkal	s	rakouským	resortním	kolegou		
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala přijal rakouského spolkového ministra pro 
vědu a výzkum Karlheinze Töchterleho. Tématem bilaterálních rozhovorů bylo prohloubení 
česko-rakouské spolupráce ve vysokém školství, výzkumu a vývoji a zapojení obou zemí do 
evropských programů podporujících výzkumný a inovační potenciál.  

Ministři si vyměnili názory na aktuální školsko-politické otázky v obou zemích, které souvisí s 
kvalitou vysokých škol a akreditačním systémem studijních programů, s financováním 
vysokého školství a výzkumu a s problematikou možného zavádění poplatků za vysokoškolské 
studium. Stranou diskuse nezůstaly ani otázka výuky německého jazyka v České republice 
nebo státních maturit. Rakouská strana nabídla podporu při výuce německého jazyka u nás, a 
to především v oblasti didaktiky jazyka. 
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„Znovu se potvrdilo, že tak blízké země jako Rakousko a Česká republika spojuje řada 
společných témat v oblasti vzdělávání a je přínosné pro obě strany úzce spolupracovat a 
vyměňovat si zkušenosti s realizací reforem v obou zemích. Příkladem je program Aktion, 
který se za dobu své existence vyprofiloval za hlavní nástroj pro naši spolupráci v oblasti 
vysokého školství a vědy,“ zhodnotil tuto část diskuse ministr Fiala. 

Oba ministři konstatovali, že bilaterální spolupráce obou sousedních zemí je tradičně na 
velmi dobré úrovni, k čemuž velkou měrou přispívá program „Akce Česká republika-
Rakouská republika-spolupráce ve vědě a vzdělávání“, který v příštím roce oslaví dvacet let 
svého trvání. Tento program podporuje zejména mobilitu studentů a akademických 
pracovníků a společné výzkumné projekty. V roce 2011 bylo schváleno 42 česko-rakouských 
projektů a v rámci mobility byla podpořena výměna více než 700 studentů a více než 200 
akademických pracovníků z univerzit obou zemí. 

Ministři se rovněž zabývali otázkami asymetrie ve vysokoškolské mobilitě mezi vybranými 
zeměmi EU. Obě země spatřují jistá rizika pro další rozvoj vysokoškolských mobilit z důvodů 
této asymetrie. Proto se shodli na nutnosti otevřít toto téma na některém z nejbližších 
evropských setkání. 

Oba ministři se také hovořili o přínosu nově připravovaného programu Horizont 2020 pro 
rozvoj evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji. V novém programu Horizont vidí důležitý 
nástroj pro rozvoj technologií a pro zkvalitnění výzkumu v rámci budování specializovaných 
„Evropských center pro excelenci“. Ministr Fiala ocenil roli Rakouska při přípravě 
přístupového Memoranda do projektu C-ERIC. 

 

14. 7. 2012 

Ministr	T.	Chalupa	jednal	v	Malajsii	a	Indonésii		
Rychle rostoucí trhy Malajsie a Indonésie nabízejí řadu zajímavých podnikatelských 
příležitostí pro české firmy působící v oblastech obnovitelných zdrojů a ochrany životního 
prostředí. Potvrdila to cesta českého prezidenta Václava Klause, které se ve dnech 4. – 10. 
července zúčastnil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.  

Malajští a indonéští partneři opakovaně zdůrazňovali zájem o moderní technologie v 
oblastech čištění odpadních vod, kvality a čistoty řek a odpadového hospodářství včetně 
energetického využití komunálního odpadu. Díky účasti ministra životního prostředí Tomáše 
Chalupy doprovázeli českou delegaci po celou dobu pobytu jeho resortní kolegové z Malajsie 
a Indonésie. „S oběma z nich jsem se dohodl na dalších krocích k prohloubení vzájemné 
spolupráce. Prvním z nich bude předání detailní nabídky českých firem působících v 
oblastech obnovitelných zdrojů a ochrany životního prostředí. Jsem přesvědčen, že potenciál 
je značný, a budu připraven osobně přispět k jeho naplnění,“ řekl ministr Tomáš Chalupa a 
dodal: „S ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou budeme ještě těsněji 
spolupracovat při prosazování českých environmentálních technologií v zahraničí.“  

České firmy mají příležitost zapojit se především do budování vodních elektráren malého a 
středního rozsahu a také nabídnout své zkušenosti s uplatňováním obnovitelných zdrojů 
energie.  
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Ministr Chalupa jednal se svým indonéským protějškem Balthasarem Kambuayou také o 
kvalitě ovzduší, správě národních parků a efektivitě odpadového a vodního hospodářství. Na 
tuto diskuzi chtějí oba politici navázat na dalším setkání, které by se mělo tentokrát 
uskutečnit v Praze, kam ministr Tomáš Chalupa Balthasara Kambuayu pozval.  

Jak Indonésie, tak Malajsie prošly procesem hlubokých společenských a ekonomických změn. 
Díky této transformaci obě země dobře zvládly dopady nedávné finanční krize a nastartovaly 
období dynamického ekonomického růstu. Svými ročními přírůstky HDP převyšujícími šest 
procent patří v současnosti k nejrychleji rostoucím trhům světa.  

 

16. 7. 2012  

Premiér	P.	Nečas	se	setkal	s	jordánským	premiérem		
Český premiér Petr Nečas přijal jordánského premiéra Fájize Taráwna. Jde o historicky první 
návštěvu předsedy vlády Jordánska v České republice. 

Důležitým tématem jednání byl rozvoj ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi. „České 
firmy úspěšně dodaly strojírenské výrobky, jako jsou turbíny, chtějí dodávat součásti 
železničních tratí nebo se rozvíjí spolupráce ve zbrojním průmyslu,“ řekl premiér Petr Nečas.  

Podle jordánského premiéra je zájem o další spolupráci například ve vodním hospodářství 
nebo v energetice. „Je potřeba, abychom otevřeli cestu ke vzájemné spolupráci, a to 
především soukromému sektoru,“ řekl premiér Fajíz Tarawná. 

Zatímco parní turbíny dodala do Jordánska firma Škoda Power, o další energetické projekty 
usiluje ČKD DIZ, která má zájem o modernizaci elektrárny Samrá. Další česká společnost 
AŽD zase usiluje o modernizaci trati pro nákladní dopravu, která povede z fosfátových dolů 
do přístavu Akaba v Jordánsku. 

V oblasti zbrojního průmyslu vojenský opravárenský podnik VOP CZ a Česká zbrojovka 
jednají o spolupráci při dodávkách a společné výrobě lehkých minometů a dalších střelných 
zbraní se státní zbrojovkou KADDB - King Abdullah II Design and Development Bureau. 

Češi mohou pomoci s vodními zdroji 

Hlavním problémem sužujícím jordánskou zemědělskou výrobu je chronický nedostatek 
vody. Téměř 90 % území země zaujímají pouště, obděláváno je pouze 7,8 % půdy, na jejíž 
zavlažování se spotřebovává přes 70 % veškeré vody. 

„V oblasti vodohospodářských projektů je zde velký potenciál, protože Jordánské hášimovské 
království patří mezi deset zemí, které jsou nejsušší v rámci celé planety, takže přístup k 
vodním zdrojům je klíčovým prvkem rozvoje ekonomiky na území Jordánska,“ řekl český 
premiér. 

Oba premiéři také řešili politické otázky, jak z hlediska dvoustranných vztahů, tak otázky 
Blízkého východu. 

„Jordánsko nastoupilo cestu vnitřních politických reforem samo od sebe. Úroveň svobody 
slova, demokratického zastoupení a vlády práva je neporovnatelná s celým regionem okolních 
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arabských zemí,“ dodal premiér Petr Nečas a ocenil stabilizační roli Jordánska i aktivní roli, 
kterou hraje v izraelsko-palestinském mírovém procesu. 

Diplomatické styky mezi Jordánskem a ČSSR byly navázány 11. dubna 1964. Po rozdělení 
státu Jordánsko uznalo Českou republiku a navázalo s ní diplomatické styky královským 
dekretem z 23. února 1993 se zpětnou platností k 1. lednu 1993. 

Vztahy se v současnosti rozvíjejí zejména v politické oblasti a v oblasti obrany a bezpečnosti. 
Důležitá byla návštěva českého předsedy vlády v roce 2008 a návštěva ministrů obrany a 
zahraničních věcí v roce 2009. K rozvoji vztahů nepochybně přispěla také návštěva krále 
Abdulláha II. v České republice během českého předsednictví v EU. 

 

16. 7. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	jordánským	protějškem	o	rozvoji	vzájemných	
hospodářských	vztahů	
Prohloubení vzájemného obchodu a rozšíření hospodářské spolupráce. O těchto tématech 
vedl český ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba jednání se svým jordánským protějškem 
Shahibem Ammarim. Ministr Kuba využil pražské schůzky k tomu, aby vyjádřil podporu 
českým exportérům již přítomným na jordánském trhu a otevřel cestu novým zájemcům o 
obchodní, průmyslovou a investiční spolupráci s jordánským státním i soukromým sektorem. 
Jednání proběhlo u příležitosti návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského 
království Fájize a. Taráwny. 

"Návštěvu jordánského premiéra s doprovodem vnímáme jako ojedinělou možnost pro naše 
firmy posílit jejich pozice v tamním regionu. Těší mne, že naše úsilí o teritoriální diversifikaci 
vývozu přispělo ke zvýšenému zájmu českých firem o spolupráci s jordánským státním a 
privátním sektorem," uvedl Martin Kuba.  

Oba ministři jsou zajedno v tom, že úroveň vzájemných hospodářských vztahů neodpovídá 
vysoké kvalitě vztahů v politické a bezpečnostní oblasti. Tuto situaci chtějí změnit. Proto se 
dohodli na potřebě častějších schůzek, v jejichž průběhu budou diskutovány konkrétní 
projekty realizované českými firmami a jejich jordánskými protějšky. Napomoci v tom má 
ministry nově sjednaná dohoda o hospodářské spolupráci. 

"S panem ministrem Ammarim jsme zajedno, že musíme konat rychle. Naším cílem je podpis 
dohody v průběhu zářijového Mezinárodního strojírenského veletrhu, kam jsem pana 
ministra pozval. Těší mne, že pozvání bylo přijato," uvedl Martin Kuba. 

I jeho protějšek byl s průběhem a výsledky jednání spokojen. "Jsem optimista v tom, že za 
několik let budeme umět lépe poznat jeden druhého nejen díky komunikačním prostředkům, 
ale rovněž díky vzájemné obchodní výměně, investicím, spolupráci v oblasti výzkumu a 
vývoje a také díky kontaktům občanů našich zemí. Je toho hodně, co může Česká republika 
nabídnout Jordánsku a co naopak Jordánsko České republice," prohlásil Shahib Ammari.  

"Existuje několik zajímavých námětů na možné posílení hospodářské a průmyslové 
spolupráce, například v oblasti budování nových energetických zdrojů, výstavby a 
modernizace ropných terminálů, modernizace kapacit jordánských přístavů anebo třeba 
přepravy kapalného zemního plynu," konkretizoval Martin Kuba.  
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Český ministr průmyslu a obchodu se též zúčastnil jednání obou delegací vedených premiéry 
Česka a Jordánska a dalšího programu jordánské delegace.  

17. 7. 2012 

Ministr	školství	přijal	slovinskou	velvyslankyni	
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala dnes přijal velvyslankyni Republiky 
Slovinsko Smiljanu Knez. Tématem setkání byla spolupráce v oblasti vysokého školství, vědy 
a výzkumu.  

Ministr Petr Fiala konstatoval, že v současné době je ze strany partnerských ministerstev 
podporováno 15 společných česko-slovinských výzkumných projektů s dobou řešení 2011-
2012. Ze strany MŠMT dostaly tyto projekty po oba roky podporu ve výši 1.071.000,- Kč, tj. 
celkem 2.142.000 Kč. 

Rovněž zmínil, že je žádoucí i další spolupráce v oblasti vědy a výzkumu v rámci EU-12, 
protože umožňuje i novým a menším členským státům, aby v rámci programu HORIZONT 
2020, uplatnily své zájmy. „Máme zájem o posílení vzájemné institucionální spolupráce v 
rámci evropských programů,“ řekl ministr. 

Ministr školství dále ocenil přínos „Protokolu ze zasedání smíšené rady pro spolupráci ve 
vědě, technologiích a vysokém školství“, v rámci něhož se realizují společné projekty z 
nejrůznějších oblastí především přírodních, technických, ale i humanitních věd. 

Slovinská velvyslankyně Smiljana Knez vyjádřila potěšení z vědeckotechnické spolupráce 
obou zemí a uvedla, že vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o 
vědeckých hodnostech a titulech přispívá k rozvoji spolupráce v této oblasti. 

Česká republika i Slovinsko mají zájem na sjednání nové dohody o spolupráci v oblasti 
vzdělávání, která umožní pokračování vzájemné nabídky stipendií na vysokých školách pro 
studenty i vysokoškolské učitele. 

 

17. 7. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	francouzskou	ministryní	zahraničního	obchodu		
Paní ministryně Bricq, která je ve funkci od června 2012, si pro svou první evropskou 
pracovní cestu vybrala právě Českou republiku. Hlavními tématy jednání byla česko-
francouzská obchodní a ekonomická spolupráce a možnosti jejího dalšího rozvoje.  

Oba ministři se shodli na tom, že se hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Francií 
vyvíjí mimořádně dynamicky. Od počátku 90. let zaznamenala vzájemná obchodní výměna 
trvalý růst. Francie je naším 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem, který se podílí 4,5 % 
na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. Velmi pozitivní je skutečnost, že od r. 
2005 má Česká republika ve vzájemném obchodě aktivní saldo. Také v žebříčku největších 
zahraničních investorů v České republice zaujímá celkově 5. místo. 

"Francie je nejenom tradičním obchodním partnerem České republiky, dlouhodobě usilujeme 
o zintenzivnění spolupráce v nových oblastech. Proto si v rámci nové Exportní strategie ČR 
pro období 2012 — 2020 klademe za cíl podporovat zvyšování podílu inovativních odvětví s 
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vysokou přidanou hodnotou na exportu z ČR na vnitřní trh EU. Zde vidíme velký potenciál 
spolupráce českých a francouzských podniků," uvedl Martin Kuba. 

Oba ministři jsou připraveni podpořit proexportní aktivity v rámci bilaterálního obchodu. 
Pověřili expertní týmy připravit urychleně nový Akční plán pro roky 2014 — 2016. Rovněž se 
shodli na prospěšnosti posílení spolupráce v oblasti vzdělávání a výchovy expertů. 

Ministryně Bricq vysoce ocenila příležitost k otevřené a detailní diskuzi s ministrem Kubou. 
Pozvala ho k pokračování dvoustranných rozhovorů do Paříže ještě v rámci letošního roku. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně podporuje české firmy v rámci oficiálních účastí 
na mezinárodních výstavách a veletrzích. V letošním roce se 3 takové akce konají ve Francii — 
MAISON ET OBJET v Paříži (leden), EUROSATORY v Paříži (červen) a POLLUTEC v Lyonu 
(listopad). V příštím roce ministerstvo opět uvažuje o podpoře účasti na veletrhu MAISON 
ET OBJET v lednu a nově EQUIP AUTO v říjnu 2013. 

 

20. 7. 2012  

Program	MEDEVAC	v	gesci	ministerstva	vnitra	zachrání	život	dalším	třem	
dětem	
V rámci programu MEDEVAC byly ve čtvrtek večer převezeny do České republiky tři děti z 
Barmy/Myanmaru trpící vážnou vrozenou srdeční vadou.  

V pražské Fakultní nemocnici v Motole podstoupí tři vybrané děti ve věku 18 měsíců, osm a 
devět let operační zákrok, který by z důvodu nedostatku odborníků a vybavení v jejich zemi 
proveden být nemohl. Bez operace by děti nepřežily. 

Do České republiky dopravil nemocné děti v doprovodu rodičů přímo vládní speciál, kterým 
se z pracovní návštěvy Barmy/Myanmaru vracel ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg. „Barmské nemocnice jsou dosti zastaralé,“ uvedl po příletu. 

Rozšíření programu MEDEVAC do Barmy/Myanmaru schválila vláda na začátku července 
letošního roku. Nabídnout pomoc také barmským nemocným dětem bylo poprvé možné 
teprve po proběhlých vnitropolitických změnách v jejich zemi, kde do loňského roku oficiálně 
vládla vojenská junta a země tak byla uzavřená vůči okolnímu světu. 

Program MEDEVAC funguje od roku 1993, kdy vznikl jako reakce na válečný konflikt v Bosně 
a Hercegovině následovaný válečným konfliktem v Kosovu. Nyní slouží především k léčbě 
vážně nemocných dětí z oblastí postižených válkou či jinými krizemi, jímž není možné zajistit 
léčbu v místních podmínkách. Spravován je ministerstvem vnitra ve spolupráci s ministerstvy 
zdravotnictví, zahraničních věcí a obrany. 

 

22. 7. 2012  
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Bývalá	americká	ministryně	zahraničí	M.	Albrightová	navštívila	na	pozvání	
ministra	A.	Vondry	Terezín	
Bývalá americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová dnes v doprovodu 
Alexandra Vondry navštívila Památník Terezín. Zařadila se také po bok dalších českých i 
světově významných osobností, jejichž otisk dlaně bude zaznamenán v křišťálovém skle a 
vystaven v galerii Křišťálový dotek. 

Nechávám zde nejen svou ruku, ale i své srdce,“ řekla Madeleine Albrightová, pražská 
rodačka, která se proslavila jako nekompromisní zastánkyně lidských práv a byla známa tím, 
že podporovala snahu středoevropských zemí o přistoupení do NATO. 

Madeleine Albrightová také zmínila, že donedávna vůbec nevěděla, jak silné pouto ji s 
Terezínem pojí. „Teď to všechno vím. Vím, že mnoho mých známých a přátel zde bylo a 
zemřelo,“ uvedla s tím, že by ráda vytvořila desku se jmény čtyřiadvaceti příbuzných, kteří se 
stali obětí holocaustu. Deska by měla viset v terezínském kolumbáriu, kam se dnes první žena 
americké diplomacie v letech 1997 – 2001 podívala také s ředitelem terezínského památníku 
Janem Munkem či starostkou města Růženou Čechovou. 

Madeleine Albrightová navštívila Terezín na pozvání ministra obrany Alexandra Vondry. 
„Velice si vážím, že mě pozval a že jsem tu s ním. Je to člověk, který je nesmírně důležitý a 
vzácný pro českou veřejnost,“ konstatovala a prozradila, že se současným ministrem obrany 
se znají a spolupracují už od devadesátých let minulého století. „Je to jeden z nejvzácnějších 
lidí, kteří pracují pro demokracii,“ dodala. 

Otiskem dlaně, z něhož vznikne na návrh otce a syna Huňátových křišťálový odlitek, se 
Albrightová zařadila k takovým osobnostem jako je bývalý prezident Václav Havel, spisovatel 
Arnošt Lustig či zachránce židovských dětí sir Nicholas Winton. "Je to skvělá věc, kde se 
kombinuje dávná česká tradice českého sklářského umění a to, co se někdy říká, že otisk ruky 
říká o tom člověku úplně všechno," řekl o křišťálových otiscích dlaní ministr obrany Alexandr 
Vondra. 

Po otisknutí ruky Albrightová spolu s ministrem obrany položila květiny na Národním 
hřbitově terezínského památníku. 

 

23. 7. 2012 

Ministři	vnitra	zemí	EU	jednali	o	situaci	v	Sýrii	
Aktuální situace v Sýrii a její dopady na oblast migrace a uprchlictví bylo jedno z hlavních 
témat neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Nikósii. Jednání, které se 
uskutečnilo v pondělí 23. července 2012, se zúčastnil i ministr vnitra Jan Kubice.  

„Velmi oceňujeme politiku otevřených dveří, kterou vůči syrským uprchlíkům dosud 
praktikují sousední země, zvláště Turecko a Jordánsko, a pomoc ze strany UNHCR a IOM,“ 
řekl k aktuální situaci v Sýrii ministr Jan Kubice. Připomněl, že Česká republika poskytla 
těmto státům jako gesto finanční solidarity prostřednictvím UNHCR a Mezinárodního výboru 
Červeného kříže finanční pomoc ve výši 6,5 milionů korun. „Na začátku července pak vláda 
ČR schválila rozšíření humanitárního programu Medevac právě do Sýrie. V blízké době tak 
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můžeme očekávat, že se do Česka přiletí léčit několik syrských pacientů, kteří se stali oběťmi 
zásahu režimních vojsk,“ dodal ministr. 

Ministři také vyjádřili během jednáni hlubokou lítost nad událostí, která se stala minulý 
týden v Burgasu. 

Dále projednali třetí výroční zprávu o imigraci a azylu, která se věnuje vývoji v oblasti 
migrace a mezinárodní ochrany v průběhu loňského roku. Dalším tématem zasedání pak byla 
například problematika kybernetické bezpečnosti a boj proti kyberkriminalitě, který obecně 
patří mezi hlavní priority v oblasti vnitřní bezpečnosti členských států. 

 

23. 7. 2012 

Evropská	komise	informovala	česká	ministerstva	o	obnovení	proplácení	
dotací	z	EFRR	
Evropská komise dnes Českou republiku informovala o obnovení proplácení dotací z 
evropského fondu regionálního rozvoje. EK tak pozitivně posoudila několikaměsíční úsilí 
Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu vlády a jednotlivých řídících 
orgánů. O splnění Akčního plánu informovala Česká republika Evropskou komisi oficiálně 
29. června 2012. 

Ministerstvo financí bylo odpovědné za opatření týkající se oblastí auditu a nesrovnalostí, 
zejména šlo o kroky související s centralizací pověřených auditních subjektů na Ministerstvo 
financí a s urychlením nápravy nesrovnalostí. 

V některých operačních programech jsou však dále řešeny individuální problémy 
nesouvisející s Akčním plánem a podmínky pro odblokování těchto plateb jsou předmětem 
jednání s EK. V tuto chvíli má Ministerstvo financí připraveny žádosti o platbu do EK v 
hodnotě 460 milionů eur, tedy necelých 12 miliard korun. Pokud dojde k obnovení plateb i u 
operačních programů s individuálními problémy, mohla by Česká republika do konce roku 
obdržet ještě zhruba další 2,5 - 3 miliardy eur (64 - 77 miliard korun). 

 
25. 7. 2012 

Premiér	P.	Nečas	jednal	s	lotyšským	předsedou	vlády	
České stíhací letouny se opět zapojí do ochrany vzdušného prostoru tří pobaltských zemí. 
Dnes o tom jednal český premiér Petr Nečas s lotyšským předsedou vlády Valdisem 
Dombrovskisem. 

„Česká letadla se od září zúčastní operace Baltic Air Policing s tím, že to budou letouny Jas-39 
Gripen, které jsou standardními stíhacími letouny Armády České republiky, a budou se mise 
účastnit čtyři měsíce,“ řekl premiér Petr Nečas.  

O účasti české armády na ochraně vzdušného prostoru Pobaltí se rozhodlo na květnovém 
summitu NATO v Chicagu. Lotyšský premiér účast České republiky ocenil. „Jsme velice rádi, 
že Česká republika převezme další rotaci v této misi,“ řekl premiér Valdis Dombrovskis. 
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Lotyšský předseda vlády dále na jednání požádal, aby Česká republika podpořila přistoupení 
Lotyšska do Organizace pro ekonomickou spolupráci. 

„Mluvili jsme i o vývoji uvnitř Evropské unie, to znamená o víceletém finančním rámci, o 
posledním jednání Evropské rady, která se týkala kompaktu pro růst nebo otázek kolem 
bankovní unie nebo dalších otázek, které nás čekají na následujících radách,“ dodal premiér 
Petr Nečas. 

 

25. 7. 2012  

Vláda	rozhodla	o	pokračování	jednání	se	Švédy	o	řešení	ochrany	vzdušného	
prostoru	ČR	
Vláda se dnes na svém jednání ve vyhrazeném režimu zabývala materiálem o výsledcích 
jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného 
prostoru České republiky a dalším provozováním letounů JAS 39 Gripen.  

Na tiskové konferenci po skončení jednání ministr obrany Alexandr Vondra uvedl, že dnes 
informoval vládu o stavu jednání se Švédskem o případném prodloužení pronájmu stíhaček 
JAS 39 Gripen. „Prozatímní stav jednání a jeho předběžné výsledky nejsou takové, abych s 
čistým svědomím mohl vládě doporučit přistoupit na poslední švédskou nabídku,“ sdělil 
Vondra a s odvoláním na skutečnost, že jednání stále ještě nejsou uzavřena, podotkl, že 
nemůže hovořit o dalších podrobnostech. 

Vláda podle jeho slov přijala usnesení, kde tuto informaci vzala na vědomí a uložila mu, aby 
do 30 listopadu letošního roku pokračoval v jednání se Švédy o provozování 14 letounů JAS 
39 Gripen. O výsledcích vládu bude průběžně informovat a také navrhne další postup. 
„Zároveň ke stejnému datu předložím vládě návrh parametrů pro případné vypsání 
otevřeného výběrového řízení na zajištění schopností nadzvukového letectva,“ dodal ministr 
Vondra. 

Toto sdělení potvrdil i Petr Nečas, který uvedl, že vláda je s provozem letounů gripen 
spokojena, ale to ji nestaví do situace, aby se nechala tlačit tím, že smlouva na pronájem 
končí v roce 2015. „Bude-li trvat tento nevstřícný postoj dodavatele, jsme připraveni jít i 
cestou otevřeného výběrového řízení,“ prohlásil premiér.  

 

29. 7. 2012  

Premiér	P.	Nečas	se	zúčastnil	Slavností	bratrství	Čechů	a	Slováků		
Premiéři Česka a Slovenska Petr Nečas a Robert Fico se zúčastnili tradičních Slavností 
bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině v Bílých Karpatech. 

Oba premiéři prohlásili, že podobná setkávání lidí potvrzují nadstandardní vztahy mezi státy 
bývalé československé federace. 

"Je to silný symbol toho, jak kvalitně se v posledních dvaceti letech vyvíjí česko-slovenské 
vztahy," prohlásil v úvodu zdravice premiér Petr Nečas. "Slováci jsou pro Čechy nejbližším 
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národem, skutečně bratrským národem. Národem, na který se vždy velmi spoléháme a i na 
mezinárodní úrovni víme, že se můžeme o ně opřít," uvedl Petr Nečas. 

Těžko lze podle premiéra v Evropě najít dva národy, jejichž vztahy jsou tak přátelské jako v 
případě Čechů a Slováků. „Je to skutečně unikátní věc. Je to velká hodnota, kterou bychom si 
měli všichni pěstovat a vážit si jí,“ řekl Petr Nečas. 

Jako projev velmi dobrých vztahů mezi Českem a Slovenskem by se podle premiéra Petra 
Nečase měla na podzim uskutečnit schůzka vlád obou zemí. 

Historie setkání na Velké Javořině začala v roce 1845 u příležitosti oslavy vydání prvního čísla 
listu Slovenské národní noviny. Od roku 1990 se na vrcholu pravidelně konají kulturní 
slavnosti. Letošní oslavy byly věnovány 20. výročí novodobé historie samostatné České a 
Slovenské republiky. Na hraniční hoře Bílých Karpat se sešli představitelé české a slovenské 
vlády, parlamentu, zástupci krajů a obcí i kulturních souborů. 

 

srpen	2012	
 

1. 8. 2012 

V	rámci	zahraniční	rozvojové	spolupráce	v	gesci	Ministerstva	vnitra	
přiletěly	do	Česka	děti	z	Namie	
Děti v České republice pobývají na základě nabídky učiněné 1. místopředsedou vlády a 
ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem během jeho pracovní návštěvy 
Japonska v říjnu 2011. 

Celkem 34 dětí ve věku 12 až 14 let z japonského města Namie, které bylo v loňském roce 
vystavené radioaktivnímu záření v souvislosti s havárií v jaderné elektrárně Fukušima, 
přistálo dnes na letišti Praha – Ruzyně. Děti prožijí v Česku necelé dva týdny a absolvují 
rehabilitačně-rekondiční pobyt, v rámci kterého je pro ně připraven bohatý doprovodný 
program, plný volnočasových aktivit.  

„Jsem rád, že se podařilo tento pobyt zajistit dětem, které už v tak mladém věku prožily tolik 
dramatických událostí. Česká republika opět dává najevo, že jí není lhostejné, co se kolem ní 
odehrává," řekl Jaroslav Hruška, první náměstek ministra vnitra. Pobyt japonských dětí je 
hrazen z finančních prostředků zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2012 v gesci 
Ministerstva vnitra. 

Děti budou v České republice od 1. do 12. srpna. Během svého pobytu, který stráví v Olivově 
dětské léčebně v Říčanech, navštíví například pražskou ZOO, prohlédnou si historické 
centrum Prahy či pojedou na výlet do Kutné Hory. 

Město Namie se nachází asi osm kilometrů od havarované jaderné elektrárny. Právě jeho 
obyvatelé museli být po ničivém zemětřesení a tsunami v březnu 2011 evakuováni. Město je 
nyní součástí zapovězené zóny a tento stav se zřejmě několik desítek let nezmění. 
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8. 8. 2012 

Ministerstvo	zemědělství	podporuje	spolupráci	v	oblasti	mezinárodního	
výzkumu	
Ministerstvo zemědělství potvrdilo za Českou republiku účast v evropském výzkumném 
programu EUPHRESCO zaměřeném na aktuální témata v oblasti rostlinolékařské legislativy, 
diagnostiky a monitoringu. Zapojením do projektu, kterého se účastní 32 partnerů z 23 zemí, 
vytváří Ministerstvo prostor pro spolupráci českých výzkumných pracovišť se zahraničními 
partnery. 

 

Cílem programu je zejména koordinace výzkumných aktivit a praktické využití výsledků jak z 
hlediska přímé aplikace pro ochranu českého trhu, tak při jednáních o změnách 
rostlinolékařské legislativy na evropské úrovni. 

„Ministerstvo zemědělství má a v rámci rozpočtových možností bude mít zájem o podporu 
agrárního výzkumu na mezinárodní úrovni. V rámci evropské výzkumné spolupráce lze totiž 
ušetřit nemalé finanční prostředky. Společné výsledky výzkumu usnadní prosazování 
legislativních změn ve spolupráci s ostatními členskými státy,“ řekl náměstek ministra 
zemědělství Jiří Mach.  

V nejbližší době se např. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousech zapojí 
spolu s dalšími šesti státy (Rakouskem, Německem, Švýcarskem, Norskem, Belgií a Itálií) do 
projektu APOPHYT zaměřeného na výzkum patogenů ovocných dřevin. Cílem je zejména 
prevence a optimální metody redukce výskytu, minimalizace škod, efektivní monitoring a 
sdílení dat. 

 

14. 8. 2012  

Bezpečnostní	rada	státu	se	zabývala	problematikou	NATO	a	EU	v	oblasti	
bezpečnostní	politiky	
Dnešní schůze Bezpečnostní rady státu se za účasti prezidenta republiky Václava Klause 
zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní 
oblasti.  

V části programu byla zaměřena pozornost na aktuální situaci v Sýrii. K problematice 
Afghánistánu bylo konstatováno, že dochází ke kapacitnímu rozšiřování českého leteckého 
poradního týmu v Kábulu o experty na údržbu vrtulníků typu Mi. Tento krok potvrzuje 
schopnost ČR flexibilně reagovat na požadavky NATO a zároveň jej lze vnímat jako vyjádření 
důvěry Aliance ve schopnosti ČR v oblasti vrtulníkové techniky, kterou ČR získala 
dlouhodobým působením v Afghánistánu na tomto poli. Ministr vnitra podal informaci o 
materiálu Policejní sbory zemí západního Balkánu, který průřezovým způsobem informuje o 
bezpečnostní situaci ve státech západního Balkánu a o stavu bezpečnostních sborů těchto 
států. 

Schůze Bezpečnostní rady státu se dále zabývala materiálem Poskytnutí peněžního daru 
České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových 
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programů v letech 2014–2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v 
letech 2015–2017. Návrh peněžního daru na podporu rozvojových programů je předkládán 
na základě závazků Mezinárodního společenství k afghánské vládě dárcovskými zeměmi 
poskytovat minimálně 50 % podpory přímo, tj. formou darů do afghánského státního 
rozpočtu. Návrh peněžního daru na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil je 
předkládán v návaznosti na dohodu vysokých představitelů ČR, kteří se zúčastnili květnového 
summitu NATO v Chicagu, v souladu s mezinárodními závazky ČR a vychází z předpokladu, 
že po roce 2014 dojde k podstatné redukci nasazení Armády ČR v Afghánistánu. Návrh na 
poskytnutí peněžního daru ještě musí předložit Ministerstvo zahraničních věcí vládě ke 
schválení. 

Schůze Bezpečnostní rady státu se rovněž zabývala Souhrnem poznatků z jednotlivých cvičení 
zaměřených na problematiku terorismu nebo s ní souvisejících v ČR, jehož cílem je zmapovat 
situaci v oblasti cvičení, která se nějakým způsobem dotýkají problematiky terorismu. 
Materiál pokrývá cvičení uvedeného druhu, která byla realizována přibližně v období let 2003 
až 2011. Na programu schůze byla i Analýza zkušeností států v oblasti přístupu k obětem 
teroristického útoku. Cílem materiálu je zmapovat současné postupy států, které mají 
zkušenost s teroristickými útoky (Velká Británie, Francie, Španělsko, Norsko, Nizozemí a 
Itálie), při zvládání ničivých následků teroristických útoků na životy, zdraví a psychiku 
postižených obyvatel. 

 

22. 8. 2012 

Ministr	M.	Kuba	se	sešel	s	velvyslancem	Čínské	lidové	republiky	
Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří rozvoj česko-čínských hospodářských vztahů. 
Velvyslanci čínské lidové republiky Yu Qingtaii to sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin 
Kuba během schůzky, která se uskutečnila z jeho iniciativy ve středu. 

Čína je jednou z klíčových zemí, na kterou se soustřeďuje pozornost českých firem, a o níž 
čeští podnikatelé hovoří spíše jako o promarněných možnostech, nežli jako o využitých 
obchodních příležitostech, které čínský trh nabízí. České firmy, jakkoli si uvědomují klíčovou 
roli v celém procesu, si nezřídka stěžují na nedostatečnou politickou podporu ze strany státu 
v jejich úsilí o vstup a rozvoj podnikání v Číně. 

Ministr Kuba chce toto vnímání změnit. Jako ministr průmyslu a obchodu využije veškeré 
možnosti, jež má k dispozici, aby aktivity českých firem na čínském trhu podpořil. V tomto 
duchu informoval také svého hosta. "Čínskému velvyslanci jsem sdělil, že jsem připraven 
osobně přispět k dalšímu rozvoji česko-čínských hospodářských vztahů a podpořit zvýšení 
hospodářské přítomnosti českých firem v Číně. Zdůraznil jsem přitom, že tyto vztahy musí 
být budovány na základě vzájemné úcty, respektu a porozumění, přičemž významné místo v 
tomto procesu hraje vzájemná komunikace," uvedl. 

Ministr Kuba si velmi slibuje od následného procesu ke schůzce předsedů vlád obou zemí, jež 
se uskutečnila letos v dubnu ve Varšavě při příležitosti "2. ekonomického fóra Číny a států 
střední a východní Evropy". Je přesvědčen, že tato schůzka by mohla být oním potřebným 
impulsem, která posune dvoustranné vztahy na úroveň, jež lépe odpovídá tradici, 
vzájemnému poznání a také potenciálu ekonomik obou zemí.  
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22. 8. 2012 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vítá vstup Ruska do Světové obchodní organizace 

Za významné považuje členství Ruska ve WTO ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, pro 
něhož je rozvoj hospodářských vztahů mezi českými a ruskými podniky jednou z priorit v 
oblasti proexportní politiky. "Vítám vstup Ruské federace do WTO. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu přístupový proces dlouhodobě podporovalo. Zastávalo přitom názor, že bez členství 
tak významného ekonomického hráče nebude WTO nikdy skutečně globálním fórem," uvedl. 

Ministr Kuba očekává od členství Ruska ve WTO především výrazné zvýšení transparentnosti 
a předvídatelnosti vstupu a rozvoje podnikání na ruském trhu. Konkrétní přínosy vidí ve 
snížení cel a dalších netarifních překážek, na něž české firmy nezřídka poukazují. Je 
přesvědčen, že se Rusko postaví čelem k implementaci přijatých závazků a že jakákoli nová 
obchodně—politická a ekonomická opatření budou realizována v souladu s principy a 
pravidly WTO. V neposlední řadě ministr věří, že členství ve WTO bude přínosné i pro 
samotnou Ruskou federaci. "To je jeden ze základních předpokladů úspěšného působení v 
jakékoli mezinárodní organizaci. Členství v tak významné organizaci, jako je WTO, je nejen o 
závazcích, nýbrž také o výhodách a schopnosti využívat práva," konstatoval.  

 

23. 8. 2012  

Ministr	obrany	vyznamenal	Charlese	Strassera	Záslužným	křížem	
Ve čtvrtek 23. srpna předal ministr obrany Alexandr Vondra v Praze Charlesu Guidu 
Strasserovi jedno z nejvyšších resortních vyznamenání, Záslužný kříž III. stupně.  

 „Charles Strasser je jedno z dětí, které před fašismem zachránil v jednom ze svých transportů 
z Československa do Anglie Nicholas Winton. Tuto pomoc vnímal jako určitou výzvu, kterou 
se rozhodl splatit tím, že se za druhé světové války přihlásil dobrovolně do naší zahraniční 
armády,“ řekl ministr obrany. „U něho je vidět, že pouto ke své vlasti i po těch mnoha letech 
strávených v cizině trvá. Mimochodem stále mluví dobře česky. A proto je správné, když mu 
vlast alespoň takovýmto způsobem řekne: děkuji.“ 

Strasser se narodil 23. 4. 1927 v Charodu na britském mandátním území Palestiny. Z kibucu 
Bet Alfa se jeho rodina, když mu byly čtyři měsíce, přestěhovala do Československa do Teplic. 
V listopadu 1938 se v jednom z transportů židovských dětí organizovaných Nicholasem 
Wintonem dostal do Velké Británie. Zde se v roce 1944 v pouhých sedmnácti letech přihlásil 
jako dobrovolník do naší armády a stal se příslušníkem Československé obrněné brigády. S ní 
bojoval u francouzského Dunkerque. Jako motospojka se společně s dalšími pěti kolegy 
podílel v květnu 1945 na organizování přesunu naší vojenské kolony o šedesáti vozidlech zpět 
do vlasti. Po válce byl členem československé delegace u tribunálu soudícího válečné zločince 
v Norimberku. 

 

24. 8. 2012 
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Ministr	P.	Bendl	jednal	se	svým	saským	kolegou	o	budoucí	podobě	Společné	
zemědělské	politiky	
Český ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze jednal s Frankem Kupferem, ministrem 
životního prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko, o reformě Společné zemědělské 
politiky Evropské unie, o aktuálním vývoji mlékárenského sektoru a o možnosti prohloubení 
spolupráce týkající se minimalizace a předcházení škod způsobených povodněmi. 

 

Hlavním tématem dnešního setkání byla aktuální otázka, kterou je budoucí podoba 
reformované Společné zemědělské politiky (SZP). V této oblasti obě země dlouhodobě usilují 
o zjednodušení a snížení administrativní zátěže spojené s fungováním SZP po roce 2013 a 
také o nediskriminační přístup k zemím, jejichž struktura zemědělských podniků vykazuje 
kvůli historickým souvislostem vysokou míru koncentrace výroby. „Prioritou našich resortů 
je konkurenceschopné fungování podniků na jednotném trhu. Proto se mimo jiné společně 
stavíme proti mnohokrát diskutovanému zastropování přímých plateb velkých podniků, které 
navrhuje Evropská komise,“ řekl ministr Petr Bendl. 

Ministři rovněž hovořili o aktuálním vývoji v sektoru mléka a mléčných produktů v 
souvislosti s přijetím a implementací tzv. mléčného balíčku a plánovaným zrušením kvót. 
„Pro sektor mléka v regionu obou zemí je po roce 2015 zásadní zejména stabilita systému. V 
této souvislosti jsme projednali možnosti využití nástrojů nového mléčného balíčku v obou 
zemích. Vyměnili jsme si také náměty na podporu zpracování a prodeje mléka přímo v 
regionech, kde se mléko produkuje,“ uvedl ministr Bendl. 

Zmíněna byla rovněž problematika povodní a možnosti prohloubení vzájemné spolupráce v 
kontextu minimalizace a předcházení škod spojených s těmito živelními pohromami. 
Ministerstvo zemědělství plánuje od roku 2002 do roku 2020 vydat na protipovodňová 
opatření celkem přes 25 miliard korun, s tím, že první (2002 - 2007) a druhá etapa (2007 - 
2013) byly zaměřeny především na přímou ochranu ohrožených oblastí. Třetí etapa, která 
bude zahájena v roce 2014, se více zaměří na retenci vody v krajině. 

Oba ministři si také prohlédli farmu Němcových v Radonicích, která se specializuje na 
rostlinnou výrobu. Součástí hospodářství je také mlékárna, v níž denně zpracují 8 až 10 tisíc 
litrů mléka, především od soukromých farmářů. 

 

24. 8. 2012 

Ministr	P.	Bendl	jednal	se	slovenským	kolegou	o	kvalitě	a	bezpečnosti	
potravin	
Aktuálním tématům týkajícím se dozoru nad kvalitou a bezpečností potravin v rámci 
evropského trhu a vyjednávání o budoucnosti Společné zemědělské politiky po roce 2013 bylo 
věnované jednání české a slovenské delegace v Nitře. Česká delegace vedená ministrem 
zemědělství Petrem Bendlem se na Slovensku účastnila zahájení Mezinárodní zemědělské a 
potravinářské výstavy Agrokomplex.  
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Ministr Bendl a ministr zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Ľubomír 
Jahnátek hovořili zejména o výměně informací a zkušeností z fungování potravinového 
řetězce, o otázkách dozoru nad trhem s potravinami a projednali také problematiku kvality 
potravinářské produkce. „Vzhledem k řadě společných zájmů a cílů budeme při bruselských 
jednáních spolupracovat a společně postupovat především v otázkách týkajících se dozoru 
nad trhem s potravinami v souvislosti s neblahými zkušenostmi s polskými aférami, které 
zasahují obě země,“ řekl Petr Bendl. 

V delegacích obou zemí byly zástupci resortu zemědělství z oboru potravinářské výroby a 
legislativy i zástupci příslušných dozorových orgánů. „Při jednání jsme se zaměřili zejména na 
otázku vzájemné spolupráce, koordinace a výměny informací v oblasti dozoru nad trhem s 
potravinami. Se státním tajemníkem slovenského Ministerstva Štefanem Adamem jsme 
rovněž hovořili o přípravách a implementaci evropské i národní legislativy zaměřující se na 
potravinové právo,“ uvedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček. 

28. 8. 2012 

Premiér	P.	Nečas	zdůraznil	v	projevu	před	velvyslanci	ČR	roli	české	
diplomacie	
Předseda vlády Petr Nečas vystoupil se svým projevem na úterní poradě s velvyslanci. 
Zdůraznil především význam českých diplomatických misí, zejména v rámci podpory českého 
exportu. Zmínil také současnou pozici Evropské unie či spolupráci v rámci Visegrádské 
skupiny. 

„Jsem přesvědčen, že české diplomatické mise by měly hrát v podpoře exportu velmi 
významnou roli,“ uvedl ve svém projevu premiér. Stát podle něj může pomoci 
konkurenceschopnosti českých podniků v mezinárodním měřítku, zvláště vzhledem k silně 
proexportně orientované ekonomice České republiky. 

„I naší ambicí proto musí být větší diverzifikace českého exportu,“ připomněl premiér a 
zdůraznil důležitost podpory diplomacie, kterou české firmy při pronikání na zahraniční trhy 
potřebují. Předseda vlády uvedl například včasné informace o obchodních příležitostech a 
podmínkách, odstranění administrativních bariér či dokonce asistenci při prvních krocích v 
nových teritoriích. „Vedle správného stanovení prioritních zemí je proto zcela klíčovým 
faktorem pro úspěch praktická realizace podpory exportu,“ řekl na setkání s velvyslanci. 

Evropská unie se dnes podle premiéra nejčastěji zabývá tématy, která se netýkají jejích 
vnějších vztahů, ale spíše dluhové krize eurozóny a problémů finančního sektoru. „Řešení 
naléhavých aktuálních problémů by nemělo odsunout ze zřetele hlubší prioritní agendu, 
kterou představuje zvyšování evropské konkurenceschopnosti, zejména dalším rozvojem 
vnitřního trhu,“ uvedl předseda vlády Petr Nečas. 

Unie se podle českého premiéra vícerychlostní integraci nevyhne. Přesto upozornil, že se v 
případě jednotlivých členských států nejedná o snahu dosáhnout stejného cíle. „Některé státy 
zkrátka mají své cíle jinde, než ostatní a je to prostě realita,“ dodal premiér. „Strkat hlavu do 
písku a opakovat, že vše se musí odehrávat jen ve formátu sedmadvacítky, je nesmyslné. 
Koneckonců právě takový postoj znamená faktickou blokaci integrace, neboť ve formátu celé 

 

50 



EU zkrátka některé zásadní změny přijmout nelze, právě pro odlišné představy států,“ 
vysvětlil. 

Pro českou zahraniční politiku je podle předsedy vlády důležitým elementem regionální 
spolupráce, přičemž připomněl letošní předsednictví ČR v rámci Visegrádské skupiny a 
koordinaci uskupení těchto čtyř středoevropských států. „S Polskem, Maďarskem a 
Slovenskem sdílíme řadu zájmů a představ a společně je dokážeme lépe prosazovat,“ 
prohlásil premiér 

 

29. 8. 2012 

Díky	programu	MEDEVAC	spravovaným	ministerstvem	vnitra	přiletěli	první	
pacienti	ze	Sýrie		
Program MEDEVAC spravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, 
zahraničních věcí a obrany. Program funguje od roku 1993, kdy vznikl jako reakce na válečný 
konflikt v Bosně a Hercegovině následovaný válečným konfliktem v Kosovu. Rozšíření 
programu do Sýrie schválila vláda v červenci letošního roku.  

Ve středu 29. srpna 2012 přiletěli do Prahy dva syrští uprchlíci ve věku 21 a 25 let, aby se v 
České republice léčili v rámci humanitárního programu MEDEVAC. Oba muži budou 
hospitalizováni ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se podrobí léčbě zranění, která 
utrpěli během bojů mezi opozicí a vládou prezidenta Bašára Asada.  

