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1.11. Václav Klaus je mezi vyznamenanými Puškinovou medailí
Český prezident Václav Klaus je mezi zahraničními rusisty, které ruský prezident
Vladimir Putin vyznamenal Puškinovou medailí. Oznámila to tisková služba Kremlu.
Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se
významně zapsali v kulturní oblasti, humanitárních vědách, literatuře či jiných
oborech umění.
Mezi vyznamenanými letos figurují také prezident Guyany Jagdeo Bharrat,
mongolský prezident Nambaryn Enchbajar, chorvatský prezident Stjepan Mesić,
jakož i bývalý generální tajemník ÚV KS Číny Ťiang Ce-min, někdejší předseda
čínské vlády Li Pcheng nebo čínský ministr obrany Cchao Kang-čchuan.
U vyznamenaných byl oceněn "velký příspěvek k šíření a výuce ruského jazyka,
uchovávání kulturního dědictví a sbližování a vzájemnému obohacování kultur
národů a národností", uvádí se ve výnosu hlavy ruského státu Vladimira Putina.
7.11. Český prezident Václav Klaus zahájil návštěvu Británie
Český prezident Václav Klaus položil věnec k památníku československých
válečných letců a vojáků na hřbitově v anglickém Brookwoodu nedaleko Londýna.
Zahájil tak třídenní návštěvu Británie, během níž ho přijme královna Alžběta II. a
sejde se s premiérem Gordonem Brownem.
Prvním bodem Klausova britského programu bylo setkání u československého
památníku v Brookwoodu s válečnými veterány, kterým poděkoval za to, co pro vlast
udělali během druhé světové války, ale také za to, jak republiku propagují i nyní.
Téhož dne se sešel s vůdcem britské opoziční Konzervativní strany Davidem
Cameron a starostou londýnské finanční čtvrti City. Večer měl přednášku a debatoval
v londýnském Královském institutu pro zahraniční vztahy (Chatham House) o
životním prostředí.
Uvedl, že až dosud vždy v Británii hovořil o přechodu od komunismu, ale ten už
skončil, a toto téma je tedy uzavřené. Jeho druhým tématem v Británii vždy byla
Evropa a Evropská unie. K tomu řekl, že nedávné přijetí evropské reformní smlouvy
je porážkou skutečných evropských demokratů a musí tak být interpretováno. Na
horizontu je však podle něj nová hrozba, a to je environmentalismus, který se stává
dominující ideologií.
8.11. Prezident Klaus hovořil s Brownem o předsednictví ČR v Unii
Český prezident Václav Klaus ukončil návštěvu Londýna jednáním s ministerským
předsedou Gordonem Brownem. Českým novinářům po jednání řekl, že rozhovoru
dominovalo české předsednictví v Evropské unii a zejména otázky, co lze během
půlroku, kdy bude Praha unii předsedat, zvládnout či kde je možno spolupracovat.
"Měli jsme velmi přátelský rozhovor," řekl Klaus. "Samozřejmě jsme pokračovali v
diskusích, které jsme spolu s Gordonem Brownem vedli v minulosti jako s ministrem
financí, na téma evropské deregulace, na téma společné měny v Evropě."
Klaus řekl, že jejich rozhovor se dotkl i vojenské a obranné spolupráce zejména v
souvislosti s českým a britským působením v Afghánistánu. Británie tam má silné
vojenské jednotky a považuje nyní tuto zemi za jedno z klíčových ohnisek boje proti
světovému terorismu.
Podle prezidenta se jednání dotklo i evropské reformní smlouvy, ale spíše okrajově,
protože tato smlouva tady už je a česká i britská vláda ji odsouhlasily.
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diamantovému jubileu svatby
Dne 20. listopadu 2007 oslavila královna Alžběta II. a prince Philip, vévoda z
Edinburghu, 60. výročí svatby. Prezident republiky Václav Klaus a paní Livia
Klausová ještě předtím, předali královně během setkání v Buckinghamském paláci k
tomuto jubileu symbolický dar: unikátní kolekci pohárů řady Splendid firmy Moser. Ta
navazuje na svatební dar prezidenta Československé republiky, z listopadu roku
1947, který měl být vyjádřením díků poválečného Československa Spojenému
království. Anglická královská rodina zná značku Moser velmi dobře. Král Edward VII.
(pradědeček dnešní královny) sklárnu v Karlových Varech osobně navštívil a v roce
1907 si zde společně s královnou Alexandrou objednali nový nápojový soubor
„Royal“. Ludwiga Mosera pak jmenovali dvorním dodavatelem skla.
9.11. DPA: Klaus znovu kritizuje Gorea a environmentalisty
Ostrou kritiku na adresu bývalého amerického viceprezidenta Alberta Gorea a
dalších "ekodiktátorů" zopakoval český prezident Václav Klaus v rozhovoru pro
německou agenturu DPA. U příležitosti nadcházejícího vydání své knihy Modrá,
nikoli zelená planeta v němčině Klaus kritizoval i rozhodnutí německé vlády postupně
opustit jadernou energetiku.
"Udělením Nobelovy ceny za mír Alu Goreovi se situace dále zdramatizovala. Tím
byl překročen Rubikon a klimatická propaganda se stala oficiální světovou doktrínou.
Na druhé straně ale toto ocenění přimělo mnoho lidí k tomu, aby trochu nevěřícně
zakroutili hlavami a začali si klást otázky," uvedl Klaus.
Jeho kniha vyjde ve vídeňském nakladatelství Carl Gerold´s Sohn v poněkud
upraveném názvu, který v překladu znamená Modrá planeta v zelených poutech.
Svůj postoj k ekologii vysvětlil Klaus v rozhovoru takto: "Chovat se rozumně k
životnímu prostředí je součást přirozeného lidského chování. Ale "ochrana životního
prostředí", to už je jiná věc. Moje polemika není namířena proti rozumné ochraně
životního prostředí, ale proti něčemu, co už lze označit za ekodiktaturu. To je
chování, které staví ekologické otázky do centra lidského myšlení a činí z nich
vládnoucí princip lidstva."
"Rozhodnutí německé vlády vystoupit z jaderné energetiky bylo určitě chybou,"
odpovídá Klaus na další otázku. "Jaderná energie je mnohem lepší než skoro
všechny ostatní energie. Víra v jiné energetické zdroje je iracionální. Ty nové větrné
mlýny jsou pro mě skutečně tragické. To není řešení."
"Falešná a neférová propaganda samozvaného velekněze klimatu mi připomíná
komunistickou éru. I tehdy se někteří snažili vnutit ostatním jedinou oficiální pravdu.
V dnešní klimatické debatě vidím stejné ohrožení lidské svobody. A považuji za
nutné pozvednout proti tomu svůj hlas," tvrdí Klaus.
"Jako každý akademicky uvažující člověk jsem samozřejmě připraven vzít v úvahu
všechna nová fakta o oteplování nebo ochlazování Země. To je technická stránka
problému. Jiná věc je interpretace těchto faktů. To je společenská stránka, a v této
oblasti nevidím stále nic, co by mohlo změnit můj názor. Prostě nevěřím, že nějaký
moudrý povolaný ví lépe, jak se věci mají, než miliony lidí," uvedl Klaus v rozhovoru
pro DPA.
9.11. Český prezident se v severoirském Belfastu sešel s místními politiky
Český prezident Václav Klaus se na závěr návštěvy v Británii sešel v severoirském
hlavním městě Belfastu s místními politiky, ale také se skupinou Čechů, kteří ve
městě pracují. Po jednání s místopředsedou provinční vlády Martinem
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se zemi a že by to mělo být signálem i pro české podnikatele a turisty.
"Musím zdůraznit, že tato návštěva byla velmi oceňována v Londýně, když jsme
mluvili s (premiérem) Gordonem Brownem, když jsme mluvili s královnou, když jsme
mluvili s ministrem zahraničí - všichni oceňovali, že se jedeme podívat do Severního
Irska, protože považují to, co se zde děje, za významnou věc," zdůraznil český
prezident. McGuinness s poukazem na české občany pracující v provincii řekl, že
vláda je zde vítá a že chce využít jejich kvalifikace.
Podle provinčního vicepremiéra jsou vztahy mezi Belfastem a Prahou velmi dobré i
na úrovni běžných občanů - mnoho lidí z provincie jezdí rádo do Prahy na dovolenou.
Z Belfastu létají dvě společnosti do Prahy přímo.
Starosta města Jim Rodgers ČTK řekl, že stejně jako v celé Británii je i v Severním
Irsku nejvíce Poláků, a to několik desítek tisíc. Čechů je podle jeho odhadu jen v
Belfastu kolem 300. Česká republika zde nově má i honorárního konzula Milana
Mládka, který v Belfastu žije a podniká v textilním průmyslu od konce 50. let.
12.11. Klaus počítá s tím, že americký radar v ČR jednou bude
Prezident Václav Klaus je přesvědčen o tom, že americký radar, který má být
součástí protiraketového obranného systému ve střední Evropě, nakonec na českém
území postaven bude. Podle něho jde o projev sounáležitosti České republiky s
americkým spojencem, který je podstatnější než spekulace o tom, za kolik let by se
tyto země ocitly v raketovém ohrožení. Klaus své názory pronesl ve zpravodajském
pořadu Hardtalk, který odvysílala britská televizní stanice BBC World.