„Boje mezi povstalci a vojenskými silami prezidenta Bašára Asada se každým dnem zostřují, a 
bohužel tak přibývá i obětí tohoto konfliktu. Česká republika se snaží svými humanitárními 
aktivitami zmírnit utrpení lidí, kterým boje zasáhly do životů,“ řekl ředitel odboru azylové a 
migrační politiky Tomáš Haišman. Česká republika také poskytla zemím sousedícím se Sýrií 
jako gesto finanční solidarity prostřednictvím UNHCR a Mezinárodního výboru Červeného 
kříže finanční pomoc ve výši 6,5 milionů korun. „Do Turecka, Libanonu, Iráku či Jordánska 
utíkají před boji desetitisíce Syřanů a my velmi oceňujeme a podporujeme politiku 
otevřených dveří, kterou tyto země vůči syrským uprchlíkům praktikují,“ dodal Tomáš 
Haišman. 

Výběr pacientů by nebyl možný bez úzké spolupráce s českým zastupitelským úřadem v 
Jordánsku a společností Člověk v tísni, která svými aktivitami pomáhá Syřanům 
prostřednictvím svých koordinátorů a dalších partnerů v regionu.„Již při dubnové 
monitorovací návštěvě v Jordánsku jsme zaznamenali velkou potřebu odborné zdravotní 
péče. Pro takovou pomoc je vhodný právě program MEDEVAC,“ vysvětlila koordinátorka 
blízkovýchodních programů společnosti Člověk v tísni Jitka Škovránková s tím, že organizace 
v regionu pomáhá už od roku 2003. 

Ředitel kabinetu ministra zdravotnictví Jan Růžička k úspěšnému pokračování projektu 
MEDEVAC dodal: „Doufáme, že na léčbu dvou syrských uprchlíků v Praze budeme schopni 
rychle navázat a do konce roku 2012 se u nás budou léčit další syrští pacienti. Stejně jako 
vpřípadě konfliktu v Libyi i v Sýrii chceme, aby česká pomoc nebyla jednorázovým plácnutím 
do vody, ale abychom pomáhali dlouhodoběji.“  
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září	2012	
 

2. 9. 2012 

Premiér	P.	Nečas	navštívil	české	vojáky	v	Afghánistánu	
Předseda vlády Petr Nečas o víkendu zamířil na svou první návštěvu českých vojenských 
jednotek v Afghánistánu. Sobotu strávil na základně Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly 
(ISAF) v Kábulu, v neděli se přesunul na základnu Shank v Lógaru. 

V sobotu 1. září se premiér Petr Nečas setkal na oficiálním jednání s generálem Adrianem 
Bradshawem, druhým nejvyšším velitelem ISAF v Kábulu. Předseda vlády s ním projednal 
především vojenské aspekty působení mise ISAF v Afghánistánu nebo proces tranzice do 
rukou afghánských bezpečnostních sil a afghánských orgánů. 

„Česká republika tady vystupuje jako velice solidní a spolehlivý partner. Jednoznačně jsme 
přesvědčeni, že máme jít podle strategie „společně dovnitř, společně ven". Jsme také schopni 
velice flexibilně reagovat na požadavky. Česká republika například posílila letecký poradní 
tým tady v Kábulu o třicet specialistů na údržbu vrtulníků. Máme své vojáky také v Lógaru a 
Wardaku. Chceme být skutečně spolehlivým spojencem a máme také jasnou představu, co s 
těmi jednotkami udělat dál, tzn. transformovat je do vojenských poradních týmů,“ řekl po 
jednání předseda vlády. 

Bezpečnostní situace má podle premiéra i některé své výkyvy, nicméně spolupráce 
afghánských bezpečnostních sil a jednotek ISAF povede k postupnému zlepšení bezpečnostní 
situace. „Společně s náčelníkem Generálního štábu Petrem Pavlem jsme také ocenili 
například silnou podporu jednotek armády Spojených států českým jednotkám, která jim 
umožní lépe se soustředit na jejich úkoly,“ řekl předseda vlády Petr Nečas. Vedení mise ISAF 
velice oceňuje příspěvek České republiky, předvídatelnost a to, že Česká republika nesnižuje 
populistickými politickými tlaky počty svých vojáků. „Samozřejmě je tady silný zájem na 
dalším rozvoji afghánských bezpečnostních sil, tzn. snaha mít poradní týmy nejenom ve 
vojenské oblasti, ale například i policejní oblasti, protože celou řadu těch bezpečnostních 
úkolů dneska plní spíše policejní síly než armádní jednotky,“ dodal Petr Nečas. 

Předseda vlády se dále setkal s českým velvyslancem v Kábulu Petrem Pelzem. Odpoledne 
pozdravil příslušníky 5. Úkolového uskupení AČR ISAF, ocenil jejich přínos medailí NATO. „I 
ten krátký pobyt silně umocňuje můj obdiv a poděkování vojákům Armády České republiky, 
protože oni tady skutečně působí v nesmírně těžkých podmínkách, nasazují své zdraví a 
životy a jsou tady kvůli bezpečnosti Evropy, takže i České republiky, plní tady bojové úkoly a 
musím říct, že jako občan jsem na ně hrdý,“ dodal premiér. Posléze se předseda vlády Petr 
Nečas setkal s veliteli úkolového uskupení, Národního podpůrného elementu, jednotky 
chemické a biologické ochrany, leteckého poradního týmu a polního chirurgického týmu. 

V neděli 2. září se delegace premiéra Petra Nečase přesunula na předsunutou operační 
základnu Shank v provincii Lógar, kde působí 10. Provinční rekonstrukční tým. Po setkání s 
velitelem vojenské části se premiér setkal s příslušníky civilní části PRT, prohlédl si 
vojenskou techniku a krátce diskutoval s vojáky. Premiér především poděkoval členům PRT 
za jejich činnost v nebezpečném prostředí jako je v provincii Lógar a popřál úspěšné 
dokončení mise. „Děláte vynikající práci, moc si vás vážím a přeji vám šťastný návrat domů,“ 
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vzkázal pak premiér také českým vojákům na operačním místě Solthan Kheyl ve Waldaku, 
kde došlo včera k jednomu z teroristických útoků a kam nakonec premiér z bezpečnostních 
důvodů neletěl. 

 

6. 9. 2012 

Premiér	P.	Nečas	se	setkal	s	místopředsedou	EK	a	eurokomisařem	pro	
průmysl	a	podnikání		
Premiér Petr Nečas se odpoledne setkal s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro 
průmysl a podnikání Antoniem Tajanim. Ten navštívil Českou republiku při příležitosti 
slavnostního otevření sídla GSA v Praze.  

„Podporujeme vytvoření odpovídajícího institucionálního zajištění rozvoje kosmických aktivit 
Evropské unie, včetně posilování pravomocí řídící evropské agentury GSA. Kosmické aktivity 
pro ekonomiku ČR i EU představují významný růstový potenciál a svým inovativním 
charakterem přispívají ke zvyšování české i evropské konkurenceschopnosti. Mají proto své 
místo ve strategickém uvažování vlády. Aktivně spolupracuje s Evropskou kosmickou 
agenturou (ESA),“ řekl předseda vlády. 

Dalšími tématy setkání byla průmyslová politika a podpora podnikání. Premiér Petr Nečas 
informoval komisaře Tajaniho o pozornosti, kterou vláda České republiky této oblasti trvale 
věnuje. Za zásadní označil zejména úsilí o hlubší spolupráci mezi institucemi výzkumu a 
vývoje a podniky. Důraz je třeba položit na efektivní uplatnění výsledků výzkumu v 
průmyslové praxi. Tato priorita, stejně jako podpora podnikání obecně, se odrazí v 
intervencích z kohezní politiky v období 2014 – 2020 v podmínkách České republiky.  

„Česká republika patří k zemím s největším podílem průmyslu na hrubém domácím 
produktu. Proto usiluje o úzkou spolupráci s Evropskou komisí na dalším rozvoji a podpoře 
průmyslové politiky. Pozornost vlády ČR směřuje především k inovacím a dosažení produkce 
na špičkové technologické úrovni s vysokou přidanou hodnotou,“ dodal premiér. 

Předseda vlády Petr Nečas diskutoval s komisařem Antoniem Tajanim také na téma 
automobilového průmyslu. Z hlediska České republiky jde o klíčové odvětví. I letos, navzdory 
celoevropskému trendu poklesů prodejů, se jí daří dosahovat růstu trhu, zejména pokud jde o 
osobní a nákladní vozidla.  

„Bedlivě sledujeme méně příznivý vývoj v jiných tradičních producentských státech. Výstup z 
jednání platformy CARS 21, jejímž je ČR členem, považujeme za významný impuls pro další 
směřování Unie. Prvořadé bude nalézt vyvážený přístup k aspektům ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti na jedné straně a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví na 
straně druhé. Nezastupitelnou úlohu v tomto ohledu hrají inovace a uplatnění špičkových 
technologií, včetně např. inteligentních dopravních systémů. Také zde vláda podporuje užší 
sepjetí mezi výzkumem a praxí. Samostatnou oblast, k níž je třeba přistupovat s velkou 
citlivostí, představuje uzavírání dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, neboť ty 
otevírají značný růstový potenciál. Z pohledu ČR coby exportně orientované ekonomiky jde o 
téma prvořadé důležitosti,“ doplnil předseda vlády Petr Nečas. 
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6. 9. 2012 

Ministr M. Kuba se zúčastnil otevření centrály agentury pro evropský program družicové 
navigace  

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se ve čtvrtek 6. září v Praze zúčastnil otevření 
centrály agentury pro evropský program družicové navigace, která bude mít na starosti 
program Galileo. Při této příležitosti se jeho náměstek Milan Hovorka sešel s místopředsedou 
evropské komise a komisařem pro průmysl a podnikání Antonio Tajanim. Kromě fungování 
agentury GSA prodiskutovali i otázky spojené s budoucím směřováním průmyslové politiky 
evropské unie, dopadem regulace evropské unie na podnikatele a s automobilovým 
průmyslem.  

Ministr průmyslu a obchodu Martina Kuba považuje otevření agentury v Praze za velkou 
příležitost pro české firmy v jejich dalším zapojení do kosmických aktivit. Agentura zajišťující 
mimo jiné bezpečnostní akreditaci a provoz bezpečnostního monitorovacího střediska 
systému GALILEO může podle Martina Kuby přinést zintenzivnění spolupráce s významnými 
technologickými firmami a zájmovými sdruženími v této oblasti a podpořit výzkum a vývoj 
nových technologií. Zajímavý je pro ČR zejména vývoj přijímačů signálu nebo aplikací pro 
GALILEO, protože mnozí tuzemští výrobci se zabývají právě dopravními systémy. "Naše 
ministerstvo dlouhodobě sleduje příležitosti, které českým firmám nabízí vesmírný program 
EU a aktivně se proto účastní činnosti Evropské agentury pro vesmír (ESA)," dodává ministr 
Kuba. 

Pokud jde o novou průmyslovou politiku Evropské unie v éře globalizace, náměstek Hovorka, 
který na schůzce s Tajanim ministra průmyslu a obchodu Kubu zastoupil, komisaře 
upozornil, že primárním úkolem členských států i evropských institucí je vytvářet prostředí, 
které je pro podnikatele předvídatelné, zvyšuje pro ně šance uspět v soutěži s globální 
konkurencí a zároveň zakládá dlouhodobou stabilizaci perspektivních průmyslových oborů v 
Evropě. Zmínil, že při formulování jednotlivých politik a přijímání právních norem je důležité 
zohledňovat zájmy průmyslu a mít jasnou představu o dopadech regulace na podnikatelské 
prostředí. Ministr Kuba k tomu přidává: "ČR považuje otázku dopadu toho, co vytváříme v 
Bruselu, na podnikatele zejména z řad malých a středních podniků, za palčivý problém. 
Chceme naše podnikatelské struktury více zapojit do tvorby zásadních unijních dokumentů a 
předpisů. Dělat tak až v době, kdy jsou schvalovány, resp. implementovány do domácího 
právního řádu, je pozdě. Nemůžeme také měřit pouze snížení podnikatelské zátěže vztažené k 
minulosti. Musíme se také dívat na to, jak tuto zátěž zase zvyšujeme novou regulací, která 
právě teď vzniká".  

 

7. 9. 2012 

První	náměstek	ministra	vnitra	jednal	v	USA	
První náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška je na pracovní 
návštěvě v USA. Ve čtvrtek, 6. září 2012, navštívil divizi Federálního úřadu pro vyšetřování 
(FBI) ve Philadelphii, kde se setkal s agenty úřadu, kteří se zabývají násilnou a organizovanou 
trestnou činností a obchodem s drogami v sociálně vyloučených lokalitách města 
Philadelphie.  
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V průběhu návštěvy úřadu se seznámil se systémem zpracování případů místních gangů a 
jejich trestné činnosti, a to s důrazem na spolupráci státní, městské a federální policie v rámci 
tzv. Task Force. Společně s pracovníky FBI pak navštívil také sociálně vyloučené lokality 
postižené organizovanou trestnou činností, v prvé řadě obchodem s drogami.  

Již ve středu se setkal s pracovníky newyorské části Federálního úřadu pro vyšetřování, s 
jehož pracovníky hovořil o vyšetřování mezinárodního organizovaného zločinu s vazbou na 
oblast města New Yorku a o struktuře, výcviku a taktice zásahových jednotek FBI. Navštívil 
také operační středisko pro závažnou trestnou činnost Metropolitní policie New York, kde se 
seznámil s prezentací postupu newyorské policie při vyšetřování kriminality na území 
metropole a způsobem řízení policie s důrazem na odpovědnost policejních manažerů za 
výsledky. 

V úterý se pak v New Yorku zúčastnil části konference k Akčnímu plánu OSN k prevenci, 
potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho 
aspektech.  

Česká republika připravila na okraj konference doprovodnou akci k problematice evidence 
zbraní, aby svými zkušenostmi přispěla k úsilí vymýtit nelegální obchod s ručními a lehkými 
zbraněmi. "Česká republika je hluboce přesvědčena, že musíme přijmout veškerá opatření k 
tomu, aby byla naše planeta bezpečnější, a dosáhnout efektivnější regulace tohoto 
průmyslového odvětví. Jakožto země, která zbraně vyváží, tuto odpovědnost sdílíme," řekl ve 
svém úvodním vystoupení zaměřeném na situaci v oblasti regulace a evidence zbraní v ČR 
Jaroslav Hruška.  
 
Po vystoupení prvního náměstka následovala prezentace experta z Ministerstva vnitra o 
současném stavu evidence zbraní a připravovaném systému on-line sledování zbraní v České 
republice. 
 
Jaroslav Hruška se také v rámci své úterní návštěvy zúčastnil bilaterálního jednání s 
náměstkem ministra pro vnitřní bezpečnost Keňské republiky Simeonem S. Lesrimou. Kromě 
témat spojených s obsahem konference hovořili o otázkách týkajících se vzájemné spolupráce 
ČR a Keni. 

Náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška podepsal v USA memorandum o porozumění 

Dne 7. září 2012 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem vnitra 
České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických ohledně spolupráce 
při předcházení nezákonnému obchodu s nukleárním a jiným radioaktivním materiálem 
(Memorandum of Understanding Concerning Cooperation to Prevent Illicit Trafficking in 
Nuclear and Other Radioactive Material).  

Podpisová akce se uskutečnila ve Washingtonu DC na Ministerstvu energetiky USA. Za 
Ministerstvo vnitra ČR dokument podepsal 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní 
bezpečnost Mgr. Jaroslav Hruška, za Ministerstvo energetiky USA náměstek ministra 
energetiky Daniel B. Poneman. 

 

7. 9. 2012 
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Ministr	M.	Kuba	jednal	s	náměstkem	ministra	zahraničních	věcí	USA	pro	
ekonomické	a	obchodní	záležitosti		
Českou republiku a spojené státy pojí silné pouto partnerství, v němž hrají významnou roli 
vzájemné obchodní a investiční vztahy. České firmy mají zájem o posílení svého postavení na 
americkém trhu. K využití jeho potenciálu má napomoci i nová exportní strategie české 
republiky pro období 2012 — 2020, v níž spojené státy figurují jako prioritní země.  

Setkání ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby a náměstka ministra zahraničních věcí 
USA pro ekonomické a obchodní záležitosti Jose Fernandeze se primárně zaměřilo na 
dvoustranné investiční vztahy, včetně jejich smluvního rámce. Obě strany mají zájem na tom, 
aby se tyto vztahy rozvíjely na základě vzájemné výhodnosti a partnerství. Tomuto zájmu 
musí napomáhat funkční a vyvážený smluvní rámec, v němž se investoři obou zemí pohybují 
a který pro ně vytváří dostatečně předvídatelné a stabilní prostředí. 

Ministr Kuba ujistil náměstka Fernandeze o zájmu Česká republiky o americké investory. 
Věří, že jejich přítomnost zde je potvrzením velmi zajímavých příležitostí, které český trh 
nabízí a zároveň toho, že v České republice nacházejí prostředí, v němž mohou realizovat své 
podnikatelské záměry. Ministr oceňuje přítomnost amerických investorů zejména z pohledu 
jejich angažovanosti v technologicky vyspělých odvětvích, a přidanou hodnotu, kterou 
přinášejí české ekonomice.  

"Je to proces, který je výhodný pro obě strany," říká ministr Kuba. Těší jej, že pryč jsou doby, 
kdy diskuse byla pouze o přítomnosti amerických investorů v České republice. "Hovoříme-li o 
úpravě vzájemných investičních vztahů, nemáme tím na mysli pouze podporu a ochranu 
amerických investorů v České republice, nýbrž také zájmy českých investorů ve Spojených 
státech. Z průběhu jednání jsem si jednoznačně potvrdil, že Amerika o české investory stojí." 

Ministr Kuba podpoří další rozvoj vzájemných hospodářských vztahů účastí na 2. kole 
Ekonomického a obchodního dialogu mezi Českou republikou a Spojenými státy, který se 
uskuteční 11. Září v Brně při příležitosti 54. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu.  

"Považuji za důležité osobně zahájit, spolu s vedoucím delegace USA, náměstkem pro 
mezinárodní spolupráci Ministerstva obchodu Michaelem C. Camunezem, tento dialog. 
Očekávám od něj, že si představitelé vlád a podnikatelských struktur obou zemí vymění 
názory na to, jak konkrétně posunout kupředu spolupráci v oblastech obchodu, investic, 
výzkumu, vývoje a inovací," říká ministr Kuba.  

Ministr rovněž navštíví Spojené státy ve dnech 21. — 26. října. Doprovodí jej početná skupina 
českých podnikatelů. Touto cestou ministr bude realizovat svůj příslib, který podnikatelům 
dal a z něhož vyplývá, že v každém roce navštíví několik zemí prioritního zájmu České 
republiky, a tímto způsobem podpoří konkrétní projekty českých firem v daných zemích. 

 

7. 9. 2012  

Ministři	obrany	ČR	a	Slovenska	se	setkali	na	Vltavě	
Nejen u příležitosti 68. výročí Slovenského národního povstání se včera na Vltavě uskutečnila 
už tradiční, vzpomínková plavba lodí.  
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Nad akcí, jež má připomenout nejen tuto významnou událost novodobých slovenských dějin, 
ale především poukázat na výjimečné vztahy obou zemí, převzali záštitu předsedové vlád ČR 
a SR a zúčastnili se jí nejvyšší představitelé obou států.  

Během vyhlídkové plavby podél obou pražských břehů se hovořilo nejen o společné 
minulosti. Slovenský ministr obrany Martin Glváč v neformálním projevu označil rozdělení 
Československa před téměř dvaceti lety za rozvod dvou inteligentních partnerů. „Domnívám 
se a dokazuje to i toto osazenstvo, že spolu umíme komunikovat a máme skutečně 
nadstandardní vztahy – možná lepší než před deseti lety,“ konstatoval a připojil se ke slovům 
1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky, že Česká republika a Slovensko spolu umí mluvit 
o čemkoliv bez ohledu na to, která vláda je v tu chvíli u moci. 

Jeho český protějšek, ministr obrany Alexandr Vondra uvedl, že se těší na říjnové společné 
zasedání obou vlád a v plavbě po Vltavě našel paralelu k situaci Čechů a Slováků v dnešní 
Evropě. „Brzy to bude dvacet let, co žijeme v oddělených státech. Ale symbol, že jsme a 
plujeme na jedné lodi, a že se buď všichni utopíme, nebo to přežijeme, trvá. V těch důležitých 
věcech umíme táhnout za jeden provaz a já věřím, že společně to v rozbouřených evropských 
vodách zvládneme.“  

 

10. 9. 2012 

Ministr	M.	Kuba	zahájil	Mezinárodní	strojírenský	veletrh	v	Brně		
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba v pondělí zahájil 54. Mezinárodní strojírenský 
veletrh. Nejvýznamnější přehlídka průmyslových technologií, která díky účasti Indie jako 
země partnera a řadě dalších akcí přesahuje význam regionu střední Evropy, je naplánována 
až do pátku. 

Na veletrhu se představuje přibližně 1900 firem, z toho polovina ze zahraničí, což je ve 
srovnání s loňským ročníkem velice povzbudivé číslo a nárůst o více jak dvě stě padesát 
účastníků. 

"Význam veletrhu pro české firmy je nezpochybnitelný. Česká republika je výrazně exportně 
orientovanou ekonomikou a navázání obchodních vztahů na takových akcích je pro ni 
klíčové. V roli hlavního vystavovatele v kategorii Země Partner se navíc letos na veletrhu 
představí Indie, jedna z prioritních zemí schválené Exportní strategie ČR," uvedl k důležitosti 
veletrhu ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

Ministr podpořil osobně na veletrhu obchodní spolupráci českých firem se zahraničními 
partnery. Setkal se také se svým indickým protějškem ministrem obchodu a průmyslu 
Anandem Sharmou, se kterým otevřel expozici Indie. 

"Letošní nejrozsáhlejší účast indických firem v celé historii brněnského veletrhu je dobrou 
zprávou pro české firmy. Indie tím ukazuje, že jsme pro ně partner, o kterého stojí a chtějí s 
ním obchodovat, což je pro naši ekonomiku výrazným signálem," sdělil Kuba na adresu 
indických vystavovatelů. 

Zmiňovaná účast firem z Indie, která patří k zemím s nejvyšším hospodářským potenciálem, 
bude na letošním brněnském veletrhu výjimečně rozsáhlá. V rámci veletrhu probíhá tzv. 
"India Show", což je nejvyšší forma oficiální obchodní a ekonomické prezentace Indie v 

 

57 



zahraničí. V roce 2012 se "India Show" uskuteční pouze v České republice a v Japonsku, 
přičemž v Brně jde o premiéru v regionu střední a východní Evropy. Na Mezinárodní 
strojírenský veletrh tak přijelo na 130 indických firem, jakož i významní představitelé 
indických vládních institucí. 

Český ministr průmyslu a obchodu se na veletrhu rovněž setkal s představiteli vlády a 
podnikatelské sféry Ruska a navštívil jejich společnou prezentaci. Právě Rusko hlásí na 
letošním MSV společně s Indií historicky největší účast svých firem. 

"Jakkoli se českým strojařům na ruském trhu v posledních letech velmi daří, existuje 
předpoklad ještě většího zapojení našich firem do procesu tamního průmyslu. Jednání s 
představiteli ruské státní správy a podnikateli je proto velmi vítanou příležitostí pro rozšíření 
stávajících a navázání nových obchodních kontaktů," prohlásil k setkání ministr Kuba, který 
odpoledne vystoupil na tradičním sněmu Svazu průmyslu a dopravy, i dalších akcích, na 
nichž s vývozci diskutoval o možnostech státní podpory exportu. 

Kromě jiného navštívil první den veletrhu ministr Kuba expozice tradičních průmyslových 
podniků, jako jsou Třinecké železárny či Kovosvit. Odpoledne pak v Brně podepsal 
Memorandum o vzájemné spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a 
dopravy, které má zajistit zefektivnění spolupráce klíčových průmyslu a veřejné správy a 
zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a ochranu životního prostředí. Využít své 
přítomnosti v Brně chce ministr rovněž k prezentaci konkrétních opatření na podporu 
technického vzdělávání. 

Záštitu nad letošním ročníkem veletrhu převzala Hospodářská komora České republiky, která 
akci s více než padesátiletou tradicí považuje za nejprestižnější přehlídku strojírenských 
oborů ve střední a východní Evropě a také jedinečnou platformou pro představení nových 
výrobků a technologických řešení. "Svým rozsahem a významem ve středoevropském regionu 
napomáhá veletrh rozvoji obchodu a novým kontaktům a kontraktům. Záštita veletrhu ze 
strany naší komory je proto logická. Navíc veletrhy jsou vždy barometrem toho, jak se daří 
ekonomice státu," konstatoval její prezident Petr Kužel. 

O důležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu pro české firmy je přesvědčen také Svaz 
průmyslu a dopravy ČR, který přímo na veletrhu uspořádal svůj sněm. "Brněnský veletrh je 
pro podnikatele významnou příležitostí k dialogu s vládou o dalším směřování její 
hospodářské politiky. Otevřeně jsme řekli, v čem vidíme posun a kde naopak očekáváme, že 
vláda výrazně musí přidat. Zejména nás zajímají opatření na podporu ekonomického růstu a 
posílení konkurenceschopnosti," uzavřel Jaroslav Hanák, prezident svazu. 

Ministr Kuba bude v Brně i v úterý. V moravské metropoli vystoupí například na Fóru 
průmyslu a vysokých škol a zasedne v Česko-indické smíšené komisi pro hospodářskou 
spolupráci. Na programu má také 2. kolo Obchodního a ekonomického dialogu s USA. 

 

11. 9. 2012 
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Ministr	M.	Kuba	vystoupil	na	ruském	Business	dnu	a	Česko‐indickém	
ekonomickém	fóru	
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně pokračoval v úterý druhým dnem. Během něj 
navštívil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba fórum průmyslu a vysokých škol a 
vystoupil na business dnu ruské federace a česko-indickém ekonomickém fóru. 

V rámci podpory technického vzdělávání v úterý ministr na Fóru průmyslu a vysokých škol 
diskutoval s rektory a zástupci technických univerzit. Také proto, že mezi hlavními tématy 
fóra byla právě státní podpora postavení technických vysokých škol v rámci univerzitního 
systému či nedostatek lidí s technickým vzděláním v ČR. Zástupcům vysokých škol pak 
představil materiál Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu technického školství. 

Navrhovaná opatření mají vytvořit prostředí, ve kterém půjdou peníze z podniků přímo do 
vzdělávání namísto složitého přerozdělování přes státní rozpočet. "Je ve veřejném zájmu 
otevřít odbornou a politickou diskuzi o aktuálním stavu českého technického vzdělávání a 
jeho dopadu na konkurenceschopnost České republiky, životní úroveň a pracovní místa," 
konstatoval. 

Vysokou důležitost hlavním tématům fóra přikládá také prezident Svazu průmyslu a dopravy 
ČR Jaroslav Hanák, podle kterého se zástupci byznysu a rektorů technických vysokých škol 
setkávají v pravou chvíli. "Tedy v době, kdy průřezově politickým spektrem vidíme výraznější 
snahu napravit dramatický problém nedostatku technicky vzdělaných lidí. Chci věřit tomu, že 
některá opatření na podporu technického vzdělávání vstoupí do života už v příštím roce," 
uvedl. 

Zatímco v pondělí se Kuba na veletrhu setkal s představiteli vlády a podnikatelské sféry 
Ruska a navštívil jejich společnou prezentaci, v úterý vystoupil v rámci MSV na ruském 
Business dnu. Ten slouží ke kontaktům českých firem, které mají zájem vstoupit na ruský trh, 
se zahraničními partnery. 

"Velmi nás těší zájem ruských firem o veletrh. Ruská účast patří k největším a díky tomu 
získala status čestného hosta veletrhu," poznamenal Kuba na adresu ruských vystavovatelů. 

Stejně jako předchozí den, i v úterý měl ministr Kuba na programu akce spojené s početným 
indickým zastoupením na letošním veletrhu, které bylo vůbec historicky největší. Znovu se 
tak setkal se svým indickým protějškem, ministrem obchodu a průmyslu Anandem Sharmou. 
Oba ministři měli projev na Česko-indickém ekonomickém fóru věnovaném vzájemným 
obchodním vztahům. 

"Má návštěva indické expozice je výrazem zájmu Indie o spolupráci s Českou republikou a 
jejími firmami. Indie vnímá Českou republiku jako bránu do střední a východní Evropy," 
prohlásil ministr Sharma při návštěvě veletrhu, na kterém letos vystavuje více než 130 
indických firem. 

Společně se svým indickým kolegou se ministr Kuba dohodl na konkrétních krocích, které 
dostanou obchodní a investiční vztahy na kvalitativně novou úroveň. ČR jde podle ministra 
primárně o podporu konkrétních projektů realizovaných v obou zemích, respektive na trzích 
třetích států. "Věřím, že pro české firmy bude ujišťující, že to myslíme vážně, když se ČR 
zúčastní jako partnerská země obdobné strojírenské přehlídky, která se uskuteční v Bombaji 
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v březnu příštího roku. Osobně bych rád vedl českou delegaci podnikatelů," uvedl ministr 
Kuba. 

Letošní ročník strojírenského veletrhu se vyznačuje nebývale velkou účastí firem z Ruska, ale 
především z Indie, která patří k zemím s nejvyšším hospodářským potenciálem. V rámci 
veletrhu probíhá tzv. "India Show", což je nejvyšší forma oficiální obchodní a ekonomické 
prezentace Indie v zahraničí. V roce 2012 se "India Show" kromě České republiky představí 
jen v Japonsku, přičemž v Brně jde o premiéru v regionu střední a východní Evropy. 

 

10. 9. 2012 

Ministr	A.	Vondra	přijal	alžírské	vojenské	historiky		
Minulý týden přijeli do České republiky na pracovní návštěvu zástupci alžírského Ústředního 
vojenského muzea. Vedle seznámení s prací Vojenského historického ústavu Praha se setkali i 
s ministrem obrany Alexandrem Vondrou.  

Význam a možnosti alžírských ozbrojených sil dokládá i existence Ústředního vojenského 
muzea v Alžíru, které působí v hlavním městě země. Na návštěvu České republiky přijeli 
minulý týden ředitel Ústředního muzea plukovník Eddine Seraye Nacer, zástupce ředitele 
ÚVM, plukovník Hamadi Nemiri a major Mourad Beggas. V rámci návštěvy byli přijati i 
českým ministrem obrany Alexandrem Vondrou. Ministr při setkání zmínil, že Alžír 
představuje z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky perspektivního partnera 
v regionu severní Afriky. 

 

11. 9. 2012 

Ministr	M.	Kalousek	podepsal	protokol	ke	smlouvě	mezi	vládou	České	
republiky	a	Švýcarskou	spolkovou	radou	o	zamezení	dvojího	zdanění	
Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s velvyslancem Švýcarské konfederace v ČR, 
panem André Reglim, Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, 
který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o 
zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v 
Praze dne 4. prosince 1995. 

V návaznosti na vzájemnou iniciativu české i švýcarské strany na sjednání protokolu k této 
smlouvě o zamezení dvojího zdanění a na základě předchozí korespondence mezi příslušnými 
úřady ČR a Švýcarska se úřady obou zemí dohodly na sjednání protokolu upravujícího 
stávající smlouvu, včetně původního protokolu k ní. Protokol, který bude tvořit nedílnou 
součást Smlouvy, přispěje k větší právní jistotě a také především k lepší koordinaci činností 
daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. 

Při této příležitosti byly rovněž prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti 
rozšíření vzájemné spolupráce. 

 

11. 9. 2012 

 

60 



Náměstek	ministra	financí	se	zúčastnil	konference	Programu	švýcarsko‐
české	spolupráce		
Dne 11. září 2012 se v Praze, Kaiserštejnském paláci, konala Konference Programu švýcarsko-
české spolupráce za účasti náměstka ministra financí Tomáše Zídka a velvyslance Švýcarské 
konfederace v České republice André Regli. 

K datu 14. června 2012 bylo švýcarskou stranou schváleno 30 individuálních projektů, 2 
programy a 6 fondů, což představuje alokování 100 % prostředků z celkového nevratného 
finančního příspěvku ve výši 109,78 mil. CHF (cca 2,2 mld. Kč), jenž byl dle Rámcové dohody 
podepsané v prosinci 2007 určen pro Českou republiku. V období do 14. června 2017 bude 
ještě možné proplácet výdaje související s vlastní realizací schválených projektů, programů a 
fondů.Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce je přispět ke snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie. 
Zároveň si klade za cíl snížit hospodářské a sociální rozdíly mezi dynamickými městskými 
centry a vybranými regiony v České republice, které byly postiženy strukturálními změnami. 

 

12. 9. 2012 

U	příležitosti	brněnského	veletrhu	se	uskutečnilo	2.	kolo	obchodních	
jednání	mezi	ČR	a	USA	
V rámci probíhajícího 54. Ročníku brněnského strojírenského veletrhu se v úterý v 
jihomoravské metropoli uskutečnilo 2. Kolo ekonomického a obchodního dialogu mezi 
českou republikou a USA. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil osobně 
zahájením 2. Kola dialogu rozvoj vzájemných hospodářských vztahů obou zemí.  

Česká republika a Spojené státy americké budou intenzivněji spolupracovat s cílem nastavit 
co nejlepší podmínky pro zvýšení vzájemných investic, spolupráci oborových svazů, asociací a 
obchodních komor a zintenzivnění spolupráce v oblasti inovací a výzkumu. Zároveň se budou 
věnovat odstraňování administrativních a legislativních bariér v přístupu na své trhy. Jedná 
se o zásadní krok v česko-amerických hospodářských vztazích. 

"Rozvíjení ekonomického dialogu je nástrojem pro prohloubení obchodu a spolupráce mezi 
českými a americkými firmami a institucemi. Zaměříme se v něm jak na samotnou podporu 
vzájemného obchodu, tak na spolupráci v jednotlivých oborech jako je například IT, 
biotechnologie, letecký, vesmírný či obranný průmysl a samozřejmě energetika a doprava," 
upřesnil ministr Kuba. 

Společný dialog představuje významný komunikační most mezi administrativou a 
podnikatelskou reprezentací obou zemí s výrazným zaměřením na zpřístupnění trhu 
především malým a středním podnikům. Otevírá rovněž příležitost spolupráce českých firem 
na projektech amerických společností na třetích trzích.  

Podporu novým projektům a rozvoji obchodních i investičních aktivit vyjádřili také přítomní 
zástupci českých a amerických finančních institucí. 

 

15. 9. 2012 
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Ministr	M.	Kalousek	se	zúčastnil	neformálního	ECOFIN	
Neformální ECOFIN proběhl ve dnech 14. a 15. září 2012 v Nikósii. Českou delegaci vedl 
ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní banku se zúčastnil viceguvernér 
Mojmír Hampl. 

Hlavním tématem neformálního setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank (tzv. 
neformální ECOFIN) zemí EU byla debata nad aktuálními návrhy Evropské komise, které se 
týkaly vytvoření tzv. bankovní unie. Ta má být vytvořena na základě legislativních opatření, 
mezi něž patří návrh na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů, který by měl 
nahradit již existující národní systémy pojištění, návrh na Evropský systém pro řešení 
problémů v bankovním sektoru (tzv. rámec pro krizové řízení) předložený v červnu tohoto 
roku, návrhy na vytvoření jednotného dohledového mechanismu. 

Kyperské předsednictví hodlá využít příhodného formátu neformálního ECOFINu k tomu, 
aby ministrům financí umožnilo první nezávaznou výměnu názorů a otevřenou debatu nad 
předloženými návrhy Komise bez nutnosti zaujímat striktní stanoviska či přijímat jakékoliv 
závěry. Tomu odpovídá i struktura a obsah navrženého programu. 

První den jednání zahájili ministři debatou nad možnou podobou fiskálních dopadů 
implementace bankovní unie. Navazující odpolední zasedání bylo věnováno, kromě 
tradičního stručného podání informace o předcházejícím jednání euroskupiny, zejména 
aktuální ekonomické situaci, vývoji v bankovním sektoru a situaci na trhu se státními 
dluhopisy. Posledním bodem na programu odpoledního jednání ministrů byla prezentace 
společné pozice EU zaměřené na aktuální činnosti a úkoly Mezinárodního měnového fondu. 

Na okraj prvního dne neformálního setkání ministrů financí proběhla prezentace Evropské 
investiční banky (EIB) týkající se Fondů pro evropsko-středomořské investice a partnerství 
(FEMIP). V rámci prezentace byli ministři seznámeni s dosavadními výsledky této formy 
spolupráce se třetími zeměmi a budou diskutovat o podobě dalšího působení EIB ve 
středomořském regionu po roce 2014, kdy skončí platnost současného institucionálního 
rámce FEMIP.  

Druhý den neformálního setkání ministři navázali na jednání červnové Evropské rady a to 
především s ohledem na její závěry a výzvy týkající se bankovní unie a vytvoření efektivního 
jednotného dohledového mechanismu. Dále se ministři věnovali Zelené knize ke stínovému 
bankovnictví, kterou Komise představila v březnu tohoto roku. Stínové bankovnictví 
představuje souhrnné označení pro systém zprostředkování úvěrů subjekty a činnostmi mimo 
bankovní systém (např. investičními fondy). Komise v Zelené knize nastiňuje možné podoby 
úpravy této oblasti finančního trhu a služeb. Ze strany ministrů se očekává první nezávazná 
výměna názorů k navrženým opatřením. 

Konečně posledním plánovaným bodem druhého dne neformálního setkání ministrů byla 
výměna názorů nad výsledky práce Expertní skupiny na vysoké úrovni (tzv. Liikanen group), 
která ministrům předložila první ucelené výsledky své činnosti. Skupina vytvořená v lednu 
2012 na popud komisaře Barniera se zabývá otázkou, zdali je třeba provést určité strukturální 
reformy v rámci bankovního sektoru.  

 

17. 9. 2012 
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Ministerstvo	zemědělství	se	účastnilo	World	Food	Moskva	–	
nejvýznamnějšího	mezinárodního	potravinářského	veletrhu	v	Rusku	
17. 9. byl zahájen mezinárodní potravinářský veletrh World Food Moskva, který trval až do 
20. září.  Tento veletrh se koná každoročně již od roku 1992. Ministerstvo zemědělství se této 
nejvýznamnější ruské potravinářské výstavy účastnilo poprvé. 

 

Pro návštěvníky výstavy byla na ploše 65 metrů čtverečních připravena společná expozice 
ministerstva zemědělství a šesti českých potravinářských firem. „Mezinárodní výstava je 
dobrou příležitostí předvést a pochlubit se výsledky kvalitní práce českých potravinářů. 
Zároveň je i vhodným místem k navázání a rozvoji obchodních vztahů, kam je z hlediska 
nedávného vstupu Ruska do WTO výhodné expandovat,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

 

 

 

17. 9. 2012  

Ministři	školství	ČR	a	SR	se	dohodli	na	další	spolupráci	v	oblasti	duálního	
vzdělávání	a	kariérního	řádu	
Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Fiala se během oficiálního setkání dohodl se 
svým slovenským protějškem Dušanem Čaplovičem na spolupráci v oblasti duálního 
vzdělávání.  

Do duálního vzdělávání je v současnosti zapojeno na Slovensku několik firem a ministerstvo 
vyhodnocuje výsledky spolupráce. Vzhledem k tomu, že české ministerstvo školství chystá od 
příštího školního roku projekt v této oblasti, do nějž bude zapojeno 25 firem a 25 škol, využil 
ministr Fiala nabídku ministra Čaploviče na další spolupráci a výměnu zkušeností v této 
oblasti. 
 
Ministři dále diskutovali řadu aktuálních témat. Jedním z nich byly také slovenské zkušenosti 
z fungování karierního řádu. Zde ministr Čaplovič nabídl české straně využití zkušeností 
slovenských expertů. 
 
Na řadu přišly rovněž otázky vysokého školství či učebnic, kde by slovenská strana ráda 
využila, na základě doporučení expertů, vybrané české učebnice. 

 

18. 9. 2012 

Ministerstvo	vnitra	uspořádalo	konferenci	Bezpečnostní	spolupráce	se	
zeměmi	jižního	Kavkazu	
Dne 18. září 2012 proběhla na půdě Ministerstva vnitra konference s názvem „Bezpečnostní 
situace v oblasti jižního Kavkazu z pohledu České republiky“, kterou organizoval odbor 
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bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra společně s vybranými experty z akademické obce. 
Konference byla součástí dlouhodobého projektu rozvojové spolupráce v oblasti bezpečnosti a 
prevence nelegální migrace financovaného z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce 
Ministerstva zahraničních věcí.  

Konference byla určena především těm expertům, kteří se budou v rámci rozvojové 
spolupráce se zeměmi jižního Kavkazu účastnit výjezdových misí do daného regionu. V rámci 
šesti odborných přednášek tak byl region představen v jeho geopolitické perspektivě a 
ekonomicko-sociálním kontextu. Rovněž byla popsána bezpečnostní situace v regionu a 
hlavní konfliktní oblasti. Nechyběly ani informace o zájmech a vazbách České republiky na 
jižní Kavkaz. 

V rámci rozvojové spolupráce s jižním Kavkazem v oblasti bezpečnosti by měly na konferenci 
navázat expertní mise zástupců Ministerstva vnitra a Policie České republiky do daného 
regionu. 

 

 

 

18. 9. 2012 

Ministr	M.	Kuba	se	zúčastnil	neformálního	zasedání	ministrů	zemí	EU	pro	
energetiku	
V pondělí se v kyperské Nikósii uskutečnilo neformální zasedání ministrů členských zemí EU 
pro energetiku. Českou delegaci vedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který se 
výrazně ohradil proti návrhu dalších závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

"Další závazné cíle pro oblast obnovitelných zdrojů jsou pro ČR zcela neakceptovatelné. V 
současnosti investujeme do rozvoje tohoto sektoru značné finanční prostředky, které jsou na 
hranici únosnosti naší ekonomiky," prohlásil Kuba na jednání ministrů EU. 

Další závazky pro OZE do roku 2030 navrhuje komisař pro energetiku Günther Oettinger. 
Česko se přitom v rámci implementace směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie z 
roku 2009 zavázala splnit cíl 13procentního podílu OZE na hrubé spotřebě do roku 2020. 

Další prohlubování podpory OZE už ale může mít v případě české ekonomiky vážné dopady 
na ceny energií a celkovou konkurenceschopnost země. "Jako ministr průmyslu a obchodu 
nemůžu podpořit jakékoliv další kroky, které by ohrožovaly český průmysl a jeho 
konkurenceschopnost. Z této pozice nebudeme moci při jednání na úrovni EU nijak slevit," 
uvedl ministr Kuba. 

Do budoucna počítá ČR pouze s růstem těch obnovitelných zdrojů, které se dokáží na trhu 
uplatnit bez státních dotací. "Je třeba odstranit dotace, které vedou k deformaci trhu s 
elektřinou. Tento jev je celoevropský a velká část členských zemí EU bude postupovat 
podobným způsobem jako my," uzavřel. 

 

18. 9. 2012 
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Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	uspořádalo	Den	evropské	spolupráce		
Výsledky spolupráce mezi evropskými regiony a státy, kterou od počátku 90. let podporují 
evropské programy INTERREG a programy Evropské územní spolupráce, si připomínáme 
právě v tomto týdnu od 17. do 23. září 2012 po celé Evropské unii. Během více jak 200 akcí 
bude připomenuto přes 20 000 přeshraničních projektů, které byly ze strany EU 
kofinancovány především v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání, 
pracovního trhu a přeshraniční mobility.  

Program INTERACT spolu s dalšími 77 programy přeshraniční spolupráce a s podporou 
Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů rozběhl za účelem propagace 
Evropské územní spolupráce pilotní akci, jejímž cílem je přiblížit úspěšné projekty široké 
veřejnosti. Více než rok dlouhé přípravy vyústily v uspořádání Dne evropské spolupráce, 
který se oficiálně koná 21. září 2012. V ČR tuto akci zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. 

 

 

 

18. 9. 2012 

Ministr	M.	Kuba	vystoupil	na	konferenci	East‐West	Business	Forum	2012	
V úterý začala v Praze mezinárodní konference East-West Forum 2012, která se zaměřila na 
ekonomickou spolupráci mezi čr a zeměmi organizace islámské spolupráce. Zasedání je 
možností pro setkání zástupců českých firem s představiteli členských států OIS, mezi nimiž 
nechyběli zástupci významných ekonomik, jako je například Turecko, Malajsie, Maroko, Irák 
či Saúdská Arábie. Nad konferencí převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

"Globalizace a diverzifikace našich zahraničních ekonomických vztahů je nezbytná a pro 
budoucnost českého hospodářství klíčová. Tento směr naší politiky je i součástí Exportní 
strategie České republiky pro období 2012 — 2020, kterou zpracovalo naše ministerstvo a 
kterou schválila česká vláda v březnu tohoto roku," uvedl na konferenci ve svém úvodním 
projevu ministr Kuba.  

Mezi prioritními a zájmovými exportními trhy nové strategie je celá řada členů OIS. Jejich 
ekonomický potenciál dává předpoklad pro intenzivní rozvoj vzájemně výhodné spolupráce, a 
to jak v oblasti zahraničního obchodu se zbožím a službami, tak i přímých investic oběma 
směry. 

"Za necelý rok mého působení ve funkci ministra průmyslu a obchodu jsem měl příležitost 
několik zemí Organizace islámské spolupráce navštívit a mé pocity jsou velmi pozitivní. 
Potenciál pro rozšíření vzájemné spolupráce existuje, naše podniky mají o mimoevropské 
země velký zájem a úkolem nás — představitelů státní správy — je jim v této snaze podle 
svých možností pomoci. Dnešní konference je příkladem, jak může podpora této spolupráce a 
součinnost státní i soukromé sféry vypadat," uzavřel své vystoupení ministr. 

 

20. 9. 2012  
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Ministr	P.	Fiala	podepsal	v	Polsku	smlouvu	o	spolupráci	
Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a 
Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky dnes ve Varšavě podepsali ministr Petr 
Fiala a ministryně Krystyna Szumilas.  

Tato resortní smlouva navazuje na předchozí smluvní spolupráci a soustředí se především na 
rozvoj národnostního školství včetně zvyšování kvalifikace učitelů, kteří působí ve školách s 
polštinou jako vyučovacím jazykem v České republice. Program také podporuje výměnu 
informací a přímou spolupráci škol a organizací mládeže.  
 
Polské národnostní školství představuje jedinou kompletní síť škol se vzděláváním v 
menšinovém jazyce v ČR. O jeho rozvoj pečuje přímo řízená organizace MŠMT – Pedagogické 
centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně. 
 
Jednání s ministryní Szumilas se tematicky zaměřilo na vzdělávání polské menšiny v České 
republice, hlavní tendence a aktuální témata řešená v národních vzdělávacích politikách a 
možné formy spolupráce. 
 
Ministr Fiala se během své jednodenní návštěvy Polska setkal i s ministryní pro vědu a vysoké 
školství Polské republiky, Barbarou Kudryckou, s níž diskutoval o podobě připravovaného 
rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace – Horizontu 2020. Oba ministři 
rovněž zhodnotili spolupráci v oblasti vysokého školství. 

 

21. 9. 2012 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	Martin	Kuba	zamířil	s	českými	podnikateli	na	
pracovní	návštěvu	Ruska	
Čtyřdenní cesta si kladla za cíl rozšířit výhodnou spolupráci především s ruskými regiony a 
podpořit v nich ekonomické aktivity českých firem.  

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba odcestoval v neděli společně se zástupci českých 
firem na čtyřdenní pracovní návštěvu ruské federace.  

"Rusko je významná průmyslová země bohatá na suroviny, s vysokým potenciálem růstu, 
navíc patří k našim nejdůležitějším obchodním partnerům mimo EU. Proto v Exportní 
strategii ČR pro období let 2012 — 2020 je Ruská federace zařazená mezi prioritní země 
českého zajmu v oblasti dvoustranných obchodně ekonomických vztahů," uvedl ministr. 

Návštěva ministra si kladla za cíl rozšířit vzájemně výhodnou spolupráci především s ruskými 
regiony a podpořit v nich ekonomické aktivity českých firem. Ministra doprovázela delegace 
velkých i menších firem. Podnikatelskou misi organizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR 
společně s Komorou pro hospodářské styky se SNS a bylo v ní více jak 60 představitelů 
významných podniků, bank a organizací, které mají zájem prohloubit stávající spolupráci s 
RF nebo vyhledat nové kontakty a partnery pro obchod a realizaci konkrétních projektů.  

"Víme, že Rusko potřebuje modernizovat výrobní základnu v průmyslu, energetice, 
infrastruktuře a dalších oblastech ekonomiky. A protože české výrobky, zejména stroje a 
zařízení, jsou velmi konkurenceschopné z hlediska poměru kvality a ceny je Rusko pro naše 
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firmy perspektivním odbytištěm jejích produkce. Proto jsme s RF podepsali dvoustrannou 
Deklaraci o partnerství pro modernizaci, která má zajišťovat rámec modernizační spolupráce 
a také proto jsem se rozhodl pokračovat v návštěvách nejperspektivnějších průmyslových 
regionů Ruska," zdůraznil ministr. 

 

21. 9. 2012  

Česká	republika	hostila	největší	cvičení	NATO	
Ramstein Rover 2012 je společné letecké cvičení příslušníků Armády ČR s 16 armádami 
členských států NATO.  

Cvičení proběhlo od 5. do 21. září a jeho cílem bylo sladění činnosti pilotů taktického letectva 
s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací. Tyto cvičné 
přelety bez munice se uskuteční nad Jihočeským a Olomouckým krajem. Součástí společných 
akcí byly dále ostré střelby na leteckých střelnicích. 

Mezi účastníky cvičení byli piloti Belgie, České republiky, Estonska, Francie, Itálie, Lotyšska, 
Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Velké Británie, USA a 
Turecka. Během operací byly použity letouny A10 (USA), F-16 (Turecko), L-39 (ČR, SR), L-
159 (ČR), vrtulníky Mi-24/35, Mi-17 a Mi-171 (ČR), Mi-17 (SR), Lear Jet, PC 9 (SRN). 

„NATO získává zkušenosti, především se zajímá o specifický výcvik předsunutých leteckých 
návodčích a právě tyto společné zkušenosti jsou pro zúčastněné národy obrovským přínosem. 
Chci Vás ubezpečit, že je město Náměšť dobře známo v alianci i mezi jednotlivými národy,“ 
uvedl plukovník Harry H. Schnell, velitel aliančního cvičení Ramstein Rover 2012. 

Cvičení „Ramstein Rover 2012“, které organizuje a řídí velitelství vzdušných sil v Ramsteinu, 
je největší a zároveň jediné cvičení vzdušných sil NATO v letošním roce. 

 

22. 9. 2012 

Představitelé	ministerstev	obrany	České	republiky	a	Švédska	jednali	o	
dalším	pronájmu	gripenů		
V předvečer XII. ročníku mezinárodních Dnů NATO a III. ročníku Dnů vzdušných sil Armády 
České republiky se v Ostravě uskutečnilo společné jednání delegací Ministerstev obrany 
České republiky a Švédského království související s dalším pronájmem víceúčelových 
nadzvukových letounů JAS-39 Gripen. Reprezentace obou zemí vedli ministři obrany 
Alexandr Vondra a Karin Enström. 

V sobotu 22, září 2012 informoval ministr obrany České republiky Alexandr Vondra zástupce 
sdělovacích prostředků o průběhu jednání obou delegací. „Zhruba v hodinovém jednání s 
ministryní obrany Karin Enström a jejím doprovodem jsem švédské straně velmi podrobně 
vysvětlil důvody, které českou vládu i mě osobně vedly k závěru, že poslední švédská nabídka 
nebyla uspokojivá a vyložil jsem jim naše představy,“ řekl Vondra a dodal, že pro nadcházející 
období existují dvě možnosti, a to pokračovat v jednání a pokusit se najít oboustranně 
přijatelné řešení nebo prodloužit kontrakt o nedlouhou dobu a připravit výběrové řízení na 
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nadzvukový letoun do výzbroje Vzdušných sil Armády ČR. „Švédským kolegům jsem rovněž 
představil resortní tým, který povede můj první náměstek Vlastimil Picek,“ uvedl ministr 
obrany a upřesnil termín, do kterého se bude se švédskou stranou intenzivně jednat. „Bude to 
do konce listopadu letošního roku,“ zdůraznil. 

Ministr obrany podotkl, že i když půjde o tvrdá jednání, věří, že obě strany jsou vedeny 
konstruktivní snahou, aby konečný výsledek vedl ke spokojenosti zúčastněných stran. 
„Nepřistoupím na žádnou dohodu, která by nebyla pro Českou republiku výhodná. Musí to 
být dohoda v souladu s našimi možnostmi, včetně ekonomického hlediska,“ zdůraznil 
Alexandr Vondra. 

 

23. 9. 2012 

Víkendové	Dny	NATO	v	Ostravě	a	Dny	Vzdušných	sil	AČR	potvrdily	svoji	
výjimečnost	
Letecká akrobacie a dynamické ukázky pozemní techniky na ostravském letišti Leoše Janáčka 
braly desítkám tisíců diváků dech. Dvanáctý ročník mezinárodních Dnů NATO a třetí ročník 
Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, které se uskutečnily ve dnech 22. a 23. září, opět 
potvrdily, že tato akce se svým rozsahem řadí mezi nejprestižnější v Evropě. 

Sobotního programu se zúčastnili vrcholní představitelé resortu Ministerstva obrany a 
Generálního štábu Armády ČR, kteří pronesli zahajovací zdravice. 

„Akceschopná a připravená armáda je nezbytná pro fungování každého státu. Dnešní svět 
není jednoduchý. Ani my v České republice nemůžeme žít s představou, že se nás jeho 
problémy netýkají. Proto se bez armády neobejdeme. Máme co předvést a čím se pochlubit i 
tady v Ostravě. Armáda České republiky má všechny předpoklady k tomu, aby doma i za 
hranicemi obhájila svůj kredit důvěryhodného a spolehlivého partnera,“ řekl Alexandr 
Vondra. 

To, že tato akce je pro Armádu České republiky prestižní záležitostí, potvrdil také 
generálporučík Petr Pavel. „Potom, co se stala česká armáda profesionální, do určité míry 
ztratila kontakt s veřejností. Tato dvoudenní akce je pro nás jedinečnou příležitostí ukázat 
jim nejen naši výzbroj a techniku, ale především profesionalitu,“ zdůraznil náčelník 
Generálního štábu AČR. 

 

24. 9. 2012 

Ministr	T.	Chalupa	se	setkal	se	svým	slovenským	protějškem	Peterem	Žigou		
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se setkal se svým slovenským rezortním kolegou 
Peterem Žigou. Hlavním tématem prvního oficiálního jednání obou ministrů byla ochrana 
přírody, ovzduší a vod, nebo spolupráce v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence. Ministři se shodli, že vzájemnou spolupráci v oblasti ochrany životního 
prostředí je třeba nadále prohlubovat. 
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„Výborné vztahy našich zemí jsou jasně patrné při prosazování našich zájmů na půdě 
Evropské unie, kde často jednáme ve shodě i proto, že mezi námi nejsou žádné dramatické 
spory. Této spolupráci nahrává i fakt, že se Slovenskem máme podobný právní základ v celé 
řadě oblastí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. 

Oba ministři se zabývali tématy ochrany přírody, nebo ochrany ovzduší. Ministr Tomáš 
Chalupa prezentoval aktuální téma nízkoemisních zón, které by podle jeho slov mělo mít 
stejné podmínky v rámci vzájemného uznávání emisních plaket ve všech státech Evropské 
unie. 

Ministr Tomáš Chalupa ocenil dále aktivní přeshraniční spolupráci mezi českými a 
slovenskými velkoplošnými chráněnými krajinnými oblastmi.  

Spolupráce České a Slovenské republiky v oblasti ochrany ovzduší se soustřeďuje především 
na problematiku transpozice a implementace evropské legislativy. V oblasti ochrany vod jsou 
důležitá hlavně společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy, kterým se 
podařilo zajistit financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 
na roky 2007 – 2013. 

 

25. 9. 2012 

ČR	a	JAR	se	shodly	na	dalším	rozvoji	spolupráce	v	perspektivních	oborech		
V Praze se v pondělí a úterý uskutečnilo 2. Zasedání smíšeného výboru pro hospodářskou 
spolupráci mezi českou republikou a jihoafrickou republikou. Na něm se obě delegace shodly 
na dalším rozvoji spolupráce v perspektivních oborech, jako je energetika, těžební průmysl, 
strojírenství, enviromentální technologie, zemědělství a zpracování potravin. 

Zasedání Smíšeného výboru vedl na české straně náměstek ministra průmyslu a obchodu 
Pavel Šolc, na jihoafrické straně náměstkyně ministra obchodu a průmyslu Elizabeth 
Thabethe. V české delegaci byli zastoupeni také pracovníci Ministerstva zahraničí, 
Ministerstva financí a českého velvyslanectví v Pretorii.  

V první části zasedání zhodnotili vedoucí obou delegací vývoj vzájemné obchodní spolupráce. 
Obrat zahraničního obchodu mezi ČR a JAR vzrostl ze 40 milionů dolarů v roce 2000 na 946 
milionů dolarů v roce 2011. Z toho český export tvoří 540 milionů dolarů a 406 milionů 
dolarů import. Oceněna byla rovněž aktivita jihoafrických investorů na českém trhu. K těm 
největším patří SABMiller (Plzeňské pivovary), Mondi (Mondi Flexibles) a Bidvest (Nowaco). 
Dále se obě delegace shodly na dalším rozvoji spolupráce v perspektivních oborech, mezi 
které patří například energetika (včetně obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky), těžební 
průmysl, strojírenství, environmentální technologie, zemědělství a zpracování potravin a 
vybraný sortiment spotřebního zboží.  

Nedílnou součástí zasedání bylo i podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo sedm zástupců 
firem z JAR a přes 20 českých podnikatelů. Fórum bylo uspořádané ve spolupráci s 
Hospodářskou komorou ČR a Jihoafricko — českou obchodní komorou. Ve svém úvodním 
vystoupení ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II Vlastimil Lorenz stručně 
zhodnotil současnou úroveň vzájemných ekonomických vztahů a informoval přítomné 
podnikatele o dopoledním jednání Smíšeného výboru. Náměstkyně Thabethe poté hovořila o 
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obchodních a investičních příležitostech ve své zemi. Druhá část fóra byla věnována 
bilaterálnímu jednání českých a jihoafrických podnikatelů. 

V závěru jednání Smíšeného výboru byl podepsán společný protokol a došlo k dohodě nad 
příštím zasedáním, které se uskuteční v Pretorii v ještě neurčeném termínu. 

 

27. 9. 2012 

Ministr	M.	Kuba	úspěšně	vedl	v	rámci	Exportní	strategie	ČR	podnikatelskou	
misi	do	ruských	regionů	Kemerovo	na	jižní	Sibiři	a	Čeljabinsk	na	jižním	
Uralu		
Po dvoudenní pracovní návštěvě Moskvy, kde se ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba 
setkal se třemi ministry klíčových ekonomických resortu ruské vlády, zamířila jím vedená 
podnikatelská delegace do regionu. V Kemerovu a Čeljabinsku jednala o kontraktech, které 
českým firmám přinesou zakázky v řádech desítek miliard korun.  

Rozhodnutím navštívit oblasti Kemerova a Čeljabinska ministr Kuba vyšel vstříc českým 
firmám, které žádaly, aby politicky podpořil podnikatelské záměry v regionech, v nichž vidí 
mimořádně zajímavé obchodní a investiční příležitosti. "O potřebě jít vstříc příležitostem 
ruských regionů jsem byl vždy osobně přesvědčen. Přesto musím po skončení mise přiznat, že 
realita ještě předčila očekávání a umocnila ujištění, že toto je ta nejlepší cesta, jak dostat 
české firmy ještě více na ruský trh. Oba regiony jsou svým průmyslovým profilem velmi blízké 
tomu, co naše firmy umějí a v čem jsou pro ruské partnery atraktivní," konstatoval s 
uspokojením. 

V Kemerovu spolu s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem a 
velvyslancem ČR v Rusku Petrem Kolářem zahájil fórum, které umožnilo 70 českým 
podnikatelům, kteří ministra doprovázeli, najít nové partnery. "České firmy již v současné 
době dodávají pro místní těžaře a oceláře důlní techniku a nejrůznější strojní zařízení. Z mých 
rozhovorů s vrcholovými představiteli oblasti však vyplynulo, že možností vzájemné 
spolupráce je daleko více. Obě strany je vidíme v energetice, odpadovém hospodářství, 
chemickém průmyslu, rozvoji městské hromadné dopravy a sanaci důlní činnosti. Také zdejší 
dynamicky se rozvíjející agropotravinářský sektor nabízí velký prostor pro uplatnění českých 
firem," zdůraznil Kuba, který s kemerovskými partnery dohodnul konkrétní mechanismus, 
který spolupráci českých a místních firem podpoří. První výsledky chce ministr vidět již 
koncem listopadu, kdy se s představiteli Kemerovské oblasti potká znovu v Kazani při 
příležitosti 8. zasedání česko—ruské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. 

Na ministrově schůzce s vedením Kemerovské oblasti podepsala firma Alta a.s. kontrakt v 
hodnotě osm miliard korun a předprojektové práce spojené s druhou etapou výstavby 
Jajského závodu na zpracování ropy. "Není jednoduché se na ruský trh prosadit. Člověk se 
nesmí nechat odradit případným prvním neúspěchem. Politická podpora je faktorem, který 
velmi pomáhá. Právě proto byla cesta pana ministra Kuby, která otevřela prostor také pro 
malé a střední firmy, tolik důležitá," řekl Bronislav Šimek, místopředseda představenstva 
společnosti Alta. Ministr k tomu dodal, že velmi stál o to, aby v podnikatelské misi byly nejen 
velké a na ruském trhu již zaběhnuté firmy, ale také malé a střední podniky či začínající 
firmy, pro které byla mise prvním kontaktem s ruským trhem.  
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V Kemerovu navštívil Kuba ještě důlní o ocelářský gigant, společnost OAO "KOKS", s jehož 
vedením hovořil o spolupráci s českými partnery a zajímal se o reakce ruské veřejnosti na 
další využití lokálních surovinových zdrojů. Návštěvou Kuzbaské technické univerzity ministr 
podpořil rozvoj spolupráce mezi vysokoškolskými zařízeními obou zemí a vyjádřil názor, že 
typově by vhodnou ke spolupráci byla Vysoká škola báňská v Ostravě, a že v tomto směru 
osloví jejího děkana.  

V Čeljabinsku, kam se mise přemístila ve středu, zahájil Kuba program rovněž 
podnikatelským fórem. "Je mi ctí, že mohu zahájit fórum, na němž se potkává dosud 
rekordních téměř dvě stě českých a ruských firem, aby navázaly nebo utužily vzájemné 
obchodní vztahy," uvedl ministr. Nezapomněl rovněž zdůraznit, že v Čeljabinské oblasti české 
firmy díky ČEB a EGAP a jimi poskytnutému státem podpořenému financování úspěšně 
realizují miliardové zakázky v oblasti modernizace tamních metalurgických závodů.  

"Podnikatelská mise vedená ministrem Kubou nám pomohla především v získání kontaktu s 
významným klientem v Čeljabinsku v oblasti energetiky, který připravuje rekonstrukce svých 
energetických zdrojů. Máme příslib zúčastnit se příslušných tendrů. Uděláme vše pro to, 
abychom v nich uspěli," zdůraznil Rostislav Žoudlík, předseda představenstva FANS, a.s. 

"Účast v misi ministra Kuby nám umožnila prezentovat aktivity naší společnosti ve dvou 
významných průmyslových regionech Ruska a seznámit se s příležitostmi pro projekty v 
energetice i průmyslu. Jako velmi cenné hodnotím i kontakty s dalšími českými exportéry a 
finančními institucemi nabízejícími úvěry a pojištění pro projekty v Rusku," řekl Jaroslav 
Veselý, ředitel divize Systémy v energetice, ABB s.r.o. 

Na setkání s vedením Čeljabinské oblasti bylo podepsáno Společné prohlášení o výsledcích 
setkání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a vládou Čeljabinské oblasti (Ruská 
federace), která zakládá další spolupráci ve prospěch firem obou zemí. Uzavřeny byly také 
úvěrové dohody na konkrétní společné projekty z oblasti metalurgie a energetiky, a to: 
Úvěrová smlouva mezi společnostmi ČEB a.s. a Ašinským metalurgickým závodem (AMET) 
na financování projektu na rekonstrukci válcovací stolice a úvěr na Výstavbu i provoz kotelny 
na dodávky tepla pro OAO "Južuralzoloto Grupa Kompanij". 

Ve čtvrtek ministr s podnikateli zakončil návštěvu regionu prohlídkou "Čeljabinského 
truboprokatnogo závoda", kde se seznámil s projektem "bílé metalurgie". 

Celkovou spokojenost s podnikatelskou misí do Ruska vyjádřil prezident Svazu průmyslu a 
dopravy Jaroslav Hanák. "Návštěva Ruska pro nás byla důkazem naplňování Exportní 
strategie ČR, kterou jsme společně s MPO a HK ČR vytvořili. Především o ruské regiony mají 
podnikatelé enormní zájem, dle našeho průzkumu jich 40 procent uvedlo Rusko jako hlavní 
prioritní zemi." 

"Ruský trh v sobě skrývá obrovský potenciál pro uplatnění se českých firem. Smlouvy o 
spolupráci by se tak měli proměnit v konkrétní projekty a my jsme českým podnikatelům 
touto misí pomohli otevřít cestu. Podnikatelskou misi proto uzavíráme ustavením pracovních 
skupin, které své první závěry představí na mezivládní konferenci letos v listopadu, " řekl 
ministr Kuba. 

"Rusko už sice dávno není Sovětský svaz a business se zde dělá podle pravidel vzájemné 
výhodnosti, nicméně podpora našim podnikatelům ze strany státu je ještě stále neocenitelná. 
Zvláště, je-li činěna profesionálně, kompetentně a s jasným záměrem, co sledujeme. Panu 
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ministru Kubovi v tomto smyslu patří mé poděkování a hluboká poklona," doplnil velvyslanec 
ČR v RF Petr Kolář. 
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Ministerstvo	zahraničních	věcí	České	republiky	

červenec	2012	
 

2. 7. 2012  

Cesta	ministra	K.	Schwarzenberga	do	Saska	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg vykonal ve 
dnech 1. a 2. července 2012 na pozvání saského ministerského předsedy Stanislawa Tillicha 
pracovní návštěvu Spolkové republiky Německo. 

Jednání bylo zaměřeno zejména na prohlubování hospodářských vztahů mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko, pokračování česko-saské spolupráce ze 
strukturálních fondů Evropské komise, posilování spolupráce v oblasti energetiky, využívání 
labské vodní cesty nebo také budoucnosti bohemistiky na německých univerzitách. Stranou 
nezůstala ani výměna názorů na aktuální otázky Evropské unie, včetně krize eurozóny. 

Součástí programu cesty prvního místopředsedy vlády byla návštěva míst česko-saské 
historie. Vedle Drážďan navštívil ministr Schwarzenberg Budyšín, kde se setkal s 
představiteli Lužických Srbů v sídle jejich spolku Domowina.  

Další zastávkou pracovní cesty bylo Lipsko. Zde se ministr Schwarzenberg setkal s 
primátorem města a rovněž vystoupil na tamní univerzitě s přednáškou „Češi a Sasové: 
příběh evropského sousedství". 

Na závěr návštěvy navštívil ministr Schwarzenberg Památník bitvy národů v Lipsku, který 
bude v příštím roce připomínat 200. výročí vítězství spojeneckých armád pod vedením 
generála Karla Filipa Schwarzenberga nad napoleonskou Francií. 

 

2. 7. 2012  

Náměstek	J.	Schneider	přijal	delegaci	Sněmovny	reprezentantů	Kongresu	
USA	
První náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider přijal dne 2. července 2012 
zástupce Přidělovacího výboru Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu USA.  

Delegaci výboru, který hraje klíčovou roli při schvalování výdajové stránky rozpočtu 
amerických federálních úřadů, vedl jeho předseda Harold Rogers. Přijetí bylo součástí 
pražské návštěvy výboru. 

Náměstek Schneider seznámil kongresovou delegaci na její žádost s aktuálním děním v EU 
a Eurozóně. Rozhovor se dále věnoval česko-americké spolupráci v Afghánistánu. Americká 
strana velmi ocenila české angažmá v této zemi. S kongresmany se náměstek Schneider 
rovněž shodl na přínosu společných česko-amerických transformačních projektů jako 
například v rámci fondu Emerging Donors Challenge Fund. Jednání v neposlední řadě 
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ocenilo činnost Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, které delegace během své návštěvy 
Prahy rovněž navštívila.  

 

3. 7.2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	Amína	Džemajla	
Amín Džemajl je v současné době předseda strany Kataeb a na návštěvě České republiky je 
jako oficiální host Všesokolského sletu. 

Otec bývalého prezidenta Pierre Džemajl se v čele libanonského fotbalového týmu zúčastnil 
Všesokolského sletu v roce 1936. Inspirován touto návštěvou pak v Libanonu založil 
mládežnické hnutí Kataeb, které se později transformovalo v převážně křesťanskou politickou 
stranu a dodnes patří k hlavním v libanonské politice. 

Přijetí ministrem Schwarzenbergem mělo zdvořilostní charakter, návštěvu Amína Džemajla 
zajišťuje Česká obec sokolská.  

 

4. 7.2012  

Náměstek	V.	Galuška	v	Libyi	
Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Vladimír Galuška navštívil dne 10. července 2012 
krátce Libyi.  

V Tripolisu jednal s náměstkem ministra zdravotnictví, generálním sekretářem ministerstva 
zahraničních věcí a ředitelem diplomatického protokolu o konkrétních možnostech pomoci 
České republiky při budování právního státu, občanské společnosti a vládních institucí, 
rozvoji vztahů mezi ministerstvy zdravotnictví obou zemí a podpoře obchodních zájmů České 
republiky v Libyi. 

Cesta náměstka V. Galušky byla spojena s dalším pokračováním programu MEDEVAC pro 
Libyi připraveného a realizovaného společně Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 

V rámci tohoto programu je poskytována léčba osobám zraněným v průběhu ozbrojeného 
konfliktu v Libyi. První skupina 5 dospělých pacientů odcestovala do České republiky v 
prosinci 2011. Jejich léčba proběhla úspěšně, což vysoce ocenili nejen libyjští vládní 
představitelé, ale i samotní pacienti. I z tohoto důvodu zájem o druhou etapu mnohonásobně 
převyšoval možnosti české strany. Po důkladném lékařském posouzení byla ve spolupráci se 
Zastupitelským úřadem České republiky v Tripolisu vybrána další skupina pěti dospělých 
pacientů, kteří dne 10. července 2012 odcestovali do České republiky, aby se ve Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze podrobili v rámci českého humanitárního programu MEDEVAC 
léčení. 
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4. 7.2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	ministra	zahraničí	Polska	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 
polského ministra zahraničních věcí Radoslawa Sikorskeho. 

Ministr Sikorski přijel do Prahy u příležitosti zahájení polského předsednictví ve Visegrádské 
skupině. Při jednání s ministrem Schwarzenbergem představil polský program další 
spolupráce ve V4. Ministři hovořili také o závěrech poslední Evropské rady a unijních 
tématech, výsledcích summitu NATO v Chicago a bezpečnostní spolupráci, o bilaterálních 
aktuálních otázkách.  
 
V Černínském paláci se dále uskutečnilo setkání u kulatého stolu s pozvanými politology a 
novináři, kteří diskutovali o situaci v Evropské unii a budoucnosti Střední Evropy. 

 

9. 7.2012  

Humanitární	pomoc	pro	Jemen	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil 
poskytnutí humanitární pomoci Jemenu ve výši 4 mil. Kč. Pomoc bude poskytnuta 
prostřednictvím Světového potravinového programu, který v Jemenu realizuje pět 
humanitárních programů zaměřených jak na okamžité potřeby lidí postižených konfliktem a 
uprchlíků, tak na dlouhodobou podvýživu zejména dětí a mladých matek. 

 

11. 7.2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	podepsal	novou	konstituenční	dohodu	v	rámci	
MMF	
Ve středu 11. července 2012 podepsal za Českou republiku první místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg společně s guvernérem České národní 
banky Miroslavem Singerem konstituenční dohodu zemí střední a východní Evropy v rámci 
Mezinárodního měnového fondu. 

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve vídeňském Hofburgu za účasti rakouského spolkového 
prezidenta Heinze Fischera, guvernérů centrálních bank a vládních představitelů zemí 
vznikající konstituence.  

Členy nové konstituence jsou vedle České republiky Rakousko, Maďarsko, Slovenská 
republika, Slovinsko, Turecko, Bělorusko a Kosovo. Dohoda vytváří předpoklady pro 
dlouhodobé prohlubování hospodářských vztahů České republiky s tradičními i 
perspektivními partnery ve střední a východní Evropě a posiluje postavení České republiky v 
řídících strukturách Mezinárodního měnového fondu.  

Konstituenční dohody v Mezinárodním měnovém fondu stanoví principy obsazování řídících 
postů v příslušných konstituencích, organizaci a pracovní metody jejich kanceláří, způsob 
zastupování a přenosu informací ze zasedání Mezinárodního měnového a finančního výboru 
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a Rady výkonných ředitelů členským státům konstituencí, pravidla pro konání schůzek a 
způsob poskytování technické pomoci v rámci příslušné konstituence. 

 

18. 7. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	na	návštěvě	v	Barmě/Myanmaru	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg zahájil dne 
16. července svou pracovní návštěvu v Barmě/Myanmaru setkáním s barmskými politickými 
vězni, studentskými vůdci Generace 88 a s propuštěnými politickými vězni z "All Burma 
Federation Of Student Unions". Především se zajímal, jak může ČR pomoci v jejich úsilí a v 
podpoře demokracie a dodržování lidských práv v Barmě. 

 
Ocenil také odvahu a postoje barmských aktivistů: "Děkuji vám za váš odvážný postoj, kterým 
nám připomínáte, že svoboda není samozřejmá. Často na to po 20 letech zapomínáme. 
Svoboda je stále v ohrožení." 

Ministr Schwarzenberg se také zúčastnil setkání se zástupci etnických menšin a neziskových 
organizací, spoluorganizovaného společností Člověk v tísni, která je v Barmě dlouhodobě 
aktivní. Potvrdil pokračování projektů pomoci a požádal účastníky, aby sami navrhli další 
možné oblasti rozšíření aktivit. 

Během druhého dne pracovní cesty se ministr Schwarzenberg sešel s Aun Schan Su Ťij. Při 
setkání zhodnotila tato celosvětově nejznámější barmská disidentka dosavadní dění a 
rozložení moci v zemi a poděkovala za podporu, kterou z České republiky dostává. Vrátila se 
také k odkazu prezidenta Václava Havla a připomněla, že jeho myšlenky a texty byly pro ni 
vždy inspirací i vzpruhou. Nezapomene ani na to, že Václav Havel ji navrhl na Nobelovu cenu 
míru, kterou v roce 1991 obdržela. 

Ministr Schwarzenberg při této příležitosti předal dar vytvořený spolupracovníky Václava 
Havla: růži z květinové výzdoby rakve bývalého prezidenta, zalitou do skla. Růži chtěl kdysi 
věnovat barmské aktivistce Havel, ale nikdy se mu nepodařilo setkat se s ní osobně. 
 
Ministr Schwarzenberg v Barmě/Myanmaru představil český program Medevac, díky 
kterému se dostanou nemocné barmské děti ke specializované operaci a léčení v ČR. Na 
palubě speciálu s ministrem přicestují už ve čtvrtek 19. července do Prahy první tři děti, které 
se podrobí operaci srdce. Su Ťij požádala, aby tyto projekty pokračovaly, především v oblasti 
zdravotnictví, kde chybí odborníci i přístroje. Dalšími oblastmi pro možnou pomoc by podle 
Su Ťij mělo být zemědělství a podpora drobného podnikání. 
 
Ve středu 18. července 2012 jednal ministr Schwarzenberg v hlavním městě země Neipyitu se 
svým protějškem, barmským ministrem zahraničních věcí U Wunna Maung Lwinem, dále s 
ministrem pro železniční dopravu a negociátorem pro jednání se zástupci etnických menšin 
Aung Minem a s předsedou Dolní komory Parlamentu Thury U Shwe Mannem. 

Jednání s oficiálními představiteli završilo setkání s prezidentem U Thein Seinem. Prezident 
poděkoval za program Medevac a za nabídku stipendií na českých vysokých školách pro 
barmské specialisty. Myanmar je podle něj připraven na případné investice a na setkání s 
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obchodní delegací z České republiky. 
 
Se všemi barmskými oficiálními představiteli hovořil o dlouhodobém zájmu České republiky 
o dění v Barmě/Myanmaru, o realizaci konkrétních aktivit České republiky v rámci posílení 
vzájemných bilaterálních vztahů, jako je realizace projektu Medevac a spolupráce ve 
zdravotnictví a nabídka stipendií vlády ČR k vysokoškolskému a postgraduálnímu studiu. 

 

19. 7. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	dopravil	do	ČR	3	pacienty	z	Barmy/Myanmaru	v	
rámci	programu	MEDEVAC	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve 
dnech 16. – 19. července 2012 pracovní cestu Barmy/Myanmaru. Speciál, kterým se ministr 
Schwarzenberg vracel z cesty, dopravil dětské pacienty ve věku 18 měsíců a 8 a 9 let. Děti trpí 
vrozenou srdeční vadou, se kterou by bez operačního zákroku, nemohly přežít. Taková 
operace však v Barmě není možná a uskuteční se tedy ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. 

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg řekl: „Mám radost, že se podařilo tyto tři děti 
dopravit do České republiky a ukázalo se, že v případě potřeby spolu dokáží rezorty efektivně 
spolupracovat.“ 

"Jsme velmi rádi, že se v tomto případě nejedná pouze o jednorázovou aktivitu. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR se dohodlo se zástupci Barmy/Myanmaru na dlouhodobé spolupráci v 
oblasti zdravotnictví a lékařské vědy“, uvedl Jan Růžička, ředitel Kabinetu ministra 
zdravotnictví: "Jedná se o ukázkový příklad, jak mohou vnitropolitické změny přinést 
prospěch k rozvoji vzájemných vztahů." 

"Jsem rád, že jsme mohli adekvátně zareagovat na vnitropolitické změny v Barmě, která byla 
desítky let uzavřena okolnímu světu, a nabídnout léčbu také malým barmským pacientům. 
Věřím, že naše pomoc přispěje i k budoucím dobrým vztahům s touto zemí," řekl Tomáš 
Urubek z odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, které program Medevac 
zajišťuje.  

Transport dětí se uskutečňuje v rámci programu humanitárních evakuací zdravotně 
postižených obyvatel (MEDEVAC), který je primárně určen pro vážně nemocné děti z válkou 
postižených či jinak potřebných oblastí, kterým není možné zajistit léčbu v místních 
podmínkách. Program MEDEVAC je realizován ministerstvem vnitra v úzké spolupráci s 
resorty ministerstev obrany a zdravotnictví ČR. 

Od roku 1993 bylo v rámci programu MEDEVAC léčeno přibližně 150 pacientů (převážně 
dětí) z Bosny a Hercegoviny (17), Kosova (40), Čečenska (1), Iráku (42), Pákistánu (10), 
Afghánistánu (14), Kambodže (7) a Libye (17). Jednalo se zejména o dětské pacienty se 
zraněními válečného původu, s vrozenými vadami (srdeční vady, rozštěpové vady obličeje, 
orthopedické vady) a s postižením pohybového aparátu vzniklým jako následek zemětřesení. 
V roce 2011 a 2012 přibyli dospělí pacienti zranění ve válečném konfliktu v Libyi. 
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23. 7. 2012  

MZV	organizovalo	Letní	školu	evropských	studií	
Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí uspořádá ve dnech 20.-24. srpna 
2012 prestižní projekt „ Letní škola evropských studií“. Letošní ročník se uskuteční již 
pojedenácté a zúčastní se ho kolem čtyřiceti zahraničních i českých juniorních diplomatů a 
úředníků veřejné správy. 

Nosným tématem tohoto ročníku je „The Future of Europe: Problems & Options“, v jehož 
rámci vystoupí například první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý, ekonomové Tomáš 
Sedláček, Pavel Kohout a Luděk Niedermayer či Johannes Thimm ze Stiftung Wissenschaft 
und Politik Berlin.  

Celý program zahájí v pondělí 20. srpna Jiří Schneider, první náměstek ministra 
zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti. 

 

25. 7. 2012  

Náměstek	V.	Galuška	v	Saúdské	Arábii	
Náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Vladimír Galuška navštívil dne 17. 
července 2012 letní sídelní město vlády a panovnické rodiny Saúdské Arábie přístavní 
Džiddu, v níž oficiálně otevřel český honorární konzulát v administrativní budově společnosti 
Shobokshi Development & Trading Company. 

Náměstek Galuška poskytl interview představiteli mediálního holdingu OKAZ a redaktorovi 
anglicky vycházejícího celostátního listu Arab News, v němž zdůraznil význam otevření 
českého zastoupení ve druhém největším městě Saúdské Arábie a centru saúdského obchodu. 

V rozhovorech s generálním ředitelem Odboru Evropy Ministerstva zahraničních věcí 
Saúdské Arábie a náměstkem ministra a ředitelem protokolu téhož ministerstva byla 
partnery pozitivně hodnocena tradičně vysoká úroveň českých lázeňských a rehabilitačních 
zařízení v České republice a kvalita českého vysokého školství, jichž by v příštích letech měly 
využívat relativně vysoké počty zájemců ze Saúdské Arábie. Zmíněn byl zájem o rozšíření 
českého zahraničního obchodu na nové trhy a potenciálu České republiky pro zahraniční 
investory. Pozornosti se kromě bilaterálních témat dostalo i aktuálním otázkám mezinárodní 
politiky s důrazem na nedávné události v zemích arabského světa. 

 

25. 7. 2012 

Náměstek	J.	Schneider	přijal	irskou	juniorní	ministryni	pro	evropské	
záležitosti	
První náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider přijal dne 25. července 2012 irskou 
juniorní ministryni pro evropské záležitosti Lucindu Creighton. 

Ministryně navštívila Českou republiku v souvislosti s nadcházejícím předsednictvím Irska v 
Radě EU v první polovině roku 2013. 
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26. 7. 2012  

Projekty	na	podporu	ekonomické	diplomacie	pomáhají	i	letos	
I v roce 2012 pokračuje program MZV, který již sedmý rok umožňuje realizovat projekty na 
podporu české ekonomické diplomacie po celém světě. V prvním pololetí se podařilo 
zrealizovat již 22 projektů, na něž bylo z tohoto programu MZV poskytnuto 1,24 mil. Kč.  

V rámci tohoto programu české zastupitelské úřady v zahraničí letos připravily 6 účastí na 
výstavách a veletrzích (Hongkong, Záhřeb, Dillí, Istanbul, Bratislava a Tripolis), 4 
podnikatelské mise (Kyjev, Minsk, Doněck a New York) a celou řadu seminářů, workshopů a 
prezentací českých firem, například v Mexiku, Minsku, Moskvě, Los Angeles, Abú Dhábí, v 
Dillí nebo Buenos Aires.  

Realizace schválených projektů budou pokračovat i ve druhém pololetí, kdy se také začnou 
připravovat projekty na rok 2013. 

 

27. 7. 2012  

Humanitární	pomoc	pro	obyvatelstvo	Zimbabwe	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil 
poskytnutí humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč pro obyvatelstvo Zimbabwe. 

Pomoc bude realizovat nevládní organizace Lékaři bez hranic. Bude zaměřena na základní 
zdravotní péči a rovněž prevenci i léčbu HIV/AIDS v zemědělských oblastech provincie 
Midlands. 

Zimbabwe je sužována komplexní humanitární krizí vyplývající mimo jiné z vleklé politické 
nestability. Česká republika dlouhodobě podporuje transformační snahy v zimbabwské 
společnosti a humanitární pomoc obyvatelstvu poskytuje každoročně. 

 

27. 7. 2012  

Humanitární	pomoc	pro	Afghánistán	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil 
poskytnutí humanitární pomoci ve výši 2 mil. Kč pro Afghánistán. 

Pomoc v hodnotě bude realizována organizací Charita Česká Republika ve spolupráci s 
afghánskou nevládní organizací Afghan Women Resource Centre a slovenskou Človek v 
ohrození. 

Projekt je zaměřen na zvýšení potravinového zabezpečení obyvatel ve dvou provinciích 
severně od Kábulu (Parwan a Kapisa). Konkrétně půjde o vybudování dvou chladících skladů 
na místní zemědělskou produkci a související práci s komunitami. 
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srpen	2012	
 

1. 8. 2012  

Česká	republika	zastupuje	USA	v	Sýrii	
Na základě požadavku Spojených států amerických souhlasila Česká republika se 
zastupováním USA v konzulárních záležitostech v Sýrii.  

Okolnosti zastupování budou záležet na průběžném vyhodnocování bezpečnostní situace ze 
strany České republiky, včetně případného opuštění Sýrie z bezpečnostních důvodů. 
 
V současné době probíhají jednání obou stran o technických detailech spolupráce. 

 

3. 8. 2012  

Náměstek	T.	Dub	představil	nového	velvyslance	v	Chorvatsku	
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub představil 2. srpna v Černínském paláci 
zástupcům firem a institucí nového českého velvyslance v Chorvatsku.  

Setkání s velvyslancem Martinem Košatkou využily české firmy nejenom k osobnímu 
kontaktu s novým ambasadorem, ale také k projednání vlastních zájmů a záměrů v této zemi 
západního Balkánu a sdělení představy budoucí vzájemné spolupráce s českým 
velvyslanectvím působícím v Chorvatsku. 

Chorvatsko patří mezi tradiční obchodní partnery České republiky společně s dalšími zeměmi 
západního Balkánu. V roce 2011 sem čeští exportéři vyvezli zboží v hodnotě více jak 371 mil. 
EUR, což představuje desetiprocentní nárůst oproti roku 2010. Tento příznivý trend 
pokračuje i v roce 2012. 

Představování nastupujících velvyslanců podnikatelskému sektoru patří od roku 2011 mezi 
tradiční akce, které Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro firmy pořádá. Druhou akcí, která 
slavnostní setkání v Černínském paláci doplňuje, je seminář na téma dané země či regionu 
organizovaný ve spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou České republiky (ICC) v Praze. 

 

10. 8. 2012  

Náměstek	V.	Galuška	představil	nové	velvyslance	v	Mongolsku	a	
Uzbekistánu	
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Vladimír Galuška představil 9. srpna 2012 v 
Černínském paláci dva nové velvyslance více než padesáti zástupcům podnikatelského 
sektoru. 

Příležitostí pro neformální setkání bylo představení velvyslankyně v Mongolsku Ivany 
Grollové a velvyslance v Uzbekistánu Hynka Pejchy zástupcům firem a diskuse na téma 
možné podpory českého byznysu v těchto zemích. 

 

80 



Mongolsko i Uzbekistán patří z exportního pohledu k tradičním a současně velmi 
perspektivním zemím. „Mongolsko se svým více než 17% růstem HDP v loňském roce bylo 
nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě a i Uzbekistán roste přibližně 8% tempem,“ 
připomněl přítomným náměstek Galuška při zahájení večera. 

Jen v roce 2011 vyvezli čeští exportéři do Uzbekistánu zboží za téměř 58 mil. USD a do 
Mongolska za více než 13 mil. USD. Dynamický nárůst českého exportu do těchto zemí 
pokračuje i v roce 2012 a v případě Mongolska bylo již za první pololetí téměř dosaženo stejné 
hodnoty vývozu, jako za celý loňský rok. 

Oba ambasadoři při této příležitosti přislíbili českým firmám maximální možnou podporu v 
zemích jejich budoucího působení. 

Setkání nových velvyslanců s podnikateli před jejich odjezdem do země působení se od roku 
2011 stalo novou tradicí, která podtrhuje přístup české diplomacie k podpoře ekonomických 
zájmů ČR v zahraničí. 

 

10. 8. 2012  

Podepsáno	memorandum	mezi	ČR	a	USA	o	zastupování	v	Sýrii	
Dne 10. srpna 2012 bylo na Ministerstvu zahraničních věcí ČR podepsáno memorandum 
definující praktické aspekty spolupráce ohledně zastupování zájmů USA v Sýrii. Za českou 
stranu dokument podepsal náměstek ministra zahraničí Vladimír Galuška a za americkou 
stranu velvyslanec USA v ČR Norman Eisen.  

USA se na Českou republiku obrátily se žádostí o zastupování v diplomatických a 
konzulárních záležitostech v Sýrii koncem července letošního roku. 

 

20. 8. 2012  

Velvyslanci	zemí	Mezinárodní	agentury	pro	atomovou	energii	navštíví	
Temelín	
Dne 21. srpna 2012 navštíví jadernou elektrárnu Temelín skupina velvyslanců několika 
členských států Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), včetně zemí, jejichž 
společnosti se přihlásily do tendru na výstavbu třetího a čtvrtého bloku (Francie, Rusko, 
USA). 

Skupinu doprovází první náměstek ministra zahraničních věcí a tajemník pro evropské 
záležitosti Jiří Schneider, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana 
Drábová a stálá představitelka ČR při MAAE velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová.  
 
Dne 22. srpna navštívili jadernou elektrárnu Temelín také zástupci sekretariátu MAAE. 

Česká republika nabízí návštěvy jaderných elektráren Temelín a Dukovany zahraničním 
účastníkům pravidelně. Považuje je za součást transparentního poskytování informací o 
jaderné energetice u nás. 
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24. 8. 2012  

Představení	nových	ambasadorů	v	Argentině	a	Thajsku	
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub přivítal 23. srpna 2012 v Černínském 
paláci téměř sedm desítek zástupců firem a podnikatelského sektoru. 

Příležitostí pro neformální setkání bylo představení nových velvyslanců České republiky v 
Argentině a v Thajsku Petra Kopřivy a Vítězslava Grepla zástupcům firem a konzultace na 
téma možné podpory českého byznysu v zemích jejich působení. 

Oba nastupující velvyslanci ve svých projevech zdůraznili, že rozvoj vzájemných 
hospodářských vztahů bude jednou z hlavních priorit jejich agendy a potvrdili zájem o úzkou 
spolupráci mezi velvyslanectvím a českými firmami. 

Argentina je v Latinské Americe pro ČR tradičním partnerem, třetím nejdůležitějším po 
Mexiku a Brazílii, s mnoha příležitostmi pro české firmy. Objem obchodní výměny dosáhl v 
minulém roce 171,7 mil. USD, z toho vývoz činil 85,8 mil. USD a dovoz 85,9 mil. USD. 

Thajsko představuje největšího obchodního partnera ČR v rámci sdružení ASEAN a je 
zároveň druhou největší exportní destinací v této oblasti. Hodnota vývozu do Thajska činila v 
uplynulém roce 153,4 mil. USD a skýtá nadále velký nevyužitý potenciál. České společnosti se 
již podílely či podílejí na projektech v sektorech energetiky nebo strojírenství, nové možnosti 
se otevírají v oblasti ochrany životního prostředí. 

Setkání nových velvyslanců s podnikateli před jejich odjezdem do země působení se stalo 
dobrou tradicí, která podtrhuje nový přístup české diplomacie k podpoře ekonomických 
zájmů ČR v zahraničí. 

 

20. 8. 2012  

MZV	hostila	konferenci	Českých	škol	bez	hranic	
Dne 27. srpna se v Toskánském paláci uskutečnila konference Českých škol bez hranic 
působících v zahraničí. 

Pod záštitou prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga se uskutečnil IV. ročník mezinárodní konference k problematice výuky 
českého jazyka dětí vyrůstajících v zahraničí. Konferenci, jejímž organizátorem je Česká škola 
bez hranic, za MZV zahájil Stanislav Kázecký, zmocněnec pro krajanské záležitosti. 

Mezi účastníky byli zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva zahraničních 
věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogové, profesní odborníci a samotní 
ředitelé a učitelé jednotlivých škol, které v zahraničí působí. Zabývali se problematikou 
dvoujazyčnosti, zhodnotili současný stav výuky českého jazyka dětí, které trvale či přechodně 
žijí v zahraničí a stanovili její vývoj v následujících letech. 

Českou školu bez hranic založila na podzim 2003 v Paříži lékařka Lucie Slavíková-Boucher. S 
rostoucím zájmem rodičů se tato aktivita postupně stala školou a rozvinula se až do 
stávajícího systému, který nabízí vyučování českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku 
od 18 měsíců do 15 let. Zajišťuje tak předškolní a školní výuku podle vlastního vzdělávacího 
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programu, vytvořeného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Děti se učí český jazyk, literaturu, zeměpis a dějepis 
českých zemí. 

Ministerstvo zahraničních věcí výuku českého jazyka v zahraničí dlouhodobě podporuje 
prostřednictvím velvyslanectví a Českých center. 

Zakladatelce Lucii Slavíkové-Boucher ministr Schwarzenberg letos udělil Gratias Agit, cenu 
ministra zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky. 

 

29. 8. 2012  

Do	České	republiky	přicestovali	syrští	pacienti	v	rámci	programu	MEDEVAC	
Dne 29. 8. 2012 přicestovali do ČR dva syrští pacienti, kteří se v rámci programu MEDEVAC 
podrobí léčbě ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Pacienti byli vybráni ve spolupráci s 
českým zastupitelským úřadem v Ammánu a organizací Člověk v tísni. 