"Myslím si, že (radar) tam (v Česku) bude. Nebude to zítra. Je mnoho technických a
legislativních otázek, které je nutné vyřešit," prohlásil Klaus. Podle něho by tato
časová prodleva měla posloužit tomu, aby se do budování protiraketového štítu stihlo
angažovat NATO a aby to nezůstalo jen na USA. Usnadnilo by to podle něho i
diskusi a rozhodování o přijetí radaru v Česku.
Podle Klause České republice velmi záleží, vzhledem k její komunistické minulosti,
na transatlantických vazbách. "Považuji to za formu vyjádření transatlantické
spolupráce mezi Českou republikou a USA. Je to pro mě důležitější než spekulovat o
tom, ve kterém roce bude mít Írán či některá jiná země k dispozici (účinné) balistické
rakety. Ať již to bude za tři roky, třináct či třicet let," poznamenal prezident na téma
amerického radaru.
Klaus dodal, že v mnoha evropských zemích je řada amerických vojenských zařízení,
takže by nebylo nic šokujícího na tom, aby něco podobného bylo i v Česku. Řekl
také, že může chápat záporné stanovisko ruského prezidenta Vladimira Putina k
americkému protiraketovému štítu, jenž Moskva vnímá jako vlastní ohrožení, ale
upozornil, že to neznamená, že Česko nepřijme samostatné rozhodnutí.
Český prezident rovněž hovořil o vztahu k Evropské unii, přičemž zopakoval názor,
že nová evropská smlouva je v zásadě totéž co neúspěšný projekt ústavy EU.
Projevil přitom výhrady k údajnému zefektivňování řízení unie na úkor
demokratických procesů na národní úrovni. Klaus se nicméně vyjádřil rezervovaně k
možnosti vyhlášení referenda o evropské smlouvě a projevil pochybnosti, zda by se
voličům dalo tak komplikovanou otázku dostatečně vysvětlit, aby se k ní mohli
vyjádřit.
"Jsme opravdovým srdcem Evropy. Všichni naši sousedé jsou členy EU. Jsme
součástí evropské komunity a není možné, abychom se nepodíleli na procesu
evropské integrace," řekl. Kladl přitom důraz na výraz integrace, místo kterého se
používá spíše sjednocování. A vůči tomu má spíše výhrady.
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globálnímu oteplování. Ekologickou kampaň označil za spíše politicko-ideologický boj
než za vědeckou záležitost.
Klaus se ohradil proti tomu, že by vyjadřování jeho názorů, jímž se staví proti mnoha
vědeckým kapacitám, mohlo být považováno za projev arogance. Z té naopak obvinil
bývalého amerického viceprezidenta Alberta Gorea, který za účast v ekologické
kampani dostal letos Nobelovu cenu za mír. "(Al Gore) je apoštolem arogance stejně
jako lidé kolem něho," prohlásil Klaus.
Prezident zpochybnil jako nerealistické závazky vyhlašované na desítky let dopředu
například ohledně omezování emisí plynů se skleníkovým efektem. Připomněl, že již
za komunismu se plánovalo bez efektu na pětiletky. "Jsem si naprosto jistý, že za
třicet let bude otázka globálního oteplování zapomenuta. Lidé se budou občas smát,
že lidé z roku 2007 byli úplně šílení, když mluvili o globálním oteplování, protože
budou mít úplně jiné problémy," prohlásil Klaus. Zároveň uvedl, že v polovině 70. let
minulého století se řešilo globální ochlazování.
15.11. Prezident přijal předsedu vlády Turecké republiky
Prezident republiky Václav Klaus přijal dnes 15. listopadu 2007 na Pražském hradě
předsedu vlády Turecké republiky Recep Tayyip Erdoğana, který je v České
republice na oficiální návštěvě. V přátelském rozhovoru oba představitelé hovořili o
bilaterální spolupráci obou zemí a o rozšiřování Evropské unie.
27.11. Prezident Klaus přijal Patricka Moora
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě Patricka Moora, jednoho
ze zakládajících členů organizace Greenpeace a bývalého ředitele Greenpeace
International.
V obsáhlém rozhovoru se zabývali problematikou nebezpečí některých proudů
současného environmentalismu a využívání jaderné energie jako základní
technologie pro řešení současných energetických problémů ve světě. Konstatovali,
že i když jejich názory nejsou ve všem zcela totožné, v základních věcech se shodují.
Prezident republiky poděkoval Patricku Moorovi za jeho návštěvu České republiky,
která podle jeho názoru v české veřejnosti přispěje k realističtějšímu chápání
problematiky klimatických změn a vyčerpatelnosti zdrojů.
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5.11. V Senátu byl zahájen 1. krajanský festival
V Senátu Parlamentu ČR byl slavnostně zahájen 1. krajanský festival. Záštitu nad
tímto festivalem převzal první místopředseda Senátu PČR Petr Pithart a Stálá
komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Organizátorem akce bylo
občanské sdružení Sedm paprsků.
Festival se koná v termínu od 5. do 9.11.2007 v Salesiánském divadle v Praze 8.
Festival v Senátu zahájili se svými zdravicemi místopředsedové Senátu Petr Pithart,
Jiří Liška, předseda komise pro krajany Josef Zoser, ředitel OKVZP MZV Ing.PhDr.
Zdeněk Lyčka, ředitel Českého rozhlasu 7 - Radia Praha PhDr. Miroslav Krupička,
Zdeněk Pšenica, předseda FOS ČR, Dr. Věra Doušová, předsedkyně OS Sedm
paprsků. Přijelo více než 200 účastníků, převážně z Východu - z Ukrajiny, Bulharska,
Rumunska, Moldavska, Běloruska, Chorvatska, Slovenska, Srbska.
8.11. Přemysl Sobotka přijal Spolek akademiků Židů
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka převzal záštitu nad slavnostním
vzpomínkovým setkáním k výročí Křišťálové noci, které spolu se Senátem pořádá
Spolek akademiků Židů v návaznosti na První pražský seminář SAŽ. SAŽ věnovala
Přemyslu Sobotkovi fotokopii dosud nikde nepublikovaného korespondenčního lístku
z 31. 1. 1900. Dokument souvisí s Hilsnerovou aférou a napsal jej osobně prof. T. G.
Masaryk MUDr. Josefu Bulovovi. Týká se vydání brožury, kterou se prof. Masaryk
snažil docílit obnovy procesu s Hilsnerem.
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se rovněž zúčastnil manifestace
na pražském Staroměstském náměstí, konané k výročí Křišťálové noci v sobotu 10.
listopadu, kterou pořádala Židovská Liberální Unie v ČR.
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5.11. V EP se opět objevilo téma Benešových dekretů, k nevoli mnohých
V Evropském parlamentu se opět po čase objevilo téma takzvaných Benešových
dekretů. Stalo se tak při debatě výboru pro občanská práva, kde se probírala
diskriminace národnostních menšin v zemích Evropské unie. Nešlo však o snahy
sporné dekrety zpochybňovat, což poznamenalo několik řečníků, jako spíše obecně
kritizovat princip kolektivní viny a současně i nedávné usnesení slovenských
zákonodárců, které poválečné zákonné úpravy obhajuje.
Několik poslanců výboru EP vzneslo otázku, k čemu podobná politická usnesení,
která nemají žádný právní dopad, slouží. Maďarská europoslankyně Kinga Gálová
poznamenala, že nyní v EU zaznamenáváme zhoršování politického klimatu ve
vztahu k národnostním menšinám. Souvisí to podle ní s některými politickými
prohlášeními - konkrétně pak zmínila právě deklaraci přijatou slovenským
parlamentem. "K čemu slouží taková prohlášení?" položila si otázku.
"Jedna věc jsou Benešovy dekrety, jinou věcí ona deklarace," řekla dnes ČTK
zástupkyně SMK v EP Edit Bauerová. Cílem prý nebylo hovořit o dekretech, nýbrž o
tom, co na politické scéně ono usnesení vyvolalo. "To do Evropy 21. století nepatří,"
dodala.
"Je to jen jedna ze záminek k tomu, aby se vůbec obecně zvedalo nebo chtělo měnit
poválečné uspořádání," řekl ČTK český europoslanec Vladimír Remek (KSČM).
Nebezpečné to prý je kvůli tomu, že hrozí přehodnocení poválečného období.
"Osobně se domnívám, že pokud zůstane alespoň trochu rozumu v EU, tak tuto
otázku už nebude nikdo otevírat," dodal.
Otevření otázky naopak uvítal německý europoslanec Bernd Posselt, který ČTK z
Mnichova ještě před jednáním řekl, že od výboru pro občanská práva očekává, že
bude plnit svou povinnost a prozkoumá, zda dekrety nejdou proti evropským normám
a principům.
5.11. Premiér hovořil na mezinárodní konferenci o energetických
perspektivách ČR
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se zúčastnil mezinárodní konference "2nd
Energy Forum". V rámci programu druhého ročníku prestižního setkání domácích a
zahraničních expertů prezentoval důležitý projev zaměřený na energetické
perspektivy České republiky.