Vedle politických a bezpečnostních rozměrů syrské krize MZV sleduje její humanitární 
aspekty a snaží se pomoci postiženému syrskému obyvatelstvu. ČR v letošním roce již 
přispěla na pomoc uprchlíkům v regionu i na pomoc uvnitř Sýrie finanční částkou v celkové 
výši 7,5 mil Kč. Vzhledem k pokračujícímu konfliktu nyní probíhá výběrové dotační řízení na 
projekty okamžité pomoci prostřednictvím českých nevládních organizací a jejich místních 
partnerů. 

MZV v současné době spolupracuje s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví na 
Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní 
příslušníky Sýrie, který by měl v příštích týdnech pokračovat výběrem dalších pacientů-
syrských uprchlíků v Jordánsku, Turecku či v Libanonu, kterým by se v ČR dostalo odborné 
léčby. 

 

31. 8. 2012  

Čeští	velvyslanci	na	každoroční	poradě	v	Praze	
Ve dnech 28.- 31. srpna 2012 se v Černínském paláci konala pravidelná porada vedoucích 
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. 

Představitelé české diplomacie a pozvaní hosté hovořili o širokém spektru témat unijních, 
zahraničně politických, bezpečnostních, ekonomických a dalších. 

Poradu zahájil 28. srpna předseda vlády Petr Nečas a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg. 

 

 

 

83 



září	2012	
 

5. 9. 2012  

Náměstek	J.	Schneider	na	Gymnichu	v	kyperském	Paphosu	
První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří 
Schneider se ve dnech 7. a 8. září 2012 zúčastnil tradičního neformálního setkání ministrů 
zahraničních věcí členských zemí Evropské unie.  

Jednání tzv. „Gymnichu", který se uskutečnilo v kyperském Paphosu, se zaměřilo na dva 
hlavní okruhy témat: reflexi zahraniční politiky EU a aktuální zahraničně politické téma. 

 

7. 9. 2012  

Představení	vedoucích	diplomatických	zastoupení	ČR	v	Jihoafrické	
republice,	Vietnamu	a	Zimbabwe	
Více jak čtyři desítky zástupců českých exportérů využily možnosti setkání s novými 
vedoucími diplomatických zastoupení ČR v Jihoafrické republice, Vietnamu a Zimbabwe. 

Blanku Fajkusovou, Martina Klepetka, nové ambasadory ČR v Jihoafrické republice resp. 
Vietnamu a Petra Starého, nového chargé d´affaires v Zimbabwe představil 6. září 2012 
zástupcům firem náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub. 

Hlavním tématem setkání v Černínském paláci byl samozřejmě český export a jeho 
neodmyslitelná podpora ze strany české diplomacie, která ji považuje za jednu z priorit své 
činnosti. Představení diplomaté nabídli českým firmám maximální možnou podporu v 
zemích jejich působení. 

Z hlediska obchodní a hospodářské spolupráce je pro ČR důležitým teritoriem především 
Vietnam. Je tradičním obchodním partnerem České republiky s progresivním růstem 
českého exportu, ale i importu, což má za následek vzrůstající obchodní deficit. Cílem českých 
obchodně-ekonomických aktivit je proto snaha o vyrovnání vzájemné obchodní bilance. 

Svůj potenciál má z hlediska další perspektivy obchod ČR se subsaharskou Afrikou. Trendy 
posledních let prokazují výrazně vzrůstající tendenci vzájemné obchodní výměny, kdy vývoz 
za léta 2006 až 2010 narostl téměř sedminásobně. Za perspektivní obory pro české firmy lze v 
Jihoafrické republice považovat těžební sektor, energetiku, infrastrukturu, dodávky 
technologických zařízení, dodávky dopravních prostředků a oblast úpravy vody. 

V případě Zimbabwe je situace díky stávající ekonomické situaci složitější. Vzhledem k 
hospodářskému úpadku minulých let zde český vývoz téměř ustal. Podmínky se však 
stabilizují a země se stává pro obchod opět zajímavou. Pro české exportéry mohou být v 
budoucnu perspektivní komodity jako např. zemědělské stroje, strojírenská zařízení, 
dopravní prostředky a zařízení pro důlní průmysl. 
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Setkání nových ambasadorů s podnikateli před jejich odjezdem do země působení se stalo 
dobrou tradicí, která podtrhuje nový přístup české diplomacie k podpoře ekonomických 
zájmů ČR v zahraničí. 

 

10. 9. 2012  

Náměstek	T.	Dub	zahájil	20.	fórum	OBSE	
Ve dnech 12. - 14. září 2012 se v Černínském paláci koná závěrečná konference 20. 
Ekonomického a environmentálního fóra OBSE, kterou zahajuje náměstek ministra zahraničí 
Tomáš Dub.  

Fórum s tématem “Podpora bezpečnosti a stability prostřednictvím dobrého vládnutí” 
navazuje na výsledky dvou přípravných setkání, která se soustředila na problematiku praní 
špinavých peněz, boje proti financování terorismu, dobrého vládnutí a boje proti korupci s 
cílem podpořit sociálně ekonomický rozvoj. 

Výsledkem konference politiků a expertů budou návrhy a doporučení OBSE (Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě) a členských zemí k otázkám dobrého vládnutí. 

 

13. 9. 2012  

Náměstek	J.	Schneider	na	Ukrajině	
První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří 
Schneider se dne 12. září v Kyjevě zúčastnil mezinárodního fóra „Ukrajinská nebloková 
politika v evropském kontextu“, pořádaného Institutem světové politiky pod patronací 
Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny.  

Na okraj fóra se náměstek Schneider setkal s prvním vicepremiérem Ukrajiny Valerijem 
Choroškovským, s náměstkem ministra zahraničních věcí Viktorem Majkem a s 
místopředsedou zahraničního výboru Nejvyšší rady Ukrajiny Leonidem Kožarou. Hlavním 
tématem jednání byl rozvoj bilaterálních vztahů s důrazem na jejich ekonomickou dimenzi a 
aktuální zahraničněpolitické směřování Ukrajiny. Náměstek Schneider se dále setkal s 
představiteli ukrajinské občanské společnosti a s místopředsedou strany „UDAR“ Vitalijem 
Kovalčukem.  

 

13. 9. 2012  

Náměstek	T.	Dub	přijal	náměstka	ministra	obchodu	USA		
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub náměstka přijal náměstka ministra 
obchodu USA Michaela Camuñeze. 

Předmětem jednání byla především problematika boje proti korupci v kontextu příprav na 
ministerskou schůzku OBSE v Dublinu. K dalším tématům patřila dále bezpečnost a 
podmínky pro rozvíjení mezinárodního obchodu a také bilaterální ekonomické vztahy mezi 
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USA a ČR. Michael Camuneze se v Praze účastní 20. Ekonomického a environmentálním fóra 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). 

 

13. 9. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	švédskou	ministryni	pro	evropské	
záležitosti	
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg dnes přijal 
švédskou ministryni pro evropské záležitosti Birgittu Ohlsson. 

Ministři konstatovali, že bilaterální vztahy obou zemí jsou vynikající a že obě země se shodují 
ve velké většině unijních i zahraničně politických témat. Jednání se dále soustředilo 
především na aktuální evropské otázky, včetně včera zveřejněných návrhů na ustanovení 
Bankovní unie, projev předsedy Evropské komise J.M.Barrosa v Evropském parlamentu či 
Víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Ministři se shodli v tom, stabilita 
eurozóny je pro další osud EU klíčová, že jednání o dalším směřování by měla být maximálně 
transparentní a inkluzivní a že snaha postupovat v evropské integraci příliš rychle a 
ambiciózně bez dostatečné demokratické legitimity a opory občanů může být spíše 
kontraproduktivní. Diskutovali i možnost užší spolupráce v oblasti lidských práv a podpory 
demokracie. 

 

14. 9. 2012  

Náměstek	T.	Dub	představil	firmám	nového	velvyslance	v	Norsku	
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub přivítal 13. září 2012 v Černínském paláci 
více než dvě desítky zástupců firem a podnikatelského sektoru. 

Příležitostí pro neformální setkání bylo představení nového velvyslance ČR v Norském 
království pana Milana Dufka zástupcům firem a konzultace na téma podpory českého 
byznysu v Norsku a Skandinávii. Nastupující velvyslanec Dufek ve svém projevu zdůraznil, že 
ČR a Norsko mají ty nejlepší předpoklady pro další rozvoj vzájemných obchodních vztahů. 
Obě země jsou členy NATO a EHP (Evropského hospodářského prostoru). Neexistují žádné 
nevyřešené politické problémy, které by bránily z formálního hlediska dalšímu rozšiřování 
obchodních a ekonomických vztahů. Norsko se svými dodávkami zemního plynu navíc 
významným způsobem podílí na energetické bezpečnosti ČR. 

Norsko představuje 22. nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Objem 
českého exportu do této skandinávské země pravidelně roste. V roce 2011 zaznamenal plus o 
více jak 14 % a v prvním pololetí 2012 již téměř o 17 %. Největší potenciál Norska představuje 
off-shore těžba ropy, která se neustále rozvíjí. Nezbytná výstavba infrastruktury nabízí řadu 
subdodavatelských možností pro české firmy. Mezi současné hlavní exportní položky patří 
vývoz automobilů Škoda, dále vývoz strojírenských a železářských výrobků a kvalitního 
českého piva. Norský trh má mimořádný absorpční potenciál a kvalitnímu českému zboží se 
na tamním trhu daří. 
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Setkání nových ambasadorů s podnikateli před jejich odjezdem do země působení se stalo 
dobrou tradicí, která podtrhuje nový přístup české diplomacie k podpoře ekonomických 
zájmů ČR v zahraničí. 

 

17. 9. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	navštívil	Gruzii	
V pondělí 17. září 2012 navštívil první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR 
Karel Schwarzenberg Gruzii. Cestu uskutečnil společně s ministry zahraničních věcí Litvy, 
Lotyšska, Rumunska a Bulharska. 

Cílem návštěvy pěti ministrů zahraničních věcí bylo bezprostředně před parlamentními 
volbami, které se uskuteční 1. října, zdůraznit jejich význam pro další vývoj země a také 
odpovědnost, kterou za jejich zdárný průběh nese jak vládní koalice, tak i opoziční politické 
strany. 

Ministři jednali s ústavními činiteli Gruzie v čele s prezidentem Michailem Saakašvilim, 
předsedou parlamentu Davidem Bakradzem, předsedou Národní bezpečnostní rady Giorgiem 
Bokeriou a se svým resortním kolegou Grigolem Vašadzem. Setkali se také s představiteli 
opozičních stran, tj. předsedou strany Gruzínský sen Bidzinou Ivanišvilim, předsedou 
Křesťanských demokratů Giorgiem Targamadzem, předsedou strany Noví praví Davidem 
Gamkrelidzem a generálním tajemníkem Strany práce Josifem Šatberašvilim. 

Kromě jednání s gruzínskými politickými představiteli se ministři setkali rovněž s vedoucím 
monitorovací mise EU Andrzejem Tyszkiewiczem a zástupci nevládních organizací. 

Na jednáních s gruzínskými partnery ministři zdůraznili, že volby by měly být rozhodnuty ve 
volebních místnostech a varovali před důsledky přílišné polarizace politické scény. 

 

18. 9. 2012  

Náměstek	J.	Schneider	zahájil	konferenci	East‐West	Bussines	Forum	
První náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider zahájil v úterý 18. září 2012 v 
Černínském paláci dvoudenní konferenci East-West Business Forum 2012. Ve svém projevu 
zdůraznil zájem o rozvoj spolupráce mezi ČR a členskými zeměmi Organizace islámské 
spolupráce /OIS/. 

Pro ČR je rozvoj komplexních ekonomických vztahů se zeměmi OIS jednou z důležitých 
agend, kterou v oblasti ekonomické diplomacie intenzivně rozpracovává. 

Vzájemný obchodní obrat se zeměmi OIS se zvýšil za posledních deset let o téměř 300 %, 
konkrétně z 51 miliard Kč v roce 2000 na 183 miliard Kč v roce 2011. Česká republika zde 
identifikuje potenciál dalšího růstu českého vývozu a umístění českých výrobků na trzích 
členských zemí OIS. 

ČR má proto trvalý zájem, aby vystupovala ve všech zemích OIS jako spolehlivý a solidní 
partner, který má jasnou představu dalšího rozšiřování vzájemné ekonomické spolupráce. 
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Značný potenciál z hlediska obchodních a investičních příležitostí pro ČR existuje především 
v energetickém sektoru, v oblasti infrastruktury, zdravotnictví, vodohospodářství, 
zemědělství a potravinářství. 

Na akci, která byla organizována Mezinárodní obchodní komorou v ČR ve spolupráci s 
ambasádami zemí Organizace islámské spolupráce, se zaregistrovalo více než 200 účastníků z 
ČR a ze zahraničí. Záštitu jí udělil Petr Nečas, předseda vlády ČR, Karel Schwarzenberg, první 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR, Martin Kuba, ministr průmyslu a 
obchodu ČR a Přemysl Sobotka, první místopředseda Senátu Parlamentu ČR. 

 

19. 9. 2012  

Náměstek	J.	Schneider	přijal	velitele	vojenského	námořnictva	USA	
První náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider přijal ve středu 19. září 2012 Raye 
Mabuse, velitele vojenského námořnictva USA (Secretary of the US Navy). Ray Mabus 
přijíždí do Prahy u příležitosti česko-americké konference o udržitelné energetice, která se 
koná v Černínském paláci ve dnech 20. a 21. září 2012. 

Na její organizaci se podílí ČVUT, MZV ČR a pražská kancelář amerického Úřadu pro 
námořní výzkum (Office of Naval Research). Tématem rozhovoru Raye Maybuse s 
náměstkem Schneiderem byly vedle česko-americké kooperace ve vědě a výzkumu zejména 
aktuální otázky dvoustranné a alianční bezpečnostní spolupráce.  

 

20. 9. 2012  

Česko‐americká	konference	„Udržitelná	energetika	a	inovace“	
První náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider zahájil společně s americkým 
velvyslancem Normanem Eisenem a prorektorem ČVUT profesorem Jiří Bílou ve čtvrtek 
20.září 2012 v Praze Česko-americkou konferenci „Udržitelná energetika a inovace“. 

Dvoudenní akce v Černínském paláci je věnována česko-americké spolupráci na poli výzkumu 
a vývoje nových technologií pro potřeby udržitelné energetiky. Zúčastní se jí na sto zástupců 
vládních institucí, badatelů, akademiků a podnikatelů z obou zemí. Mezi nejvýznamnější 
americké účastníky bude patřit Secretary of the Navy, Roy Mabus. 

Konferenci organizuje České vysoké učení technické ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničních věcí a Velvyslanectví Spojených států amerických s podporou pražské kanceláře 
Office of Naval Research Global. Akce navazuje na česko-americkou konferenci na téma 
inovace, která se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila březnu 2012 pod patronací 
předsedy vlády Petra Nečase. 
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22. 9. 2012  

Jednání	Karla	Schwarzenberga	s	Hillary	R.	Clintonovou	
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg v rámci své pracovní 
návštěvy USA jednal dne 21. září 2012 s ministryní zahraničních věcí Hillary R. Clintonovou. 

Schůzka poskytla příležitost k diskusi česko-americké relace v celé její šíři. Hlavním tématem 
společného jednání byla zejména problematika bezpečnostního vývoje v Sýrii a ostatních 
zemích blízkovýchodního regionu. Hillary Clintonová velmi ocenila Českou republiku za 
zastupování amerických zájmů v Sýrii. V této souvislosti ministři hovořili i o otázce možné 
hrozby použití chemických nebo biologických zbraní. Ministr Schwarzenberg řekl, že "v 
takovém případě se bude muset jednat velice rychle". Ministryně Clintonová upřímně 
přivítala připravenost České republiky poskytnout odborníky, kterými v této oblasti 
disponuje. Rovněž vyjádřila poděkování za alianční působení České republiky v 
Afghánistánu. 

Dalším tématem byla oblast demokratizačních procesů a ochrany lidských práv. Ministryně 
Clintonová ocenila nejen dlouhodobé aktivní působení České republiky v této oblasti, ale i 
osobní angažovanost ministra Schwarzenberga. Ministři se v následné debatě věnovali mimo 
jiné aktuálnímu dění v Barmě, zejména v souvislosti s právě proběhnuvší návštěvou Su Ťij ve 
Washingtonu i nedávnou cestou ministra Schwarzenberga do Barmy. 

Podle ministra Schwarzenberga potřebuje Barma pomoci, s čímž ministryně Clintonová plně 
souhlasila a vyzvala Českou republiku k zachování stávající podpory procesu změn v Barmě. 
V závěru schůzky ocenil ministr Schwarzenberg otevřenost, která je pro jejich vzájemná 
jednání typická. Ministryni Clintonovou označil za "vynikající ministryni zahraničních věcí". 

 

22. 9. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	s	Madeleine	Albrightovou	
V rámci své pracovní návštěvy USA ve dnech 20. až 22. září 2012 se místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, kromě hlavního cíle cesty, kterým byla 
schůzka s ministryní zahraničních věcí Hillary R. Clinton, zúčastnil i několika dalších 
významných akcí a setkání. 

Po příletu do Washingtonu promluvil na slavnostní recepci probíhající u příležitosti konání 
Strategického fóra USA – střední Evropa think-tanku Center for European Policy Analysis 
(CEPA), jehož specializací je právě zahraničně politické studium středoevropského regionu. 

Následně pan ministr pokračoval do reprezentačních prostor Velvyslanectví ČR ve 
Washingtonu, kde opět potvrdil svoji dlouhodobou důslednou podporu demokratizaci Barmy 
a protirežimní opozici, již naposledy demonstroval při červencové návštěvě země, a setkal se s 
barmskými laureáty výroční ceny nadace National Endowment for Democracy (NED). Celé 
akce se zúčastnili čelní představitelé barmské opozice žijící v USA. Při udílení ceny, jež 
proběhla (bez účasti pana ministra) dne 20. září odpoledne, pronesla projev Aun Schan Su 
Ťij. 
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Následující den se pan ministr setkal s bývalou americkou ministryní zahraničních věcí 
Madeleine Albright, s níž jej pojí dlouholeté přátelství. Den pak pan ministr zakončil účastí 
na slavnostním večeru, který v rámci festivalu Mutual Inspirations 2012 uspořádalo u 
příležitosti letošních 80. narozenin legendárního českého – a amerického – režiséra Miloše 
Formana české velvyslanectví. Celá akce proběhla nedaleko Bílého domu v prestižních 
prostorách centra Motion Pictures a zúčastnili se jí významné osoby amerického politického i 
kulturního života společně s představiteli české krajanské komunity. Mezi hlavní hosty večera 
patřil například předseda podvýboru pro Evropu Sněmovny reprezentantů kongresman Dan 
Burton nebo bývalý senátor za Connecticut a předseda Motion Pictures Chriss Dodd. V rámci 
večera byl promítán životopisný dokument o Miloši Formanovi s názvem "Co tě nezabije". 
Pan ministr na úvod promítání ve svém vystoupení ocenil osobnost Miloše Formana. 

 

23. 9. 2012 

Náměstek	J.	Schneider	na	zasedání	Rady	pro	obecné	záležitosti	
Dne 24. září 2012 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro obecné záležitosti, které bylo 
zaměřeno na Víceletý finanční rámec 2014 – 2020. Česká republika byla na jednáních 
zastoupena prvním náměstkem ministra zahraničních věcí, státním tajemníkem pro evropské 
záležitosti Jiřím Schneiderem a státním tajemníkem pro evropské záležitosti Vojtěchem 
Bellingem. 

Mimo finančního rámce byla dále projednána příprava zasedání Evropské rady plánované na 
18.- 19. října 2012 tzv. Evropský semestr. Evropská komise poskytla informaci o národních 
strategiích integrace Romů. Na okraj zasedání Rady proběhla jednání skupiny Přátel koheze a 
skupiny Like – Minded k rozpočtu EU. 

Zasedání bylo ukončeno obědem ministrů a státních tajemníků pro evropské záležitosti se 
stálým předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem k tématu pracovních metod 
Rady pro obecné záležitosti. 

 

24. 9. 2012 

Náměstek	J.	Schneider	navštívil	Bělehrad	
Dne 21. září se první náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské 
záležitosti Jiří Schneider zúčastnil druhého ročníku Bělehradského bezpečnostního fóra. 

Vystoupil v panelu "Je Balkán konečně příkladem úspěchu?", kde zdůraznil mj. důležitost 
regionální spolupráce, jejímž příkladem je např. Visegrádská skupina, pro další úspěšnou 
cestu regionu západního Balkánu do evropských a euroatlantických struktur. 

V rámci své cesty se také sešel s ředitelem vládní Kanceláře pro evropskou integraci Milanem 
Pajevićem, poradcem prezidenta Srbské republiky pro zahraniční politiku Marko Djurićem a 
státní tajemnicí Ministerstva zahraničních věcí Verou Mavrić. Jednání se zaměřila na rozvoj 
vzájemných vztahů a spolupráci, vč. spolupráce v oblasti ekonomiky a obchodu, a také na 
široký kontext procesu evropské integrace Srbska. 
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24. 9. 2012  

Vrchní	ředitel	I.	Jukl	na	konferenci	Agentury	pro	jadernou	energii	OECD	
Vrchní ředitel sekce ekonomické MZV p. Ivan Jukl přednesl úvodní vystoupení na odborné 
konferenci Agentury pro jadernou energii OECD (Nuclear Energy Agency, NEA), která byla 
pod názvem "12th Information Exchange Meeting - Actinide and Fission Product Partitioning 
and Transmutation (12th IEMPT)" zahájena dne 25. září 2012 v pražském hotelu 
Ambassador.  

Hlavním tématem konference se stala problematika eliminace radioaktivních odpadů v 
jaderné energetice. Ministerstvo zahraničních věcí jako koordinátor spolupráce s OECD na 
uskutečnění akce poskytlo dobrovolný finanční příspěvek. 

Agentura pro jadernou energii náleží mezi „dceřiné“ organizace OECD. Mezi její hlavní úkoly 
patří řešení technických a legislativních problémů spojených s rozvojem jaderné energetiky. 
Organizace v ČR mj. úzce spolupracuje s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV), Správou 
úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost 
(SÚJB). 

 

28. 9. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	zúčastnil	67.	zasedání	Valného	shromáždění	
OSN	
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se v rámci své 
pracovní návštěvy USA účastnil ve dnech 24. - 28. září 2012 zasedání 67. Valného 
shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku, kde doprovázel prezidenta 
republiky Václava Klause jako vedoucího delegace ČR. 

Před zahájením jednání se v neděli 23. září 2012 ministr Schwarzenberg zúčastnil české mše 
ve farnosti Our Lady of Mount Carmel, kde také pohovořil se zástupci místní krajanské 
komunity. 

V podvečer se sešel s ministrem zahraničních věcí Brazílie Antoniem de Aguiar Patriotou. V 
úvodu setkání pozval brazilský ministr Karla Schwarzenberga na pracovní návštěvu Brazílie. 
Ocenil pokrok v rozvoji vzájemných vztahů obou zemí a zájem na pokračování programu 
zaměřeného na rozvoj vědy a technologií. Ministr Schwarzenberg zopakoval pozvání pro 
prezidentku Dilmu Roussefovou a pro ministra zahraničních věcí Antônia de Aguiar Patriotu 
k návštěvě ČR. Připomněl také, že Brazílie je největším obchodním partnerem ČR v Jižní 
Americe a přestože český export dosáhl v uplynulých letech významného nárůstu, existují 
ještě další možnosti prosazení českých výrobků a zboží na místním trhu. Ministři si dále 
vyměnili názory na vývoj politické a hospodářské situace v Jižní Americe a Evropě a rovněž 
bezpečnostně politický vývoj v Sýrii. 

Během zasedání Valného shromáždění OSN se ministr Schwarzenberg zúčastnil zahájení 
všeobecné rozpravy a byl přítomen vystoupení prezidenta republiky Václava Klause. 
Všeobecné rozpravy se dle očekávání zúčastnili hlavy států, předsedové vlád, ministři 
zahraničních věcí a další vysocí představitelé všech 193 členských států OSN. 
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Ministr Schwarzenberg dále absolvoval jednání na vysoké úrovni k vládě práva. Poté předal 
ministr Schwarzenberg v sídle OSN slavnostně čestné závazky ČR v oblasti vlády práva. 
Čestný závazek je právně nezávazný slib politického charakteru, že stát něco konkrétního v 
oblasti vlády práva vykoná. V tomto případě ČR učinila tři samostatné čestné závazky: 1. Do 
konce roku 2013 ratifikuje Úmluvu OSN proti korupci, 2. V rámci své transformační politiky 
se zavazuje i nadále aktivně podporovat rozvoj a stabilizaci politických systémů jiných států 
založených na demokratických principech a respektu k lidským právům, 3. Bude podporovat 
vládu práva v rámci rozvojové spolupráce s Afghánistánem prostřednictvím každoroční 
finanční a technické pomoci v programovacím období 2012-17.  

Dále se ministr zúčastnil se ministerského zasedání ke konceptu odpovědnosti chránit a 
ministerské konference na podporu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Na 
závěr absolvoval ministerské setkání Skupiny přátel Jemenu a politický dialog ministrů států 
EU s USA. Během programu v OSN uskutečnil šéf české diplomacie jako každý rok četné 
bilaterální schůzky s dalšími ministry zahraničních věcí, například ze Zimbabwe, Srí Lanky, 
Švýcarska či Barmy. Na setkání s ministrem zahraničních věcí Zimbabwe Simbarashe 
Simbanenduku Mumbengegwim byla hlavním tématem otázka dodržování lidských práv a 
možnost širšího zapojení opozičních stran do řízení země. Zimbabwský ministr představil 
oficiální vládní postoj své země k sankčním opatřením, které ve vztahu k Zimbabwe zavedla 
EU. Celá debata byla ze strany zimbabwské delegace pojímána velmi emotivně a při výměně 
názorů na dodržování lidských práv v zemi došlo i na obvinění ČR z podléhání názorům a 
tlakům ze strany bývalých koloniálních mocností. K otázkám spojeným s politickým vývojem 
v zemi uvedl ministr Schwarzenberg: „Změna znamená demokracii a opozice musí také 
vyhrávat volby, protože je-li někdo desítky let u moci tak se již o demokracii nejedná". Na 
opakované stížnosti zimbabwského ministra ohledně omezení rozvojové pomoci uvedl 
ministr Schwarzenberg, že „rozvojová pomoc je dobrovolné gesto, které se činí vůči přátelům, 
ale v případě, že se země přátelsky nechová, také není důvod jí poskytovat".  

Setkání s delegací Srí Lanky proběhlo ve velmi srdečném a přátelském duchu a srílanský 
ministr zahraničí Gamini Lakshman Peiris ocenil plány ČR na otevření svého zastupitelského 
úřadu v Colombu. Ministr Schwarzenberg naopak uvítal celkové uklidnění a stabilizaci 
situace na Srí Lance a hlavním bodem jednání pak byla zejména ekonomická témata 
související s rozšířením exportních a investičních možností českých firem na Srí Lance. 
Ministr Schwarzenberg nabídl spolupráci především v hydroenergetickém sektoru, 
environmentálním a ropném průmyslu. Srílanský ministr pak zmínil zájem o zapojení 
českých firem v oblasti energetiky, stavebnictví (důraz klad zejména na nízkorozpočtovou 
výstavbu prefabrikovaných domů) a rozvoje infrastruktury. Rovněž zmínil exportní možnosti 
srílanských firem do ČR v podobě koření či sportovního zboží.  

Během schůzky s ministrem zahraničních věcí Švýcarské konfederace Didierem 
Burkhalterem si ministři navzájem předali ústní pozvání k bilaterální návštěvě. Švýcarská 
strana zdůraznila význam spolupráce s EU pro Švýcarskou konfederaci, zejména obchodní. V 
této souvislosti přiblížila stav jednání o institucionálních zásadách obchodní spolupráce EU - 
Švýcarsko. Jak na schůzce prohlásil švýcarský ministr, dobrá spolupráce vyžaduje dobrý 
institucionální základ, zejména v současném období hospodářské nestability. Česká strana 
během setkání ocenila, že švýcarská strana udělila souhlas se znovuotevřením honorárního 
konzulátu České republiky v Curychu.  

Schůzka s barmským ministrem zahraničních věcí U Wunn Mang Lwinem navázala na 
nedávnou pracovní cestu ministra Schwarzenberga do Barmy. V úvodu český ministr 
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informoval o záměru ČR otevřít naše diplomatické zastoupení v Barmě a o úspěchu programu 
MEDEVAC. V jeho rámci byly letos v červenci dopraveny do ČR tři barmské děti, které se zde 
podrobily operaci a v tuto chvíli jsou již připravovány na cestu zpět do Barmy. Velmi také 
ocenil aktivity české FAMU, jejíž zástupci v Barmě úspěšně představili na filmovém festivalu 
Wathann svůj nový dokumentární snímek. Barmský ministr požádal českou stranu o 
spolupráci na vzdělávacích projektech a účasti na rozvojových projektech, jako například 
pomoc s větší industrializací v oblasti zemědělství. Ministr Schwarzenberg na závěr schůzky 
pozval svého kolegu na pracovní návštěvu v ČR, které barmský ministr přijal.  

Program třetího dne zahájil ministr Schwarzenberg ministerskou snídaní k záležitostem 
Mezinárodního trestního soudu, kterou hostila ministryně zahraničí Lichtenštejnska A. 
Fricková. 

Cílem bylo ustavení neformální sítě mezi 18 ministry zahraničních věcí zemí, které podporují 
Mezinárodní trestní soud. Ministr Schwarzenberg vyjádřil podporu této myšlence s tím, že 
tato neformální síť bude podporovat boj s beztrestností za nejzávažnější zločiny. 

Podporou hlubší bilaterální spolupráce zejména v ekonomické a kulturní oblasti zahájil 
ministr Schwarzenberg bilaterální schůzku s ministrem zahraničních věcí Bhútánu Ugyen 
Tsheringem. Setkání reagovalo na navázání diplomatických vztahů mezi ČR a Bhútánem, k 
němuž došlo 2. 12. 2011 právě v New Yorku. Diskuse se zaměřila zejména na téma 
investičních a obchodních možností pro české firmy v Bhútánu a exportních možností, které 
naopak český trh nabízí Bhútánu. Ministr Tshering zdůraznil, že jeho země, která se teprve 
nedávno otevřela světu a nachází se ve stádiu rozvoje, nabízí všem potenciálním investorům 
zázemí se stabilním politickým systémem a bezpečné prostředí pro jejich investice. Nabídl ČR 
možnost vyslání delegace, která by obchodní příležitosti mohla posoudit přímo na místě. 
Hlavní zájem má jeho země o rozvoj hydroenergetiky a výrobu čisté energie. Závěrem pozval 
k pracovní návštěvě své země ministra Schwarzenberga, který jeho pozvání opětoval. 

Ministr Schwarzenberg se dále setkal s náměstkem ministra zahraničí Salvadoru Jaime 
Mirandou. Bilaterální vztahy mezi ČR a Salvadorem nejsou zatíženy žádnými problémy a v 
posledních letech byl Salvador jednou ze zemí, která z regionu Střední Ameriky nejvíce 
usilovala o prohloubení vzájemných politických a obchodních vztahů. Hlavním cílem setkání 
byla zejména dohoda na dokončení renegociace Dohody o vzájemné podpoře a ochraně 
investic a zahájení intenzívních jednání vedoucích k uzavření Dohody o zabránění dvojímu 
zdanění, Dohody o technické a vědecké spolupráci a Dohody o spolupráci v oblasti kultury, 
školství, vědy, mládeže a sportu. Závěrem náměstek Miranda informoval o plánu svého 
ministerstva na otevření honorárního konzulátu Salvadoru v Praze s tím, že hlavní náplní 
nově jmenovaného honorárního konzula by byla podpora vzájemného obchodu mezi oběma 
zeměmi. 

Možnosti zvýšení vzájemné obchodní bilance byly hlavním tématem také schůzky s 
ministrem zahraničních věcí Andorry Gilbertem Saboyem Sunyém, který projevil zájem o 
zapojení českých firem do hydroenergetických projektů. Informoval rovněž o dokončení 
daňové reformy v Andoře, která má zemi zajistit vyrovnaný rozpočet. S tímto ekonomickým 
krokem úzce souvisí i andorrská snaha uzavřít s okolními zeměmi síť dohod o zabránění 
dvojímu zdanění. Ministr Schwarzenberg také poděkoval svému protějšku za vyslání učitelky 
katalánštiny, která působí na Karlově Univerzitě. 
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Guinejská republika patří mezi africké země, kterým ČR plánuje poskytnout v příštích letech 
rozvojovou pomoc. Na schůzce s ministrem zahraničí Guinejské republiky Eduardem 
Gnakoyem Lamou uvedl ministr Schwarzenberg, že v příštím roce ČR zamýšlí poskytnout 
lékařské vybavení nemocnici v Conakry. Tento krok guinejský ministr velmi přivítal a ocenil 
dosavadní českou pomoc, poskytovanou zejména právě do oblasti rozvoje kvality lékařské 
péče. Vzhledem k současnému zhoršení bezpečností situace v oblasti Sahelu z důvodu 
převratu v Mali, nemohla zůstat stranou otázka možného řešení vzniklé situace. Guinejský 
ministr v této souvislosti ocenil to, že Západoafrická unie situaci sleduje a snaží se ji aktivně 
řešit. Stejně se nyní její pozornost zaměřuje i na boj se vzrůstající mocí drogových mafií, které 
ze zhoršené bezpečnostní situace v regionu profitují. Na závěr schůzky uvedl, že se guinejská 
vláda snaží vyrovnat se špatnou domácí politickou situací vypsáním nových voleb, které 
proběhnou do konce tohoto roku a pomohou tak ukončit současný pouze přechodný stav. 

Otázka bezpečnosti a politické nestability v oblasti Sahelu byla zmíněna i během další 
schůzky s ministrem zahraničí Senegalu Alioun Badara Cissém. Ministr Schwarzenberg na 
schůzce informoval o plánu na otevření zastupitelského úřadu ČR v Dakaru. Tento krok 
senegalský ministr velmi ocenil s tím, že přinese více možností pro české firmy na trh, který 
potřebuje zejména účast na výstavbě železniční sítě či budování dieselových elektráren. 

Poslední část návštěvy prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České 
republiky Karla Schwarzenberga v New Yorku na zasedání 67. Valného shromáždění 
Organizace spojených národů byla z velké části věnována účasti na několika společných 
ministerských setkáních zaměřených na hledání řešení některých aktuálních problémů 
konkrétních zemí či regionů jako je například setkání Skupiny přátel Jemenu či schůzka k 
situaci v Sýrii svolaná ministryní zahraničních věcí USA Hillary Clinton.  

Došlo však i na bilaterální jednání s ministry zahraničních věcí Džibutska či Iráku. 
Džibutskému ministrovi zahraničních věcí Mahamoudovi Ali Youssoufovi poděkoval ministr 
Schwarzenberg za pomoc, kterou jeho země poskytuje v boji s piráty působícími ve vodách 
Somálska a okolních zemí. Tématu Somálska a jeho politického a bezpečnostního vývoje byla 
ostatně věnována podstatná část této schůzky. Ministr Youssouf se vyjádřil v tom směru, že 
zvolení nového somálského prezidenta a přijetí nové ústavy dává dobrou šanci na stabilizaci 
situace v zemi. Postupné oslabování pozic extremistických skupin je toho prý dobrým 
dokladem. Za zásadní kroky, které je nezbytné učinit pro vytvoření stabilní situace v 
Somálsku považuje ministr Youssouf svolání dárcovské konference, která by dokázala zemi 
zajistit dostatečný příliv finanční a hospodářské rozvojové pomoci. “Pirátství a terorismus je 
problém pro všechny a k boji proti němu musí všechny země postupovat společně” uvedl 
ministr Youssouf, kterého v rámci rozvoje vzájemných vztahů následně pozval ministr 
Schwarzenberg na pracovní návštěvu do Prahy. 

Schůzka s ministrem zahraničních věcí Iráku Hošjárem Zibárím měla jako své hlavní téma 
vývoj bezpečnostní situace nejen v Iráku a v okolních zemích jako je Sýrie či Irán. Ministr 
Schwarzenberg se během ní snažil zjistit pohled irácké strany na aktuální dění v regionu a její 
názor na jeho budoucí vývoj. Za pozitivní označil ministr Schwarzenberg informaci, že došlo k 
uklidnění napjatých vztahů mezi sunitskou většinou a kurdskou menšinou v Iráku. Pohled na 
situaci v Sýrii již tolik optimismu neskýtal a obě strany se mimo jiné shodly na tom, že 
pokračující konflikt, který sebou přináší velký nárůst počtu uprchlíků z řad syrských občanů, 
zvětšuje i možnosti různých extremistických skupin získávat v jejich řadách nové 
sympatizanty. 
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Čeští	zástupci	v	evropských	strukturách	

červenec	2012	
 

2. 7. 2012 

Europoslanec	J.	Zahradil	upozorňuje	na	šikanu	na	hranicích	
Systematické a diskriminační kontroly českých řidičů zejména na bavorské straně hranic 
porušují princip volného pohybu osob a způsobují i citelné ekonomické ztráty na straně 
autobusových dopravců. Šéf europoslanců ODS Jan Zahradil proto ve Štrasburku podpoří 
apel na Evropskou komisi a Radu, aby se problémem začaly vážně zabývat. 

Podle Jana Zahradila projde kontrolou německých policistů více než polovina všech autobusů 
s českou poznávací značkou. "Statistiky dopravců uvádějí 55,3% zastavených a 
kontrolovaných spojů," říká Jan Zahradil. "Tyto kontroly jsou systematické, zaměřené na 
české autobusy a probíhají v příhraničních oblastech. Zcela jasně tedy nahrazují hraniční 
kontroly, kterých jsme se zbavili vstupem do schengenského prostoru v prosinci 27." 

Každý členský stát má podle Jana Zahradila právo na vlastní imigrační politiku i namátkové 
kontroly, nicméně systematičnost zásahů německých úřadů proti českým občanům jde daleko 
za hranici platné legislativy. 

Jan Zahradil upozorňuje i na značné ekonomické ztráty, kterým musí provozovatelé 
autobusové dopravy v souvislosti s pravidelnými policejními kontrolami čelit. "Někteří 
dopravci provozují - například ve spolupráci s Deutsche Bahn - pravidelné autobusové linky, 
na které následně navazují vlakové spoje. V případě zdržení musí dopravce podle evropské 
legislativy vyplácet odškodné nebo zajistit přenocování. Tyto diskriminační kontroly tak 
narušují nejen princip volného pohybu osob v schengenské zóně, ale i svobodu podnikání na 
vnitřním trhu Unie," dodává Jan Zahradil. 

 

6. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	informoval	o	další	podpoře	mechanizmu	financování	
NIF	
Evropská komise dnes oznámila, že pro tento rok poskytne další finanční příspěvek pro 
Neighbourhood Investment Facility (NIF). Tato podpora směřuje na pomoc sousedním 
zemím a do oblastí jako výstavba silnic, klimatické změny, energetika nebo podpora obchodu. 

"Since its launch in 2008, the Neighbourhood Investment Facility has proven to be a vital 
tool in EU cooperation in the Neighbourhood region. It helps our partners to make a 
difference in the areas where it is needed most, like energy, transport, the environment or the 
social sector. It also helps generate additional financial resources and to deliver on concrete 
projects.“, řekl Štefan Füle, komisař pro rozšíření a sousedskou politiku.  
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9. 7. 2012 

Oficiální	návštěva	eurokomisaře	Š.	Füleho	v	Tunisku	
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle navštívil v pondělí 9. července po 
třetí od revoluce Tunisko, aby tu prodiskutoval evropsko-tuniské vztahy a další podporu EU 
pro demokratizaci Tuniska. Během návštěvy podepsal dvě dohody o financování, v rámci 
nichž EU podpoří konkurenceschopnost sektoru služeb (20 milionů Euro) a roli občanské 
společnosti v Tunisku (7 milionů Euro).  "Tunisia is the best and most tangible example of 
how the 'more for more' principle works in support of democratic transformation in our 
neighbourhood,“ řekl eurokomisař Füle během jednání v Tunisku. We want to see your 
transformation succeed," doplnil po setkání s premiérem Hamadi Jebali. "We stand ready to 
facilitate the economic and social development in your country, to accompany the process of 
strengthening the democracy and to support your reforms."  

 

12. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	informoval	o	koordinačním	setkání	dárců	pro	
Bělorusko	
Evropská služba pro vnější činnost a Evropská komise dnes v Bruselu zorganizovaly setkání 
mezinárodních dárců pro Bělorusko.  Setkání se zúčastnili státní složky, mezinárodní 
organizace a zástupci občanské společnosti zapojení do projektů pomoci v Bělorusku.  Po 
setkání řekl eurokomisař Štefan Füle: "International assistance can make a big positive 
difference for the Belarusian people in these difficult times. This is why the EU has taken the 
lead in coordinating the efforts of international donors towards Belarus. Today’s meeting 
allowed us to exchange views and share assessments in order to maximise our assistance." 

 

18. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	běloruskými	nezávislými	medii	
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se setkal s novináři z běloruských 
nezávislých medií. Společně diskutovali o situaci v Bělorusku, o evropské politice vůči 
Bělorusku a evropském dialogu o modernizaci s běloruskou společností.  

"The Belarusian independent media fulfil a crucial role in the state dominated media 
landscape in Belarus and have been one of the main victims of the authorities’ crackdown on 
independent opinions after the 2010 Presidential elections. The independent media deserve 
all of our support in these difficult times," řekl komisař Füle. "I welcome that the 
independent media follow closely developments in EU-Belarus relations, including with 
regards to the European Dialogue on Modernisation," dodal. Na schůzce s novináři 
eurokomisař podtrhl, že EU se belmi zajímá o dění v Bělorusku a věnuje vývoji zde neustálou 
pozornost.  "The only thing which is tiring is that we do not see any improvements in 
democratic standards and respect for human rights," poznamenal a vysvětlil tři pilíře 
evropského přístupu k Bělorusku: cílené sankce, podpora občanské společnosti a Evropský 
dialog o modernizaci. 
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18. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	libanonským	ministrem	hospodářství	a	
obchodu	
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se setkal s ministrem 
hospodářství a obchodu Libanonu Nicolasem Nahasem, aby s ním prodiskutoval detaily 
Akčního plánu, který bude základem vzájemné spolupráce a pro podporu EU směřovanou do 
Libanonu.  

Akční plán odráží revidovanou evropskou sousedkou politiku, v rámci které EU bude 
podporovat partnery na základě jejich ambic a pokroku v reformách. "With Minister Nahas 
we agreed on the timelines for the next steps to finalise the new Action Plan as soon as 
possible and I appreciate the very good work done by our Lebanese partners in the 
framework of the Neighbourhood Policy over the last year. The speed of this is 
unprecedented compared to previous years," řekl eurokomisař. Seznam priorit spolupráce již 
byl prodiskutován s libanonským premiérem Najibem Mikatim v průběhu jeho návštěvy 
v Bruselu v dubnu.  "Today we agreed the overall framework of the Action Plan, which 
includes 15 priority objectives, reflecting on-going reform efforts of the Lebanese government 
that creates a good and solid bases for additional EU support on top of the current assistance, 
fully in line with the principle more for more," řekl komisař Füle. 

 

23. 7. 2012 

Europoslanec	E.	Kožušník	se	vyjádřil	ke	smrti	Oswalda	Payá			
V neděli 22. července tragicky zahynul při autonehodě neformální vůdce kubánské opozice 
Oswaldo Payá. Podle českého europoslance Edvarda Kožušníka, který se jako jeden z mála 
českých politiků s Oswaldem Payá osobně znal, je tato ztráta citelnou ranou pro kubánskou 
demokratickou opozici. „Oswaldo byl nejen nadějí pro změnu režimu na Kubě, ale hlavně byl 
osobností, která byla klíčovou pro tranzitní období přechodu od totality k demokracii. 
Projekty, které Oswaldo po mnoho let realizoval a které jsou plánem na přerod společnosti 
směrem k demokratickým svobodným volbám, tady po něm naštěstí zůstaly,“ uvedl k 
tragickému neštěstí Kožušník. 

„Ještě tuto středu jsem význam jeho osobnosti pro demokratickou Kubu diskutoval ve 
Washingtonu se synem někdejšího kubánského politika z doby před nástupem Castra a 
kongresmanem Mario Diaz-Balartem. Shodli jsme se, že lidé jako Oswaldo Payá jsou pro 
budoucí vývoj na Kubě nepostradatelní, že můžou svou odvahou a osobním příběhem změnit 
současný stav na Kubě. Bohužel nyní si bude muset Kuba poradit bez něj, je to opravdu velká 
ztráta," dodal Kožušník. 

Kvůli loňské schůzce Kožušníka se zesnulým kubánským disidentem v Havaně byl následně 
český europoslanec nařknut Kubánskou komunistickou propagandou ze spolupráce se CIA. 
„Oswaldo Payá byl natolik výraznou figurou jinak velmi roztříštěné demokratické opozice, že 
si v jeho případě komunistický režim uvědomoval, jakou hrozbu pro něj představuje, proto jej 
režim neustále nálepkoval a špinil jako zrádce národa a agenta CIA“, doplnil informace k 
praktikám kubánské propagandy Kožušník. 
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Oswaldo Payá se za svůj postoj k represivnímu kubánskému režimu stal v roce 2002 
laureátem Sacharovovy ceny, opakovaně byl nominován na Nobelovu cenu míru. V roce 
2003, kdy Payá navštívil Prahu, získal nominaci na tuto prestižní cenu od prezidenta Václava 
Havla. 

 

24. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	referoval	o	pokrocích	v	přístupovém	procesu	s	FYROM	
Evropská unie a Bývalá jugoslávská republika Makedonie v Bruselu na Asociační radě 
posuzovaly pokroky v přístupovém procesu k EU. "We see that a lot of work has been 
launched and that some results are starting to be achieved. It is now time to continue on the 
good path, and follow up on the commitments which have been made," řekl komisař pro 
rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle. "This is the way to achieve a positive 
climate later this year when the Member States will take decisions about the enlargement 
process," dodal.  

 

24. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	referoval	o	jednání	Asociační	rady	EU‐Israel	
"The European Union is committed to proceed further with bilateral cooperation with Israel," 
řekl komisař pro rozšiřování a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle po jednání 
Asociační rady v úterý v Bruselu. "We have reviewed the main common achievements of the 
past year: ranging from trade relations, to agriculture, Israel’s participation in the EU 
internal market, transport and social affairs, besides of course our strong on-going 
partnership on scientific research and development."  