Na úvod předseda vlády definoval základní otázky, které řeší Česká republika v
oblasti energetiky: „Jsme schopni v blízké budoucnosti více diverzifikovat dodávky
zemního plynu, abychom mohli v případě nouze, ať už strategické nebo cenové,
nahradit ruský plyn plynem z jiného zdroje? Jaký bude pro Českou republiku dopad
postupného snižování významu ropovodu Družba pro vývoz ropy z Ruské federace?
Bude spotřeba elektrické energie v České republice i nadále růst?“
V další části projevu se zaměřil na zásadní změny, ke kterým v posledních letech v
globálním měřítku dochází v sektoru nerostných surovin a energetiky. „Principem
těchto změn je, že díky rozsáhlé modernizaci dřívějších rozvojových zemí se z řady
států, které byly čistými exportéry, stávají buď země soběstačné nebo dokonce čistí
dovozci, například Čína, Brazílie, Indie, Indonésie. To samozřejmě zvětšuje tlak při
celosvětovém soutěžení o zdroje a přináší růst poptávky po celém spektru
nerostných surovin,“ vysvětlil premiér Mirek Topolánek. Podle jeho slov mají tyto
změny výrazný vliv na světovou politiku a enormní růst cen naprosté většiny surovin
a zdrojů.
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projevila v renesanci jaderné energetiky. To samozřejmě je řešení, které přináší nižší
závislost na vnějších zdrojích a snížení nákladů na jiný typ snižování CO2,“
pokračoval předseda vlády a poukázal na absenci garantované energetické politiky
EU, kdy členské země zatím jednají samostatně.
V další části projevu premiér představil hlavní motivy tvorby nové energetické
koncepce ČR. Patří mezi ně snížení energetické náročnosti ČR, uspokojení rozvoje
společnosti energiemi, motivace k investicím do špičkových inovací a snížení rizika
zásobování energiemi.
Vypracováním celé koncepce je pověřena Nezávislá energetická komise. Vláda od ní
očekává především zhodnocení současného stavu zásobování ČR a EU energiemi,
odhad trendů dalšího vývoje, definování klíčových implikací pro tvorbu nové
energetické koncepce ČR, strategické alternativy nové energetické koncepce ČR a
jejich kriteriální hodnocení a doporučení pro finální energetickou koncepci ČR s
horizonty let 2020 a 2050. Na závěr svého vystoupení předseda vlády připomněl, že
celá řada rozhodnutí, která vláda musí v nejbližších pěti letech učinit, ovlivní další
vývoj energetické situace České republiky na mnoho let dopředu.
6.11. Američtí představitelé jednali v Praze o radaru
Vedoucí americké delegace, zástupce ministryně zahraničních věcí pro otázky
mezinárodní bezpečnosti John Rood a Eric Edelman, náměstek ministerstva obrany
USA jednali v Praze s představiteli českých ministerstev. Uskutečnilo se další kolo
rozhovorů k textu Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o
zřízení radarové stanice protiraketové obrany v ČR. Jednání za českou stranu vedl
první náměstek ministra zahraničí a hlavní český vyjednavač Tomáš Pojar a zúčastnil
se jich také první náměstek ministryně obrany Martin Barták.
Na tiskové konferenci prohlásil Tomáš Pojar, že bylo dosaženo pokroku a „některé
kapitoly Dohody byly uzavřeny a očištěny od sporných bodů“. Uvedl, že k dnešnímu
dni nelze jednání považovat za uzavřená a v polovině prosince budou rozhovory
pokračovat. Podle něj ani prosinec nelze považovat za konečný termín.
Ke kapitole týkající se povolování návštěv na vojenské základně náměstek Pojar
uvedl, že se jedná o princip transparentnosti, který má umožnit krátkodobé
monitorování. Podotkl, že jde o reciproční krok a právě tak by se počítalo s možností
návštěv na druhé straně. Na závěr zdůraznil, že tato kapitola není nová a byla
projednávána již od začátků vzájemných rozhovorů.
Tzv. hlavní dohoda definuje funkce systému protiraketové obrany, účel zřízení
radarové stanice v ČR, specifikuje velení a kontrolu operací protiraketové obrany.
Dohoda upravuje vlastnictví majetku, vymezuje součásti radarové stanice, její správu
a základní zajištění bezpečnosti a upravuje práva a povinnosti obou stran v těchto
otázkách. Podrobněji řeší také složení zde zaměstnaného personálu či návštěvy
zařízení, náklady spojené s výstavbou, údržbou a provozem radarové stanice či
případné nároky na náhradu škody.
7.11. Předseda vlády odcestoval na oficiální státní návštěvu Bulharska
Na dvoudenní oficiální návštěvu této balkánské země odcestoval premiér M.
Topolánek, který přijal pozvání svého protějšku Sergeje Staniševa.
Po příjezdu do bulharské metropole Sofie se předseda vlády setkal s krajany v
Československém klubu T. G. Masaryka a seznámil se s historií krajanského spolku.
„Obě naše země tvoří stejný civilizační celek a pocit sounáležitosti mezi občany
České republiky a Bulharska mě těší,“ uvedl premiér. Podle jeho slov jsou to právě
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nejlepší velvyslance. Premiér rovněž zdůraznil, že Česká republika bude Bulharsko
podporovat při vstupu do Schengenského prostoru stejnou měrou, jako podporovala
vstup Bulharska do Evropské unie a Severoatlantické aliance.
7.11. Vicepremiér M. Bursík jednal v Bruselu o posílení české vědy
Vicepremiér a ministr životního prostředí Martin Bursík dočasně pověřený řízením
resortu školství se v Bruselu mimo jiné zúčastnil jednání o operačním programu
Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpl).
Prostřednictvím tohoto programu má do roku 2013 Česká republika získat 68 miliard
korun.
Operační program VaVpl byl oficiálně představen v roce 2005 a jeho realizace
zahrnuje mimo jiné vytvoření omezeného počtu špičkových výzkumných center, sítě
kvalitně vybavených pracovišť na aplikovaný výzkum a posílení spolupráce s
aplikační sférou, kterou představují podniky a nemocnice. Součástí programu je plán
na rozvoj plně funkční infrastruktury pro výzkum a vývoj na vysokých školách, na
kterém se podílejí studenti. O finanční prostředky budou moci žádat například
univerzity, výzkumné instituce a další orgány, které působí v oblasti výzkumu a
vývoje.
8.11. ČR opět prohrála u evropského soudu kvůli léčivům
Česká republika opět u Evropského soudního dvora prohrála s Evropskou komisí
spor, který se týká léčiv. Nejvyšší soud Evropské unie dospěl k závěru, že ČR dosud
nepřevedla do svého právního řádu směrnici týkající se technických požadavků pro
krev a krevní komponenty. Učinit tak měla již v roce 2005.
Další prohru Česka během letošního podzimu způsobil časový skluz při schvalování
zákona o léčivech, který teprve na konci října přijali poslanci. Součástí zákona mají
být právě evropské směrnice, které zemi přivedly až k soudu. Zákon o léčivech nyní
musí odsouhlasit Senát a schválit prezident.
Pokud by zákon nezačal platit, mohla by být Česká republika vystavena dalšímu
soudu a poté vysoké finanční sankci. Vzhledem k tomu, že zákon s největší
pravděpodobností přijme i Senát a podepíše prezident, se ale spor mezi Evropskou
komisí a ČR do této fáze zřejmě nedostane.
Nejvyšší soud EU již v září a říjnu odsoudil ve třech případech Česko, že do své
legislativy nepřevedlo unijní směrnice, které se týkají právě léčiv.
8.11. Topolánek ujistil Bulhary, že český pracovní trh zůstane otevřený
Český pracovní trh zůstane nadále otevřený i pro bulharské občany. Premiér Mirek
Topolánek to uvedl v Sofii po setkání se svým bulharským protějškem Sergejem
Staniševem. Na tiskové konferenci řekl, že stejně tak může Bulharsko počítat s
českou podporou při vstupu do Schengenu. Praha se k systému bez vnitřních
hraničních kontrol přidá s největší pravděpodobností 21. prosince.
"Chceme, aby ani Bulharsko nebylo dlouho mimo," prohlásil předseda české vlády.
Přistoupení k schengenskému systému vnímá Topolánek jako definitivní pád
berlínské zdi. Česká republika podporovala vstup Bulharska do EU a stejně bude teď
prosazovat i jeho přistoupení k Schengenu, protože podle Topolánka je budoucnost
Evropy v bourání bariér.
Stanišev ocenil, že když jeho země letos spolu s Rumunskem vstoupila do Evropské
unie, Češi občanům obou států umožnili na svém území bez omezení pracovat. I
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kroku je podle něj velký.
Oba premiéři mají stejný názor na vývoj na západním Balkáně, který Česko i
Bulharsko velmi pozorně sledují. "Česká republika a Bulharsko mají totožnou pozici,
a to je integrace západního Balkánu do evropských struktur jako jediné možné řešení
situace, která tam je," prohlásil Topolánek.
Premiéři připomněli, že české firmy patří mezi největší zahraniční investory v
Bulharsku, hlavně v oblasti energetiky, infrastruktury a komunálních služeb. "Zájem o
investování v Bulharsku ze strany českých podnikatelů stále roste," konstatoval
Stanišev. Uvedl také, že do Bulharska přijíždí stále více českých turistů, letos jich
tam hlavně na černomořské pláže zamířilo 135.000.
Po setkání se šéfem socialistické vlády se Topolánek ještě sešel se zástupci
bulharských pravicových stran, které jsou nyní v opozici.
Třídenní návštěvu Bulharska zahájil Topolánek ve středu večer 7. 11. 2007, kdy ho
uvítali čeští krajané. V pátek 9. 11. 2007 se v Sofii setkal s primátorem hlavního
města Bojkem Borisovem, poté se přesune do Stražice, kde navštívil podnik českého
výrobce radiátorů Korado. Na závěr se ve městě Veliko Tarnovo setkal se studenty
Univerzity Cyrila a Metoděje.
8.11. Jednání předsedů vlád České republiky a Bulharska
Předmětem jednání se stala společná témata, která jsou pro obě země
problematická jako například energetika nebo životní prostředí. Oba premiéři rovněž
hovořili o modernizaci armád a trhu práce.
Bulharský ministerský předseda Stanišev poděkoval České republice za pomoc při
vstupu Bulharska do Evropské unie a zdůraznil, že chce dál koordinovat postupy v
rámci EU. Během setkání premiér Sergej Stanišev podporoval myšlenku tradice a
přátelství, které považuje za upřímné a významné pro budoucnost. Rovněž zdůraznil
význam České republiky jako velkého investora. Po setkání předseda vlády
Bulharské republiky uvedl: „Češi jsou vždy vítáni v přátelském Bulharsku“ a
poděkoval Bulharům, kteří žijí v České republice a mohou zde podporovat rozvíjení
jejich kulturní tradice.
K významné projednávané oblasti, kterou je vstup do Schengenského prostoru,
premiér Mirek Topolánek uvedl, že naše ministerstvo vnitra předá po vstupu do
Schengenu své získané zkušenosti. Premiér zmínil také priority české vlády, kam
patří zejména reformní změny v oblasti soudnictví a policie, hovořil mimo jiné o
ochraně investic a odstraňování bariér. Západní Balkán, nezávislost Kosova a jiné
tzv. „zamrzlé konflikty“, např. v Gruzii a Abcházii, patřily k dalším projednávaným
tématům.
9.11. Topolánek v Bulharsku: Máme možná společného víc, než si myslíme
Česko a Bulharsko mají podle českého premiéra Mirka Topolánka společného
možná více, než si občané obou států myslí. Během návštěvy této nejmladší a
současně nejchudší země EU řekl studentům univerzity Univerzity Cyrila a Metoděje
ve městě Veliko Tarnovo, že Čechy a Bulhary spojuje nejen podobný jazyk, kultura či
historie, ale i blízká mentalita. A také negativní zkušenost s komunistickým režimem
a zvýšená citlivost na nedemokratické přístupy.
"To je hlavní přínos nových členských států pro Evropskou unii," soudí Topolánek.
Bulhaři zase českému hostovi připomněli, že na konci 19. století, když se jejich země
osvobodila od pětisetleté turecké nadvlády, přicházeli na jihovýchod Evropy Češi.
Čeští učenci v Bulharsku položili základy botaniky, archeologie a dalších vědních
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světovou válkou žilo v Bulharsku až 13.000 Čechů, dnes se k českým kořenům hlásí
jen několik stovek krajanů.
Nynější česko-bulharské vztahy se hodně zaměřují na turistiku, obchod, investice.
12.11. Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přípravu na období českého
předsednictví EU
Během českého předsednictví EU v první polovině roku 2009 ponese Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR odpovědnost za oblast veřejných zakázek a politiku regionální
soudržnosti (kohezní politiku).
Příprava na roli předsednické země představuje těsnou spolupráci tzv."Trojky," která
představuje tři po sobě předsedající země, tedy Francii, Českou republiku a Švédsko.
Odbor kohezní politiky ministerstva pro místní rozvoj proto zahájil spolupráci
setkáním se švédským náměstkem ministra hospodářství Göranem Hegglundem.
Hlavními body jednání byla témata českého a švédského předsednictví. Ministerstvo
pro místní rozvoj se bude zabývat rozvojem regionů a systémů územního rozvoje,
švédské ministerstvo hospodářství připravuje debatu nad rolí a rozvojem měst.
Klíčem ke kvalitnímu předsednictví je nejen důkladná znalost procedurálních otázek,
ale také plynulá návaznost na priority předcházející a předání agendy následující
předsednické zemi. Švédsko má za sebou první zkušenost s výkonem předsednictví
z roku 2001, kdy byla tato země členem Unie také teprve krátce. Švédská delegace
českou stranu upozornila na poznatky ze své zkušenosti, jako je například významné
posílení role a agendy domácích ministerstev v době předsednictví a také doporučila
střídmost a střízlivost při stanovování cílů. Švédsko bude v době svého předsednictví
taktéž vyhodnocovat první výsledky programů z fondů EU v období 2007-2013.
12.11. V Bruselu začalo zasedání Vojenského výboru NATO a EU
Pravidelného zasedání v Bruselu, které bude probíhalo ve dnech 12. - 15. listopadu,
se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík
Vlastimil Picek. Hlavními body programu budou zahraniční operace členských zemí
NATO a EU, rozvoj jejich vojenských schopností a projednávání dalšího směru
vývoje v oblasti výcviku aliančních vojenských sil.
Generálporučík Vlastimil Picek v průběhu jednání vystoupil s příspěvkem na téma
zapojení České republiky v Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) v
Afghánistánu v roce 2008 s ohledem na plánované řízení Provinčního
rekonstrukčního týmu (PRT) v oblasti Pol-e Alam, v provincii Lógar. Prostřednictvím
PRT se bude Česká republika aktivně podílet na rekonstrukci země, pomoc má být
směřována do oblasti zdravotnictví a školství, menších infrastrukturních projektů,
budování kapacit státních správy a reformy bezpečnostního sektoru. NATO velí
jednotkám ISAFu od roku 2003. Mezi primární úkoly těchto jednotek patří podpora
afghánské vlády a zajištění zabezpečení a obnovy této válkou zdevastované země.
13.11. Česká republika prohrála ve Štrasburku spor s mladými Romy
Česko porušilo právo 18 romských dětí z Ostravska na vzdělání a zákaz diskriminace
tím, že byly zařazeny do zvláštních škol. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská
práva. Každému z Romů by tak měla ČR podle verdiktu zaplatit náhradu za morální
újmu ve výši 4000 eur (asi 108.000 korun), dohromady jim stát má pak ještě zaplatit
10.000 eur (asi 270.000 korun) za soudní výdaje.
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instance, proti němuž se stěžovatelé odvolali. Verdikt přijali soudci poměrem hlasů
13:4. Podle rozsudku ČR porušila článek evropské úmluvy o lidských právech o
zákazu diskriminace a článek protokolu k úmluvě, který se týká práva na vzdělání.
Rodiny stěžovatelů verdikt soudu uvítaly. "Jsme rádi, že to tak dopadlo. Čekáme na
rozhodnutí devět let. Vůbec jsme nepočítali s tím, že vyhrajeme," řekla ČTK matka
jednoho ze stěžovatelů Marcela Miková. Její syn začal chodit do běžné školy, kde
zůstal do třetí třídy. Pak žáky převzala nová učitelka. Podle matky poté její syn
skončil ve zvláštní škole proto, že byl Rom.
Případ, který Evropský soud pro lidská práva rozhodl, se týkal skupiny mladých
Romů, kteří byli v letech 1996 až 1999 umístěni do zvláštních škol. Jejich právní
zástupci žádali přezkoumání tohoto rozhodnutí s poukazem na to, že příslušné testy
nebyly věrohodné a že rodiče dětí nebyli dostatečně informováni o důsledcích svého
souhlasu s tímto krokem. České úřady tomu nevyhověly a se stížností u Ústavního
soudu na faktickou diskriminaci postižení neuspěli. Velký senát ale zaujal opačný
postoj. V rozsudku uvedl, že podklady prezentované stěžovateli a obsahující údaje o
počtu romských dětí ve zvláštních školách lze považovat za dost věrohodné na to,
aby zakládaly silnou presumpci nepřímé diskriminace. Připomněl také údaje
některých mezinárodních organizací i samotné české vlády o vysokém počtu
romských dětí ve zvláštních školách.
K souhlasu rodičů, který byl podle rozsudku hlavním argumentem české vlády, soud
uvedl, že není přesvědčen, že rodiče romských dětí byli schopni vyhodnotit všechny
aspekty situace a důsledky svého souhlasu.