 

24. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	a	prezident	EBU	J.P.	Philippot	podepsali	Memorandum	
o	podpoře	reformy	veřejného	vysílání	v	zemích,	které	usilují	o	přistoupení	
k	EU	
Komisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle a president Evropské unie 
pro vysílání (EBU) Jean-Paul Philippot podepsali „Memorandum of Understanding 
establishing closer cooperation in assisting the reform of public broadcasters in the countries 
that aspire to join the EU“. Komisař Füle dohodu uvítal a na tiskové konferenci řekl: "The EU 
enlargement process is about assisting the aspirant countries with their transformation and 
reaching European standards in all areas of life. For the challenging task of helping public 
broadcasters with the reform, we have an important ally with the necessary expertise and 
experience, the EBU, with whom we share the same goals of promoting freedom of 
expression and public service media." 
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30. 7. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	informoval	o	podpoře	pro	Maroko	
Komise přijala akční program pro Maroko pro rok 2012, s celkovým rozpočtem 112 millionů 
EUR. Program podpoří marocké vládní reformy ve dvou oblastech: management a ochrana 
lesa a veřejná správa a management vládních financí. Podle názoru eurokomisaře Š. Füleho, 
"these new allocations accurately reflect the priorities of the EU-Morocco partnership in the 
new neighbourhood policy: more effective government action in closer touch with the people 
of Morocco, plus Moroccan regional development, with a balanced use of the country’s 
natural resources". 

 

srpen	2012	
 

27. 8. 2012 

Europoslanec	J.	Zahradil	hostem	sjezdu	Republikánské	strany	USA	
Předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů a předseda europoslaneckého klubu 
ODS Jan Zahradil se zúčastnil jako oficiální host Republican Convention, celonárodního 
sjezdu Republikánské strany USA v Tampě na Floridě. Sjezd začíná v pondělí 27. srpna a 
končí ve čtvrtek 30. srpna nominačním projevem Mitta Romneyho. Jan Zahradil je také 
prvním představitelem ODS, který na Republican Convention aktivně vystoupil, a to ve 
středu 29. 8. v rámci panelu "Hey America, don´t take this road". 

 

29. 8. 2012 

Místopředseda	EP	O.	Vlasák	ve	finále	o	nejlepšího	regionálního	
europoslance	
Europoslanci mezi sebou vybírají ty nejlepší. Mezi finalisty soutěže MEP Awards se 
probojoval i Ing. Oldřich Vlasák, který se stal jedním ze tří europoslanců, kteří soutěží v 
kategorii regionální rozvoj.  

Právě tato kategorie pokrývá u nás tak problematické téma čerpání evropských fondů. Vlasák 
byl jako jediný Čech nominován za zlepšení spolupráce mezi Evropským parlamentem a 
regionálními organizacemi a za hluboké porozumění potřeb samospráv a velké znalosti v této 
oblasti. 

Oldřich Vlasák zaznamenal v Evropském parlamentu další úspěch, když byl nominován na 
cenu o nejlepšího europoslance MEP Awards, který se věnuje problematice regionálního 
rozvoje. Z celkem 754 europoslanců evropské organizace vybrali 55 finalistů, ze kterých 
budou sami europoslanci vybírat 18 nejlepších. „Jsem potěšen, že jsem se dostal až do finále 
soutěže. Finalisty totiž vybírají samy organizace, kterých se evropská politika a legislativa 
dotýká, společně s nezávislou publicistickou organizací, což je pro mě zárukou spravedlivosti 
soutěže. Je to úspěch nejenom pro mě a pravicovou politickou skupinu, kterou reprezentuji, 
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ale i pro Českou republiku“, řekl místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, 
který je druhým Čechem, který se dostal do finále v osmileté historii této soutěže. 

Europoslanci soutěží v celkem 18 kategoriích. Stejně jako je různorodá jejich práce, jsou 
různorodé i tyto kategorie, které pokrývají jak ekonomické, tak sociální či environmentální 
otázky. Europoslanci tak soutěží například v oblasti ochrany spotřebitelů, vzdělávání či 
rybolovu. Cena v kategorie regionální rozvoj, kde je finalistou Oldřich Vlasák, je přitom 
udělována za významné ovlivnění regionální politiky včetně využívání strukturálních fondů. 
„Právě v loňském roce, za který je cena udělována, se rozhodovalo, kam se budou evropské 
fondy ubírat. V Bruselu jsme začali vést nekonečná jednání o tom, na co a za jakých 
podmínek bude možné peníze využívat. V této debatě se mi podařilo přesvědčit kolegy, že 
musíme posílit postavení místních samospráv při rozhodování o těchto fondech, protože 
právě starostové mají nejblíže k řešení skutečných problémů,“ uvedl Vlasák, který je 
koordinátorem skupiny Evropských konzervativců a reformistů ve Výboru pro regionální 
rozvoj a působí jako stínový zpravodaj u všech hlavních legislativních nařízení k evropským 
fondům. 

Ve finále soutěže má proti sobě Oldřich Vlasák ve své kategorii dva silné soupeře. Loňského 
vítěze nizozemského lidovce Lamberta Van Nistelrooije a polského lidoveckého kolegu, vítěze 
z roku 207, Jana Olbrychta. „Kolegy rozhodně nevnímám jako soupeře, jsou to mí přátelé, 
jejichž názorů si velmi vážím. Právě s nimi nejčastěji uzavíráme koalice, právě s nimi si 
nejvíce rozumím. Lambert je uznávaný pro reálné zkušenosti s evropskými fondy, Jan 
současně pro širší filozofické vidění politiky soudržnosti zaměřené na ty nejpotřebnější 
oblasti a témata. Ať už se stane vítězem kdokoliv z nás, bude to vždy výhra pro samosprávy a 
pro další směřování regionální politiky,“ konstatoval Ing. Vlasák, který má jako 
místopředseda Evropského parlamentu na starosti právě spolupráci s regiony, městy, obcemi 
a jejich organizacemi. 

 

30. 8. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	se	srbskou	vicepremiérkou	pro	evropskou	
integraci	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se v Bruselu setkal s novou 
vicepremiérkou Srbska pro evropskou integraci paní Susanou Grubješic.  Po setkání pro tisk 
eurokomisař prohlásil: "I am delighted to welcome to Brussels today Mrs Suzana Grubješić, 
the new Serbian Deputy Prime Minister in charge of European integration,We had a very 
constructive first meeting on the priorities of the new government. I am glad to see that the 
new Serbian administration is now fully back at work and actively pursuing its strategic 
European priority. As a candidate country, Serbia is expected to continue its road to EU 
integration. I am encouraged to see this objective at the heart of the programme of the new 
Serbian government. 
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31. 8. 2012 

Europoslanec	J.	Zahradil	místopředsedou	Mezinárodní	demokratické	unie	
Předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) Jan Zahradil byl ve čtvrtek 
zvolen místopředsedou Mezinárodní demokratické unie (IDU). Stal se tak po premiéru Petru 
Nečasovi druhým Čechem ve vedení této celosvětové organizace. 

„Své zvolení i členství Aliance v Mezinárodní demokratické unii rozhodně vnímám jako 
potvrzení rostoucího významu racionální eurorealistické politiky,“ řekl Jan Zahradil. 

IDU je nejpočetnější světová organizace pravicových a pravostředových stran a politických 
organizací ze všech kontinentů. Jejím předsedou je bývalý australský premiér John Howard a 
jediným individuálním členem z České republiky je Občanská demokratická strana. 

Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) vznikla v roce 2009 jako zastřešující 
organizace eurorealistických politických stran, která nabízí alternativu k evropskému 
federalismu. 

 

září	2012	
 

4. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	se	srbským	premiérem		
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se v Bruselu setkal s novým 
srbským premiérem Ivicou Dačićem, aby spolu prodiskutovali integraci Srbska do EU. 
Premiér  Dačić potvrdil srbské záměry otevřít přístupové rozhovory s EU co nejdříve. Po 
setkání eurokomisař prohlásil: "We had a fruitful discussion and I encouraged Prime 
Minister Dačić in his objective and re-affirmed that the European Commission is eager to 
continue supporting Serbia's European Integration." 

 

4. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	ministrem	zahraničí	Albánie	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se v Bruselu setkal s Edmondem 
Panaritim, ministrem zahraničních věcí Albánie.  Komisař Füle a ministr Panariti 
prodiskutovali poslední vývoj ve věci integrace Albánie do EU a její roli v regionu. Komisař 
Füle pochválil pokroky dosažené jak vládou, tak opozicí v oblasti reforem veřejné správy a 
uvítal dosažené úspěchy. Vyzdvihl zvláště přijetí volebního zákona, které označil za důležitý 
krok, který naplňuje politickou dohodu z listopadu 2011. 
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4. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	prezidentem	FYROM	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s prezidentem Bývalé 
jugoslávské republiky Makedonie Gjorgem Ivanovem. Po setkání s ním eurokomisař pro tisk 
řekl: „President Ivanov and I have discussed the recent developments in the former Yugoslav 
Republic of Macedonia. The President has given me a full update. I welcomed the efforts of 
the President and of the coalition partners to resolve the open questions and to find a way 
forward. I underlined that the government should move on and focus on the opportunities 
ahead. In particular, the government needs to deliver the key reform measures which are set 
out in its Roadmap, in the framework of the High Level Accession Dialogue. Action to further 
strengthen inter-ethnic relations is needed, on the basis of the full implementation of the 
Ohrid Framework Agreement. Freedom of expression should be strengthened through the 
decriminalisation of defamation. The electoral framework should be revised, in line with 
international and European standards.“ 

 

6. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	novým	ministrem	zahraničí	Černé	Hory	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal novým ministrem pro 
zahraniční věci a evropskou integraci Černé Hory  Nebojšou Kaluđerovićem v Bruselu, aby 
spolu probrali přístupový proces k EU. Po setkání eurokomisař prohlásil: "The opening of 
accession negotiations in June was a fair recognition of the impressive progress Montenegro 
has made in the reform process," Commissioner Füle said. "With all appreciation for the 
work already done, however, accession negotiations are a very demanding process and 
Montenegro needs to continue with the same commitment. Constitutional reform, overall 
strengthening of judicial independence, and the fight against corruption and organised crime 
are among the most important issues," he added. "Due attention also still needs to be paid to 
open regional and bilateral issues." 

 

10. 9. 2012 

Еurokomisař	Š.	Füle	navštívil	Kosovo	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se zúčastnil akce spojené 
s ukončením dozoru nad svrchovaností Kosova v Prištině.  Ve svém projevu zdůraznil, že 
Evropská komise bude podporovat evropskou budoucnost Kosova a zároveň podtrhl potřebu 
pokračovat v reformách. Promluvil také o oblastech, v nichž bylo za poslední měsíce dosaženo 
pokroku (vízová a právní problematika). 
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14. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	informoval	o	pomoci	EK	pro	Palestinská	okupovaná	
území	
Evropská komise oznámila další finanční pomoc ve výši  €100 miliónů pro Palestinu, která 
bude směřovat do oblasti zásobování a zvyšování kvality vody a do podpory uprchlíků. EU je 
největší dárce finančních prostředků pro Palestinská okupovaná území.  

Komisař EU pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku  Štefan Füle to dnes okomentoval 
slovy:  "The decision shows our commitment to help the people of Palestine in the areas 
which are vital to their everyday lives, such as water, public services and infrastructure. It 
also shows our determination to do all we can to support Palestinian refugees living outside 
the OPT– providing them with an education and access to essential healthcare and social 
services."  

 

14. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	9.	výročního	zasedání	na	Jaltě	 

Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle na výročním zasedání YES 
(Jaltské evropské strategie) na Jaltě vystoupil s projevem "Ukraine and the World: 
Addressing Tomorrow’s Challenges Together", dotýkajícím se budoucnosti Ukrajiny. 
V projevu mimo jiné uvedl: "It is the Ukrainian citizens who will be at the centre of this 
project building democracy, unity and prosperity in their country. I want to be clear – we 
want to sign and implement the Association Agreement, but we can only do it if we have a 
confirmation that our European values will be upheld and respected."  

 

17. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	třetího	kola	přístupového	dialogu	na	
vysoké	úrovni	ve	Skopje	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se zúčastnil třetího kola 
přístupových rozhovorů na vysoké úrovni ve Skopje.  Navštívil zasedání Národní rady pro 
evropskou integraci a vyměnil si s jejími členy názory na přístupový proces a realizované 
reformy. Také se setkal s předsedou makedonského parlamentu  Trajkem Veljanoskim, 
premiérem  FYROM Gruevskim  a členy vlády a prodiskutoval s nimi pokroky dosažené 
v minulých kolech přístupových rozhovorů. Zároveň zdůraznil nutnost pokračovat 
v reformách.   

 

18. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	albánským	prezidentem		
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s prezidentem Albánie 
Bujarem Nishanim. V Brusedlu dnes hovořili o posledním vývoji v albánském integračním 
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procesu. Komisař Füle pogratuloval albánskému prezidentovi ke zvolení a zdůraznil klíčovou 
roli prezidenta v nadstranickém dialogu a v procesu pokračování reforem v zemi. 
Konstatoval, že Albánie má dobré vyhlídky na pokrok na evropské cestě.  

 

18. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	oznámil	schválení	balíčku	pro	svobodné	sdělovací	
prostředky	v	Jordánsku	
Evropská komise schválila finanční pomoc ve výši 9 millionů Euro pro média v Jordánsku. 
Podpora pomůže vytvořit svobodné, nezávislé a kvalitní sdělovací prostředky a směřuje do 
oblasti školení a šolicích středisek profesionálních novinářů, vytvoření nezávislého 
regulačního orgánu a nazávislé rady sdělovacích prostředků.  

Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle k tomu pro média řekl:  "The 
media played a key role in the events of the Arab Spring last year. This support shows the 
EU's continued commitment to make sure that the press in Jordan is as independent as 
possible and is of the highest possible standards. At a time of transition, the importance of 
civil society groups and independent media in reinforcing a democratic society is ever 
increasing." 

“Ensuring freedom of expression and of media is one of the key priorities of the joint EU-
Jordan ENP Action Plan and a cornerstone of democracy," dodala Catherine Ashton, vysoká 
představitelka EU pro zahraniční věci a zahraniční politiku a viceprezidentka EK 

 

18. 9. 2012 

Europoslankyně	A.	Češková:	ČSSD	v	Bruselu	prohrála,	český	protokol	k	
Listině	základních	práv	EU	má	zelenou	
Výbor pro ústavní záležitosti dnes poslal do dalšího kola vyjednávání o přistoupení České 
republiky k Protokolu Polska a Velké Británie o uplatňování Listiny základních práv EU 
(nepřesně "výjimka z platnosti"). Jak zdůrazňuje členka výboru Andrea Češková (ODS), byl to 
právě pozměňovací návrh její frakce Evropských konzervativců a reformistů, který porazil 
snahu ČSSD a britského liberála Duffa o smetení českého protokolu se stolu. 

"Přistoupení k protokolu bylo České republice přislíbeno na summitu hlav států v roce 2009 a 
není sebemenší důvod o tom v Evropském parlamentu dále diskutovat nebo něco měnit," 
řekla po hlasování Andrea Češková. Evropská listina základních práv je podle ní navíc plná 
vágních formulací, které budou teprve v budoucnu zpřesňovány a interpretovány Evropským 
soudním dvorem. "Nikdo nedokáže odhadnout, jak bude ESD rozhodovat, ale z jeho 
precedenční praxe jasně vyplývá spíše extenzivní přístup. Součástí našeho ústavního pořádku 
je naproti tomu mnohem precizněji a jasněji formulovaná Listina základních práv a svobod, 
která zajišťuje českým občanům dostatečnou ochranu," vysvětluje europoslankyně. 

Občanští demokraté již dříve odsoudili snahu senátorů a europoslanců ČSSD sabotovat 
rozhodnutí Evropské rady a snižovat tak věrohodnost České republiky v Evropě, a jako lživý 
odmítli argument, že by „výjimka“ oslabila ochranu práv občanů České republiky. Kvůli 
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zamítavému usnesení Senátu, ovládaného socialistickou většinou, svolal Evropský parlament 
v dubnu 2012 mimořádné setkání se zástupci obou komor Parlamentu ČR, aby se vysvětlilo, 
proč je mezinárodní závazek najednou částí domácí politické scény zpochybňován. Jak 
připomněla Andrea Češková, i odkaz na usnesení českého Senátu byl dnes na návrh EKR 
vypuštěn. 

Rozhodnutí výboru pro ústavní záležitosti přivítal i šéf europoslaneckého klubu ODS Jan 
Zahradil. "V Evropském parlamentu dnes zvítězil především zdravý rozum. Nevyšel naopak 
komplot socialistů, kteří se jen snažili vyvolat chaos a zpochybnit dobré jméno České 
republiky na mezinárodní scéně." 

Rozhodnutí Výboru pro ústavní záležitosti musí ještě posvětit plenární zasedání. To ale 
většinou přesně odráží rozhodnutí příslušného výboru. 

 

19. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	předsedou	albánských	socialistů	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal  s předsedou 
Socialistické strany Albánie Edi Ramou a prodiskutovali spolu poslední vývoj v albánském 
itegračním procesu. Komisař uvítal pokroky dosažené jak vládou, tak opozicí v rozvoji 
spolupráce na institucionálních reformách, které tion to strengthen the cooperation in the 
context of institutional reforms, which have made possible a number of positive 
developments in the last months. 

 

19. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle		se	zúčastnil	trilaterálního	setkání	EK,	Chorvatska	a	
Bosny	a	Hercegoviny	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle předsedal trilaterálnímu setkání 
Evropské komise s delegacemi z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, které vedli ministři 
zahraničí Vesna Pusič a Zlatko Lagumdžija. Na setkání se hovořilo o záležitostech  
souvisejících se vstupem Chorvatska do EU a vlivu na BaH.   

 

24. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	předsedou	parlamentu	Republiky	Moldova	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s  Marianem Lupu, 
předsedou parlamentu Republiky Moldova. Prodiskutovali spolu pokroky dosažené 
v přístupovém procesu a ve strukturálních reformách. Po setkání eurokomisař pro tisk řekl:  
"We discussed the progress achieved by our close partner country in its structural reforms, 
and the importance of their further consolidation. I underlined the importance that the EU 
attaches to the reform of the judiciary and law enforcement systems, and the importance of 
strengthening the fight against corruption and improving the business and investment 
climate. I praised the Moldovan Parliament for the adoption of the law on equal 
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opportunities in May, which was crucial to allowing further steps in the EU-Moldova dialogue 
on visa liberalisation. I reassured Mr Lupu that the EU shares the same vision of the reform 
priorities which are critical to ensuring the long-term prosperity and stability of the Republic 
of Moldova and the European Union will continue to support his country in its challenging 
reform efforts.“ 

 

24. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	prvním	vicepremiérem	Ukrajiny		
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s prvním 
vicepremiérem Ukrajiny Valerijem Choroškovským. Setkání bylo příležitostí pro posouzení 
vztahů EU a Ukrajiny. Dále se oba politici zaměřili na záležitosti, které momentálně stojí 
v cestě využití výhod bilaterálních vztahů a brání pokrokům v přístupovém procesu.  

 

24. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	se	srbským	ministrem	spravedlnosti		
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s nově jmenovaným 
srbským ministrem spravedlnosti a veřejné správy, Nikolou Selakovićem. Prodiskutovali 
spolu pokroky Srbska na cestě k evropské integraci v oblasti justice a veřejné správy. "As a 
candidate country, Serbia is expected to align its Justice and Public Administration sectors 
with the EU acquis. I am encouraged to see this objective at the heart of the action of the new 
Serbian Minister of Justice and Public Administration", řekl eurokomisař Füle. Evropská 
komise je připravena podporovat Srbsko v těchto reformách.   

 

25. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	chorvatským	ministrem	spravedlnosti	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s chorvatským 
ministrem spravedlnosti Orsatem Miljenićem. Prodiskutovali spolu závěrečné přípravy země 
na členství v EU v oblasti soudnictví a základních práv.  Komisař Füle uvítal záměr ministra 
zasadit se o reformu soudnictví a dodržovat závazky vzniklé během přístupového procesu. 
Zdůraznil, že funkční soudnictví je pro Chorvatsko zásadní. Ministr představil plán na zvýšení 
efektivnosti chorvatského soudnictví a také s eurokomisařem hovořil o záležitosti nezávislosti 
justice a boji proti korupci. 

 

25. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	vicepremiérem	Chorvatska	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se setkal s vicepremiérem 
Chorvatska Nevenem Mimicou, aby spolu probrali finální přípravy země na členství v EU. 
Oba vyjádřili uspokojení nad stavem příprav k přístupu v červenci 2013. Diskuze se týkala 
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také následující monitorovací zprávy, kterou má EK přijmout 10, října a částečně také 
záležitostí politiky konkurenceschopnosti, soudnictví a základních práva a také spravedlnosti, 
svobody a bezpečnosti.   

 

26. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	navštívil	Arménii	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle navštívil Arménii, kde se setkal 
s politickými představiteli země ta také se zástupci občanské společnosti. Na všech setkáních 
Arménce znovu ujistil, že jejich země je pro EU důležitý partner. Uvítal pokroky v posilování 
vztahů s EU a aktivní práci Arménie v rámci Východního partnerství. Na setkání s premiérem 
Tigranem Sargsyanem komisař Füle zdůraznil, že je důležité, aby ARménie setrvala na cestě 
reforem podporovaných EU a založených na principu „more for more” (více podpory za více 
reforem a větší pokrok). 

 

27. 9. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	podepsal	dvě	dohody	o	financování	mezi	EU	a	Arménií	
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle a premiér Arménie Tigran 
Sargsyan podepsali ve čtvrtek v Jerevanu dvě nové dohody o financování mezi EU a Arménií 
v celkové výši €43 millionů. Obě dohody jsou zaměřené na budování státní správy a 
podporují sjednávání a implementaci budoucích bilaterálních dohod mezi EU a Arménií.  Po 
podespání dokumentů eurokomisař Š. Füle prohlásil: "I believe we are preparing the ground 
for an Armenia which is a state with more citizen-friendly institutions, an attractive 
investment destination and better conditions for those businesses which want to take 
advantage of new market opportunities.”  
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Zahraniční	politika	na	ostatních	úrovních	

červenec	2012	
 

2. 7. 2012 

Zástupci	krajů	založili	euroregion	Dunaj‐Vltava	
Zástupci sedmi partnerských regionů Evropského regionu Dunaj-Vltava (EDV) podepsali dne 
30. 6.2012 stanovy Evropského regionu a tím dokončili založení Euroregionu Dunaj Vltava 
jako uskupení partnerských regionů na principech Bodamské konference. Partnery v 
Evropském regionu Dunaj-Vltava se staly země Horní Rakousko, dolnorakouské části 
Mostviertel a Waldviertel, české kraje Jihočeský, Plzeňský a Kraj Vysočina, Horní Falcko a 
Dolní Bavorsko s Altöttingem. 

Partnerské regiony budou úzce spolupracovat v osmi určených oblastech. Cílem je pozitivní 
rozvoj regionu k atraktivnímu životnímu a hospodářskému prostoru v Evropě. Každý 
partnerský region přebírá vedení v jedné tématické oblasti. Osm oblastí, které byly společně 
rozpracovány v přípravné fázi EDV jsou:  EDV jako prostor pro výzkum a inovace, 
vysokoškolský prostor EDV, spolupráce podnikatelů a tvoření klastrů, kvalifikované pracovní 
síly a flexibilní pracovní trh, cestovní ruch, efektivní využití energie, mobilita, přístupnost a 
doprava , rozmanitost, jazyk a kultura. 

"Díky trilaterální spolupráci v oblastech hospodářství, inovace, infrastruktura, vzdělávání a 
turismus se můžeme dobře postavit budoucím výzvám, jako jsou např. demografické změny v 
našich regionech nebo změny na pracovním trhu. Každý jednotlivý region má své silné 
stránky a potenciály. V Evropském regionu můžeme profitovat ze zkušeností ostatních 
regionů a společné rozvíjet strategie do budoucnosti" uvedl při podpisu stanov Ing. Bc. 
Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina.  

Zmíněné regiony si již nechaly vypracovat také vícetematickou analýzu celého území. „Úplně 
poprvé jsou tu nyní dokumenty, které přinášejí jednotná data o celém území tohoto 
euroregionu. Víme tak například počty ubytovacích zařízení na území Evropského regionu 
Dunaj - Vltava nebo jeho demografickou mapu populace, " uvedla koordinátorka ERDV za 
Jihočeský kraj Vladimíra Pavlová. Úkolem nového euroregionu bude především pomáhat 
stávajícím partnerstvím a zprostředkovávat nová třístranná tak, aby se regiony naučily 
vzájemně využívat informací a zkušeností svých sousedů. 

 

4. 7. 2012 

Hejtman	Zlínského	kraje	přijal	generálního	konzula	Ruska	
Generálního konzula Ruska v Brně Andreje Jevgenjeviče Šaraškina přijal dnes v sídle 
Zlínského kraje hejtman Stanislav Mišák. Současně přivítal také atašé Generálního konzulátu 
Marii Semenovu a Sergeye Bezrukova, generálního ředitele holdingu ČKD Blansko, který v 
těchto dnech odchází na pozici ministra průmyslu Samarské oblasti v Rusku. 
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 O pracovní schůzku požádal generální konzul hejtmana při včerejší konferenci o vytvoření 
Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, aby mohli prodiskutovat možnosti další 
spolupráce mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí. 

 „Myslím, že je velká příležitost pro obě strany mít na pozici ministra průmyslu člověka, který 
z vlastní zkušenosti zná podnikatelské prostředí v České republice. Spolupráci s východem 
vidím z hlediska potenciálu pro rozvoj jako stejně důležitou jako spolupráci se západem. A je 
dobře, že se to začíná projevovat i v zájmu o výuku ruského jazyka u nás,“ řekl hejtman 
Stanislav Mišák. 

 Jeho názor potvrdil také generální konzul: „Možnosti, které mají české firmy v Rusku, to je 
záruka na několik desetiletí. Je velmi důležité, když vidím, jak ruština začíná být zajímavá pro 
českou mládež. Reálně vidím, že lidé, kteří umí rusky, nemají problém najít práci,“ řekl 
Andrej Šaraškin. 

 Historie vztahů mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí v Rusku sahá k roku 2003, kdy 
došlo k navázání prvních kontaktů. V červnu 2004 pak Zastupitelstvo Zlínského kraje 
schválilo Dohodu o vzájemné spolupráci mezi oběma regiony s tím, že prioritním zájmem je 
kooperace v oblasti hospodářství, investic, kultury, vědy a výzkumu. 

 Během následujících let se uskutečnilo několik krajem iniciovaných jednání mezi 
obchodními a průmyslovými komorami i zástupci firem obou regionů. Možnosti spolupráce 
se rozvíjejí především ve stavebnictví, v chemickém průmyslu, lázeňství a cestovním ruchu. 

 Pro udržování živých a aktivních vztahů zřídil Zlínský kraj Kontaktní centrum pro východní 
trhy, jehož primárním cílem je organizace bezprostředních kontaktů mezi podnikateli v obou 
spřátelených regionech.  

 

4. 7. 2012 

Jižní	Moravu	navštívila	delegace	provincie	Milano	
Člen Rady Jihomoravského kraje David Macek ve středu 4. července 2012 v Brně jednal s 
delegací italské provincie Miláno. 

 Delegace vedená předsedou regionální rady provincie Miláno Brunem Dapeiem zavítala na 
jih Moravy v souvislosti s oslavami příchodu Sv. Cyrila a Metoděje. Na jednání se hovořilo 
mimo jiné o možné spolupráci obou regionů například v kulturní oblasti a o úspěšném 
fungování pravidelné letecké linky Brno – Bergamo, která byla zahájena v listopadu 2010. 

 

6. 7. 2012 

Církev	československá	husitská	podepsala	memorandum	s	městem	
Kostnice	
 Primátor města Kostnice Horst Frank a patriarcha Tomáš Butta podepsali 6. července 
memorandum o spolupráci. 
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10. 7. 2012 

Zástupci	Karlovarského	kraje	podpořili	projekt		Stezky	železné	opony	
Karlovarský kraj se připojil k aktivitám rozvojového projektu EuroVelo 13 - Stezka železné 
opony. Trasa má připomenout tzv. železnou oponu, která rozdělovala Evropu téměř 40 let.   

Zástupci našeho regionu společně s německým europoslancem Michaelem Cramerem přímo 
na trase ve dnech 12. – 14. července stezku prezentovali veřejnosti, upozornili na ni 
cykloturisty a podpořili přeshraniční spolupráci v této oblasti. 

Stezka železné opony začíná u Barentsova moře, sleduje norsko-ruskou hranici k finsko-ruské 
hranici a Baltskému moři. Následně míří k pobřeží Estonska, dále pak do Lotyšska, Litvy, 
Kaliningradu, Polska a Německa. Z Lübecku pokračuje podél bývalé hranice mezi východním 
a západním Německem až do místa, kde spolu hraničí Sasko, Bavorsko a Česká republika, 
dále pak výšinami Šumavy, okolo Moravy a Bratislavy a překročí Dunaj u Vídně. Podél jižní 
hranice Maďarska trasa objíždí Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. Dále pak sleduje Dunaj mezi 
Rumunskem a Srbskem, kříží Bulharsko a bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, 
několikrát zavítá do Řecka a Turecka a končí na břehu Černého moře v Buharsku. Na 
projektu se podílleli partneři Evropské cyklistické federace včetně Nadace Partnerství. 

 

11. 7. 2012 

Karlovarský	kraj	navštívila	delegace	z	čínské	provincie	Fujian		
Hlavním tématem jednání s krajskými představiteli byl současný systém řízení financí na 
regionální úrovni. Čínská delegace se zajímala především o krajské projekty, financování 
školství a zdravotnictví.   

Náměstek hejtmana Jaroslav Borka, který vedl jednání za Karlovarský kraj, vysvětlil čínským 
hostům způsob financování CTV Ostrov a ISŠTE Sokolov, které jsou největšími regionálními 
dokončenými projekty za evropské peníze. „Náklady na stavbu a vybavení ISŠTE Sokolov 
dosáhly 390,2 milionu korun, přičemž projekt je podporován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Severozápad. Jedná se o jednu z největších investic Karlovarského kraje nejen v oblasti 
školství,“ uvedl náměstek Borka.  

Vztah mezi odborem financí a ostatními odbory, alokaci fondů, jejich využití a řízení pak 
popsala vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu Dagmar Divišová. Šestičlenná 
delegace čínských ekonomů se dále dotazovala na rozpočet Karlovarského kraje, platy 
zaměstnanců i strukturu výdajů. Diskutovalo se rovněž o zkušenostech týkajících se 
mezinárodní krize a krize v Evropě. 
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11. 7. 2012 

Partnerská	spolupráce	kraje	Vysočina	s	Ukrajinou	má	úspěchy	na	všech	
úrovních	
Městské oslavy města Užhorod se staly příležitostí návštěvy zástupců Kraje Vysočina, města 
Jihlavy, ale i zástupců jihlavského pivovaru a jeho partnerů. Součástí užhorodských oslav 
bylo uctění památky prezidenta první samostatné Československé republiky T. G. Masaryka, 
nebo odhalení sošky vojáka Švejka, oblíbené literární postavy Jaroslava Haška, úzce spjatého 
s Lipnicí nad Sázavou. Vyvrcholením oslav pak byl koncert Jardy Hypochondra se skupinou 
Divná parta a známé hudební skupiny Divokej Bill před zakarpatským publikem. 

 „Více než pětiletá spolupráce dokazuje, že celá řada společně realizovaných projektů 
obohacuje oba partnerské regiony. Kraj Vysočina se podílí na projektech přispívajících k 
rozvoji veřejné infrastruktury, investicích do školství, zdravotnictví i kultury, nebo např. na 
projektech tvůrčí spolupráce sociálních zařízení. Spolupráci startují i partnerská města 
Užhorod a Jihlava, Mukačevo a Pelhřimov či Užhorodská univerzita a Vysoká škola 
polytechnická Jihlava. Příležitosti se chopil i jihlavský pivovar, který na Ukrajinu úspěšně 
vyváží část své produkce,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina. 

V letošním roce Kraj Vysočina společně se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny realizují 16 projektů 
v celkovém objemu pět milionů korun. Na financování akcí se podílí česká i ukrajinská strana 
rovným dílem, a to prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je podporována 
ze strany obou partnerských regionů. V průběhu dosavadní spolupráce Kraj Vysočina v 
Zakarpatské oblasti Ukrajiny spoluinvestoval do veřejně prospěšných zařízení částku 20 
milionů korun. 

  

12. 7. 2012 

Do	Jihomoravského	kraje	zavítala	delegace	z	Litvy	
Náměstek hejtmana Václav Horák ve čtvrtek 12. července 2012 přivítal v prostorách 
brněnského sídla krajského úřadu delegaci litevského města Panevėžys v čele s jeho 
místostarostou Petrasem Narkevičiusem. 

 Panevėžys je páté největší město v Litvě. Na jednání s litevskou delegací zazněly mimo jiné 
informace o Česko-Pobaltské obchodní komoře. Jejím cílem je aktivní pomoc při navazování 
kontaktů mezi podnikateli pobaltských republik s Českem a obráceně. Nabízí asistenční 
službu, tj. vyhledávání partnerů, pomoc při vstupu na cizí trh. Sídlo komory, která vznikla v 
roce 2004, je v Brně. 

 

11. 7. 2012 

Nadace	Člověk	v	tísni	pomáhá	zdravotnictví	v	DR	Kongo	
Člověk v tísni pomáhá zlepšit dostupnost a také kvalitu zdravotní péče pro oběti konfliktu v 
provincii Jižní Kivu na východě DR Kongo. V rámci projektu, který financuje ECHO, pomohl 
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v oblasti Kitutu se 110 tisíci obyvateli zabezpečit základní zdravotní péči prostřednictvím 22 
zdravotních středisek. 

Střediskům poskytuje základní vybavení, léky a zdravotnický materiál. Centra také dostávají 
finanční příspěvky na bezplatnou léčbu vnitřních uprchlíků nebo oběti sexuálního násilí. Pro 
personál středisek Člověk v tísni připravuje pravidelná školení. 

Prostřednictvím komunitních diskuzí nebo radiových pořadů se o problematice porodů, 
nedostatečné hygieny, špatné výživy dětí, dětských nemocí nebo onemocnění AIDS dozvídá 
široká veřejnost. Cílem projektu, který odstartoval v březnu 2011, je především snížení dětské 
úmrtnosti v celé oblasti. 

 

13. 7. 2012 

Karlovarský	kraj	navštívila	čínská	delegace	z	Pekingu	
Karlovarské hejtmanství bylo v krátké době již podruhé cílem zájmu delegace z Číny. 
Představitelé vlády pekingské čtvrti Dongcheng se zástupci Karlovarského kraje hovořili 
především o kulturních památkách a způsobu jejich ochrany. Zajímali se také o návštěvnost 
hostitelského regionu, ale i o systém jeho řízení či financování.  

V Dongchengu, jednom z 16 pekingských distriktů, žije zhruba 1,2 milionu obyvatel. Ročně 
hospodaří s rozpočtem ve výši zhruba 50 miliard korun. Na jeho území se nacházejí některé z 
nejvzácnějších památek, jako Zakázané město či Nebeský chrám.  

Jak uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák, Karlovarský kraj uzavřel partnerství s 
pekingským distriktem Changping. „V rámci této spolupráce jsem se před třemi lety podíval i 
do Pekingu. Udělal na mě velký dojem,“ řekl Miloslav Čermák s tím, že by Karlovarský kraj 
vzhledem k rostoucímu zájmu turistů z Číny o jeho návštěvu podpořil zřízení navazující 
letecké linky z Karlových Varů. 

Podle vedoucího čínské delegace Yang Liuyina by se nejprve měla zlepšit propagace. „Číňané, 
kteří ještě nebyli v Evropě, si napoprvé vybírají například Francii nebo Velkou Británii. 
Podruhé už ale chtějí jet jinam a v tom vidím velkou příležitost pro Českou republiku a 
Karlovarský kraj,“ nastínil Yang Liuyin. 

Vedoucí oddělení památkové péče krajského úřadu Jaroslava Pokludová hosty zaujala zvláště 
výčtem cenných kulturních památek na území regionu a také popisem snahy o zapsání 
západočeského lázeňského trojúhelníku a hornické kulturní krajiny Krušnohoří do seznamu 
světového dědictví UNESCO. O zápis do prestižního seznamu totiž usilují také. „Projekt se 
týká asi osm kilometrů dlouhé hlavní třídy s celou řadou památek, která vede do centra 
Pekingu,“ popsal Yang Liuyin. 

To, že Karlovarský kraj ve své propagaci určené turistům z Asie nezahálí, dokazují materiály, 
které si hosté odvezli. Byly totiž i v čínštině.  

 

 

 

 

112 



17. 7. 2012 

Delegace	Plzeňského	kraje	navštívila	Sverdlovskou	oblast	
Delegace Plzeňského kraje (PK) přijela na oficiální návštěvu Sverdlovské oblasti. Náměstka 
hejtmana PK Ivo Grünera, radního Petra Smutného a další členy delegace přijala v úřadu v 
Jekatěrinburgu předsedkyně Zákonodárného shromáždění Sverdlovské oblasti (ZSSO) 
Ludmila Valentina Babuškina společně s dalšími členy ZSSO. 

 Zástupci obou stran na společném jednání diskutovali o dalších možnostech spolupráce v 
oblasti průmyslu, cestovního ruchu, kultury nebo výměnných pobytů studentů. 

 „Družba s vaším krajem je pro nás velmi důležitá a musím konstatovat, že od doby otevření 
sídla českého Generálního konzulátu v Jekatěrinburgu před 10 lety se velmi prohloubila a 
nabrala konkrétních směrů,“ říká Ludmila Valentina Babuškina, která seznámila delegaci PK 
s hospodářskými úspěchy Sver.oblasti. Vzhledem k tomu, že významná část území 
Sverdlovské oblasti leží na asijské straně Uralu (v Evropě leží jen jeho jihozápadní výběžek), 
jde o nejlidnatější oblast (cca 1,5 milionu obyvatel) v asijském Rusku. Hlavní zaměření v této 
oblasti je metalurgický průmysl. 

 „Mezi PK a Sverdlovskou oblastí funguje spolupráce už několik desítek let. Občanům na 
obou stranách pomůžeme nejenom tím, že se budeme scházet, ale především tím, že 
podnikneme konkrétní kroky ať už v oblasti cestovního ruchu, kultury nebo školství. Plzeňský 
kraj a město Plzeň má velké možnosti. Jekatěrinburg má vytyčený cíl na rok 2020, a to 
pořadatelství světové výstavy Expo a jisté je také i pořadatelství Ruska MS ve fotbalu v roce 
2018. I tyto významné události by se daly uchopit v souvislosti s titulem Plzně jako hlavního 
města kultury 2015,“ konstatoval náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner. 

 Na programu oficiální návštěvy bylo také přijetí na městské radnici primátorem 
Jekatěrinburgu Jevgenijem Nikolajevičem Porunovym, návštěva mezinárodního veletrhu 
Innoprom-2012, kde se delegace PK setkala s ministrem mezinárodních a vnějších 
ekonomických vztahů Sverdl.oblasti Charlovem Alexandrem Vladimirovičem, nebo položení 
květin k památníku československým legionářům padlým a pohřbeným v roce 1918 v blízkosti 
Skorbjaščinského kláštera v Nižním Tagilu. 

 „Naši dědové, strýcové nebo pradědové bojovali za svobodu; mnohdy zaplatili cenu nejvyšší a 
my máme to štěstí, že žijeme ve svobodné době. Alespoň myšlenkou a vzpomínkou jim 
můžeme poděkovat, “ řekl u památníku československým legionářům na hřbitově 
Michajlovského v Jekatěrinburgu radní PK Petr Smutný. 

 Memorandum o spolupráci Zákonodárného shromáždění Sverdlovské oblasti Ruské federace 
a Zastupitelstva Plzeňského kraje bylo podepsáno 14. května 2009 tehdejší hejtmankou 
Plzeňského kraje Miladou Emmerovou, předsedou Oblastní Dumy Zákonodárného 
shromáždění Sverdlovské oblasti N.A. Veroninem a předsedou výboru sociální politiky 
Komory zástupců Zákonodárného shromáždění Sverdlovské oblasti N.M. Krupinem.  

 Obě strany přikládají zvláštní význam rozvoji a upevnění přátelských vztahů, porozumění a 
spolupráci mezi Sverdlovskou oblastí Ruské federace a Plzeňským krajem České republiky. 
Memorandum se uzavírá na období pěti let a jeho platnost se automaticky prodlužuje vždy na 
další pětileté období, pokud ani jedna ze stran od spolupráce neustoupí. 
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18. 7. 2012 

Hlavní	město	Praha	se	v	rámci	Czech	Open	prezentovalo	v	Londýně		
V rámci akce Czech Open, která probíhá od počátku roku v Londýně, a na jejíž realizaci se 
hlavní město Praha významně podílí, vystoupí pražský soubor The Tap Tap - kapela tělesně 
postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Mimo jiné předvede i 
anglickou verzi ústřední písně souboru „Konec světa – zrušeno“. Koncert se uskuteční v 
sobotu 21. 7. 2012 od 18:30 v prestižním sále Jerwood Hall. 

Záštitu nad koncertem převzal velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké 
Británie a Severního Irska, pan Michael Žantovský, který uvedl: „Je mi potěšením přivítat na 
zájezdu ve Velké Británii skupinu The Tap Tap, jedinečné hudební těleso, které spojuje 
vysokou uměleckou kvalitu s obecně prospěšnou činností. The Tap Tap jsou skvělými 
reprezentanty české kultury i české společnosti.“ 

 

19. 7. 2012 

Spolupráce	kraje	Vysočina	s	Ukrajinou	se	odrazila	také	v	sociální	oblasti	
Ředitelé a pracovníci krajských příspěvkových organizací ze sociální oblasti se v úterý 17. 
července vrátili z pracovní cesty po Slovensku a Zakarpatské oblasti Ukrajiny. V průběhu 
týdne navštívili několik zařízení sociálních služeb, kde se seznámili jak s chodem jednotlivých 
organizací, tak i se způsobem poskytování sociálních služeb nebo formou jejich financování. 

V průběhu šesti dní se uskutečnily tři návštěvy na Slovensku a pět návštěv v zařízeních 
sociálních služeb na Ukrajině. „První zastávkou bylo zařízení ve slovenském Zavaru u Trnavy, 
kde je „Dom sociálnych služieb HUMANUM Zavar”, který je partnerským domovem našeho 
Domova Jeřabina Těchobuz,” uvedla Táňa Křížová z krajského odboru sociálních věcí. V 
Zakarpatí byl na programu cesty ústav sociální péče v Mukačevu a také návštěva domova pro 
seniory ve Vinohradivu, se kterým již v minulosti uzavřel partnerství Domov důchodců v 
Proseči u Pošné. Poslední den pobytu na Ukrajině strávili odborníci v ústavu sociální péče v 
Tjačevu, postaveného s přispěním Kraje Vysočina. Na zpáteční cestě se skupina zastavila ještě 
ve dvou domovech pro seniory v Bardejově. 

Po celou dobu pobytu na Ukrajině účastníky doprovázel pracovník oblastní administrace, 
který společně s představiteli jednotlivých zařízení sociálních služeb trpělivě odpovídal na 
mnohé dotazy českých pracovníků sociálních služeb. Nejčastěji dotazy směřovaly na způsob 
financování sociálních služeb, počet uživatelů a pracovníků v jednotlivých organizacích, popis 
denních činností uživatelů služeb a řada dotazů se týkala terénních služeb na Ukrajině. Při 
závěrečném setkání s představiteli státní správy došlo i k navázání další spolupráce a pozvání 
zástupců z Ukrajiny do zařízení sociálních služeb na Vysočině.  

„Další cesta na Ukrajinu bude spojena s předáním daru pro zařízení sociálních služeb v 
ukrajinském Vinohradivu. Tamní zařízení získá postele, které sice již přestaly sloužit v 
zařízení sociálních služeb na Vysočině, ale technický stav umožní jejich další využití v 
Zakarpatí,“ doplnila Táňa Křížová. 
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20. 7. 2012 

Jednání	Výboru	regionů	v	Bruselu	se	zúčastnila	hejtmanka	Ústeckého	kraje	
Tento týden se na půdě Evropské unie odehrálo 96. plenární zasedání Výboru regionů, 
kterého se za Ústecký kraj zúčastnili hejtmanka Jana Vaňhová a primátor Chomutova Jan 
Mareš. Na programu byla řada témat, například volba předsednictva, emise skleníkových 
plynů, úspora energie a další. 

Novým předsedou se stal prezident španělského regionu Murcia a stávající /oficiálně do 
13.8.2012/ první místopředseda Ramón Luis Valcárcel Siso a prvním místopředsedou 
stávající předsedkyně Mercedes Bresso.  

Projednávaly se sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a ECOSOCU ke globálnímu 
přístupu k migraci a mobilitě, posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu, finanční nástroje 
EU v oblasti vnitřních věcí a v oblasti spravedlnosti a občanství. Dále se členové zabývali 
iniciativou Smart Cities (Inteligentní města) zaměřenou na úsporu energie ve městech, 
návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady k Mechanismu monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů, Programem pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), 
Evropskou územní spoluprací, kde se svým stanoviskem vystoupil zastupitel Plzně Petr 
Osvald. Řešili se také Nástroj pro propojení Evropy či Mechanismus civilní ochrany Unie, tzv. 
Letištní balíček a balíček Odpovědné podniky, v rámci kterého vystoupil předseda Evropské 
investiční banky Werner Hoyer. 

Projednávaly se i priority Výboru regionů pro rok 2013 s ohledem na legislativní a pracovní 
program Evropské komise, nově připravovaný program Horizont 2020, tzv. rámcový 
program pro výzkum a inovace, který bude sjednocovat několik stávajících rámcových 
programů, či návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě k Tvůrčí Evropě.   

Před plenárním zasedáním se tradičně konala schůze české národní delegace. Na ní proběhla 
volba členů předsednictva Výboru regionů za Českou republiku, přičemž byl obnoven mandát 
Petru Osvaldovi a Romanu Línkovi a dále Stanislav Eichler a Jana Vaňhová byli zvoleni jako 
náhradníci. Hovořilo se o stanovisku Petra Osvalda k nařízení o Evropské územní spolupráci 
naplánované k projednání a řešily se priority české národní delegace. Hostem na tomto 
jednání byl člen Evropského hospodářského a sociálního výboru /EHSV/ Roman Haken, 
který navrhl podzimní setkání českých zástupců ve Výboru regionů a EHSV, aby sjednotili své 
pozice za ČR v rámci stanovisek obou těchto poradních orgánů. 

 

23. 7. 2012 

Hejtman	Libereckého	kraje		se	zúčastnil	Plenárního	zasedání	Výboru	
regionů	EU	v	Bruselu	
Předseda české delegace při Výboru regionů EU a hejtman Libereckého kraje Stanislav 
Eichler (ČSSD) se v minulém týdnu zúčastnil 96. plenárního zasedání Výboru regionů při EU 
v Bruselu. 

Vedle volby předsedy, místopředsedů a předsednictva Výboru regionů vystoupila při zasedání 
celá řada významných řečníků včetně Andrease Mavroyannise, náměstka ministra pro 
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evropské záležitosti, zastupujícího kyperské předsednictví v Radě EU, Cecilie Malmströmové, 
evropská komisařky pro vnitřní věci, a Wernera Hoyera, předsedy Evropské investiční banky. 