Soud "s uspokojením zaznamenává, že Česká republika se na rozdíl od některých
zemí rozhodla pustit se do řešení tohoto problému. Ale i když uznává úsilí českých
úřadů dát romským dětem vzdělání i potíže, s nimiž se (přitom) úřady střetávají, není
soud přesvědčen, že rozdíl, jaký existoval v zacházení s romskými a neromskými
dětmi, byl objektivním a rozumným způsobem ospravedlněn," uvádí se v rozsudku.
13.11. Stanovisko hlavního hygienika ČR ke studii o vlivu radaru na zdraví
populace
Michael Vít, hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví, hodnotí vliv radaru
na zdraví populace jako zanedbatelný. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo
stanovisko hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta,
které hodnotí závěry zprávy o předběžném posouzení vlivu radiolokační stanice EBR
(European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského prostoru v
Brdech. Autory tzv.“oponentní expertízy“ jsou Zdeněk Raida a Jiří Šebesta z Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Náměstek Michael Vít ve
vyjádření k této zprávě uvedl, že „na otázku možných zdravotních rizik je na základě
této studie možné odpovědět s relativně velkou mírou pravděpodobnosti.“ Závěr o
zanedbatelné expozici obyvatelstva elektromagnetickému poli radaru označil za
nezpochybnitelný. Spoluautorem stanoviska je Luděk Pekárek z Národní referenční
laboratoře pro neionizující záření Státního zdravotního ústavu.
13.11. Předmětem zasedání ECOFINu byla Lisabonská strategie
V Bruselu se uskutečnilo řádné zasedání Rady ministrů hospodářství a financí
(ECOFIN), které patří k jedné z devíti formací Rady ministrů zemí Evropské unie.
Českou delegaci vedl ministr financí Miroslav Kalousek. Mezi ústřední témata
zasedání patřil nový tříletý cyklus Lisabonské strategie, která byla poprvé schválena
na zasedání Evropské rady v Lisabonu na jaře roku 2000 s časovým horizontem do
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konkurenceschopnosti Evropské unie, zejména ve vztahu k USA. Rada ECOFINu se
rovněž zaměřila na ekonomické aspekty migrace spojené s globalizací, na
problematiku statistiky, finančního řízení a daňové otázky. Věnována byla pozornost i
řešení finančních aspektů globálního satelitního navigačního systému GALILEO.
Navigační systém má být obdobou amerického, armádou kontrolovaného
navigačního systému GPS, zahájení jeho provozu je naplánováno na rok 2010.
ECOFIN ( The Economic and Financial Affairs Council) patří společně s Radou pro
všeobecné záležitosti a Radou pro zemědělství a rybolov k nejstarším konfiguracím
Rady ministrů v historii evropské integrace. Předsednictví v Radě se střídá každého
půl roku na základě předem schváleného pořadí, předsednictví by se měla Česká
republika zhostit v pololetí roku 2009.
15.11. EK vyzývá ČR a Slovensko,aby zabránily diskriminaci romských dětí
Evropská komise vyzvala Českou republiku a Slovensko, aby přijaly taková opatření,
která v budoucnu zabrání diskriminaci romských dětí ve vzdělávání. Komise tak
reagovala nejen na aktuální zprávu Amnesty International (AI), která poukazuje na
nerovnoprávné zacházení s romskými dětmi na Slovensku, ale i na úterní výrok (13.
11. 2007) Evropského soudu pro lidská práva na obdobné téma týkající se ČR.
Podle mluvčí komise Kathariny von Schnurbeinové si komise situaci v ČR a na
Slovensku uvědomuje. "Doufáme, že obě země přijmou taková konkrétní opatření,
která nerovnoprávnost překonají," uvedla.
Nová zpráva Amnesty International poukazuje na problém "otevřené segregace"
romských dětí na Slovensku. Podle AI velký počet dětí je nucen chodit do škol,
jejichž žáky jsou pouze Romové, další romské děti jsou umisťovány do zvláštních
škol, ačkoli nemají potíže s učením.
13. 11. 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že ČR porušila právo romských
dětí z Ostravska na vzdělání a zákaz diskriminace tím, že byly zařazeny do
zvláštních škol. Rodiče dětí si stěžovali, že jejich ratolesti skončily ve zvláštních
školách neoprávněně jen kvůli svému původu a že tím bylo porušeno jejich právo na
vzdělání. Soud stěžovatelům přiznal odškodné za morální újmu. Každému z 18
Romů, jejichž případ štrasburský soud projednával, by tak měla ČR dát 4000 eur (asi
108.000 korun), dalších 10.000 eur (asi 270.000 korun) má stát zaplatit za soudní
výdaje.
České ministerstvo školství uvedlo, že rozsudek soudu, který je pravomocný, bude
respektovat. Nehodlá se ale k němu podrobněji vyjadřovat do doby, než bude pečlivě
analyzován. V prohlášení mimo jiné poukázalo na to, že v České republice nebylo
možné umístit dítě do zvláštní školy bez souhlasu rodičů. Zdůrazňuje, že souhlas
rodičů nebo zákonného zástupce byl vždy zákonnou podmínkou takového aktu.
Zvláštní školy mezitím zrušil nový školský zákon a nyní v ČR fungují školy speciální
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Štrasburský verdikt by se tak podle
něj měl vztahovat i na přejmenované školy. ČR a Slovensko patří ke 14 zemím, s
nimiž komise zahájila v červnu letošního roku řízení kvůli tomu, že do svého práva
stále nezavedly směrnici o rasové rovnosti. Vláda schválila nový antidiskriminační
zákon v červnu, v září se dostal do sněmovny.
15.11. Český premiér deklaroval jednoznačnou podporu vstupu Turecka do EU
Premiér Mirek Topolánek po jednání se svým tureckým protějškem Recepem
Tayyipem Erdoganem potvrdil, že Česká republika patří k dlouhodobým
podporovatelům tureckého úsilí o vstup do Evropské unie. V této souvislosti premiér
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partnerství. Zároveň zdůraznil, že česká strana si je vědoma možných komplikací,
které Turecko před vstupem do eurozóny čekají. "Ale domníváme se, že právě tyto
těžkosti lze vstupem Turecka do Evropské unie překonat," uvedl premiér s tím, že
propojení obou civilizačních okruhů pokládá za jedinou možnou cestu.
Český premiér ocenil česko-turecké vztahy jako velmi úspěšné a poukázal na
zčtyřnásobení obchodní výměny mezi těmito dvěma státy. Společné zájmy České
republiky a Turecka ale podle premiéra Topolánka nespočívají pouze ve sféře
obchodní, ale rovněž i ve sféře strategické. Podle premiérových slov se primárně
jedná o zájmy související s organizací Severoatlantické aliance.
O vývoji česko-tureckých vztahů v budoucnosti bude rozhodovat vzájemná
spolupráce, která by se měla vyvíjet v mnoha směrech. Široký záběr této spolupráce
premiér nastínil poukázáním na záměr České republiky otevřít katedru turkologie na
Karlově univerzitě a zájem o spolupráci v energetickém a zbrojním průmyslu.
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan poděkoval během tiskové konference za
vřelé a přátelské přijetí v Česku ve spojenecké a přátelské zemi. Ve své řeči
zdůraznil, že Turecko vnímá Českou republiku jako spojence a partnera, neboť jak
uvedl, sdílíme společné hodnoty a máme podobné cíle. "Vztahy mezi Českem a
Tureckem jsou založeny na tomto pevném základě," řekl předseda vlády. Vděk
tureckého premiéra patřil především pětileté podpoře Turecka v přístupových jednání
do EU.
Při hodnocení vzájemných vztahů host našeho premiéra mimo jiné uvedl, že mezi
našimi zeměmi nepanuje žádný problém a vzájemné vztahy jsou zcela
bezproblémové. Dále se turecký předseda vlády věnoval ekonomické spolupráci,
kterou hodnotil jako velmi zdařilou a poznamenal, že současným úkolem bude dostat
ji do ještě lepších čísel. Citoval některé údaje: ekonomická spolupráce v roce 2000
dosáhla obratu 260 milionů dolarů a v letošní polovině roku dosahuje již obrat jedné
miliardy dolarů.
Oba premiéři také hovořili o lokálních a světových událostech. "S radostí jsme zjistili,
že se naše názory na mír a stabilitu ve světě z velké části překrývají," konstatoval v
závěru své řeči na tiskové konferenci premiér Turecké republiky Recep Tayyip
Erdogan.
16.11. Vondra v USA varoval před omezováním financí na základnu
Místopředseda české vlády Alexandr Vondra při své návštěvě Spojených států podle
agentury AP prohlásil, že umístění části amerického protiraketového deštníku na
českém území je v zájmu České republiky. Podle stejného zdroje současně varoval,
že rozhodnutí amerického Kongresu omezit financování systému, jenž počítá s
radarem v ČR a s desítkou protiraketových střel v Polsku, by mohlo zkomplikovat
vzájemné vztahy.
Na dotaz ČTK později upřesnil, že odpovídal na hypotetickou otázku AP, zda by
úplné zrušení financování protiraketového deštníku v Kongresu znamenalo ránu pro
transatlantické vztahy. Odpověděl, že zrušení financování by opravdu takovou ranou
bylo.
Vondra prohlásil, že íránskou hrozbu považuje za reálnou, ale americký radar by
podle něj měl i další bezpečnostní výhody. "Pro nás v České republice, která leží
mezi Německem a Ruskem, by zařízení s jistým počtem amerických vojáků bylo
dobré," citovala AP z Vondrovy přednášky v konzervativní nadaci Heritage
Foundation.
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Vondra ČTK telefonicky řekl, že toto jednání by mohlo být uzavřeno v první čtvrtině
příštího roku. Hovořil v této souvislosti o návštěvě premiéra Mirka Topolánka, který
by měl do USA odjet podle Vondry právě v tomto období, zřejmě začátkem jara 2008.
Vicepremiér potvrdil slova velvyslance ČR při NATO Štefana Füleho, který ČTK řekl,
že by se americký raketový deštník v ČR a Polsku měl stát jedním z pilířů
protiraketové obrany aliance, o čemž se bude jednat příští rok v dubnu na summitu
NATO.
Americký Kongres před pár dny schválil zákon, který financování protiraketové
základny v Evropě omezil: 85 milionů dolarů, které poslanci z 310milionové částky
požadované Pentagonem na základnu škrtli, má americké ministerstvo obrany
dostat, až Česká republika a Polsko případně projekt schválí.
Vondra vyjádřil přesvědčení, že systém bude nakonec vybudován. Zároveň řekl, že
česká vláda se namáhavě snaží získat souhlas veřejnosti i svých politických soupeřů
s tímto projektem, a varoval, že omezení financí by mohlo vyslat špatný signál ČR.
"Ke spojencům je třeba se chovat seriózně," zdůraznil Vondra agentuře AP po
skončení své přednášky.
Součástí Vondrovy návštěvy Spojených států jsou podle vicepremiérova úřadu také
konzultace týkající se přípravy České republiky na její předsednictví v Evropské unii v
první polovině roku 2009, včetně přípravy summitu EU-USA. Jedná také o
chystaném zrušení vízové povinnosti občanů ČR pro cesty do USA. ČTK k tomu
Vondra řekl, že vízová povinnost pro české občany by mohla skončit v roce 2009.
Musí tomu ale předcházet příprava na obou stranách. USA nejprve musí investovat
do vybavení, které umožní kontroly návštěvníků, například snímání otisků prstů. ČR
zase musí začít vydávat nové a pro USA bezpečnostně přijatelné cestovní doklady.
16.11. Svoboda je podle Topolánka a Dzurindy stále ohrožena
Občanská svoboda je i téměř 20 let po revoluci, která v roce 1989 přinesla pád
komunistického režimu v bývalém Československu, ohrožována. Shodli se na tom
předseda české vlády Mirek Topolánek a bývalý slovenský premiér Mikuláš
Dzurinda, kteří si přišli "sametovou revoluci" připomenout na bratislavské Náměstí
SNP.
"Ve střední Evropě i na Slovensku se zvedá extremismus, je často více neklidu než
klidu, jsme svědky některých vládních opatření namířených proti svobodnému,
nezávislému a soukromému," prohlásil Dzurinda, který vede nejsilnější opoziční
stranu a patří ke kritikům současného levicového premiéra Roberta Fica.
Obavy z oslabování možností svobodného rozhodování lidí vyjádřil i Topolánek.
"Někdy se ptám, zda jsme se poučili z toho, co se stalo v roce 1948, v roce 1989.
Někdy mám pocit, že ne," řekl. "Vyrůstají noví 'rudí', kteří touží po rovnosti a
spravedlnosti na světě komunistickým způsobem," dodal.
Zásah komunistické policie 17. listopadu 1989 proti manifestaci vysokoškoláků v
Praze, zrovna na výročí zásahu nacistických okupantů proti českým studentům,
vyvolal vlnu demonstrací, které vedly k pádu režimu. Výročí se v Česku a na
Slovensku připomíná jako státní svátek. Nynější Topolánkova cesta za slovenskou
opozicí byla označena za soukromou.
17.11. Vondra v Paříži potvrdil priority českého předsednictví v EU
Reforma ve smyslu Evropy bez bariér, energetika a působení Evropské unie navenek
jsou podle českého vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry klíčová
slova blížícího se českého předsednictví v unii. Vondra to řekl v Paříži, kde byl
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francouzskému předsednictví, jež bude českému předcházet.
Vondra řekl, že smyslem setkání bylo zdůraznit, že "jsme všichni na jedné lodi", a
potvrdit zájem na kontinuitě v programech předsednictví jednotlivých zemí. Kromě
celé francouzské vlády se setkání zúčastnili vysocí představitelé předsednických
států počínaje Německem, jež tuto funkci zastávalo v letošním prvním pololetí, a
konče Švédskem, které ji převezme po České republice ve druhém pololetí 2009.
Na otázku ohledně stupně shodnosti francouzských a českých představ o reformě
Vondra řekl, že "v něčem se shodujeme"; ocenil přitom dynamičtější přístup Francie
po letošním nástupu prezidenta Nicolase Sarkozyho. Mezi body, na něž mají obě
země odlišné názory, jmenoval společnou zemědělskou politiku EU a přijetí Turecka
do unie, které Francie odmítá. Tady vidím víc shody se Švédskem než s Francií, řekl
Vondra.
Předseda francouzské vlády François Fillon už předtím na tiskové konferenci
připustil, že jsou témata, ve kterých se Francie se svými nástupci v roli předsednické
země EU neshodne. Řekl, že Francie "hledá prvky kompromisu s Čechy a se Švédy"
a že "bude na každém, aby se zhostil své odpovědnosti".
Francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner mimo jiné řekl, že je hodně šancí
na schválení nedávno dojednané zjednodušené smlouvy o Evropské unii ve všech
členských státech. Reagoval tak na otázku, jaký by byl vývoj po případném odmítnutí
smlouvy v Irsku, kde se o ní bude hlasovat v referendu, což vždycky přináší větší
prvek nejistoty.
Vondra se v odpovědi na podobnou otázku ČTK omezil na diplomatický poukaz na
to, že řešení je na Irech a že nějaké rady z Prahy by neměly smysl.
19.11. Bavorsko i Čechy vyšlou po Schengenu na hranice tisíc policistů
Více než tisícovka policistů posílí po vstupu do takzvaného schengenského systému
kontrolu oblastí na obou stranách hranic mezi Českou republikou a německou
spolkovou zemí Bavorsko. Kontroly přímo na hraniční čáře nahradí kontroly takzvaně
závojové, tedy namátkově prováděné bezpečnostní operace v určité vzdálenosti od
hranic. Novináře o chystaných opatřeních informovali český policejní prezident
Oldřich Martinů a zemský policejní prezident Waldemar Kindler.
Přesně 389 policistů ze služby pohraniční a cizinecké policie posílí na české straně
policejní útvary v příhraničních regionech s Německem, na bavorské straně takto
bude využito 700 německých pohraničníků. Z nich se po přetransformování do
takzvaných mobilních útvarů zaměří dvě třetiny na příhraničí, zbytek se stáhne do
vnitrozemí. Na obou stranách hranice budou policisté fungovat na principu
takzvaných závojových kontrol, jejichž intenzita bude zpočátku velmi vysoká.
Závojové pátrání spočívá v tom, že ve vzdálenosti asi 30 kilometrů od hranic
uskutečňují policisté různé bezpečnostní akce. Jsou to třeba kontroly na
odpočívadlech u silnice nebo dálnice. To znamená, že nejde o kontrolu
bezprostředně v souvislosti s ochranou státních hranic, ale je to pátrání po osobách,
věcech, případně nelegálních migrantech a hledaných osobách.
Podle obou policejních šéfů jsou česká i německá policie připraveny na změny, které
je čekají po zrušení kontrol na hranicích mezi oběma státy. "Jako posily do všech
hraničních regionů přejdou policisté z pohraniční policie, policisté z cizinecké policie
budou provádět kontroly ve vnitrozemí Česka," uvedl Martinů. Asi polovina ze 6000
mužů tak bude určena pro závojové kontroly. Citelně posílí i dálniční policie.
K 1. lednu 2005 měla česká služba cizinecké a pohraniční policie 7197 policistů.
"Jejich počet se sníží o 2329. Do současné doby odešlo 473 lidí, po vstupu do
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nové organizační struktuře služby cizinecké policie," uvedl její ředitel Jindřich Urban.
Termín "pohraniční" tak u policie zaniká, cizinecká policie se zaměří do vnitrozemí.
"Máme čtyřpásmový obecný model ochrany hranic. Budeme působit ve vnitrozemí
hlavně v oblasti kontroly pobytu, povolování a vydávání víz," upřesnil Urban.
19.11. Jednotné stanovisko ke Kosovu EU zatím nemá (vyjádření vicepremiéra
Vondry)
Evropská unie zatím neví, jak by se jako celek zachovala, pokud by jihosrbská
provincie Kosovo vyhlásila jednostranně samostatnost. Vyplynulo to z jednání
ministrů zahraničí členských zemí EU v Bruselu. Šéfové diplomacií na něm vyzvali
kosovské předáky, aby s tímto krokem nespěchali. Podpořili také práci takzvané
"trojky" (EU, USA, Rusko), která do 10. prosince o budoucím statusu provincie
vyjednává se zástupci obou stran.