„Úvodní část plenárního zasedání byla završena projevem nově zvoleného předsedy Výboru 
regionů EU Ramóna Luise Valcárcela Sisa a poté se schvalovala stanoviska Výboru regionů 
Evropské unie,“ řekl hejtman. 

Stanoviska schvaloval výbor k tématům: globální přístup k migraci a mobilitě, posílení 
vnitřní solidarity EU v oblasti azylu, finanční nástroje EU v oblasti vnitřních věcí, ekologicky 
a sociálně udržitelná města (na žádost dánského předsednictví Rady o vypracování 
stanoviska ze dne 4. ledna 2012), mechanismus monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů, program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), evropská územní 
spolupráce zpravodaje pana Petra Osvalda, zastupitele města Plzeň, nástroj pro propojení 
Evropy zpravodaje Ivana Žagara (starosta města Slovenska Bystrica, transevropská 
energetická infrastruktura, Horizont 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace) a 
mechanismus civilní ochrany Unie 

Podle článku 55 jednacího řádu předložil generální tajemník plenárnímu shromáždění zprávu 
o dopadu stanovisek Výboru. Tato zpráva shrnuje dopady stanovisek Výboru v hlavních 
oblastech jeho politické činnosti. V průběhu roku 2011 bylo přijato celkem 62 stanovisek. 

 

24. 7. 2012 

Hlavní	město	Praha	podpořilo	projekt	MIGRA	na	pomoc	přistěhovalcům	
Na červencové tiskové konferenci zástupci Regionální rozvojové agentury Střední Čechy 
představili projekt MIGRA zaměřený na začleňování přistěhovalců do většinové společnosti. 
Partnerem projektu se stalo i hlavním město prostřednictvím své agentury Rozvojové 
projekty Praha, a. s. 

Projekt MIGRA představuje nástroj financovaný z prostředků Evropské unie pro integraci 
přistěhovalých osob na trhu práce v hostitelských zemích EU. Má za úkol přispět k tomu, aby 
se migranti nestávali pasivními příjemci sociálních dávek, ale naopak vytvářeli hodnoty a 
díky své pracovní aktivitě přispívali do veřejných rozpočtů hostitelské země. 

Cílem projektu je vytvoření nástrojů – výukových modulů, které zahrnují souhrn 
dlouholetých zkušeností „starých“ zemí Evropské unie (Německo, Belgie, Francie a Itálie) se 
začleňováním migrantů do trhu práce na straně jedné a jejich přijímání ve firmách na straně 
druhé. Moduly jsou doplněny o specifika „nových“ zemí, tedy v tomto případě České a 
Slovenské republiky. K tomu dr. Jiří Svítek, ředitel rozvojové agentury dodává: „Jde o přímo 
podporu segmentu malého a středního podnikání s tím, že 90 % přímých dopadů a efektů 
projektu se projeví na území hl. m. Prahy, a to jak přímo prostřednictvím malých a středních 
firem, tak asociací a sdružení migrantů a institucí, které se problematikou migrace zabývají a 
které již nyní ověřují výstupy projektu v praxi.“ 

„Jsem ráda, že se jako akciová společnost hlavního města podílíme na tomto projektu. 
Konkrétně jsme poskytli prostory pro konání projektového setkání a tiskové konference,“ 
uvedla ředitelka společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., Ing. Jitka Kárníková. „V našem 
vlastním projektu Akcelerace sledujeme cíle podpory a rozvoje podnikání. Ten však nemůže 
čerpat prostředky z fondů EU. Projekt MIGRA se zase zaměřuje na propojení podnikatelů a 
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zaměstnavatelů s přistěhovalci, takže propojení obou projektů je logické a smysluplné,“ 
dodala ředitelka Kárníková. 

Projekt MIGRA je multilaterálním projektem programu celoživotního vzdělávání Grundtvig a 
díky výše uvedené spolupráci je možné začlenit i pražské subjekty do projektu. To přináší 
bezprostřední prospěch i pro ně, ale především se tímto vytváří předpolí pro další společné 
„nadregionální“, tedy v tomto případě středočesko-pražské projekty. A o tom, že tyto záměry 
se již daří konkretizovat, svědčí právě zahajovaná realizace projektu City Regio v programu 
Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, v němž již nyní spolupracuje hlavní město 
prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s., s rozvojovou agenturou a 
Městskou částí Praha 9 s rozpočtem téměř 3 mil. EURO. 

 

24. 7. 2012 

Člověk	v	tísni	pomáhá	syrským	uprchlíkům	v	Jordánsku	
Člověk v tísni uvolnil z humanitárního fondu Klubu přátel milion korun na psychosociální 
pomoc pro syrské uprchlíky v Jordánsku, kterých do země utíká až dva tisíce denně. Týmy 
partnerské organizace Noor Al Husein Foundation ve spolupráci s dobrovolníky z řad 
samotných Syřanů pomáhají běžencům, jež jsou v nejtíživější situaci a poskytují jim 
psychosociální pomoc a právní poradenství. Počet syrských uprchlíků se zostřením bojů v 
zemi dramaticky narůstá a jejich situace se každým dnem zhoršuje. 

„Většina utíkajících Syřanů jsou chudí lidé bez vzdělání. Hranice přecházejí zpravidla v noci a 
ilegálně, většina nikdy v životě nevlastnila cestovní pas. Přicházejí s prázdnýma rukama, 
strachem o svoji budoucnost a o bezpečí těch, kteří se v Sýrii ještě rozhodli zůstat. Syrský 
režim se mstí, a to brutálně – velká většina utečenců byla mučena nebo přítomna mučení 
někoho z rodin. I ze strachu o své bližní se jich v Jordánsku stále tak málo oficiálně 
registruje,“ přibližuje koordinátorka blízkovýchodních programů ČvT Jitka Škovránková. 

V zemi se dosud oficiálně registrovalo téměř 35 tisíc uprchlíků. Až třetina všech syrských 
utečenců v Jordánsku míří do Ammánu. Právě tam působí 25 vyškolených psychologů z 
partnerské organizace Noor Al Husein Foundation. Potenciální klienty psychosociální 
pomoci jim vytipuje 20 dobrovolníků z řad uprchlých Syřanů.  

 „Se Syřany spolupracujeme, protože jsou své komunitě nejblíž a krajané se nebojí se jim se 
svými problémy svěřit. Navíc tak dostávají šanci vydělat si nějaké prostředky,“ říká Jitka 
Škovránková a dodává, že Syřané nesmí v Jordánsku legálně pracovat. „Ekonomická situace 
běženců je tristní, většina postupně rozprodává osobní věci, zadlužuje se a zůstává odkázaná 
na pomoc nevládních organizací,“ dodává Škovránková. 

Vyškolení zaměstnanci Noor Al Husein Foundation potom rodiny navštěvují. Uprchlíkům 
často vysvětlují, na jakou péči nebo služby mají v Jordánsku právo. Pomocí rozhovorů a 
jednoduchého dotazníku zjišťují, jakými trpí obtížemi. S psychickými problémy se snaží 
pomoct pravidelnými osobními terapeutickými schůzkami. Pokud jsou poruchy závažnější, 
pomohou jim vyhledat pomoc psychiatra a zajistí návštěvu nemocnice. 

Dosud takto v Ammánu a městě Zarqa pomohli 107 rodinám. O psychickou pomoc, kterou 
spolu s partnery poskytuje Člověk v tísni, je obrovský zájem a na čekacím listu je nyní kolem 
120 rodin běženců.  

 

117 



30. 7. 2012 

Byly	schváleny	další	projekty	přeshraniční	spolupráce	Čechů	a	Němců		
O osudu třinácti projektů, které se ucházely o příspěvek z Evropského fondu regionálního 
rozvoje, rozhodovali na svém jednání v bavorském Deggendorfu členové Monitorovacího 
výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2007-2013. Uspělo jich deset, z toho čtyři vznikaly také v Karlovarském kraji. Celková 
schválená dotace činí 3,26 milionu eur.  

 V rámci projektu Česko-bavorská síť digitálních historických pramenů bude vytvořen a na 
internetové platformě Porta fontium umístěn inventář všech archiválií se vztahem k českému 
a bavorskému území uložených ve státních archivech České republiky a Bavorska. Na 
detailním zmapování dokumentů ke společné historii Čechů a Bavorů do roku 1990 budou 
spolupracovat odborní pracovníci z Chebu a Klatov. 

Na historii česko-bavorského pohraničí jsou zaměřeny i další dva podpořené projekty: 
Historické jesličky ze západních Čech a města Marktredwitz a Salonní vagón 10242 – Na 
cestě s kancléři 1937-1988. V rámci prvního z těchto projektů budou odborně zkoumány a 
veřejnosti představeny historické jesličky z pohraničí. Různé typy betlémů ze dřeva, papíru, 
těsta, hlíny nebo porcelánu budou k vidění v Chebu a Marktredwitz. Při realizaci druhého z 
projektů natočí čeští a bavorští studenti ve spolupráci s odborníky hraný dokumentární film 
zachycující dějinné události 20. století, v nichž hrál svou roli vagón 10242. Ten byl v roce 
1937 vyroben pro Adolfa Hitlera, vozil ale i Benita Mussoliniho, polního maršála 
Montgomeryho, nebo německého kancléře Willyho Brandta.  

V rámci posledního ze čtyř podpořených projektů bude spolufinancována činnost 
Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis. 

 

30. 7. 2012 

ADRA	finančně	podpořila	Dům	bezpečí	v	Srbsku	
V srbském městě Smederevo od roku 2010 funguje ubytovací zařízení a rehabilitační centrum 
pro ženy a děti, které se staly obětí domácího násilí. ADRA ČR se letos rozhodla provoz 
tohoto domu finančně podpořit. Problematice ochrany obětí domácího násilí v Srbsku se 
ADRA věnuje dlouhodobě, první projekt s touto tematikou zde realizovala již v roce 2006. 

V Domě bezpečí ve Smederevu se může ubytovat až 30 klientů. Mohou využívat sedm pokojů, 
kuchyň, jídelnu a společný denní obývací prostor. Klientům poskytuje služby osm 
specializovaných pracovníků, mezi nimi psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, i 
vyškolení dobrovolníci. V rámci této podpory je zřízena i krizová telefonní linka, na kterou se 
oběti mohou obracet 24 hodin denně. Domov bezpečí spolupracuje s místními úřady, policií i 
ostatními nevládními organizacemi. ADRA ČR jeho provoz v letošním roce podpořila částkou 
75 tisíc korun. 

„Od té doby, co jsem s dětmi přišla do centra, se cítím v bezpečí. Vždy, když se objevil 
problém, personál na nás měl čas a pomohl nám. Pochopila jsem tu, že žádná žena by nikdy 
neměla podstupovat násilí, pro každou situaci existuje řešení,“ uvádí Ljubica, klientka Domu 
bezpečí. 
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Balkánské státy patří mezi země s vysokým počtem případů domácího násilí a podle statistik 
se například v Srbsku každá druhá žena setkává s psychickým terorem, každá třetí s fyzickým. 
Do devadesátých let minulého století se přitom v Srbsku o problému domácího násilí téměř 
nemluvilo, první azylový dům vznikl v Bělehradě až v roce 2002. Již v roce 2006 ADRA ČR 
zahájila v Srbsku rozvojový projekt, ve své době jeden z největších, jehož cílem byla podpora 
Centra pro oběti domácího násilí v Kragujevaci, v rámci kterého působila poradna i dům 
bezpečí. Součástí projektu byla také školení místních pracovníků, v rámci kterých svým 
srbským kolegům předávali zkušenosti odborníci z ČR, včetně zaměstnanců z ADRA pobočky 
v Hradci Králové, kde od roku 2003 rovněž funguje Poradna pro oběti násilí a trestné 
činnosti. I po skončení tohoto projektu ADRA dále finančně podporovala provoz Domu 
bezpečí v Kragujevaci či realizaci osvětové kampaně. 

 

31. 7. 2012  

Zástupci	Červeného	kříže	navštívili	základu	v	Lógaru	
V úterý 31. července 2012 navštívili základnu Shank zástupci Mezinárodního výboru 
Červeného kříže. Během své návštěvy se zajímali obecně o podmínky v provincii a na 
základně. Ke krátkému jednání se sešli také se zástupci českého Provinčního rekonstrukčního 
týmu. 

Dvojstranného jednání se za českou stranu zúčastnila vedoucí civilní části Provinčního 
rekonstrukčního týmu Lógar Magdalena Pokludová a náčelnice skupiny CIMIC (civilně 
vojenské spolupráce) 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar nadporučice 
Silvie J. 

Během vzájemného rozhovoru se zástupci Červeného kříže živě zajímali zejména o nové 
vězení v Puli Alam, jehož výstavba byla financována Českou republikou, a také o projekty a 
pomoc českého Provinčního rekonstrukčního týmu místním obyvatelům v oblasti 
vodohospodářství, zemědělství, školství a zdravotnictví. 

Diskuze se pochopitelně dotkla i budoucnosti již realizovaných projektů po ukončení 
působení našeho Provinčního rekonstrukčního týmu ke konci roku 2012 a jejich předávání 
afghánské straně. 

 

31. 7. 2012 

Japonské	děti	z	oblasti	postižené	zemětřesením	a	tsunami	navštívily	
Středočeský	kraj	
Celkem 26 japonských středoškoláků, kteří před rokem prožili trauma v podobě ničivého 
zemětřesení a následnou vlnou tsunami, dnes zavítalo na půdu Krajského úřadu 
Středočeského kraje, kde je přivítala hejtmanka Zuzana Moravčíková. 

Návštěva mladých Japonců z města Hačinohe rozhodně nemá jen zdvořilostní charakter. Jde 
o projekt s názvem „Péče o duši pro děti z postižené oblasti“, který s japonskými partnery 
zorganizoval Rotary Club Praha. Středočeský kraj přispěl na náklady spojené s přepravou a 
ubytováním částkou 150 tisíc korun. 
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„Právě v situaci, kdy společnost čelí třeba velké přírodní katastrofě, je jasné, že lidskost není 
jen soukromou sférou vztahu mezi lidmi, ale musí jí být prodchnuta i politika státu. Já 
reprezentuji ve Středočeském kraji sociálně-demokratickou politickou stranu, která vidí 
priority ve správě společnosti právě v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče i mladé i 
seniory, stejně jako o ty, kteří se vlivem okolností ocitli v těžké životní situaci,“ sdělila 
hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková. Jak hejtmanka připomněla, že kraj 
klade důraz na podpory slabších členů společnosti, ať už jde o mladé rodiny či seniory.  „Proto 
stavíme mateřské školy a sociální ústavy pro nemocné a postižené,“ vysvětlila hejtmanka a 
upozornila i na velké zlepšení v oblasti dopravy a kultury.  

Bohaté kulturní dědictví měla tak možnost ocenit právě japonská návštěva, které byl 
umožněn vstup zdarma na prohlídku zámku Konopiště a hradu Křivoklát. Je to část jen toho, 
co mladí Japonci mohou v České republice za dva týdny zažít a co přispěje ke zmírnění 
následků traumatických zážitků. V programu dvoutýdenního pobytu je také zahrnuta 
prohlídka pražských pamětihodností a návštěva významných měst, jakými jsou například 
Český Krumlov, Karlovy Vary, Plzeň či Liberec. Za svého pobytu mají japonské dívky a 
chlapci řadu příležitostí se seznámit s historií, kulturou i se současným životem. Využijí také 
nabídky několika českých rodin, které se nabídly, že oběti hrozivého zemětřesení na dva dny 
ubytují ve svých domácnostech. 

	
31. 7. 2012 

Tým	Lékařů	bez	hranic	bojuje	s	epidemií	viru	ebola	v	Ugandě	
Pohotovostní tým mezinárodní humanitární zdravotnické organizace Lékaři bez hranic / 
Médecins Sans Frontières (MSF) pomáhá bojovat s epidemií viru ebola v Kigadi v oblasti 
Kibaale na západě Ugandy. Další týmy Lékařů bez hranic v Ugandě monitorují situaci.  
 
Epidemie eboly, potvrzená ugandskou vládou 28. července, si už vyžádala nejméně 14 obětí a 
nejméně 20 dalších lidí je virem pravděpodobně nakaženo. 
 
Prioritou týmu Lékařů bez hranic je identifikace a péče o nakažené lidi a také o ty, kdo s nimi 
byli v kontaktu, spolu se zajištěním fungování pohotovostních zdravotních služeb. Tým se 
také bude snažit o identifikaci zdroje a cest šíření viru, izolaci nakažených a zastavení dalšího 
přenosu nemoci.  
 
„Je velmi důležité rychle reagovat, najít centrum epidemie a co nejdříve ho izolovat,“ říká 
Olimpia de la Rosa, krizová koordinátorka Lékařů bez hranic pro boj s epidemií eboly v 
Ugandě. „Zásadní je také ochrana zdravotníků – proto úzce spolupracujeme s místními 
zdravotnickými týmy, které se již teď snaží o zamezení šíření viru.“ 
 
Krvácivá horečka ebola se rychle šíří přímým kontaktem s nakaženými lidmi a zvířaty. Může 
být přenášena krví, tělními tekutinami a také kontaktem s oblečením nakažené osoby. Je 
způsobována virem, který byl poprvé identifikován v roce 1976 v súdánské provincii Západní 
Equatoria a v Zairu (dnešní Demokratická republika Kongo). Pro zamezení šíření smrtícího 
viru jsou zásadní přísná kontrolní opatření. 
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srpen	2012	
 

1. 8. 2012 

Středočeský	kraj	podepsal	smlouvu	o	obchodně‐ekonomické,	vědecko‐
technické	a	kulturní spolupráci	s	Astrachaňskou	oblastí		

Podpisem Smlouvy o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci 
Astrachaňské oblasti se Středočeským krajem se dnes završilo několikaměsíční oboustranné 
jednání o kooperaci obou regionů Ruské federace a České republiky. Smlouvu v sídle 
krajského úřadu podepsala hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková a 
vicegubernátor Astrachaňské oblasti Konstantin Alexejevič Markelov.  

„Meziregionální i mezinárodní spolupráci přikládá Středočeský kraj dlouhodobě velkou 
důležitost. Již od počátku své existence usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly 
prospěšné pro občany i rozvoj kraje. Dosud se navazování takovýchto vztahů dařilo a věřím, 
že i spolupráce s ne tak známou Astrachaní bude pro náš region užitečným příspěvkem v 
prohlubování možností mezinárodní spolupráce,“ uvedla hejtmanka Zuzana Moravčíková.  

Vzájemná spolupráce mezi Středočeským krajem a Astrachaňskou oblastí byla smluvně 
zakotvena na dobu pěti let. Zaměřena je na oblast průmyslu, zemědělství, dopravy, obchodu, 
pracovní migraci, oblast vědy a techniky, kultury, cestovní ruch, sport, vzdělání a ochranu 
zdraví. Partnerské strany se též zavazují poskytovat součinnost při rozvíjení přímých styků 
mezi hospodářskými subjekty. 

V oblasti vzdělávání se například zavazují spolupracovat formou rozvíjení přímých 
partnerských vztahů mezi školními zařízeními včetně výměny studentů a pedagogů, školních 
pomůcek a metodické literatury. Dále se strany dohodly, že budou napomáhat rozvoji a 
navazování přímých kontaktů mezi divadly, knihovnami, muzei a uměleckými svazy. 
Součinnost a podporu též budou poskytovat při zajišťování uměleckých výstav i hostování 
skupin či sólistů na svém území. Podporovat budou vydávání společných publikací a překladů 
literárních děl.  V oblasti zdravotnictví se strany zavazují spolupracovat na rozvoji styků mezi 
zdravotními zařízeními včetně výměn odborníků, v oblasti cestovního ruchu a sportu na 
vytvoření výhodných podmínek pro jejich rozvoj a v oblasti životního prostředí spolupráci 
zaměřují na racionální využívání a obnovu přírodních zdrojů včetně zabezpečení ekologické 
bezpečnosti.  

První mezinárodní dohodu Středočeský kraj uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem 
Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi 
Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím (Polsko) a německou 
spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť čtyř regionálních partnerů byla v době svého 
založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů 
Evropské unie.  

Dalšími partnerskými regiony jsou Moskevská oblast (Rusko), Västra Götaland (Švédsko), 
Benátsko (Itálie), Sečuánsko (Čína), Mazowiecké vojvodství (Polsko), Opolské vojvodství 
(Polsko) a Bratislavský samosprávný kraj (Slovensko). 
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1. 8. 2012 

Ústecký	kraj	naplňuje	partnerství	s	čínskou	provincií	Anhui	v	oblasti	
zemědělství	
Delegace z čínské provincie Anhui (Ústecký kraj s ní má uzavřenou Smlouvu o spolupráci od 
roku 2009) v čele s asistentem guvernéra panem Shao je v Ústeckém kraji, kde se seznamuje 
s místní zemědělskou výrobou. Cílem je vytvořit aktivní spolupráci s místními zemědělci. Na 
úřadě je přivítal náměstek hejtmanky Arno Fišera. 

 „Jsem rád, že se ukazuje, že naše partnerství není jen formální, ale naplňuje se v konkrétní 
oblasti, kterou je zemědělství. Věřím, že Ústecký kraj má co nabídnout. Důkazem jsou naši 
zemědělci, kteří přinášejí jasnou vizi budoucí spolupráce v oblasti ovocnářství, chovu 
masného skotu či pěstování řepky a pšenice,“ řekl náměstek Arno Fišera v úvodu setkání na 
krajském úřadu. Zde se prezentovala Krajská agrární komora, ale také zástupci společností 
Agrokomplex, Sempra Litoměřice či Agrocom Hrušovany. Čínská delegace měla o veškeré 
informace velký zájem, stejně jako o prohlídku zemědělských podniků v praxi. 

V odpoledních hodinách je v programu návštěva Zemědělského družstva Astur Straškov s 
prohlídkou mechanizace, sklizně obilí a kravína. Stranou nezůstane ani ústecké vinařství a 
chmelařství. Návštěva si prohlédne Žernosecké vinařství a zítra Chmelařský institut. 

Místní zemědělci měli zájem o výměnu nových odrůd hrušek či skotu a také o 
zprostředkování zkušeností z intenzivního pěstování pšenice a řepky. 

 

2. 8. 2012 

Hejtman	Libereckého	kraje	jednal	s	členem	Rady	Dolnoslezského	
vojvodství		
Hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD) se dnes v sídle Libereckého kraje v Liberci setkal s 
Jerzy Tutajem, členem Rady Dolnoslezského vojvodství zodpovědného za regionální rozvoj.  

Účelem jednání byla prezentace přípravy strategie Dolnoslezského vojvodství v souvislosti se 
sousedstvím s Libereckým krajem. 

“Přeshraniční spolupráce je v zájmu obou regionů, zvláště je třeba koordinovat velké projekty 
tak, aby byly smysluplně čerpány finanční prostředky Evropské unie,“ uvedl mimo jiné 
hejtman a poukázal na snahu českých a polských krajů vytvořit Evropské seskupení ESUS 
ještě za účasti Saska. 

„Žel, zatím saská strana k tomuto záměru přistupuje dosti rezervovaně,“ podotkl hejtman. 

Jerzy Tutaj prezentoval novou regionální strategii Dolnoslezského vojvodství. Jako hlavní 
linii uvedl záměr vytvářet zejména velké projekty, které by byly více efektivní a smysluplnější, 
než dosud roztříštěná struktura 1500 malých či větších projektů. 

„Jako příklad uvádím projekt Rynk Krkonošsky, což by znamenalo začlenění českých a 
saských příhraničních regionů tak, aby turisté mohli do tohoto vybudovaného centra - 
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„rynku“ přijíždět nejméně na týden a pořád měli obrovskou rekreační nabídku činností a 
nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských aktivit,“ řekl Tutaj. 

Hejtman Stanislav Eichler a člen Rady DSV Jerzy Tutaj se shodli na vytvoření pracovní 
skupiny, která by posoudila jednotlivě projekty, stanovila jejich priority a některé doporučila 
zastupitelům obou krajů k realizaci. 

„První jednání by se mohlo uskutečnit již v září,“ prozradil hejtman. 

 

2. 8. 2012 

Český	Červený	kříž	se	zapojil	do	programu	Network	on	Return	‐	s	námi	je	
návrat	snazší	
Český červený kříž se aktivně zapojil do nového mezinárodního projektu s názvem Network 
on Return. Partnerem je Švédský červený kříž, který je zároveň garantem celého projektu.  

Cílem projektu s mottem S námi je návrat snazší je vybudování sítě tvořené evropskými 
Národními společnostmi ČK/ČP, které se v jeho rámci podílejí na pomoci pro neúspěšné 
žadatele o azyl v Evropě. Český červený kříž bude poskytovat pomoc neúspěšným žadatelům 
o azyl a ostatním migrantům, kteří se dobrovolně rozhodnou vrátit do země svého původu. 

 

Pro ČČK toto není první zkušenost s problematikou dobrovolných návratů do zemí původů, 
neboť již čtvrtým rokem spolupracuje se Správou uprchlických zařízení (SUZ) Ministerstva 
vnitra. ČČK se stal vstupem do projektu a následným podpisem smlouvy zodpovědným pro 
administraci všech neúspěšných žadatelů o azyl ze zemí Ruské federace, kteří se nacházejí v 
evropských zemích.  

Podstatou agendy, která náleží na základě smlouvy do kompetence ČČK, je registrace 
neúspěšných žadatelů o azyl majících občanství Ruské federace a poskytnutí předodjezdové 
konzultace v oblastech: bezpečnost, právní systém, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, 
zaměstnanost, apod.  

Projekt je financován Evropským návratovým fondem a Ministerstvem vnitra Švédska.  

 

2. 8. 2012 

Zasedání	Evropského	parlamentu	mládeže	proběhlo	v	Českých	
Budějovicích		
European Forum Budweis 2012 proběhlo v Českých Budějovicích ve dnech 2. -12. srpna 2012 
a zúčastnilo se ho na 170 studentů z celé Evropy. Záštitu nad zasedáním v Českých 
Budějovicích převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. 

Studenti rokovali o nejaktuálnějších problémech mezinárodní politiky. Hlavním tématem 
tohoto zasedání byla meziregionální spolupráce v Evropě. Toto téma je jedním z 
nejdůležitějších v regionu jižních Čech. 
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Evropský parlament mládeže (anglicky European Youth Parliament - EYP) je nepolitická a 
nevýdělečná mezinárodní studentská organizace. EYP pořádá konference, na kterých 
převážně středoškolští studenti diskutují o různých tématech evropské politiky. EYP byl 
založen v roce 1998 ve Francii. Od roku 2005 spadá pod německou nadaci Heinz 
Schwarzkopf-Stiftung, která zajišťuje jeho nepolitický a neziskový charakter. 

V jednotlivých státech Evropy působí takzvané „národní komise" - smluvně vázané 
organizace jednající jménem EYP ve své zemi. EYP nepůsobí pouze v Evropské unii, ale v 
mnoha dalších zemích Evropy. V roce 2011 EYP sdružoval národní komise z 36 zemí. 

Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR) je občanské sdružení pořádající studentské 
konference, kterých se každý rok účastní přes 150 studentů středních škol. EPM v ČR navíc 
vybírá delegáty, kteří reprezentují ČR na mezinárodních fórech. EPM v ČR vznikl na 
ustavující schůzi 27. listopadu 1998 a jako občanské sdružení byl registrován 18. ledna 1999. 
Členy jsou studenti, kteří absolvovali zahraniční zasedání EYP a učitelé, kteří mají zájem se 
podílet na rozvoji organizace. 

 

6. 8. 2012 

V	rámci	česko‐rakouské	přeshraniční	spolupráce	proběhl	další	ročník	
Mladé	univerzity Waldviertel	2012	

V pondělí 6. srpna začal už čtvrtý ročník Mladé univerzity Waldviertel 2012, která je určena 
pro české a rakouské děti ve věku 11 – 14 let. Na letošní akci se přihlásilo 106 dětí, což je 
zatím nejvíce za dobu konání Mladé univerzity, z Rakouska je 71 dětí, z Kraje Vysočina 
přijede 35 dětí. Téma letošního ročníku je „Naše Země – naše zodpovědnost“. Mladá 
univerzita Waldviertel probíhá formou dopoledních přednášek a odpoledních praktických 
workshopů, večery patří zábavě a navazování nových kontaktů. 

Mladá univerzita Waldviertel je součástí projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-
rakouských hranic – 60 let EU. Tento projekt je podpořen Evropskou unií, Evropským 
fondem pro regionální rozvoj z programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká 
republika 2007 – 2013. Díky této podpoře je konání Mladé univerzity zajištěno i v roce 2013. 
Příští rok se Mladá univerzita uskuteční v termínu 5.- 9. srpna 2013. 

 

8. 8. 2012  

Česká	armáda	se	zapojila	do	humanitárních	projektů	v	Afgánistánu	
21 humanitárních projektů a projektů rychlého dopadu zaměřených na oblast školství, 
vzdělávání žen a zdravotnictví jsou vizitkou úspěšné práce skupiny CIMIC (vojensko-civilní 
spolupráce) 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar, kterou za sebou její 
příslušníci zanechávají po šesti měsících působení v Afghánistánu. 

Ačkoliv byla činnost skupiny CIMIC 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar 
limitována přidělenými finančními prostředky, které tentokráte pocházely výhradně z 
výtěžků humanitárních sbírek a darů, podařilo se vojákům znovu udělat pořádný kus práce. 
Vždyť jedenadvacet projektů je samo o sobě úctyhodným číslem. O některých z nich, jako 
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například o malířské soutěži, znalostních telefonických soutěžích v místních rádiích či o 
letácích a přednášce o nebezpečí nevybuchlé munice a výbušných nástrah pro děti, jsme již 
psali. Řada dalších projektů však zůstala dosud nezmíněna. „Ptáte-li se na naše další větší 
projekty, tak bych ráda uvedla například potravinové balíčky pro místní chudé rodiny 
předávané v rámci oslav Dne matek, právě zahájený krejčovský kurz a kurz čtení a psaní 
určený dospělým ženám v distriktu Muhammad Agha, nebo dodávku zdravotnického 
materiálu pro provinční nemocnici v Puli Alam,“ vyjmenovává jednotlivé aktivity vedoucí 
skupiny CIMIC nadporučice Silvie J. a pokračuje: „Hodně jsme se zaměřili i na přímou 
pomoc ve školách, které jsme v rámci našich patrol často navštěvovali, a to jak v dívčích, tak i 
v chlapeckých. Děti a jejich školy jsme obdarovali nejen drobnými školními pomůckami, ale i 
sadami učebnic, slovníků a pro dívčí školu Bibi Fatina Zahra v Kolangaru jsme ve spolupráci s 
kaplanem naší jednotky koupili nový velký stan s kobercem. Ve škole jej potřebují jako 
náhradu za již zničený, který slouží z kapacitních důvodů při výuce místo klasické třídy.“ 

V činnosti skupiny CIMIC 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu pak nelze 
opomenout ani podporu příslušníků Afghánských bezpečnostních sil. „S využitím materiálu 
ze starých českých autolékárniček jsme připravili několik zásilek zdravotnických balíčků, 
které putovaly jak k jednotkám Afghánské národní policie, Afghánské národní armády a k 
hasičům zde v provincii Lógar, tak i do provincie Wardak, kde se o jejich další distribuci 
postarali naši kolegové ze 3. a 4. jednotky OMLT (výcvikový a poradní tým),“ říká k tématu 
nadporučice Silvie J. Příslušníci Afghánských bezpečnostních sil si přitom tento u nás již 
nepotřebný materiál, který by bez aktivity a úsilí mnoha dobrovolníků skončil nejspíše v koši, 
velmi považují. Obsah z důvodu změny zákona vyřazených autolékárniček zde najde znovu 
smysluplné využití jak při výcviku, tak i v případě skutečných bojových zranění a nehod. Další 
podporou pro vládu na provinční úrovni i pro jednotky Afghánské národní policie pak bylo 
také několik rozhlasových spotů připravených rovněž ve spolupráci s naším CIMIC. 

To vše a mnohé další přitom zvládl CIMIC realizovat s rozpočtem pouhých 20 000 dolarů a s 
využitím části již dříve nakoupeného a získaného humanitárního a zdravotnického materiálu. 
Práce CIMIC v Lógaru by však nebyla možná bez podpory dárců z České republiky, neboť 
právě oni poskytli v plné výši uvedené finanční prostředky. Jmenovitě to byla mezinárodní 
dobrovolná humanitární a mírová organizace Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, v jejímž 
čele stojí Běla Gran Jensen, Pražské arcibiskupství a stovky dalších drobných dárců v tradiční 
sbírce katolických farníků pořádané ve spolupráci s vojenskými kaplany.  

 

10. 8. 2012 

Hejtmanka	Středočeského	kraje	na	dvoudenní	pracovní	návštěvě	v		Bruselu	
Hejtmanka Zuzana Moravčíková přicestovala na dvoudenní pracovní návštěvu Bruselu.  

Během své návštěvy Bruselu jednala hejtmanka Zuzana Moravčíková dne 8. srpna 2012 na 
Stálém zastoupení České republiky při EU s velvyslankyní Milenou Vicenovou. Jednání se 
týkalo aktuálního vývoje situace v oblasti strukturálních fondů, především Regionálního 
operačního programu Střední Čechy a opatření nezbytných pro co nejrychlejší obnovení 
čerpání prostředků u těch programů, které byly pozastaveny.  

Jedná se o programy Životní prostředí, Doprava, ROP Severozápad, Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, Podnikání pro inovace, ROP Střední Čechy, Přeshraniční spolupráce 
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ČR-PL. V uvedených případech bude čerpání obnoveno až poté, co budou známy výsledky 
auditů. U těchto operačních programů je nutné co nejrychleji nalézt shodu na nápravných 
opatřeních aby mohlo být proplácení prostředků obnoveno i zde a aby nedošlo ke ztrátám z 
celkové alokace ze strukturálních fondů pro Českou republiku. Evropskou komisí budou 
českým úřadům zaslány specifické dopisy týkající se těchto programů.  

Hejtmanka Moravčíková považuje řešení vzniklé situace za svou prioritu a je připravena 
učinit všechny potřebné kroky směrem k dosažení rychlého a efektivního východiska a co 
nejrychlejšímu obnovení plateb.  

Hejtmanka se během druhého dne své návštěvy rovněž sešla s velvyslancem České republiky 
při Belgickém království Ivo Šrámkem. Hovořili např. o možnostech vzájemné spolupráce při 
navazování a rozvíjení styků s regionálními orgány a organizacemi v Belgii. 

 

10. 8. 2012 

Jihomoravský	kraj	navštívila	delegace	mládeže	z	Estonska		
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek v pátek 10. srpna 2012 přijal v prostorách krajského 
úřadu delegaci mládeže z estonského města Kilingi-Nõmme, která na jih Moravy zamířila 
prostřednictvím programu Mládež v akci. 

Delegace z Estonska navštívila Jihomoravský kraj v rámci projektu ''I já jsem mladým 
aktivním Evropanem'', jehož realizátory jsou město Olešnice a estonské město Kilingi-
Nõmme. Partnerství mezi jihomoravskou Olešnicí a Kilingi-Nõmme funguje již desátým 
rokem. 

Program Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní 
komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s 
mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. 

 

10. 8. 2012 

Metropolita	českých	zemí	a	Slovenska	posvětil	základy	chrámu	sv.	
Rostislava	na	jihozápadní	Aljašce	
Na své misijní cestě po Aljašce v srpnu 2012 metropolita českých zemí a Slovenska Kryštof 
posvětil základy chrámu zasvěceného velkomoravskému knížeti sv. Rostislavovi ve městě 
Tuluksak na jihozápadní Aljašce. Tuto oblast obývá převážně komunita místních obyvatel 
kmene Yupik, jež přijala pravoslaví od ruských misionářů již před více než 200 lety a udržuje 
nám blízkou cyrilometodějskou tradici. Chrám, na který místní věřící již sesbírali prostředky, 
bude postaven na jaře příštího roku. Vladyka věnoval do budoucího chrámu dřevěnou psanou 
ikonu našeho světce a do každé pravoslavné rodiny v Tuluksaku také tištěnou podobu této 
ikony. Svěcení byl přítomen místní vladyka Benjamin, biskup sanfranciský a celého Západu, 
pod něhož diecéze Aljašky kanonicky náleží. Chrám byl posvěcen právě v jubilejním roce sv. 
knížete Rostislava, který si naše církev připomíná v souvislosti s 1150. výročím příchodu 
svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, který oslavíme příští rok v květnu v 
Mikulčicích. Na své cestě po několika desítkách pravoslavných farností jihozápadní Aljašky 
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vladyka stále připomínal vzájemné pouto, které naše církve díky cyrilometodějské tradici 
spojuje. Ač bohoslužebnému jazyku Yupik, který je nám velmi vzdálený, nerozumíme 
rozumem, rozumíme mu srdcem, protože pravoslavní křesťané již po téměř dvě tisíciletí 
slouží stále stejné bohoslužby na celém světě. 

 

14. 8. 2012 

Znevýhodněné	děti	ze	Zakarpatí	navštívily	Kraj	Vysočina	
Ve dnech 12. až 15. 8. navštívila Kraj Vysočina pod vedením řeckokatolického faráře skupina 
dětí a mládeže z ukrajinské vesnice Bohdan v Zakarpatí. Otec Volodymyr Prodanec se tam se 
svou ženou stará o potřebné děti - sirotky a děti ze sociálně slabých rodin. Kraj Vysočina, 
který je od roku 2008 partnerským regionem Zakarpatské oblasti, jim pomáhá na Ukrajině 
financovat centrum pro děti a mládež, které dokonce ponese název Vysočina. „Výška 
příspěvku na výstavbu centra je sto tisíc korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Vladimír 
Novotný 

Kromě Kraje Vysočina podporu ukrajinským dětem v Bohdanu projevil také Dětský domov 
Humpolec, když sirotkům a sociálně slabým v péči faráře poskytl humanitární pomoc v 
podobě oblečení, hraček a jiného.  

 

15. 8. 2012 

Delegace	Jihomoravského	kraje	na	oslavách	státního	svátku	
Lichtenštejnského	knížectví	
Delegace Jihomoravského kraje v čele s radním Davidem Mackem oslavila 15. srpna 2012 ve 
Vaduzu státní svátek Lichtenštejnského knížectví. 

 Jihomoravskou delegaci doprovázela Maria-Pia Kothbauer, princezna z Lichtenštejna a 
velvyslankyně pro ČR. Součástí návštěvy bylo i setkání s vládnoucím knížetem Janem 
Adamem II., kněžnou Marií, korunním princem Aloisem a ministryní zahraničních Aurelií 
Frick. 

 

17. 8. 2012 

Nadace	Člověk	v	tísni	odsoudila	trest	pro	Pussy	Riot	jako	další	politický	
rozsudek	v	Rusku	
Páteční odsouzení trojice aktivistek ze skupiny Pussy Riot Marie Aljochinové, Naděždy 
Tolokonnikovové a Jekatěriny Samucevičové je smutnou zprávou o stavu ruské justice. 
Jakkoli mohla akce dívčí skupiny v chrámu Christa Spasitele některým připadat 
kontroverzní, hodnocení činu jako „vyvolávání náboženské nesnášenlivosti“ ani dvouletý trest 
nejsou přiměřené a svědčí o politickém pozadí celého rozsudku. 

Píseň „Bohorodičko, vyžeň Putina“ v chrámu Christa Spasitele, reagující na otevřenou 
podporu prezidentského kandidáta Putina ze strany patriarchy Kirilla, byla jen jedním z celé 

 

127 



série happeningů kritických k poměrům v zemi. Například v prosinci 2011 vylezly členky 
Pussy Riot na střechu jedné z věznic, kam byli sváženi zadržení z povolebních protestů, a 
zazpívaly tam píseň „Smrt věznicím, svobodu protestu“.  

„Soud nad Pussy Riot je další z příznaků rostoucí nesvobody v Rusku, procesu 
doprovázejícího návrat Vladimira Putina na post prezidenta: surové zatýkání při 
demonstracích, okázalé zatýkání lídrů opozice vpředvečer protestů, nové protidemonstrační 
zákony i legislativa označující neziskovky jako „zahraniční agenty“,“ řekl Marek Svoboda, 
ředitel Centra pro demokracii a lidská práva Člověka v tísni. Proces s Pussy Riot je pak podle 
něj nedílnou součástí tohoto trendu. 

„Nezbývá než doufat, že mezinárodní pozornost k případu napomůže spravedlivějšímu 
průběhu odvolacího řízení ve věci Pussy Riot i v dosud méně medializovaných případech, 
jako jsou například necelé dvě desítky obviněných za protesty 6. května, kde právě probíhá 
vyšetřování,“ dodal Marek Svoboda. 

 

21. 8. 2012 

Členové	komise	pro	mezinárodní	spolupráci	ze	Slezského	vojvodství	
navštívili	Moravskoslezský	kraj	

Ve dnech 20. - 21. srpna navštívili náš kraj členové Komise pro mezinárodní spolupráci a 
evropskou integraci sejmiku Slezského vojvodství, které vedl předseda komise Piotr Zienc. 
Návštěva se uskutečnila na pozvání zahraničního výboru zastupitelstva kraje.  

Cílem návštěvy byla nejen výměna zkušeností z oblasti mezinárodní spolupráce, ale zejména 
seznámení hostů s rozvojem cestovního ruchu v našem kraji včetně návštěvy některých 
zajímavých míst. 

Hosty přivítal Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje, který hostům přiblížil možnosti 
pro turistické vyžití návštěvníků a zmínil se o některých projektech, které kraj pro 
zatraktivnění turistického ruchu realizuje. (Beskydská magistrála, Jesenická magistrála, „Jak 
šmakuje Moravskoslezsko“…). V průběhu svého dvoudenního pobytu polští hosté navštívili 
Dolní oblast Vítkovic, město Štramberk, prohlédli si golfové hřiště v Šilheřovicích. Mimo tuto 
turistickou tématiku se seznámili s činností Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. 
Program, který hosté v našem kraji absolvovali, velmi zaujal s konstatováním, že se budou do 
Moravskoslezského kraje rádi vracet. 

Setkání členů zahraničního výboru Moravskoslezského kraje a partnerské Komise pro 
mezinárodní spolupráci a evropskou integraci ze Slezského vojvodství, se uskutečnilo v tomto 
roce již podruhé. V květnu navštívil zahraniční výbor Slezské vojvodství, kde se členové měli 
možnost seznámit s technickými památkami na tzv. „Stezce technických památek“, kterou 
vojvodství pro turisty postupně realizuje. 

 

 

 

 

128 



21. 8. 2012 

V	rámci	spolupráce	výrobců	zemědělské	techniky	z	Vysočiny	a	Běloruska	
navštívily	děti	z	Gomelské	oblasti		Vysočinu	
Deset letních dní trávila v areálu tábora v Kletečné na Pelhřimovsku čtyřicítka dětí z 
Gomelské oblasti Běloruska. V návaznosti na mnohaletou spolupráci výrobců zemědělské 
techniky Agrostroj a Gomselmaš každoročně na Vysočinu za koupáním, památkami, 
pohybem a přírodou přijíždí skupina dětí s pedagogickým doprovodem. 

 „Rád bych poděkoval všem organizátorům, kteří nyní bez oficiálního zájmu a podpory 
udržují mezinárodní přátelské vazby a ve svém volném čase zabezpečují pobyt a připravují 
program pro děti z Běloruska. Věřím, že Vysočina svým čistým životním prostředím, 
přírodním bohatstvím a spoustou historicky cenných míst má mladé běloruské generaci co 
nabídnout,“ sdělil při svém setkání s běloruskými hosty Jiří Běhounek, hejtman Kraje 
Vysočina.  

Historicky sahá spolupráce českých a běloruských organizátorů o 35 let zpět. Významně pak 
posílila po roce 1986, kdy Gomelská oblast Běloruska a samotné město Gomel bylo výrazně 
zasažené havárií jaderné elektrárny Černobyl. Na ozdravný pobyt v minulosti jezdily i skupiny 
dospělých. 

 

24. 8. 2012 

Moravskoslezský	kraj	navštívila	delegace	z	Ruska	
Ve dnech 22. -24. srpna zavítali zástupci z partnerského regionu Vologodské oblasti Ruské 
federace na třídenní návštěvu do Moravskoslezského kraje.  

Zástupci Ministerstva pro Mimořádné události Ruska pro Vologodskou oblast pod vedením 
prvního zástupce náčelníka Ministerstva pro mimořádné události Ruska pro Vologodskou 
oblast Vladimira Kality přijeli získat know-how pro budoucí rozvoj jejich plánovaného 
integrovaného záchranného systému a zároveň načerpat zkušenosti s fungováním jednotek 
sboru dobrovolných hasičů, které plánují zakládat. V Ruské federaci totiž dobrovolné 
jednotky byly zrušeny před cca sto lety a nyní zde funguje několik úrovní profesionálních 
hasičských jednotek. To se však má v nejbližší době změnit. 

Během náročného programu získali zástupci z partnerského regionu nejen cenné rady, ale 
měli možnost zavítat na některé požární stanice dobrovolných hasičů, kde se mohli přímo na 
místě seznámit s prostory dislokace, technickým vybavením a jejich vozovým parkem. 
Zajímali se o zkušenosti dobrovolných hasičů při jednotlivých zásazích a byli nadmíru 
překvapeni odhodláním, disciplinou a jejich zodpovědným přístupem. 

Dalším cílem bylo získání zkušeností v oblasti integrovaného záchranného systému. Již nyní 
totiž ve Vologodské oblasti schvalují projekt, který má fungovat po vzoru nešeho centra pro 
tísňové volání (112). Proto byla jedním z bodů i návštěva IBC (Integrované bezpečnostní 
centrum), které patří ve střední Evropě k těm nejsofistikovanějším a nejmodernějším. 
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24. 8. 2012 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	se	setkal	s	čínským	velvyslancem	
Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a velvyslanec 
Čínské lidové republiky v České republice, pan YU QINGTAI v pátek 24. srpna 2012 společně 
diskutovali o otázkách spolupráce mezi českými a čínskými regiony. 

 Příležitosti pro investování čínských firem v Jihomoravském kraji, podporu jihomoravských 
firem a jejich produktů v Číně, společný rozvoj turistiky, spolupráce v oblasti infrastruktury, 
technologických zón a high-tech nebo spolupráce mezi vysokými školami – to jsou jen 
některé oblasti, o kterých společně diskutovali při návštěvě velvyslance Čínské lidové 
republiky na jižní Moravě Jeho Excelence YU QINGTAI a předseda Asociace krajů ČR a 
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. 

 „Dlouhodobou politikou Asociace krajů České republiky a Jihomoravského kraje je udělat 
vše pro to, abychom do našich regionů přivedli investory, podpořili rozvoj podnikání a 
vytvářeli podmínky pro vznik nových pracovních míst,“ říká Michal Hašek a dodává: „Úzkou 
obchodní a ekonomickou spolupráci s čínskými regiony považujeme za jeden z důležitých 
faktorů při rozvoji našich krajů.“ 

 Proto Asociace krajů České republiky podpořila jednání premiéra Nečase na setkání zemí 
střední a východní Evropy s premiérem Čínské lidové republiky Wen Jiabaem v dubnu 
letošního roku a odsouhlasila zapojení do Plánu vzájemné ekonomické spolupráce 
představeného ve Varšavě. 

 Projekty Varšavské iniciativy (viz příloha ZDE (doc, 28 kB)) jsou jedinečnou příležitostí a 
bylo by naprosto nezodpovědné je nevyužít pro rozvoj českých regionů a České republiky, 
zvlášť v době velkých ekonomických problémů v Evropě. 

 Asociace krajů proto oslovila premiéra České republiky se žádostí o jeho podporu při co 
nejrychlejší realizaci projektů s významnými pozitivními dopady pro národní ekonomiky a o 
zajištění rozvoje vztahů mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou na úroveň 
obvyklou mezi ostatním zeměmi Evropské unie. Spolupráce vycházející z tradičně dobrých 
vztahů, založených na principech vzájemného respektování územní celistvosti a politiky 
nevměšování se. 

 Rádi bychom, aby spolupráce mezi zainteresovanými ministerstvy a kraji při podpoře 
investic a exportu nebo turistického ruchu byla rychlá a efektivní a abychom dokázali tuto 
příležitost využít obdobným způsobem, jakým spolupráci s Čínskou lidovou republikou 
využívají při vzájemném rozvoji svých zemí naši sousedé v Polsku či Německu. Do pracovního 
týmu, o jehož zřízení jsme premiéra požádali, jsme připraveni nominovat našeho zástupce. 

 „Jihomoravský kraj proto chce co nejdříve rozpracovat mezinárodní spolupráci vycházející z 
Varšavské iniciativy do konkrétních projektů,“ říká jihomoravský hejtman. „Máme zájem o 
čínské podnikatele, čínské turisty i čínské studenty na našich vysokých školách.“ 

 Pro jihomoravské podnikatele je také extrémně důležitá silná politická podpora, protože 
uspět na tak vzdáleném trhu bez podpory státu a krajů není možné. Potenciál našich firem je 
přitom minimálně stejný jako u podnikatelů z jiných vyspělých evropských zemí, kteří jsou na 
tomto trhu mimořádně úspěšní.  
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26. 8. 2012 

Česko‐německá	tradice	se	odráží	v	pořádání	poutní	mše	svaté	na	Čerchově	
Už podvacáté se v neděli 26. srpna 2012 uskuteční česko-německá poutní mše sv. na 
Čerchově, nejvyšším vrchu pohoří Český les na Chodsku. Začátek je v 15.00 hodin, hlavním 
celebrantem bude biskup Mons. František Radkovský. 

 

28. 8. 2012 

Delegace	česko‐slovenské	pravoslavné	církve	podepsala	deklaraci	
podporující	ochranu	původní	aljašské	přírody	
Na své návštěvě jihozápadní Aljašky podepsal pravoslavný metropolita českých zemí a 
Slovenska Kryštof spolu s ostatními členy delegace naší pravoslavné církve deklaraci, ve které 
vyjadřuje jednoznačnou podporu při zachovávání jedinečnosti aljašské přírody a kultury 
původních obyvatel. Na své cestě se měl přímo u největšího jezera Aljašky Ililama možnost 
podrobně seznámit s rozsáhlými plány těžařských společností, které v okolí plánují vybudovat 
masivní zlaté a měděné doly. Podle těchto plánů by byl katastrofálně zasažen ekosystém, jenž 
v okolí zálivu Bristol Bay a jezera Illiama funguje po tisíciletí. Narušila by se tím také 
přirozená rovnováha přírody a původních obyvatel Aljašky, kteří jsou již po tisíciletí závislí 
právě na přírodních zdrojích, zejména lososů a jiných ryb. Celková potencionálně postižená 
oblast zahrnuje plochu statisíců metrů čtverečních, desítky původních měst a vesnic. Tato 
otázka patří k jedné z nejcitlivějších otázek Aljašky vůbec. Na toto téma se již konalo i veřejné 
referendum, kde naprostá většina obyvatel tyto doly odmítla, přesto však tlak na jejich 
spuštění nadále trvá. Podpora pro úsilí obyvatel Aljašky o zachování původní přírody přichází 
z celého světa. Mezi nejvýznamnější bojovníky za zachování původní aljašské přírody a 
ochránce původních obyvatel Aljašky patří také Pravoslavná církev Ameriky (OCA). Mnoho 
původních obyvatel Aljašky přijalo pravoslavnou víru již bezmála před 200 lety. 

 

29. 8. 2012 

Do	Česka	se	přiletěli	léčit	uprchlíci	ze	Sýrie,	na	jejich	výběru	se	podílel	
Člověk	v	tísni	
Praha, Ammán (29. srpna 2012) – Do Česka se v rámci humanitárního programu MEDEVAC 
přiletěli léčit první dva dospělí syrští uprchlíci, kteří utrpěli zranění při bojích mezi opozicí a 
vládou prezidenta Bašára Asada. Pětadvacetiletý Mohammed a jednadvacetiletý Ahmed 
utekli do Jordánska, kde s předvýběrem pacientů vhodných pro převoz do České republiky 
pomáhal i Člověk v tísni. Finální výběr pacientů, kteří se budou léčit ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze, potom přímo v Jordánsku zajistil český chirurg Filip Burget. 

Člověk v tísni (ČvT) ve spolupráci s místním lékařem jordánského Červeného půlměsíce, 
sociálními pracovníky a syrskými dobrovolníky v Jordánsku předvybral necelou dvacítku 
vhodných pacientů. Ti museli splnit několik základních kritérií. Byli to především lidé mezi 
18 a 40 lety, které nebylo možné adekvátně léčit v Jordánsku a jejichž zdravotní stav by se při 
pobytu v České republice významně zlepšil. 
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Šlo především o pacienty s komplikovanými amputacemi nebo zlomeninami a vážnými 
popáleninami, kteří zároveň mohli cestovat vsedě komerčním letem. Tito lidé zároveň u sebe 
museli mít cestovní doklad a registraci uprchlíka od UNHCR (Úřad vysokého komisaře pro 
uprchlíky). Konečný výběr těchto pacientů provedli na základě lékařských zpráv lékaři ze 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 

září	2012	
 

3. 9. 2012 

Jižní	Moravu	navštívil	guvernér	irácké	provincie	Ninavah	
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 3. září 2012 setkal s guvernérem 
irácké provincie Ninavah - Atheel Abdulazizem Al Nujaaifim. Oba představitelé společně 
zahájili Business Day Irák – brněnské setkání delegace provincie Ninavah s představiteli 
podnikatelských subjektů z jižní Moravy. 

Jednání se zúčastnili zástupci firem například z oblasti dopravní infrastruktury, strojírenství 
a hutnictví, vodního hospodářství, zpracování odpadů a nechyběli ani představitelé univerzit. 
Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, setkání otevírá moravským společnostem možnost 
výrazně se podílet na obnově irácké provincie Ninavah. Tématem jednání byla totiž i možná 
realizace podnikatelsko-politické mise do této provincie v roce 2013 za účelem podpory 
podnikatelských jihomoravských subjektů. 

 

4. 9. 2012 

Reverend	D.	Izquierdo	z	Kuby	navštívil	ČCE	
Ve čtvrtek 30. září ukončil svou třídenní návštěvu Prahy reverend Daniel Izquierdo, 
moderátor Presbyteriární reformované církve na Kubě (PRCC). Přijal pozvání Českobratrské 
církve evangelické (ČCE) k osobnímu setkání, které navazovalo na již uskutečněná setkání v 
roce 2008. 

 Českobratrská církev evangelická již od devadesátých let minulého století intenzivně 
podporuje občanské iniciativy na Kubě a aktivně vystupuje na světových ekumenických 
fórech ve prospěch vězněných a utlačovaných Kubánců. 

 “Světová ekuména si je této naší snahy již několik let vědoma a bedlivě naše aktivity 
pozoruje, a proto nás delší dobu upozorňovala na neexistenci oficiálních kontaktů s 
tamějšími církvemi, které by nám, podle slov zástupců například WCRC (World Communion 
of Reformed Churches), mohly otevřít jinou perspektivu situace na Kubě. Proto jsme nabídku 
URC na zprostředkování setkání s PRCC přijali. První setkání bylo velmi obezřetné. Přes 
jistou zdrženlivost jsme ale vyjádřili přání s touto církví udržovat kontakty, a pokud to bude v 
našich silách a možnostech, také pomáhat v jejich nelehké situaci,” říká Jitka Klubalová, 
členka komise při synodní radě Českobratrské církve evangelické, která se dlouhodobě věnuje 
situaci na Kubě. 
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 V Praze se s reverendem Izquierdo setkali členové Komise pro Kubu, navštívil středisko 
Diakonie ČCE v Praze - Stodůlkách, přijal ho náměstek ministra zahraničí Ministerstva 
zahraničních věcí pan Jiří Schneider, prohlédl si město a výstavu Jakuba Schikanedera. 

 Po celý jeho pobyt měli zástupci ČCE možnost s D. Izquierdo hovořit o současné situaci na 
Kubě, o pozici církví a občanské společnosti obecně. Sám reverend je velikým optimistou a 
věří, že současný kubánský prezident je větší pragmatik než jeho předchůdce a je nakloněn 
určitým (i když malým) změnám. Přesto v jeho řeči často zaznívalo, že jeho země strádá a 
neustále potřebuje pomoc zvenčí. 

 “My jsme se ho snažili ujistit, že naše aktivity jsou vedeny přesvědčením, že i malá pomoc 
může být ku prospěchu, že to, že jsme na světových fórech slyšet, není vedeno snahou církve 
na Kubě poškodit, ale právě naopak. Z vlastní zkušenosti víme, že z jejich strany je velmi 
těžké hovořit o jejich nedobré situaci otevřeně. Domnívám se, že reverend Daniel Izquierdo 
byl, stejně jako my, s návštěvou spokojen, obdivoval naše hlavní město (je vystudovaný 
architekt) a prosil mě, abych vyjádřila dík všem lidem dobré vůle, kteří na Kubánce myslí a 
uznání všem, kteří se snaží Kubě pomoci ať už je jejich snaha spojena s církví, či nikoliv,” 
dodává Jitka Klubalová. 

 

4. 9. 2012 

Dar	zahraničních	komor	využije	Člověk	v	tísni	na	vzdělávání	
znevýhodněných	dětí	
Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory 
(ČNOPK) předal společně se zástupci dalších sedmi zahraničních hospodářských komor 
organizaci Člověk v tísni finanční dar v hodnotě 94.000 kč. Tato částka je celkový výtěžek z 
akce Czech Beer Festival, kterou 25. dubna za účasti asi 350ti hostů společně uspořádalo osm 
zahraničních hospodářských komor. 

 Bernard Bauer při předání šeku zdůraznil: „Akce Czech Beer Festival přinesla podle mého 
názoru dvojnásobný užitek – členové zahraničních komor ji mohli využít k navazování 
obchodních kontaktů v uvolněné atmosféře a zároveň její výtěžek posloužil k dobrému účelu.“ 

 Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, šek na 94.000 korun s potěšením přijal, 
poděkoval všem osmi zahraničním hospodářským komorám a přitom zdůraznil: „Velmi si 
vážíme podpory korporátního sektoru, myslíme si, že můžeme být partnerem, neboť se 
snažíme o systémová, racionální a udržitelná řešení řady problémů doma i v zahraničí. 
Děkujeme za důvěru, finanční prostředky použijeme na podporu vzdělávání mladých lidí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, zejména na systém retro-stipendií na úrovni středního 
vzdělání.“ 

 Na organizaci akce Czech Beer Festival a předání šeku se podílely následující zahraniční 
hospodářské komory: ČNOPK, Francouzsko-česká obchodní komora, Britská obchodní 
komora v České republice, Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika, Kanadská 
obchodní komora v České republice, Nizozemsko-česká obchodní komora, Severská obchodní 
komora v České republice a Italsko-česká obchodní a průmyslová komora. 
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4. 9. 2012 

ADRA	bude	pomáhat	syrským	uprchlíkům	v	Jordánsku	
Krvavé boje mezi povstalci a armádou syrského prezidenta Bašára Asada v Sýrii si podle 
odhadů vyžádaly už více jak 25.000 mrtvých a počet uprchlíků ze Sýrie v okolních zemích 
každým dnem rychle roste. Jordánská vláda odhaduje, že do země od vypuknutí nepokojů 
letos v březnu uteklo už 150 tisíc Syřanů a každý den přibývají stovky dalších. 

Krizový tým ADRA International situaci průběžně monitoruje, síťový projekt zaměří pomoc 
na situaci na severu Jordánska v táboře pro syrské uprchlíky Za'atari, ležícího 10 kilometrů 
od syrské hranice. Podle organizace UNICEF v současné době v táboře přebývá 17.000 lidí a 
nejméně polovina z nich jsou děti. „Očekáváme, že počet uprchlíků v Za'atari do konce roku 
dosáhne počtu 70.000 osob,“ říká Dominique Hyde, zástupkyně organizace UNICEF v 
Jordánsku. 

Uprchlíci v táboře jsou vystaveni extrémně náročným podmínkám. „Lidé v táboře přebývají v 
nepohodlných stanech a chybí jim přístup k aktuálním informacím. Někteří z nich nám říkali, 
že se raději vrátí do Sýrie zemřít, než aby žili v táboře jako zvířata,“ komentuje situaci 
pracovník krizového týmu ADRA International. 

Projekt organizace ADRA v táboře Za'atari zahrne mimojiné komunitní a psychosociální 
pomoc pro děti i dospělé. 

 

6. 9. 2012 

Arménská	delegace	navštívila	Plzeňský	kraj	
Na Krajském úřadu přivítal delegaci zástupců arménské regionální správy náměstek 
hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner a vedoucí odboru regionálního rozvoje Miloslav 
Michalec. Ten seznámil účastníky delegace se základními údaji o Plzeňském kraji a představil 
Plzeň jako město vzdělanosti a průmyslu a Plzeňsko jako region s nadprůměrnou kvalitou 
životního prostředí. Přiblížil také kraj z hlediska ekonomiky a cestovního ruchu a seznámil 
arménské hosty s tzv. projekty brownfields, kdy se například k výstavbě průmyslových zón 
využívá starých opuštěných továren, kasáren a podobných objektů, které již přestaly sloužit 
svému původnímu účelu. „Nechceme už pouštět továrny na zelenou louku,“ řekl Miloslav 
Michalec během své prezentace a jako příklady brownfields v kraji uvedl bývalá kasárna ve 
Stříbře nebo vojenské letiště v Plzni-Líních. 

 Michalec dále představil práci odboru regionálního rozvoje, jmenovitě například Program 
stabilizace a obnovy venkova, přičemž uvedl: „Cílem naší politické reprezentace je hlavně 
pomáhat malým obcím našeho kraje.“  Na závěr svého příspěvku „provedl“ arménské hosty 
zajímavými místy regionu.  

 Druhá část setkání byla věnována představení města Plzně. To zastupovala Helena Knížová, 
ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu, a Adriana Krásová, manažerka projektu Plzeň Evropské 
hlavní město kultury 2015. Adriana Krásová představila mimo jiné klíčová poselství 
zmiňovaného projektu a nejdůležitější investice, které v souvislosti s ním byly nebo ještě 
budou vynaloženy, zmínila v této souvislosti například vznikající multikulturní centrum na 
Světovaru, novou budovu divadla či revitalizaci Štruncových sadů. 
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V závěru setkání byl vymezen prostor na otázky arménských hostů. Ti se zajímali například o 
problematiku národnostních menšin v kraji či o spolupráci kraje a města se zahraničními 
partnery. 

 

7. 9. 2012 

Dnů	Huberta	Curiena	na	univerzitě	v	Nancy	se	zúčastnili		zástupci	
Moravskoslezského	kraje	
Mezinárodní konference o vědecké komunikaci, pojmenované po slavném francouzském 
fyzikovi Hubertu Curienovi, se uskutečnila v prvním zářijovém týdnu v prostorách Université 
Lorraine v Nancy.  

Cílem setkání asi 500 účastníků ze 67 zemí byla vzájemná výměna zkušeností a poznatků v 
oblasti komunikace vědy, kultury a techniky. Našemu kraji byla nabídnuta účast na tomto 
mezinárodním setkání, a to ne zcela náhodně – více než 10 let je region Lotrinsko partnerem 
Moravskoslezského kraje a možnosti setkávání významně toto partnerství upevňují. 

Tato odborná konference si dala za cíl prostřednictvím 10 workshopů diskutovat o 
zprostředkovávání vědeckých poznatků. Řada významných výzkumných center, univerzit a 
dalších institucí ovlivňuje svými poznatky náš každodenní život. Vědecký výzkum se nám zdá 
paradoxně daleko. Zde je právě důležité najít formy dialogu mezi těmi, kteří se na vývoji 
podílejí a uživateli informací, společností. Účastníky konference byli renomovaní vědci a 
odborníci pracující v oblasti komunikace. 

Ostravskou univerzitu v Ostravě představil na konferenci prof. MUDr. Jan Lata, CSc., 
prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů. Současně se uskutečnilo pracovní setkání s vice-
prezidentkou Université Lorraine Christine Roizard a Patrickem Baranger, ředitelem 
konference, o možnostech spolupráce mezi oběmi univerzitami. Zástupce lotrinské 
univerzity, pan Finance, přijal účast na Investičním fóru v Ostravě, které se uskuteční ve 
dnech 25. - 26. 9. 2012 a na němž sdělí své zkušenosti z procesu slučování univerzit, které již 
v Lotrinsku proběhlo. Sloučením 4 univerzit vznikla k 1. 1. 2012 univerzita jedna s názvem 
Université Lorraine. 

 

7. 9. 2012 

Moravskoslezský	kraj	se	v	Lotrinsku	zúčastnil	Letní	univerzity	zaměřené	na	
celoživotní vzdělávání 

Moravskoslezský kraj využil pozvání prezidenta partnerského regionu Lotrinsko a zúčastnil 
se Letní univerzity, která se letos uskutečnila 5. – 7. září ve francouzských Metách.  

Organizátorem univerzity byla Nadace evropských regionů pro výzkum a inovace v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy. Akce se zúčastnilo na 200 účastníků - představitelů 
evropských regionů, evropských institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání. 

Univerzita je platformou, která umožňuje apelovat na evropské instituce, ale i evropské vlády, 
aby podpořily větší podíl evropských regionů při tvorbě a realizaci budoucích evropských 
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politik ve sféře celoživotního vzdělávání. Zejména se jedná o činnosti a účast regionů na 
konkrétním řízení evropských programů a financování v letech 2014-2020 (např. Erasmus 
pro všechny, Evropský sociální fond, programy teritoriální spolupráce). 

„Otázka oslovení a zahrnutí co nejširšího spektra občanů do systému celoživotního 
vzdělávání, ať už s jedná o mladé lidi, kteří se ocitají mimo vzdělávací systém nebo střední a 
starší generaci, je určitě velmi aktuální i pro náš region. Při jednání s představiteli Lotrinska, 
kterého se účastnila také vice-prezidentka regionální rady Josianne Madelaine, jsme se 
shodli, že spolupráce na konkrétních projektech je jednou z cest, kterou si přejeme rozvíjet 
partnerství Moravskoslezského kraje a Lotrinska. V současnosti oba regiony připravují v 
rámci komunitárních programů Leonardo da Vinci a Comenius Regio projekty zaměřené na 
rozvoj lidských zdrojů a zlepšení zaměstnanosti mladých lidí nejen v regionech, ale i na 
evropském a přeshraničním trhu práce“, zmínila zastupitelka Dana Vahalová, která na Letní 
univerzitě reprezentovala Moravskoslezský kraj. 

 

10. 9. 2012 

Ministr	životního	prostředí	ČR	a	jeho	kolega	ze	Saska	jednali	o	podpoře	
zápisu	Pravčické	brány	na	seznam	UNESCO	
Slova oboustranné podpory zazněla na srpnovém setkání ministra životního prostředí České 
republiky Tomáše Chalupy a ministra vnitra Svobodného státu Sasko Markuse Ulbiga. Setkali 
se v rámci příprav návrhu na zápis jedinečné přírodní oblasti Českosaské Švýcarsko na 
Seznam světového dědictví UNESCO. 

Setkání iniciovala česká strana poté, co proběhl proces výběru lokalit pro zápis na předběžný 
seznam UNESCO na saské straně. Expertní komise saské vlády, která tento výběr prováděla, 
navrhla Českosaské Švýcarsko na společný zápis území pod gescí české strany a saská vláda 
se k tomuto návrhu připojila.  

V rámci setkání obou ministrů byly rozděleny role obou států v nominačním procesu. 
Přítomní zástupci regionů, kromě obou ministrů se setkání za německou stranu zúčastnil 
také saský zemský rada Michael Geisler a za českou stranu radní Ústeckého kraje Radek 
Vonka, se navzájem informovali o postupu prací na úrovni regionálních samospráv. Rada 
Geisler zmínil studii analýzy potenciálu území a radní Vonka potvrdil probíhající diskuze s 
obcemi. Pro podání přeshraniční žádosti je potřeba zápis na předběžný seznam UNESCO 
obou dotčených zemí. 

„Připravujeme k tématu Českosaské Švýcarsko a UNESCO mediální kampaň. Domnívám se, 
že negativní postoje, které stále ještě zaznamenávám, plynou hlavně z důvodu nedostatku 
informací. Naštěstí velká většina obcí, rezidentů a podnikatelů považuje UNESCO jako 
výbornou marketingovou značku, která do regionu přinese nejen zvýšený příliv turistů, ale 
rozšíří možnosti nových míst na trhu práce,“ řekl po schůzce Radek Vonka. 

Ministr Ulbig ocenil přístup České republiky k celému přípravnému procesu. Dalším krokem 
obou stran je sestavení česko-německé pracovní skupiny pro přípravu zápisu Českosaského 
Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO. Na německé straně se na tomto procesu 
podílí kromě ministerstva vnitra také ministerstvo životního prostředí, na české straně je to 
rezort životního prostředí. Společného setkání se dále zúčastnili vedoucí odboru rozvoje 
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saského ministerstva vnitra pan Beyer a ředitel kabinetu ministra životního prostředí pan 
Dykast. 

 

10. 9. 2012 

České	mobilní	ordinace		Člověka	v	tísni	pomáhají	v	Mongolsku	
Organizace Člověk v tísni díky penězům České rozvojové agentury předala mongolským 
lékařům čtyři mobilní ordinace. Odolné stroje z ruského Uljanovska křižují ajmagy 
Uvurchangaj, Aranchangaj, Zavchan a Bajanchongor a příští rok vyjedou další dva do krajů 
Chovsgul a Umnogov. Nákup a vybavení jedné mobilní kliniky vyjde přibližně na 800 tisíc 
korun. Za měsíc najezdí přibližně 600 kilometrů a její posádka za tu dobu ošetří asi 350 
pacientů. 

 

11. 9. 2012 

Spolupráce	kraje	Vysočina	a	Zakarpatské	oblasti	trvá	už	šestým	rokem	
V minulém týdnu navštívil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek společně se zástupci kraje 
partnerský region Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Hlavním programem byla kontrola a také 
slavnostní předání společně realizovaných projektů za rok 2012 do užívání. 

 „Ani šestým rokem partnerství našich regionů nepolevuje. Důkazem je dalších devět 
započatých projektů pro letošní rok. Investice do mateřských i základních škol vytvářejí 
důstojné podmínky pro vzdělávání ukrajinských dětí. Velmi mě těší, že se nám daří postupně 
rozjíždět i spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání,“ zhodnotil Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina.  

Během dosavadního partnerství se na Ukrajině podařilo přispět k rozvoji veřejné 
infrastruktury, výměnou střech, oken, či zateplením fasád prošla řada škol, školek i 
zdravotnických a víceúčelových zařízení především ve venkovských oblastech regionu. Nelze 
opomenout ani naši společnou historii, odkaz našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka. 

I letošní rok Kraj Vysočina společně se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny investují do rozvoje 
celkem 10 milionů korun. Příspěvek Kraje Vysočina prostřednictvím dobročinného fondu 
ViZa činil 5 milionů korun.  

Při pracovní cestě členové stálé konference v čele s hejtmanem Kraje Vysočina navštívili tyto 
projekty: 

Velká Kopanja – kompletní rekonstrukce objektu školy  

Lazeščyna – výměna oken základní školy  

Bohdan – rekonstrukce objektu pastoračního centra  

Lipovec – výměna střechy na zdravotnickém zařízení  
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Užhorod – rekonstrukce parku T. G. Masaryka, otevření Kabinetu ukrajinsko-českého 
partnerství na fakultě Mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity  

Svaljava – výměna oken základní školy  

Rodnykova Huta – výměna oken a zateplení budovy mateřské a základní školy 

Činnost fondu je podporována ze strany obou partnerských regionů. Od roku 2007 Kraj 
Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny spoluinvestoval do veřejně prospěšných zařízení 
částku 20 milionů korun. Společně s podílem Zakarpatské oblasti Ukrajiny se tedy podařilo 
přispět k rozvoji regionu více než 40 miliony korun. 

 

11. 9. 2012 

Hejtmanka	Ústeckého	kraje	se	zúčastnila	slavnostního	přivítání	japonského	
investora	v	kraji		
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová se zúčastnila slavnostního přivítání japonského 
investora, firmy Hitachi Automotive Systems, která připravuje svůj závod v průmyslové zóně 
Triangle na obnovení výroby. 

Ve výrobních halách se v těchto dnech instalují stroje pro výrobu tlumičů do automobilů. 
Ostrý provoz se 150 zaměstnanci se předpokládá od března příštího roku. Při příležitosti 
obnovení provozu se konala přímo v závodě malá slavnost. 

 Lípa a sakura, národní symboly obou států, budou od dnešního dne vítat návštěvníky a 
zaměstnance společnosti Hitachi Automotive Systems v průmyslové zóně Triangle. Vysadili je 
tam ředitel společnosti pan Abe spolu s prezidentem celého koncernu Ohnumou a 
hejtmankou Janou Vaňhovou, náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Jirkou či 
starostkou města Žatec Zdeňkou Hamousovou. „Ústecký kraj si velice váží investora, jakým je 
nadnárodní společnost Hitachi. Ta spolu s ostatními významnými investory ve Strategické 
průmyslové zóně Triangle pomáhá naplňovat jeden ze základních motivů vzniku zóny, jakým 
je vytvoření nových a kvalitních pracovních možností pro občany nejenom z Ústeckého 
kraje,“ připomněla při úvodním projevu hejtmanka Jana Vaňhová. 

Během slavnostního dne byla také společnosti předána vlajka Ústeckého kraje, která byla 
potom spolu s ostatními vztyčena na stožár u vjezdu. Při následné prohlídce výrobních hal 
pohovořil výrobní ředitel o možném budoucím rozvoji podniku, který by se měl zaměřit na 
komponenty do hybridních a elektromobilů. Společnost počítá s postupným náborem dalších 
zaměstnanců, v závislosti na budoucích zakázkách. 

 

11. 9. 2012  

Lékaři	bez	hranic	obdrželi	letošní	Cenu	J.	Williama	Fulbrighta	za	
mezinárodní	porozumění		
Lékaři bez hranic obdrželi letošní Cenu J. Williama Fulbrighta za mezinárodní porozumění, 
kterou uděluje Fulbrightova asociace. Cena byla předána na ceremoniálu v Kongresové 
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knihovně ve Washingtonu 8. září 2012. 
 
Ocenění spolu s prémií 50 000 USD převzal mezinárodní prezident Lékařů bez hranic Dr. 
Unni Karunakara.  
 
Součástí ceremoniálu bylo svědectví, které zprostředkoval Francis Gatluak, jeden z prvních 
pacientů, které Lékaři bez hranic léčili v Jižním Súdánu na opomíjenou a smrtelnou 
viscerální leishmaniózu, tzv. kala azar. Potom co se vyléčil, začal Francis Gatluak pracovat 
pro Lékaře bez hranic jako zdravotní sestra, aby pokračoval v léčbě lidí trpících chorobou, 
která jeho samotného málem připravila o život. Od té doby strávil dalších 20 let prací s 
pacienty nemocnými kala azar a tuberkulózou. 
 
„Je to poprvé, co byla cena udělena celé organizaci a nikoli jedinci,“ uvedla Patricia Krebs, 
prezidentka Fulbrightovy asociace. „Mezinárodní komise zvolila Lékaře bez hranic 
jednohlasně, protože naše dvě organizace sdílí společné cíle: podporu globálního porozumění 
a humanitárních principů.“ 
 
Cena byla poprvé udělena v roce 1993 Nelsonu Mandelovi, který následně obdržel také 
Nobelovu cenu za mír. Nobelovu cenu za mír obdrželi později i tři další laureáti Fulbrightovy 
ceny. Samotní Lékaři bez hranic obdrželi Nobelovu cenu za mír již v roce 1999. Mezi laureáty 
Fulbrightovy ceny patří i Václav Havel. 
 
„Fulbrightova cena je uznáním kolektivního snažení mých 27 000 kolegů, kteří pracují na 
frontových liniích válečných konfliktů a uprostřed zdravotnických katastrof nejenom proto, 
aby léčili své pacienty, ale také aby rozšiřovali porozumění pro zdravotní potřeby těch, na 
které svět zapomněl či si jich nevšímá,“ řekl Dr. Karunakara. „Je případné, že tato cena je 
udělena celé naší organizaci a nikoli jednotlivci, protože právě to odráží ducha a vášeň Lékařů 
bez hranic.“ 
 
Finanční prémii, která doprovází Fulbrightovu cenu, využijí Lékaři bez hranic na podporu 
svých snah k prosazení pro pacienty vhodnější léčby rezistentních forem tuberkulózy. 

 

12. 9.2012 

Návštěva	delegace	z	Královéhradeckého	kraje	v	srbském	Banátu	
Ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2012 navštívila delegace z Královéhradeckého kraje oblast srbského 
Banátu. 

Hlavním cílem návštěvy byla účast na 13. ročníku mezinárodního veletrhu INOCOOP v 
srbském městě Zrenjanin. Delegace z Královéhradeckého kraje byla složena převážně ze 
zástupců firem z regionu (STEP Trutnov, ZVU Potez, Detecha, KTKom), představitelů 
Krajské hospodářské komory – ředitel Radek Zelenka, předseda představenstva Libor 
Pavlíček a za Královéhradecký kraj se veletrhu účastnila Kateřina Kupečková z oddělení 
sekretariátu hejtmana.  

Dne 30. 8. 2012 podepisovali zástupci z Krajské hospodářské komory Deklaraci o spolupráci 
s Regionální hospodářskou komorou Střední Banát. Jednalo se o konkrétní aktivitu v oblasti 
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hospodářství v rámci uzavřené Deklarace mezi Královéhradeckým krajem a Oblastí Banátu - 
Pokrajinského sekretariátu práce, zaměstnanosti a rovnoprávnosti pohlaví Autonomní oblasti 
Vojvodina, města Zrenjanin, obce Bela Crkva, obec Žitište a Regionálního centra 
společensko-hospodářského rozvoje – Banat s.r.o. Zrenjanin z dubna 2012. 

Účastníci veletrhu měli možnost prezentovat na společném stánku svoje produkty a rovněž 
získali povědomí o potencionálních příležitostech v oblasti srbského Banátu. Navázali osobní 
kontakty se zástupci Regionální hospodářské komory Zrenjanin, Regionální rozvojové 
agentury Banát a rovněž měli příležitost informovat se na podmínky podnikání v Srbsku 
prostřednictvím setkání s českým podnikatelem působícím v Srbsku panem Jindřichem 
Tomáškem a vedoucím obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Bělehradě Mgr. 
Lubošem Jozou.  

Zástupci Královéhradeckého kraje mimo jiné s kolegy z Regionální rozvojové agentury Banát 
jednali ohledně plánované návštěvy srbské delegace do Hradce Králové v termínu 11.-
13.9.2012, která se bude účastnit konference cestovního ruchu v HK. 

Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj podporuje české krajany v srbském Banátu, 
navštívila delegace své krajany v Českém Selu a Kruščici. Delegace z Královéhradeckého kraje 
byla seznámena s novým pedagogem, který bude žít v obci Česko Selo a vyučovat děti krajanů 
českému jazyku.  

 

12. 9. 2012 

Pod	záštitou	hejtmana	Libereckého	kraje	se	konal	Memoriál	záchranářů	z	
Manhattanu		
Pod záštitou hejtmana LK Stanislava Eichlera (ČSSD) se uskutečnil v sobotu 15. září již 12. 
ročník Memoriálu záchranářů z Manhattanu – závodu hasičů, policistů a zdravotnických 
záchranářů v běhu po schodech do 21. podlaží výškové budovy (78 metrů) sídla Libereckého 
kraje, U Jezu, v Liberci. Vzácným hostem byla Sherry Keneson-Hall, kulturní attaché 
Velvyslanectví USA v ČR. 

Závod, který zahájila statutární náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS), pořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Růžodol I na počest 2999 obětí teroristického útoku na Světové 
obchodní centrum v New Yorku dne 11. září 2001. 

„Chceme uctít památku 360 hasičů a 40 policistů, kteří zahynuli při událostech při záchraně 
životů po této tragédii, a tímto náročným závodem jim vzdáváme hold za jejich obětavost a 
odvahu,“ řekl hejtman s tím, že kraj samozřejmě pronajme prostory budovy bezplatně. 

   

12. 9. 2012 

Zástupci	Samarské	oblasti	navštívili	Zlínský	kraj	
Delegaci Samarské oblasti, pod vedením tamního ministra pro rozvoj ekonomiky, investic a 
obchodu pana Alexandera Kobenko, dnes ráno přijali v sídle krajského úřadu představitelé 
Zlínského kraje. Během setkání byl krátce prezentován Zlínský kraj, jeho rozvoj a možnosti 
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spolupráce především v ekonomické oblasti a mezi podnikatelskými subjekty. Při následné 
návštěvě Strategické průmyslové zóny v Holešově, kde proběhla krátká prohlídka zóny a 
technologického parku, se samarská delegace seznámila s investičními možnostmi v regionu. 

 Vedení Zlínského kraje na dopoledním setkání reprezentoval hejtman Stanislav Mišák, jeho 
statutární náměstek Libor Lukáš, náměstek hejtmana Jaroslav Drozd a krajská radní Taťána 
Nersesjan. Přítomna byla také ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy Marta 
Klimecká a předseda představenstva Industry Servis ZK Jiří Němec prezentující Strategickou 
průmyslovou zónu Holešov. 

 V delegaci Samarské oblasti zasedli za jednací stůl místopředseda vlády a ministr rozvoje 
ekonomiky, investic a obchodu Samarské oblasti Alexander Kobenko, ministr průmyslu a 
technologií Samarské oblasti Sergey Bezrukov, vedoucí odboru zahraničních a 
meziregionálních vztahů Ministerstva ekonomického rozvoje, investic a obchodu Samarské 
oblasti Nikita Zubarev a prezident Samarské obchodní a průmyslové komory Valery 
Fomichev. Po společném jednání následoval podpis hostů do pamětní knihy a prohlídka 
Baťova výtahu a 21. budovy. 

 

12. 9. 2012 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	přijal	delegaci	ze	Samarské	oblasti	
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 12. září 2012 přijal delegaci ze 
Samarské oblasti v čele s Alexandrem Koběnkem, ministrem ekonomického rozvoje, investic 
a obchodu Samarské oblasti. 

 Jednání bylo zaměřeno na hledání možností vzájemné hospodářské spolupráce. Součástí 
jednání byl i podpis smlouvy mezi Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy 
zastoupenou předsedou představenstva Michalem Šteflem a Hospodářskou komorou 
Samarské oblasti, za niž ji podepisoval předseda představenstva Valerij Fomičjov. 

 

12. 9. 2012 

Biskup	V.	Malý	navštívil	české	krajany	v	Banátu	
Biskup Václav Malý 16. září 2012 sloužil mši svatou v kostele sv. Václava v české vesnici 
Kruščice v Jižním Banátu. Oslavy 100. výročí vysvěcení tohoto českého kostela v srbském 
Banátu se konají v rámci oslav Dne české státnosti, které se letos zaměřují na krajany. 

 

13. 9. 2012 

Krajský	úřad	Libereckého	kraje	hostil	delegaci	z	Číny	zabývající	se	oblasti	
veřejné	správy	a	eGovermentu	
Studijní návštěvu čínské delegace zabývající se oblasti veřejné správy a eGovermentu přivítal 
dnes v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci jeho ředitel René Havlík. 
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Třináctičlennou čínskou delegaci vedl Chen Gang, zástupce náměstka Úřadu státní služby 
(MOHRSS), za českou stranu byl přítomen ředitel odboru veřejné správy Ministerstva vnitra 
Antonín Metál. 

„Hostům jsme představili zejména chod krajského úřadu, jeho činnosti a kompetence a také 
jeho významem pro region a obce a města,“ řekl ředitel. 

Delegace poté absolvovala exkurzi do nejstarší sklárny v Čechách v Harrachově (1712), včetně 
prohlídky historické památky vodní turbíny. V obci Kunratice u Cvikova představil starosta 
Karel Minařík výkon veřejné správy na nejnižších stupních - obcích.  

V Novém Boru starosta Jaromír Dvořák představil praktickou ukázku vykonávaných agend, 
například sociální oblast, školství a v České Lípě starostka Hana Moudrá seznámila hosty s 
úřadem a delegace na závěr návštěvy Libereckého kraje zavítala do Nemocnice s poliklinikou.  

 

14. 9. 2012 

Německý	velvyslanec	Detlef	Lingemann	navštívil	ČCE	
Pozvání k rozhovoru s vedením Českobratrské církve evangelické přijal velvyslanec Spolkové 
republiky Německo Detlef Lingemann a atašé pro sociální záležitosti Stephan Schmid. Se 
synodním seniorem Joelem Rumlem, synodní kurátorkou Liou Valkovou a pracovníky 
ekumenického oddělení se setkali ve středu 12. září. Německý velvyslanec působí v České 
republice rok, předtím byl mj. velvyslancem v Azerbajdžánu a v Rusku. 

 Detlef Lingemann vzpomněl nedávnou historii, události kolem sametové revoluce a roli 
křesťanů v procesu demokratizace společnosti. Projevil pochopení pro současnou frustraci 
lidí způsobenou ekonomickou krizí, korupcí a špatným mediálním obrazem české politiky a 
přirovnal situaci u nás k podobné v bývalém východním Německu. 

 Živě se zajímal o problematiku církevních restitucí a s pochopením přijal vysvětlení Joela 
Rumla o rozpacích, které celou kauzu provázejí. „Stát potřebuje a chce něco řešit, přitom 
ostouzí církve, které vyzval ke spoluřešení. Navíc se celá záležitost stala předmětem 
nechutného předvolebního boje. V evangelické církvi sílí hlasy, které v těchto souvislostech o 
vracení majetku nestojí. Negativa začínají převažovat nad pozitivy,“ uvedl synodní senior. 

 Pracovníci velvyslanectví přijali rovněž informace o počtu sborů, farářek a farářů a působení 
Českobratrské církve evangelické v české společnosti. Vedoucí ekumenického oddělení 
Gerhard Frey-Reininghaus vyzdvihl skutečnost, že ačkoli se ke členství v ČCE přihlásilo při 
posledním sčítání pouze padesát tisíc lidí, výsledky práce Diakonie, církevních škol, 
armádních, vězeňských a nemocničních kaplanů, vysílání bohoslužeb a jiných pořadů v 
rozhlase a televizi a práce mnohých sborů pro okolí má značný a kladný vliv na život 
občanské společnosti. Pan velvyslanec byl rovněž informován o německy mluvícím sboru v 
Praze, který existuje v rámci ČCE v Praze a užívá kostela u Martina ve zdi. 

 Do budoucna bylo přijato oboustranné ujištění, že další kontakty a spolupráce jsou vítány, 
zejména při návštěvách německých státních a církevních představitelů v naší republice. 
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16. 9. 2012 

Návštěva	metropolity	Kryštofa	v	Athénách	
Metropolita Kryštof navštívil ve dnech 5. až 11. září 2012 Athény. Osobně jednal s nejvyšším 
představitelem Řecké pravoslavné církve o přípravách oslav 1150. výročí příchodu sv. 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Arcibiskup Jeroným ocenil péči, kterou věnuje naše 
místní církev tomuto výročí a přislíbil, že, pokud mu to zdravotní stav dovolí, se zúčastní 
hlavních slavnostních bohoslužeb připravovaných na 25. května 2013 v Mikulčickém 
národním památníku. 

 V rámci pobytu v Athénách konal Jeho Blaženost všenoční bdění v monastýru Tao Pendeli, 
kde také shlédl nově upravený památník 179 bratřím umučených nepřáteli křesťanské víry. 
Od matky igumeny se dozvěděl o stovkách zázračných uzdravení, které se uskutečnily na 
základě přímluv svatých mučedníků.  

V neděli 9. září sloužil Božskou liturgii v chrámu svatého Alexandra v Daskaliu, který si 
připomínal 30. výročí svého posvěcení. V tomto chrámu vladyka Kryštof před 29 lety sloužil 
své první bohoslužby v řečtině. 

 

17. 9. 2012 

Zlínský	kraj	navštívili	církevní	hodnostáři	z	Itálie	
Dvě desítky významných církevních hodnostářů z Milána a Říma přiletěly v pondělí 17. září 
do Prahy, odkud se v úterý vydali na Moravu, kde se seznámili s mimořádnými církevními a 
kulturními památkami. 

 Impulsem pro uskutečnění této poznávací cesty bylo především blížící se výročí 1 150 let od 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, ale také významné aktivity, které Zlínský 
kraj a jím založená Centrála cestovního ruchu Východní Moravy realizují v oblasti poutní 
turistiky. Tyto aktivity vedly mimo jiné k tomu, že v loňském roce kraj i centrála vstoupily 
jako řádní členové do prestižního evropského sdružení Evropských poutních stezek (I 
Cammini d´Europa), které je založeno k podpoře a propagaci poutního turismu napříč 
Evropou. Významná poutní místa Zlínského kraje Svatý Hostýn, Velehrad, Štípa, ale i 
Provodov a Radhošť se stala součástí nabídky evropských poutních tras. Velehrad je stavěn 
svým významem po bok takovým místům, jako je např. Santiago de Compostela. 

 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ve spolupráci se zahraničním zastoupením 
agentury CzechTourism v italském Miláně již několik let neúnavně propaguje kraj směrem k 
italským turistům, kteří mají zájem o poznávací programy zaměřené na kulturní a církevní 
stezky. 

 Tato propagace přináší velmi významný nárůst italské klientely v kraji. Poslední dva roky 
počty přenocování Italů ve Zlínském kraji skokově rostou, a to vždy o zhruba jednu třetinu. 
Církevní a kulturní památky Zlínského kraje ve svých katalozích nabízí pět nejvýznamnějších 
italských touroperátorů.  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy v letošním roce 
dokonce, jako první krajský destinační management, uzavřela dohodu o spolupráci s 
významnou leteckou společností létající na lince Bergamo – Brno. To vše vede k dalšímu 
růstu hostů z Itálie ve Zlínském kraji. 
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 Zástupci italského komitétu se v úterý 18. září setkali v Olomouci s metropolitou moravským, 
arcibiskupem Janem Graubnerem. Ve středu a ve čtvrtek se pak budou věnovali poznávání 
Zlínského kraje – navštíví Kroměříž, Svatý Hostýn, Zlín a především Velehrad. V průběhu 
jejich pobytu ve Zlíně jim zástupci kraje představili připravovaný projekt Evropské kulturní 
stezky sv. Cyrila a Metoděje a seznámí je s harmonogramem a obsahem oslav „Velehrad 
2013“. Především o připravovanou evropskou kulturní stezku projevili účastníci poznávacího 
pobytu velký zájem. 

 

17. 9. 2012 

Oslava	Dne	evropské	spolupráce	na	jihu	Čech	
Společné cvičení českých a rakouských vodních záchranářů na Lipně a projížďka po česko-
rakouské cyklostezce Via Verde se uskuteční v rámci oslav Dne evropské spolupráce v jižních 
Čechách. Akce se koná 21. září. Na Lipně - v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku, startuje v 10 
a v Horní Stropnici na Českobudějovicku v 15.45 hodin. 

Cílem oslav je představit a přiblížit veřejnosti výsledky přeshraničních projektů podpořených 
Evropskou unií. Konkrétně mezi jihem Čech a Rakouskem. Oslavy v duchu motta „Společné 
hranice nás sbližují" se uskuteční v Evropě vůbec poprvé. 

Partnerem jižních Čech je v rámci přeshraniční spolupráce rovněž Bavorsko. Ta začala v roce 
2007 a potrvá do roku 2013. Slavnostní vyhlášení Dne evropské spolupráce mezi těmito 
regiony se uskutečnilo 19. září v 10 hodin v prostorách Prelatury v Českém Krumlově. 

U příležitosti Dne evropské spolupráce mezi jihem Čech a Bavorskem se v kraji uskutečnila i 
řada doprovodných akcí.  

 

17. 9. 2012 

Člověk	v	tísni	učí	na	jihu	Mongolska	na	šesti	farmách	hospodařit	70	
zemědělců	
Člověk v tísni založil v mongolském kraji Dornogobi kromě modelové farmy také takzvané 
Farmer Field Schools. Na šesti farmách po celém kraji větším, než Česká republika, učí 70 
pěstitelů, jak mají efektivně hospodařit. Zemědělci se tak například učí, jak se staví foliovník, 
jak správně zasít nebo založit malé zemědělské družstvo. 

Farmáři získávají znalosti a dovednosti především pomocí praktických školení. "Zkoušejí 
zavádět nové technologie nebo postupy a experimentují s odrůdami nebo hnojivem. Plodiny 
sledují od sadby až po sklizeň," říká projektový manažer ČvT Pavel Muroň s tím, že kromě 
efektivity hospodaření jde cílem především udržitelnost rostlinné výroby. 

Samotnou výukou je každodenní práce na poli, na kterou dohlíží zkušenější farmáři. Kořením 
jejich práce jsou školení od místních zemědělských odborníků z Darchanského zemědělského 
institutu nebo expertů z Asociace mongolských zemědělských družstev. 

Pěstitelé se tak například mohou seznámit s tím, jak kultivovat půdu, jak ji chránit nebo 
organicky hnojit nebo stavět foliovníky. Učí se bojovat se škůdci, nemocemi a plevelem nebo 
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kontrolovat vodní a větrnou erozi. Při školeních se dovídají, jak nejlépe produkci zpracovat 
nebo skladovat.  

"Kromě praktických dovedností jim ale radíme i s tím, jak založit zemědělské družstvo nebo 
jak zvládnout management, marketing a účetnictví," přibližuje školení Pavel Muroň. 
Zemědělci se o užitečných školeních dozvídají z místní televize, rádia, často si volají nebo se 
informace nese od úst k ústům. 