V Kosovu se v sobotu 15. 11. 2007 uskutečnily parlamentní volby, jejichž vítězem se
stal někdejší povstalecký velitel kosovských Albánců Hashim Thaçi, který slibuje
rychlé vyhlášení nezávislosti.
"Myslím, že se můžeme na bázi věrohodných informací domnívat, že v nejbližších
týdnech nebo dnech ten krok (vyhlášení samostatnosti) učiněn nebude," řekl český
vicepremiér Alexandr Vondra.
Prakticky všichni představitelé EU zdůrazňují, že je třeba, aby EU postupovala vůči
Kosovu i v případě jednostranně vyhlášené samostatnosti jednotně. "Zda se to
podaří, to je však jiná otázka," poznamenal Vondra.
Vyhlášení nezávislosti podporují USA, zatímco Rusko či Srbsko jsou proti. Rozpory
panují i mezi členskými státy EU, i když zatím nikdo příliš nechce oficiálně
komentovat, co by jeho vláda udělala, pokud by k vyhlášení samostatnosti opravdu
došlo.
21.11. Vláda schválila výpověď dosud užívané dohody o sociálním
zabezpečení mezi Československem a SSSR
Ve středu 21. listopadu vláda vyslovila souhlas s výpovědí Dohody mezi
Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o
sociálním zabezpečení. Dohoda, která vstoupila v platnost roku 1959, se dosud stále
používá ve vztahu k Ruské federaci. Hlavním důvodem pro ukončení platnosti
Dohody je skutečnost, že se jedná o překonaný typ mezinárodní smlouvy, která
postrádá jakýkoli pojistný či ekonomický základ. Principy, na kterých Dohoda
upravuje důchody, ale i další oblasti sociálního zabezpečení, podle informací
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nevyhovují současným podmínkám v obou
státech. Akt zrušení Dohody nelze považovat za snahu jakýmkoli způsobem oslabit
sociální ochranu a právní jistoty osob migrujících mezi Českou republikou a Ruskou
federací.
Nejedná se ani o narušení úpravy vztahů v sociální oblasti mezi oběma státy. Cílem
zrušení Dohody je naopak odstranění deformací v těchto vztazích, které vznikly v
průběhu 50 let od sjednání Dohody. K tomu, aby byla výpověď předána ruské straně,
je nezbytné, aby s ní vyslovil souhlas Parlament ČR. V případě úspěšného doručení
výpovědi ruské straně do 30. června 2008 bude platnost Dohody ukončena
uplynutím dne 31. 12. 2008. Podle předpokladů bude stávající Dohoda nahrazena
novou moderní smlouvou, jejíž text už je připraven.
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dvojímu zdanění
V rámci programu (20. - 21. 11. 2007) na Úřadu vlády ČR předseda bosenské vlády
Nikola Špirić jednal s premiérem Mirkem Topolánkem především o bilaterálních
vztazích, ekonomické spolupráci, aktuálním vývoji v Bosně a Hercegovině a celém
regionu.
Vrcholným bodem programu byl podpis Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi
oběma zeměmi, kterou podepsal ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a
ministr financí Bosny a Hercegoviny Dragan Vrankić.
Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových
subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové
povinnosti. Ve vzájemných daňových vztazích ČR a Bosny a Hercegoviny se
doposud uplatňovala smlouva mezi tehdejší ČSSR a SFRJ z roku 1981, která
neodrážela současné politické, hospodářské a daňové podmínky. Bosna a
Hercegovina představuje poslední stát bývalé SFRJ, se kterým ČR doposud tuto
smlouvu neuzavřela.
22.11. Hornorakouský zmocněnec kritizuje testy nového paliva v Temelíně
Hornorakouský vládní zmocněnec pro jaderná zařízení Radko Pavlovec varoval před
testováním nového paliva v jihočeské jaderné elektrárně Temelín. Zkoušky paliva od
ruského dodavatele, společnosti TVEL, označil za nebezpečný experiment, který má
být údajně proveden co nejrychleji, aby nemohl být medializován. V prohlášení, které
má ČTK k dispozici, také zpochybnil důvěryhodnost těchto testů, které provede
plzeňská firma Škoda JS. Proběhnou všechny standardní testy, ruské palivo je navíc
odzkoušené v provozu, řekla ale ČTK předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Dana Drábová.
Škoda JS a TVEL ve středu oznámily, že od letošního prosince do března 2008
vyzkouší makety nového paliva, které má od roku 2010 nahradit to současné od
amerického koncernu Westinghouse. "Nedá se očekávat, že by palivo získalo licenci
před koncem roku 2009," upozornila Drábová.
Podle Pavlovce ale použití nového paliva představuje závažnou změnu v konfiguraci
aktivní zóny elektrárny, což se prakticky rovná novému spuštění reaktoru. "Záležitost
má zřejmě proběhnout velmi rychle, aby se předešlo medializaci problematiky.
Evidentně nejsou naplánované žádné dlouhodobé testy, které jsou vzhledem k
dřívějším deformacím paliva bezpodmínečně nutné. Místo toho má být vše vyřízeno
čtyřměsíčním testem," kritizuje harmonogram testů.
SÚJB argumentuje tím, že palivo od ruského dodavatele již prošlo běžným
provozem. "Palivo má odpracováno již sedm let v řadě jaderných elektráren v Rusku,
na Ukrajině či v Bulharsku. Bylo například testováno v ruské elektrárně Kalinin 3,"
řekla Drábová. V Kalininu, zhruba 300 kilometrů severně od Moskvy, je obdobný
reaktor jako v Temelíně.
Pavlovcovi se navíc nelíbí, že testy provede Škoda JS, kterou od roku 2004 vlastní
ruská strojírenská skupina OMZ. "Ruský dodavatel paliva chce nechat palivo
otestovat svými ruskými kolegy v urychleném procesu. Český Úřad jaderné
bezpečnosti k tomuto skandálnímu postupu opět mlčí," tvrdí Pavlovec.
Současné palivo od Westinghouse nemělo podle Drábové na rozdíl od ruského za
sebou vůbec žádnou provozní zkušenost, proto procházelo důkladnými testy. "Po
každé překládce paliva se ověřuje jeho spolehlivost," řekla Drábová s tím, že
obdobně se bude postupovat i v případě nového paliva.
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Pracovní setkání státních tajemníků a náměstků ministrů vnitra se zodpovědností za
veřejnou správu proběhlo ve dnech 21. – 22. listopadu. Jednání probíhala v rámci
předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině. Mezi hlavní projednávané
body patřily otázky dalšího rozvoje a zefektivnění veřejné správy ve státech V4.
Setkání se zúčastnili Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra ČR pro veřejnou
správu, informatiku a archivnictví, Vladimír Čeřit, státní tajemník slovenského
ministerstva vnitra, István Teplán, státní tajemník Úřadu předsedy vlády a mimořádný
zplnomocněný velvyslanec Polské republiky v ČR Jan Pastwa.
V závěru setkání přijali závěrečné prohlášení, ve kterém se konstatuje, že spolupráce
zemí V4 je i v rámci Evropské unie nadále užitečná a důležitá, neboť účastnické státy
řeší ve veřejné správě podobné problémy. Výměnou názorů a zkušeností mohou
rychleji hledat vhodná řešení.
„Snažíme se vzájemně konzultovat, snažíme se vzájemně komunikovat a informovat
se o věcech a projektech, které se v rámci našich států připravují. Je totiž mnoho
oblastí veřejné správy, které nás trápí. Jsou to především vzdělávání, kvalita,
profesionalita. My se společně snažíme tyto věci zlepšit a odstraňujeme nadbytečnou
byrokracii, aby byla státní správa příjemná, levná a atraktivní,“ prohlásil náměstek
minstra vnitra Zdeněk Zajíček na tiskové konferenci. Další pracovní setkání státních
tajemníků a náměstků ministrů se uskuteční v příštím roce za předsednictví Polské
republiky.
23.11. Ministři potvrdili vznik německo-českých policejních služeben
Zřízení dvou center německo-české policejní spolupráce oznámili český ministr vnitra
Ivan Langer a jeho německý protějšek Wolfgang Schäuble. Služebny vzniknou v
severočeských Petrovicích a v bavorském Schwandorfu. Ministři to řekli po
rozhovorech s místními politiky, se kterými ve východoněmecké Pirně jednali o
dopadech vstupu do schengenského prostoru.
Kontroly na německo-české hranici budou odstraněny na konci prosince tohoto roku.
Tato skutečnost bude vyžadovat nový způsob policejních kontrol v příhraničních
oblastech i přeshraniční spolupráci policistů. Kvůli tomu budou zřízena takzvaná
německo-česká centra policejní spolupráce, která vzniknou 17. prosince, oznámil
Schäuble.
Langer českým novinářům řekl, že v Petrovicích bude se svými německými kolegy
spolupracovat deset a ve Schwandorfu pět českých policistů. Langer upřesnil, že
jejich hlavním úkolem bude výměna informací v rámci schengenského informačního
systému. Petrovické centrum bude mít kromě toho na starosti předávání běženců
podle Dublinské úmluvy. "Jedno pracoviště máme na česko-rakouské hranici. Na
česko-německé hranici chceme mít dvě už proto, že je tato hranice delší," vysvětlil
Langer.