"Každý, kdo přijde, je vítaný," vysvětluje Pavel Muroň, že školení nemají žádná omezení. 
"Máme i několik hendikepovaných účastníků," dodává. Každá Farmer Field School (FFS) 
navíc jednou měsíčně vysílá svého zástupce na školení do Agroparku (modelové farmy ČvT). 
Vyslaní farmáři pak získané znalosti předávají dále na svých polích. Takovým školením už 
prošlo 90 pěstitelů. 

Člověk v tísni podpořil každou FFS foliovníkem, zemědělským nářadím, osivem a dvě FFS 
rovněž dostaly linky na zpracování zeleniny. "Nyní rozšiřujeme svojí působnost do dalších 
pěti lokalit. Pomoc ČvT tak bude zasahovat do 11 z 14 okresů a dosáhneme na 75 procent 
všech pěstitelů v kraji," vysvětluje Pavel Muroň a dodává, že na podzim ČvT poskytne sedmi 
FFS zavlažovací systém a tři farmy dostanou traktor s příslušenstvím. 

O školení, která ČvT organizuje spolu s Českou rozvojovou agenturou, mají podle Muroně 
farmáři z okolí velký zájem, protože se naučí pěstovat plodiny, se kterými mohou zdatně 
konkurovat na místních trzích a obohatit svůj jídelníček. 

 

17. 9. 2012  

Hejtman	Pardubického	kraje	zahájil	Dny	česko‐německé	kultury	
O víkendu byly zahájeny v Moravské Třebové osmnácté Dny česko-německé kultury. K 
významné společenské a kulturní akci napomáhající k poznávání přátel z obou zemí 
poblahopřál organizátorům hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.  

„Čas rychle utíká,“ vzpomenul hejtman Martínek na první setkání s předsedou krajanského 
spolku v Göppingenu Gerhardem Müllerem, kdy si řekli, že budou pokračovat ve spolupráci 
lidí, kteří žili v Moravské Třebové dříve a nyní. „A měli jsme jeden symbol, zvony. Od druhé 
světové války ve městě nezněly. Bývalí obyvatelé Moravskotřebovska uspořádali sbírku, 
abychom zvony mohli opět vrátit na věž kostela.“  

Hejtman poděkoval vedoucí Setkávacího střediska v Moravské Třebové Ireně Kuncové, která 
je jeho dobrým duchem již dvacet let, ale také všem jejím spolupracovníkům. „Od té doby, co 
existuje porozumění mezi oběma národy, stalo se Hřebečsko živější. Dokazuje to, že naše 
společná Evropa nebude krásnější a lepší, pokud nezapomeneme na špatné události v 
minulosti a nebudeme hledět na to, co pěkného nás čeká v budoucnosti.“  

Starosta města Miloš Izák přislíbil, že bude podporovat místo setkávání. Na důkaz svých slov 
předal s místostarostou Pavlem Bretschneiderem hostům z Německa čestné uznání.  

S gratulací přijeli členové Hřebečského vlasteneckého svazu, hosté z hesenského 
patronátního města Staufenberg, ale také příznivci z Lanškrouna, Krnova a Rakouska.  
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17. 9. 2012 

Hejtmanka	Středočeského	kraje	zahájila	v	Miláně	výstavu	židovských	
památek	
Výstava Židovské památky Středočeského kraje, která byla k vidění již v Tel Avivu předloni v 
létě, v následujícím roce v Evropském parlamentu v Bruselu a v New Yorku, nyní doputovala 
do italského Milána. Konkrétně do prostor Českého centra. Zde ji slavnostně zahájila 
středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková a radní pro oblast kultury Václav Beneš. 

 

 
Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek, 13. září 2012, přímo v Českém centru. Středočeská 
hejtmanka se zde setkala s ředitelem Českého centra Václavem Šedivým, honorárním 
konzulem území krajů Lombardie a Piemontu Giorgio Franco Alettim, ředitelem milánského 
zastoupení Czechtourismu Lubošem Rosenbergem a ředitelkou milánského zastoupení 
CzechTrade Ivanou Třoskovou. Kromě tématu samotné výstavy debatovali také o dalších 
možnostech spolupráce, například v oblasti školství, konkrétně vzájemné výměny studentů, či 
o možnostech efektivní propagace Středočeského kraje v Itálii.  

 

České centrum Milán bylo v červnu 2010 přestěhováno z Říma do Milána a je součástí sítě 
Českých center. České centrum Milán má k dispozici výstavní prostory pro 70 osob, sál s 
promítacím zařízením pro 30 osob, informační kancelář pro veřejnost s knihovnou. Realizuje 
společné putovní projekty Českých center, spolupracuje s významnými kulturními 
institucemi v Miláně a podporuje výměnné projekty. Pořádá výstavy, promítání filmů, 
koncerty, besedy a přednášky, spolupracuje s krajanskými spolky, bohemisty, kulturními 
instituty dalších zemí a řadou italských institucí. 

 

18. 9. 2012 

Obec	z	Karlovarského	kraje	získala	prestižní	evropské	ocenění	
Velkým úspěchem - celkovým třetím místem - skončila pro Drmoul účast v soutěži Entente 
Florale Europe 2012. Obec z Mariánskolázeňska se jí účastnila jako loňský vítěz celostátního 
kola Vesnice roku v kategorii péče o zeleň.    

Entente Florale Europe 2012 je v současnosti nejprestižnější evropskou soutěží zaměřenou na 
sociální a kulturní rozvoj sídel prostřednictvím péče o zeleň. Letošního ročníku se účastnilo 9 
vesnic a 11 měst z jedenácti členských zemí EU. Ocenění uděluje každý rok Evropská asociace 
pro květiny a krajinu. "Úspěch obce je výsledkem snahy všech jejích obyvatel, je vidět, že náš 
region má co nabídnout,"konstatoval hejtman Josef Novotný.  
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 18. 9. 2012  

Východní	partnerství	je	důležité	pro	EU	i	Pardubický	kraj	
 V hlavním městě Moldavska Kišiněvu se v pondělí uskutečnila výroční konference 
Regionálních a místních reprezentantů Východního partnerství (CORLEAP). „Východní 
partnerství je klíčová sousedská zahraniční politika EU k šesti postsovětským státům na 
východě Evropy. Tedy k Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldávii a Ukrajině. 
Vznikla v době českého předsednictví EU a je důležité, aby Česko v této politice i nadále hrálo 
viditelnou roli,“ říká náměstek hejtmana Roma Línek, který je jedním z 18 členů CORLEAPu 
ze strany EU a je zde jediným Čechem. 

Dalších 18 členů CORLEAPu tvoří po třech reprezentanti z každé východoevropské země. 
Vedle starosty hostitelského Kišiněva, místostarosty Tbilisi či předsedy Charkovského 
regionu se členy CORLEAPu stalo dalších 15 mužů a žen z místní a regionální správy. Na 
výroční konferenci v Kišiněvu vystoupili i evropská komisařka Georgieva, místopředseda 
vlády Moldavska Moldavanu a předseda Výboru regionů Valcarcel Siso. Na závěr byla přijala 
patnáctibodová rezoluce, kterou můžete najít na webových stránkách Výboru regionů. 

„Jsem přesvědčen, že všech šest zemí je potenciálním členem EU a že Východním 
partnerstvím se nejen pomáhá rozvoji demokracie, ale také zvýšení ekonomické a obchodní 
spolupráce. Česko, včetně podniků z Pardubického kraje, má ve východoevropských zemích 
pořád sympatický zvuk, a bylo by škoda, kdybychom ve Východním partnerství hráli druhé 
housle,“ shrnuje své dojmy po jednodenním jednání v Kišiněvu Línek. 

 

19. 9. 2012 

Zlínský	kraj	zorganizoval	seminář	v	rámci	projektu	ENSPIRE	EU	
V úterý proběhl ve Zlínském hotelu Baltaci Atrium celodenní seminář s názvem Moderní 
metody ve výuce, podnikavost a podnikatelské myšlení. Seminář byl uspořádán v rámci 
projektu ENSPIRE EU, jehož partnerem je i Zlínský kraj. Zlínský kraj zorganizoval seminář 
ve spolupráci se zahraničními lektory Pierrem Vignesem z Francie a Jonazem Björkem, 
Charlottou Levin a Marie Kniest ze Švédska. 

„Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelského myšlení, podnikavosti a přenosu dobré praxe. 
Cílovou skupinou semináře byli zejména pedagogičtí pracovníci, vyučující a ředitelé středních 
škol, ale zúčastnili se také zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Obchodní a hospodářské 
komory Zlín a nezávislý konzultanti vzdělávacích programů,“ přiblížil radní Zlínského kraje 
pro oblast školství Josef Slovák. V rámci prezentací byly na semináři představeny rozdíly v 
chápání podnikatelského myšlení a podnikavosti a důvody nutnosti neustále rozvíjet a 
inovovat výuku tak, aby odpovídala novým moderním trendům a společenským požadavkům. 
Dále byla přestavena pařížská soukromá vysoká škola NOVANCIA, jež byla založena 
pařížskou obchodní a hospodářskou komorou, a její aktivity na rozvoj podnikání, které škola 
realizuje na místní, národní i mezinárodní úrovni. 
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20. 9. 2012 

Konference	„Krušné	hory	–	přeshraniční	montánní	krajina“	
Konference Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko se uskutečnila 25. září v Annaberg-Buchholz. 

Od zahájení evropského dotačního programu „Program Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ bylo schváleno 
přes 160 přeshraničních projektů, u nichž lze očekávat také úspěšnou realizaci. Do projektu je 
zapojen Ústecký kraj. V rámci konference pod heslem „Krušné hory – přeshraniční montánní 
krajina“ bychom chtěli nyní zhodnotit pokroky přeshraniční spolupráce a potenciály 
Programu Cíl 3/ Ziel 3 na zhruba 20 vybraných podpořených projektech v pohraničí a 
prezentovat je na výstavě a během prestripu. Konferenci se koná v úterý 25.09.2012, od 
09:30 hodin v konferenčním sále Manufaktury snů (Manufaktur der Träume), v Annaberg-
Buchholz (Buchholzer Straße 2, 09456 Annaberg-Buchholz).  

Mezi pozvanými hosty byli náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Ing. Michal Janeba, náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil, státní sekretář Saského státního ministerstva pro 
hospodářství, práci a dopravu pan Hartmut Fiedler, zemský rada Krušnohorského okresu pan 
Frank Vogel, zemský rada okresu Střední Sasko pan Volker Uhlig, primátorka města 
Annaberg-Buchholz paní Barbara Klepsch, zástupce Evropské komise pan Guus Muijzers a 
vedoucí oddělení Infrastruktura a rozvoj měst Saské rozvojové banky - dotační banky - (SAB) 
pan Jörg Mühlberg. 

 

20. 9. 2012 

Hejtman	přijal	zástupce	managementu	Středoevropského	technologického	
institutu	CEITEC	
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal ve čtvrtek 20. září 2012 zástupce 
managementu Středoevropského technologického institutu CEITEC Markuse Dettenhofera. 

Tématem jednání bylo zejména představení nového vedení CEITECu, seznámení s novinkami 
v činnosti tohoto institutu a podpora CEITECu ze strany kraje. 

Cílem Středoevropského technologického institutu je vytvořit nadregionální centrum vědecké 
excelence, jehož výsledky budou srovnatelné se špičkovými centry obdobného zaměření a 
přispějí tak k posílení pozice jihomoravské metropole jako jednoho z uznávaných evropských 
vědeckých center. Zdrojem financování CEITECu, který je společným projektem významných 
brněnských univerzit a vědecko-výzkumných institucí, jsou strukturální fondy EU 
prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 
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20. 9. 2012 

Pod	záštitou	Jihomoravského	kraje	proběhla	konference	o	přeshraniční	
spolupráci	na	česko‐rakouské	hranici	
V Brně se ve čtvrtek 20. září 2012 uskutečnila konference s názvem „Regionální rozvoj na 
prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici“. 
Akce se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana Václava Božka. 

S blížícím se novým programovacím obdobím Evropské unie zintenzívněly přípravné práce i 
na podobě programů přeshraniční spolupráce, jejichž cílem je podpora hospodářské a 
sociální integrace příhraničních regionů. Účastníci konference se tak mohli seznámit s 
aktuálními informacemi ministerstva pro místní rozvoj, s pohledem Jihomoravského kraje a 
Dolního Rakouska či s názory neziskového sektoru na problematiku přeshraniční spolupráce 
v novém programovacím období. 

 

20. 9. 2012 

ADRA	podpořila	vnitřní	uprchlíky	v	Somálsku	
Jednou ze zemí nejvíce postiženou suchem v Africkém rohu v roce 2011 bylo Somálsko. Krize 
ohrozila více než 4 miliony obyvatel. Mnoho z nich na cestě za zdroji vody a potravin opustilo 
svoje domovy. Dodnes jsou především v okolí hlavního města Mogadiša, v oblasti Banadir, 
tábory plné tzv. vnitřních uprchlíků. 

ADRA Somálsko své aktivity cíleně zaměřuje na tuto velmi zranitelnou oblast. ADRA Česká 
republika ve spolupráci s ADRA Norsko podpořila pomoc vnitřně přesídleným rodinám v 
oblasti Banadir formou distribuce potravin a základních věcí denní potřeby. 

Projekt byl odstartován v květnu letošního roku při plánovacích setkáních zástupců ADRA 
Somálsko, místní partnerské organizace Development Action Network, zástupců místních 
autorit a vedení uprchlických táborů. Společně byly identifikovány potřeby ve dvou 
nejzranitelnějších osadách Hargaha iyo Samaha a Rader. V průběhu června a července tam 
120 domácností o průměrné velikosti šesti členů obdrželo potravinovou pomoc – 75 kg rýže, 
25 kg cukru, 50 kg mouky, 50 kg luštěnin, 6 litrů oleje, 5 kg sušeného mléka a 1 kg soli. 
Dalším 174 domácnostem byla distribuována nepotravinová pomoc – moskytiéry, deky, 
mýdlo, matrace a umyvadla. 

Jedním z vnitřních uprchlíků podpořených tímto projektem je třiapadesátiletý vdovec Xassan 
Ibraahim Ahmed. V oblasti Janale měl malé hospodářství. V loňském roce v období 
největšího sucha však jeho žena podlehla choleře a Xassan přišel také o všechna hospodářská 
zvířata, na nichž záviselo jeho živobytí. Se svými sedmi dětmi proto odešel do Afgoye, 30 
kilometrů jižně od Mogadiša. Práci tam však nenašel, proto se živil žebráním na místním 
trhu. Když vyvrcholil konflikt mezi vládou a skupinou Al Šabáb, Xassan se rozhodl hledat 
bezpečné místo přímo v Mogadišu, v uprchlickém táboře Hargaha iyo Samaha. Při distribuci 
potravin řekl zástupcům ADRA Somálsko, že je to poprvé, kdy se mu dostalo přímé pomoci: 
„Jídlo nám vystačí skoro na tři měsíce, opravdu nám to moc pomůže.“ 
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20. 9. 2012  

Ramstein	Rover	2012	–	mezinárodní	cvičení	NATO	v	ČR	
Mezinárodní cvičení vzdušných sil NATO Ramstein Rover 2012 je obvykle mediálně 
reprezentováno fascinujícími snímky startujících či přistávajících letadel. Méně pozornosti 
však již bývá věnováno tomu, co těmto efektním okamžikům předchází a co jim následuje. 

Péči o veškerou leteckou techniku zajišťuje nepřetržitě po celou dobu trvání tým MOC 
(Maintenance and Operation Centre - středisko údržby a provozu). Tvoří ho jak příslušníci 
22. základny letectva, tak zástupci států, které se cvičení účastní s vlastní leteckou technikou. 
Hlavním úkolem střediska je koordinace údržby a provozu letecké techniky, prostředků 
pozemního zabezpečení pohybu personálu na letové stojánce (Flight Line) i spolupráce 
letecké a všeobecné logistiky. K dalším úkolům patří komunikace s technickým personálem 
všech participujících jednotek a asistence při řešení záležitostí běžného života na základně i 
mimo ni. Mezi další povinnosti týmu patří i soustavné zajišťování čistoty povrchu stojánky, 
což mimo jiné obnáší kontroly kol vozidel, která do těchto prostorů vjíždějí a provádění tzv. 
FOD Walk (Foreign Objects and Debris - ruční sbírání drobných předmětů z betonové 
plochy) před zahájením letové akce. 

 

20. 9. 2012 

Zástupci	Zlínského	kraje	jednali	v	Bruselu	o	rozvoji	dopravní	infrastruktury	
v	regionu	
Ve dnech 18 a 19. září 2012 se uskutečnilo jednání zástupců Zlínského kraje v čele s 
náměstkem hejtmana Zlínského kraje Jaroslavem Drozdem v sídle evropských institucí v 
Bruselu. Společným tématem jednání byl rozvoj dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji. 

Jako první navštívil Jaroslav Drozd nového velvyslance České republiky při Evropské unii 
Martina Povejšila. Stálé zastoupení nabízí krajům možnost využít tato setkání k projednání 
regionálních otázek a prostřednictvím pana velvyslance nabízí regionům veškerou možnou 
spolupráci a pomoc. 

Další setkání proběhlo přímo v budově Evropského parlamentu s europoslankyní paní Olgou 
Sehnalovou a mluvilo se především o procesu projednávání Návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Tyto 
otázky jsou dlouhodobě velmi pozorně sledovány Zlínským krajem především z důvodu 
snahy o zařazení rychlostních silnic R49 a R55 do transevropských sítí TEN-T. 

V současné době je tento dokument projednáván Výborem pro dopravu a cestovní ruch 
Evropského parlamentu a je velmi pravděpodobné, že zájmy Zlínského kraje budou v revizi 
TEN-T obsaženy v podobě, v jaké byly předloženy Evropskou komisí a zařazení obou 
základních multimodálních propojení křižujících Zlínských kraj se podaří zařadit do TEN-T. 
Jedná se o mezinárodní rychlostní silnici R49/R6 (Hulín – Horní Lideč – Púchov), 9. 
železniční koridor (Praha – Hranice na Moravě – Horní Lideč – Púchov) a také rychlostní 
silnici R55 (Olomouc – Otrokovice – Břeclav) a 2. železniční koridor (Ostrava – Otrokovice – 
Břeclav). 
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Důležité bylo také setkání s Judith Bertrand, koordinátorkou DG Move (Directorate-General 
for Mobility and Transport), což je instituce pro oblast dopravy při Evropské komisi. Jednání 
bylo zaměřeno na rozhodování o finanční podpoře EU dopravním projektům podle toho, zda 
projekt bude součástí TEN-T v prioritní a hlavní síti. Dalšími tématy byly multimodalita 
dopravního koridoru, hlavní finanční nástroje dopravních staveb jako bude CEF (Connecting 
Europe Fund) a kohezní programy jednotlivých států v příštím programovacím období 2014–
2020. 

 

20. 9. 2012 

Kardinál	Duka	převzal	francouzský	Řád	čestné	legie	
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převzal 19. září 2012 z rukou velvyslance 
Francie v České republice Pierra Lévyho insignie rytíře Řádu čestné legie. Slavnostní předání 
se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze. 

Francie tímto vyznamenáním oceňuje zásluhy kardinála Dominika Duky, zejména pak jeho 
osobní nasazení v boji proti totalitnímu režimu ve jménu hodnot, jimiž jsou individuální 
svoboda, mír mezi národy a sdílení vědění mezi lidmi. "Kardinál Duka hovoří francouzsky a 
udržuje úzké styky s francouzskou církví," říká se v oficiálním prohlášení Francouzského 
velvyslanectví. 

 

21. 9. 2012  

Příslušníci	Národní	gardy	z	Nebrasky	navštívili	ČR	
V dnech 18. až 20. září navštívila Opavu skupina příslušníků Národní gardy státu Nebraska 
doprovázená zástupcem velvyslanectví USA v České republice. Delegaci vedl zástupce velitele 
67. brigády taktického průzkumu. 

Po přivítání zástupcem velitele 53. brigády průzkumu a elektronického boje plukovníkem 
Pavlem Andráškem byla návštěvníkům představena struktura brigády, její hlavní prvky, 
úkoly a možnosti. V průběhu tří dnů se postupně seznámili s činností, prostředky a 
možnostmi jednotky ISR tvořené silami a prostředky velitelství brigády, 102. průzkumného 
praporu v Prostějově a 532. praporu elektronického boje v Opavě. 

Během návštěvy si obě strany vyměnily zkušenosti v oblasti zpravodajské podpory bojových 
jednotek získané především během nasazení v zahraničních operacích. Příslušníci Národní 
gardy vysoce hodnotili poznatky příslušníků brigády z působení v rámci jednotek AČR v 
Afghánistánu a jejich implementaci do standardních operačních postupů jednotky ISR 
působící ve prospěch úkolových uskupení. Zaujal je rovněž způsob přípravy specialistů 53. 
brigády průzkumu a elektronického boje a technologická úroveň vybraných prostředků 
průzkumu a elektronického boje. 
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21. 09. 2012  

Mobilní	tým	Lékařů	bez	hranic	pomáhá	ve	střední	Africe	
Členové nového mobilního zdravotnického týmu Lékařů bez hranic zasahují v centrální Africe 
proti spavé nemoci. Mobilní tým spolupracuje s národními kontrolními programy. Jeho 
členové cestují letadly, džípy i kánoemi, aby se dostali do oblastí, kde stále dochází k přenosu 
spavé nemoci. Vymýcení této smrtící nemoci je možné, ale boj s opomíjenými tropickými 
chorobami není dostatečně financován. Lékaři bez hranic se na kontrole a léčbě spavé nemoci 
podílejí už posledních 25 let. Za tu dobu vyšetřili 3 miliony lidí a léčili více než 50 000 
pacientů. K dnešnímu dni již mobilní tým Lékařů bez hranic působil ve Středoafrické 
republice, Čadu a D. R. Kongo. Brzy začne působit i v Jižním Súdánu. 

 

21. 9. 2012  

V	roce	2013	přebírá	AČR	velení	mnohonárodního	praporu	VP	
V polském výcvikovém prostoru Wedrzyn vyvrcholilo v pátek 21. září cvičení Sharp Lynx 
2012 VIP dnem. Za českou stranu se ho zúčastnili zástupce náčelníka Generálního štábu – 
inspektor AČR generálmajor František Malenínský a náčelník Vojenské policie plukovník gšt. 
Milan Schulc.  

Součástí ukázek pro čestné hosty byla například prohlídka osob a automobilové techniky na 
kontrolním stanovišti. Hledané osoby pokoušející se v jednom z automobilů projet 
kontrolním stanovištěm byly paralyzovány nejen s pomocí použití služebních psů, ale i 
speciální sítě vystřelené z útočné pušky. V režii chorvatské jednotky byl zásah proti 
povstalcům zadržujícím rukojmí. Čeští a polští Vojenští policisté, vybavení protiúderovými 
prostředky, předvedli zásah proti nepokojnému davu. 

„Činnost, jakou jsme zde měli možnost vidět, nemohou dělat běžné vševojskové jednotky, 
protože na to nejsou cvičeny. Vyšetřování nejrůznějších případů, protiteroristická činnost, 
zadržování pachatelů, ale i třeba působení proti nepokojnému davu jsou záležitosti, na které 
musí být nasazeni takovíto specialisté. Mezinárodní jednotka Vojenské policie bude hrát 
velice důležitou roli kdekoliv na světě. Její nesporné kvality prokáže až ostré nasazení,“ řekl 
po zhlédnutí ukázek generálmajor František Malenínský.  

Novým velitelem mnohonárodního praporu Vojenské policie bude od počátku příštího roku 
český podplukovník Roman Gottfried. Struktura štábu by jinak měla zůstat beze změn. K 
výměně dojde pouze na rotačních funkcích, a to i v oddělení vyšetřování. „NATO Monitor 
francouzský podplukovník Sebastien Dordhain, který měl dohlížet na to, aby byla jednotka 
certifikovaná v souladu s aliančními doktrínami, potvrdil závěr certifkačního týmu, že prapor 
je připraven k bojovému použití. Tedy bez jakýkoliv připomínek. Nyní je tento mnohonárodní 
útvar k dispozici Alianci k případnému nasazení. Kterákoliv jednotka v rámci NATO si může 
vyžádat jeho asistenci. A to ať již jako celku, případně si modulárně vybere některé jeho části. 
Vyslání jednotlivých národních jednotek samozřejmě podléhá standardnímu schvalovacímu 
procesu dle národních postupů. Musí být tedy odsouhlaseno vládou a parlamentem dané 
země,“ vysvětluje podplukovník Gottfried. „Nyní usilujeme o to, abychom prošli afilaci a byli 
začlenění pod velení sboru Severovýchod, které sídlí v polském Štětíně. Pak budeme zařazeni 
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do jakéhosi bazénu jednotek připravených k nasazení v rámci velitelství NATO MNC. K tomu 
by mohlo dojít na přelomu let 2014 až 2015. Během příštího roku by se měl prapor účastnit 
několika cvičení. Jedním z nich je Crystal Eagle, které se letos konalo v Dánsku. Je to 
standardní cvičení zaměřené jednak na operace pro podporu na obnovu infrastruktury, 
humanitární operace a policejní zabezpečení vojsk v daném prostoru nasazení. Jeho scénář 
byl předlohou pro právě skončené cvičení Sharp Lynx 2012. Kromě toho se budeme podílet i 
na velkém aliančním logistickém cvičení ve výcvikovém prostoru Ozbrojených sil Slovenské 
republiky Lešť. Rádi bychom také doladili ještě některé detaily v oblasti spojení.“ 

 

21. 9. 2012  

Lékaři	bez	hranic	pomáhají	súdánským	uprchlíkům	v	Etiopii	
Od září 2011 uprchlo před bombardováním ze Súdánu do Etiopie 40 000 lidí. 18 000 
uprchlíků žilo v táboře Ad-Amazin, který údajně ležel příliš blízko hranic se Súdánem. Na 
konci dubna etiopské úřady odmítly uprchlíkům zajišťovat přístup k humanitární pomoci, 
protože odmítali opustit tábor Ad-Amazin, jehož území je vhodné k těžbě zlata. V průběhu 
léta bylo 12 000 uprchlíků přesunuto do nového tábora poblíž Bambasi, více než 100 km od 
súdánské hranice. Ostatní se údajně rozhodli pro návrat do Súdánu. Uprchlíci neměli více než 
dva měsíce přístup ke zdravotní péči a potravinové pomoci. Téměř čtvrtina dětí mladších pěti 
let, které dorazily do Bambasi, proto trpí akutní podvýživou. Lékaři bez hranic nově příchozí 
naočkovali proti spalničkám a otevřeli v táboře nové výživové centrum. 

 

21. 9.2012 

Zástupci	Olomouckého	kraje	jednali	v	Evropském	parlamentu		
V úterý 18. září se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnilo pracovní jednání 
mezinárodního sdružení ERNACT (European Regions Network for the Application of 
Communications technology). ERNACT je Evropská síť regionů pro aplikaci komunikačních 
technologií, která byla založena v Irsku v roce 1990 a sdružuje regiony napříč celou Evropou. 
Olomoucký kraj je zástupcem České republiky v této síti. 

Hlavním cílem sdružení ERNACT je podpora rozšíření infrastruktury pro informační a 
komunikační technologie. Na jednání v Evropském parlamentu byly představeny příklady 
spolupráce členských regionů v oblasti rozvoje elektronických služeb pro občany a podniky, 
vysokorychlostního internetu či inovačních strategií. Jednání se zúčastnili i zástupci 
Evropské komise, kteří představili budoucí podobu kohezní politiky a její důraz na inovace a 
chytrou specializaci (smart specialization). 

Po jednání následovalo setkání delegátů s komisařkou pro výzkum a inovace Máire 
Geoghegan-Quinnovou, která ve své řeči vyzdvihla práci a fungování sdružení ERNACT. 
Pracovní program ukončilo společné neformální setkání zástupců všech zúčastněných 
regionů. Olomoucký kraj na jednání v Bruselu reprezentoval ředitel Krajského úřadu 
Olomouckého kraje Libor Kolář a vedoucí odboru informačních technologií krajského úřadu 
Jiří Šafránek. 
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„Setkání zástupců ERNACT v Bruselu představilo Olomoucký kraj, v prostoru výstavy se 
objevily informace o Olomouckém kraji a ve svých prezentacích kraj i Českou republiku 
zmiňovali řečníci z řad členů Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO), 
například paní Luisa Sanches z Portugalska, která Olomouc při konferenci o ICT před 
několika lety navštívila. Členství v síti považujeme za přínosné zejména s ohledem na výměnu 
zkušeností mezi regiony a jako inspiraci pro rozvoj informačních a komunikačních 
technologií v Olomouckém kraji,“ doplnil ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Kolář. 

 

24. 9. 2012 

Košický	samosprávný	kraj	se	prezentoval	v	Jihočeském	kraji	
Ve čtvrtek 20. září 2012 se uskutečnila ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích 
prezentace Košického samosprávného kraje v oblasti kultury. Košický samosprávný kraj se 
zde představil jako region s bohatou kulturní nabídkou.  

Prezentaci zahájil 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Štangl, který přivítal 
slovenské partnery v Jihočeském kraji a zmínil velmi úspěšnou vzájemnou spolupráci. 
Gabriela Szabová z odboru kultury a cestovního ruchu Košického samosprávného kraje (KSK) 
představila obecně tento region a kulturní zařízení kraje, následně vedoucí odboru kultury a 
cestovní ruchu KSK Jana Kovácsová hovořila o programu Evropského hlavního města kultury 
- Košice 2013, o investičních projektech a o probíhajících rekonstrukcích v jednotlivých 
otevřených kulturních zónách. Zajímavou prezentací byl představen Košický zlatý poklad s 
vizualizací nové expozice ředitelem Východoslovenského muzea Robertem Pollákem. Soňa 
Kostrábová z Kulturního centra KSK prezentovala projekt Terra incognita - krajina 
nespoznaná, což je projekt, kterým se KSK připojil k programu Evropské hlavní město 
kultury - Košice 2013. Domácí i zahraniční návštěvníci si podle svých zájmů mohou vybrat na 
tématických cestách (Vinná, Gotická a Železná cesta) ten úsek, který je osloví a obohatí o 
nové poznatky či cenné kulturní zážitky. Prezentaci zakončila vedoucí odboru kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje Kamila Hrabáková, která vyzdvihla 
dobře fungující kontakty mezi oběma partnerskými kraji. Tato akce navázala na úspěšné 
aktivity, které proběhly v roce 2008, 2009 a 2012 v Košicích a konala se v rámci spolupráce s 
Košickým samosprávným krajem, který je oficiálním partnerem Jihočeského kraje od roku 
2004, kdy bylo podepsáno Memorandum. 

 

24. 9. 2012 

Čínská	delegace	navštívila	Plzeňský	kraj	
Cílem návštěvy čínské delegace, která v pondělí 24. září zavítala na Krajský úřad Plzeňského 
kraje, bylo zjistit možnosti vzájemné spolupráce plzeňského regionu a města Tchaj-čou. 

Po úvodním přivítání náměstek hejtmana Ivo Grüner představil Plzeňský kraj. Za hosty 
promluvil místopředseda lidového politického poradního shromáždění Zheng Jianping. Ten 
podal základní informace o měste Tchaj-čou, především o jeho průmyslovém zaměření. 
Tchaj-čou představil jako město elektroniky, motocyklového a automobilového průmyslu, 
oděvního a obuvnického průmyslu a především jako město s rozvinutým chemickým a 
farmaceutickým průmyslem, přičemž právě posledně jmenovaný tvoří více než polovinu 
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exportu. V návaznosti na to zástupce čínské strany uvedl, že město Tchaj-čou je připraveno 
spolupracovat s Plzeňským krajem. 

"Byli bychom rádi, kdybychom společně s našimi podnikateli mohli navštívit vaše město a 
pokusili se vytyčit konkrétní podobu spolupráce," řekl během setkání náměstek hejtmana pro 
regionální rozvoj Ivo Grüner. "Jsme tomu velice nakloněni," uzavřel zástupce čínské delegace 
Zheng Jianping.  

 

25. 9. 2012 

Lékaři	bez	hranic	pomáhají	v	Mali	a	Čadu	s	novým	programem	prevence	
malárie		
Lékaři bez hranic provozují v Mali a v Čadu projekty na léčbu a prevenci smrtelných chorob u 
malých dětí. V oblasti Koutiala na severu Mali Lékaři bez hranic od začátku roku 2012 léčili s 
malárií ambulantně přes 12.000 lidí a 3.500 nemocných a/nebo podvyživených dětí zde 
hospitalizovali. V oblasti Moissala v Čadu bylo ve zdravotnických zařízeních podporovaných 
Lékaři bez hranic nebo prostřednictvím vesnických zdravotníků vyškolených Lékaři bez 
hranic léčeno více než 18.000 lidí. 

Rozsáhlý program prevence malárie pomocí pravidelné distribuce antimalarik vede k 
prudkému úbytku nových případů malárie mezi malými dětmi, a to i v období vrcholící 
epidemie. Ukazují to předběžné výsledky z projektů Lékařů bez hranic v Čadu a Mali.  
 
Léky proti malárii byly preventivně podávány 175.000 dětí ve věku od tří měsíců do pěti let v 
oblasti Koutiala na jihu Mali a ve dvou oblastech v distriktu Moissala v Čadu v rámci tzv. 
sezonní chemoprevence malárie (SMC). Děti ve věku od tří měsíců do pěti let patří kvůli 
slabší imunitě mezi skupiny nejvíce ohrožené úmrtím na malárii. Předběžné výsledky ukazují 
více než 60% propad počtu nových případů běžné formy malárie v intervenční oblasti v Mali a 
téměř 86% propad v Čadu. Byl zaznamenán i znatelný pokles případů těžké formy malárie. 
 
„Potřebujeme ještě zhodnotit širší dopad sezonní chemoprevence, ale v kontextu obecného 
dopadu na zdraví populace naše předběžné výsledky ukazují na spektakulární pokles případů 
malárie,“ říká Dr. Estrella Lasry, specialistka Lékařů bez hranic na malárii. „Výsledky naší 
intervence vidíme na vlastní oči: více než polovina lůžek v naší pediatrické nemocnici v Mali 
je prázdná. Něco takové jsme během malarické sezóny v předchozích letech ještě neviděli, 
lůžka bývala obsazena i na více než 100%.“ 
 
V březnu 2012 doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO) zahájit SMC na základě 
výzkumu provedeného v několika zemích v oblasti Sahelu. Intervence spočívá v periodickém 
podávání léků proti malárii během malarické sezóny a jejím cílem je prevence výskytu nových 
případů malárie. Pro léčbu lidí, kteří se již malárií nakazili, jsou používány jiné léky.  
 
Projekty Lékařů bez hranic byly zahájeny v červenci a budou pokračovat až do října, aby tak 
pokryly období malarické sezóny. Je to poprvé, kdy Lékaři bez hranic provádějí rozsáhlou 
SMC intervenci. Asi 165.000 dětí v Mali a 10.000 dětí v Čadu dostává jednou za měsíc ve 
třídenním období celkem tři tablety amodiaquinu a jednu tabletu 
sulfadoxinu/pyrimethaminu. Děti, které jsou v období distribuce léků již nakažené malárií, 
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dostávají léky na bázi artemisininu a preventivní distribuce antimalarik se neúčastní.  
 
Populace v příslušných oblastech Mali a Čadu byla před začátkem intervence testována na 
rezistenci proti SMC lékům. Žádná zvláštní rezistence objevena nebyla a další průzkumy 
rezistence budou prováděny v pravidelných intervalech i v budoucnosti.  
 
V Mali zaznamenal tým Lékařů bez hranic po distribuci SMC léků 65% pokles případů běžné 
formy malárie. Počet hospitalizací kvůli malárii klesl z 247 případů týdně na 84. Výsledky 
byly slibné i v sousedním Čadu, kde ve dvou oblastech v Moissale počet případů poklesl ve 
srovnání s předchozím obdobím o 72%, resp. o 86%.  
 
„Tato strategie prevence může být úžasným nástrojem pro ochranu veřejného zdraví, zejména 
u dětí, které tvoří velkou většinu obětí malárie,“ říká Dr. Lasry. „Na základě našich zkušeností 
získaných v Čadu a Mali můžeme nyní posoudit možnost aplikace této strategie i v jiných 
kontextech,“ dodává.  
 
Lékaři bez hranic upozorňují, že zachovány a podporovány musí být i další metody prevence 
malárie, jako např. distribuce moskytiér, postřiky insekticidy a adekvátní mechanismy 
diagnostiky a léčby malárie.  
 
Podle odhadů WHO zemře na světě na malárii každoročně asi 650.000 lidí. 90% případů se 
vyskytuje v subsaharské Africe, zejména mezi malými dětmi. 

 

25. 9. 2012  

Hejtman	Pardubického	kraje	hovořil	s	německým	velvyslancem	o	
ekonomice	a	výuce	němčiny	
Na zdvořilostní poznávací návštěvu Pardubického kraje přijel v úterý 25. září velvyslanec 
SRN v České republice Detlef Lingemann. Hejtmanovi Radko Martínkovi představil 
vzdělávací kampaň „Šprechtíme“, která má za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na základních 
a středních školách. Hovořili také o působení německých firem v našem kraji.  

„Ekonomika obou zemí je úzce propojená. Firmy s německou účastí patří k významným 
zaměstnavatelům v kraji. Například společnost Kiekert v Přelouči je držitelem řady 
evropských cen v automobilovém průmyslu. S firmou REHAU v Moravské Třebové společně 
rozjíždíme nový učební obor plastikář,“ informoval velvyslance o aktivitách a úspěších 
německých firem na českém trhu hejtman Martínek. 

Společná aktivita podnikatelského subjektu a školského zařízení zřizovaného Pardubickým 
krajem splňuje představy německé strany o prohlubování odborných znalostí současně s 
jazykovou průpravou. Právě na nedostatek jazykově připravených lidí upozorňují německé 
firmy působící nejen v našem kraji. Proto vznikla iniciativa za spolupráce velvyslanectví 
Německa a Rakouska, dále DAAD (Německá akademická výměnná agentura) a Goethe 
Institutu, jejímž cílem je rozšířit zájem o studium německého jazyka.  

„Dobrá zpráva je, že německá strana zprostředkovává prázdninovou praxi pro studenty a tím 
podporuje výuku němčiny,“ vyzdvihl hejtman úsilí Goethe Institute.  
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26. 9. 2012 

Rada	evropských	biskupských	konferencí	zasedala	v	St.	Gallen	
Hlavním tématem plenárního zasedání Rady CCEE, které se uskutečnilo 27. – 30. září 2012 
ve švýcarském St. Gallen, byly "Sociální a spirituální výzvy dnešní Evropy". Českou 
biskupskou konferenci letos reprezentoval její generální sekretář, Mons. Tomáš Holub.  

Předsedové biskupských konferencí Evropy se sešli nad aktuálními otázkami sociálních a 
spirituálních výzev starého kontinentu, který v současnosti trpí krizí hodnot. Dalšími tématy 
plenárního zasedání byly "Diskriminace křesťanů v Evropě" a "Pronásledování křesťanů ve 
světě".  

 

26. 9. 2012 

Kraj	Vysočina	se	stal	členem	EUREGHA	
Kraj Vysočina je od září letošního roku členem neziskového sdružení Evropských 
regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health 
Authorities, EUREGHA). Jako jediný zástupce České republiky bude společně se 
zakládajícími regiony sdružení monitorovat, prosazovat a především hájit zájmy regionálního 
zdravotnictví v rámci Evropy. „Vstupem do EUREGHA se kraji navíc otevírají další možnosti 
čerpání dotací, které se díky partnerům rozšířily i o možnost sdílení zkušeností a předávání 
příkladů dobré praxe,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. 

Sdružení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a regionální zdravotnické a 
nemocniční organizace, jejichž cílem je usilovat o vzájemnou spolupráci regionů v oblasti 
zdravotní péče, upozorňovat instituce Evropské unie na specifické výzvy, kterým regiony čelí 
a v neposlední řadě ovlivňovat tvorbu evropské politiky v této oblasti. V současné době jsou 
členy sdružení regiony ze Švédska, Anglie, Španělska, Rakouska, Itálie, Belgie a Polska. 
Sdružení EUREGHA se zaměřuje na výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi regiony, 
zpracovávání společných projektů do programů EU, pořádání konferencí a seminářů na 
palčivá témata, hledání projektových partnerů a další projektovou spolupráci mezi členy. Kraj 
Vysočina byl do sdružení přizván svým dolnorakouským partnerským regionem s tím, že jsou 
vysoce ceněny vysočinské zkušenosti s aplikací eHealth. „V této oblasti nabízíme nové 
pohledy a řešení. Na druhou stranu očekáváme, že úzkou spoluprací získáme osvědčená a 
prověřená řešení v jiných oblastech poskytování zdravotní péče,“ doplnil Jiří Běnounek. 

 

26. 9. 2012 

Hejtman	Libereckého	kraje	se	zúčastnil	komise	COTER	a	EDUC	při	Výboru	
regionů	EU	
Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler 
(ČSSD) se v těchto dnech zúčastnil zasedání komisí COTER a EDUC.  
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14. zasedání komise PRO POLITIKU ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI (COTER), se konalo v budově 
Výboru regionů EU v Bruselu. Projednáváno bylo stanovisko k tématu kodexu chování pro 
partnerství ve společném strategickém rámci EU zpravodaje pana Stanisława Szwabského z 
Polska. Další na programu bylo stanovisko k tématu Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit jako stanovisko Výboru regionů z vlastní iniciativy zpravodaje pana Grahame 
Garvieho. Dále bylo projednáváno stanovisko k tématu Společný strategický rámec 
zpravodaje Marka Wozniaka. Posledním stanoviskem bylo téma nejvzdálenějších regionů 
Evropské unie ve světle strategie Evropa 2020 a udržitelného růstu podporující začlenění 
zpravodaje pana Malcolma Mifsuda. 

Ve čtvrtek 27. září se pak konalo 15. zasedání komise EDUC, KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ, 
MLÁDEŽ, KULTURU A VÝZKUM. Jediným stanoviskem byly Inovace pro udržitelný růst v 
rámci biohospodářství v Evropě zpravodaje Rogiera van der Sande z Holandska. Vystoupil i 
zástupce Evropské komise. Nakonec byl prezentován projekt Youth Entrepreneurship 
Strategies polského regionu Opole. 

 

27. 9. 2012 

Vojáci	v	Litvě	připravili	Český	den	
Ve čtvrtek 27. září 2012 se na letecké základně Šiauliai uskutečnil den otevřených dveří u 
Úkolového uskupení Baltic Air Policing.  

Tuto akci, nad kterou převzal záštitu velvyslanec ČR v Litvě Radek Pech, pořádal společně s 
úkolovým uskupením přidělenec obrany ČR v pobaltských státech plukovník Zdeněk 
Kubíček. 

Právě na jejich pozvání se dne otevřených dveří zúčastnili ambasadoři Lotyšska, Nizozemí a 
Rakouska. Mezi dalšími hosty byli představitelé velvyslanectví Japonska, Kanady, 
Kazachstánu, Moldávie, Polska, Spolkové republiky Německo a Španělska. Samozřejmostí 
pak byla přítomnost přidělenců obrany akreditovaných v pobaltských zemích a příslušníků 
ministerstva obrany hostitelské země. 

Termín tohoto setkání nebyl vybrán náhodně. Jednalo se o připomínku Dne české státnosti, 
který připadá na 28. září. Po úvodním přivítání předneseným velvyslancem ČR v Litvě a 
velitelem Vzdušných sil Armády České republiky brigádním generálem Jiřím Vernerem 
pokračoval program návštěvy krátkými prezentacemi o České republice, operačním úkolu 
jednotky Baltic Air Policing, letovém úsilí a schopnostmi letounu JAS-39 Gripen. 

Pozvaní hosté měli kromě statické ukázky dvoumístné verze letounu JAS-39 Gripen možnost 
shlédnout i start trojice gripenů ke cvičné misi a jejich průlet nad ranvejí letiště. 

Zpestřením Českého dne na základně v Šiauliai bylo typicky české pohoštění zahrnující guláš 
s knedlíky, po kterém se jako moučník podával domácí štrůdl. 

Poděkování, které závěrem za všechny přítomné pronesl velvyslanec Rakouska v Litvě 
Helmut Bernhard Koller, patřilo hostitelům a všem příslušníkům kontingentu, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci této významné návštěvy. 
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27. 9. 2012 

V	Bruselu	pokračuje	projekce	českých	filmů	za	podpory	Olomouckého	kraje		
Do konce letošního roku bude mít belgické publikum ještě dvě možnosti zhlédnout české 
filmy přímo v Bruselu. Díky projektu Českého filmového roku, který zastřešuje České 
centrum v Bruselu a ke kterému se Olomoucký kraj prostřednictvím svého regionálního 
zastoupení připojil, organizátoři v pondělí 29. října a 26. listopadu promítnou veřejnosti 
české filmy Anděl Exit a Kouř. Celá akce má přiblížit českou kulturu místnímu publiku. Kraj 
se na akci finančně podílí. 

„Olomoucký kraj soustavně podporuje Rok českého filmu. Tím se v Bruselu zviditelňují nejen 
české filmy, ale každý měsíc při promítání i náš region, což je přínosné pro zahraniční 
propagaci kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Michael Fischer. 

 

29. 9. 2012  

Běla	Gran	Jensen	se	stala	vítězkou	ankety	Zahraniční	Čech	roku	2012	
Anketu o největšího zahraničního Čecha, kterou vyhlásila České televize a Český rozhlas na 
podporu oslav Dne české státnosti, vyhrála zakladatelka hnutí "Stonožka" Běla Gran Jensen z 
Norska.  

Ta, jak známo, dlouhodobě pomáhá dětem nejen v českých nemocnicích, ale také díky 
mezinárodnímu dětskému hnutí i dětem v krizových oblastech světa. 

Na pomyslné druhé příčce skončil plastický chirurg Bohdan Pomahač a na třetím Madeleine 
K. Albrightová. 

Hnutí Stonožka – na vlastních nohou vzniklo v roce 1990, kdy se Běla Gran Jensen po 
návratu z emigrace rozhodla pomoci českým dětským nemocnicím. Prostředky sháněla tak, 
že v Norsku prodávala vánoční přáníčka, která vyrobily děti z českých škol. Akce měla úspěch 
a do hnutí se postupně zapojily tisíce dětí a stovky učitelů. 

Paní Běla strávila v emigraci čtyřicet let a na svou vlast nikdy nezapomněla. Po svém návratu 
do tehdejšího ještě Československa nepřišla s prázdnou. Pomohla českým dětem a ty se jí 
odměnily svým elánem a snahou pomáhat vrstevníkům, které nemají to štěstí vyrůstat v 
klidném míru. Za svou neúnavnou práci ve prospěch potřebných zcela po právu patří paní 
Běle vítězství za rok 2012. 
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