Oba ministři ujistili, že přítomnost policistů v pohraničních oblastech bude viditelná.
"Prohlašuji, že hustota českých policistů na kilometr čtvereční zůstane stejná," řekl
Langer. "Kouzlo transformace české pohraniční policie spočívá v tom, že budou
nadále pracovat u hranic, ale od pohraniční policie přejdou k jiným složkám,
například k dopravním a pořádkovým," řekl český ministr. Kontroly přímo na hraniční
čáře budou nahrazeny namátkovými bezpečnostními operacemi. Jenom Česko chce
na tuto práci vyčlenit na 5000 policistů. Citelně posílí i dálniční policie. Setkání se
zúčastnil i nový bavorský ministr vnitra Joachim Hermann. Ten v říjnu ve funkci
nahradil Günthera Becksteina, jenž usedl do křesla bavorského premiéra.
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na 21. prosince. Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích se rozšíří o
devět zemí z deseti, o které se Evropská unie rozrostla 1. května 2004. Německo a
ČR mají společnou hranici o délce 811 kilometrů.
23.11. Ministr vnitra Ivan Langer v SRN diskutoval o rozšíření schengenského
prostoru
Ministr vnitra ČR Ivan Langer se zúčastnil setkání ministrů vnitra Slovinska, SRN a
státních ministrů vnitra Bavorska a Saska s německými poslanci. Na setkání, které
se uskutečnilo v Pirně a ve Schwandorfu, ministry pozval spolkový ministr vnitra SRN
Wolfgang Schäuble.
Setkání se dále zúčastnil slovinský ministr vnitra Dragutin Mate, bavorský státní
ministr vnitra Joachim Hermann a saský státní ministr vnitra Albrecht Buttola. Cílem
uvedeného setkání bylo informovat poslance Německého spolkového sněmu a
parlamentů zemí příhraničních regionů o příležitostech a dopadech rozšíření
schengenského prostoru. Po jednání ministrů s poslanci na téma „Rozšíření
schengenského prostoru“ následovala tisková konference.
26.11. Premiér Mirek Topolánek: Evropské jaderné fórum navrhne politikům
EU řešení
Předseda vlády Mirek Topolánek se zúčastnil prvního dne jednání Evropského
jaderného fóra, které se konalo v Bratislavě ve dnech 26. a 27. listopadu. Ve svém
projevu mimo jiné pozdravil delegáty v historii vůbec prvního evropského setkání
jaderných odborníků, které se koná pod záštitou Evropské komise.
Pro českého premiéra Mirka Topolánka představuje, podle jeho slov, Fórum
možnost, kde lze projednávat na úrovni celoevropského prostoru otázky budoucnosti
jaderné energie. Fórum, jak uvedl, by mělo poskytnout komplexní, ucelený a
fundovaný návod, jak pokračovat dále s jadernou energií. „Mělo by zodpovědět na
otázky, zda je receptem na snižování emisí CO2, jaký má vliv na životní prostředí,
jaké jsou zdroje jaderné energie, problematiku jaderných havárií a jejich hrozby, jak
nakládat s jaderným odpadem,“ řekl předseda vlády Mirek Toplánek. Na závěr
podtrhnul význam Evropského jaderného fóra, jehož výsledky by měly být
doporučením politikům EU.
Smyslem Fóra má být obnovení diskuse o jaderné energetice v Evropě. Odborníci v
rámci Fóra diskutují o tom, jak může jaderná energie přispět k naplňování
Evropského energetického akčního plánu, tj. bezpečnosti dodávek a dosažení cílů ve
snižování emisí skleníkových plynů. Evropské jaderné fórum se má konat vždy
dvakrát ročně a příští setkání jaderných expertů bude v květnu 2008 v Praze. Se
záměrem vytvořit jaderné fórum EU přišla letos do Bruselu nezávisle na sobě Česká
republika i Slovensko. Na březnovém bruselském summitu bylo pak dohodnuto, že
Fórum se bude konat střídavě v Česku a na Slovensku.
28.11. Vláda schválila základní dokument ČR pro přijetí eura, P. Stehlík
generálním komisařem ČR pro EXPO 2010
Vláda na svém večerním zasedání odsouhlasila materiál ministerstva financí ke
konvergenčnímu programu, který je základním dokumentem České republiky pro
přijetí eura. Předkládaný konvergenční program potvrzuje prioritu vlády stabilizovat
veřejné finance a vytváří nutné, ale podle ministerstva financí nedostačující
podmínky k dodržení termínu pro odstranění nadměrného schodku v roce 2008.
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jednoho procenta HDP až na rok 2013, původní plány a doporučení Evropské
komise počítaly s tímto deficitem o rok dříve.
Nižší než tříprocentní deficit je jednou z podmínek pro přijetí eura. Česko zatím tato
kritéria nesplňuje. „Proto Rada ECOFIN současně s hodnocením tohoto programu
přijala rozhodnutí, že kroky přijaté ČR nejsou dostatečné k ukončení situace ohledně
nadměrného deficitu ve lhůtě, tedy do r. 2008,“ píše ministerstvo financí ve
schváleném materiálu.
Jedním z odsouhlasených bodů středečního jednání vlády bylo také jmenování Pavla
Stehlíka do funkce generálního komisaře pro EXPO 2010. Vláda od komisaře
očekává, že udělá maximum pro dohnání desetiměsíčního skluzu při přípravě
expozice ČR na světové výstavě EXPO, která se uskuteční v roce 2010 v čínské
Šanghaji.
28.11. Američtí experti se informují o podmínkách v Brdech
Začala dvoudenní návštěva zástupců Velitelství vzdušných sil USA v Evropě a
Agentury pro protiraketovou obranu USA v České republice. Američtí experti se
informovali o podmínkách v Brdech.
Dvanáctičlenná skupina se ve vojenském újezdu Brdy blíže seznamuje s prostorem
navrženým pro případné vybudování radarové stanice protiraketové obrany USA.
Američtí experti tak navazují na práci svých kolegů, kteří Českou republiku navštívili
v srpnu a říjnu letošního roku. Při své současné návštěvě (ve dnech 28. – 29. 11.
2007) se zaměřili na ověření infrastrukturní vybavenosti vybrané lokality a jejího
okolí. Činnost amerických expertů ve vojenském újezdu Brdy vychází z mandátu k
pokračování technických konzultací mezi USA a Českou republikou, který dala vláda
České republiky Ministerstvu obrany České republiky v únoru 2004.
29.11. EK kárá Česko, že nesdělilo, co se dělá se směrnicí o námořnících
Evropská komise kárá Česko a dalších deset zemí EU kvůli tomu, že do své
legislativy včas nepřevedly směrnici týkající se pravidel pro kvalifikaci námořníků a
pro jejich přesuny ze země do země. Komise dnes oznámila, že se rozhodla
dotčeným státům zaslat dopis, což je první krok v proceduře, která by mohla Prahu
přivést až před Evropský soudní dvůr (ESD). České ministerstvo dopravy však o
žádném problému neví.
"Nejsme si vědomi žádného pochybení, je to trochu pro nás překvapení," řekl ČTK
mluvčí MD Karel Hanzelka. Úřad chce s konkrétní reakcí vyčkat do chvíle, až dopis z
Bruselu dorazí. V listu komise státy vyzývá, aby jí sdělily, co v převodu unijní
směrnice do národní legislativy učinily.
Cílem směrnice je reagovat na skutečnost, že od 80. let se EU potýká se
nedostatkem námořníků. Norma proto v reakci na to zjednodušuje uznávání
vnitrostátních průkazů způsobilosti námořníků, což by mělo pomoci námořníkům
přesouvat se snáze z jednoho státu do jiného. Čas na převedení směrnice měly
členské země do 20. října.
Kromě suchozemského Česka mezi zeměmi, kterým EK zašle dopis, figurují ještě
Bulharsko, Kypr, Estonsko, Španělsko, Finsko, Itálie, Litva, Polsko, Portugalsko a
Británie, tedy přímořské země.
Zaslání listu je první fází procedury, která může vést k tomu, že EK podá na členskou
zemi žalobu k ESD. Po ní následuje zaslání odůvodněného stanoviska a pokud ani
poté členská země nepřistoupí k adekvátním krokům, přichází pohnání před
evropskou justici.
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2.11. Skončila Generální konference UNESCO, ČR ve čtyřech výborech
Schválením programu a rozpočtu organizace na další dva roky skončilo v Paříži 34.
zasedání Generální konference Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a
kulturu (UNESCO). Česká republika na něm byla zvolena do čtyř výborů a
organizace zařadila mezi světová kulturní výročí na příští dva roky tři výročí spojená
s Českou republikou a dvě spojená se Slovenskem.
Mezi schválenými dokumenty je také deklarace o holokaustu, která klade důraz na
roli UNESCO při uchovávání památky této tragédie a v boji proti pokusům o její
popírání. Mezi sponzory návrhu byly i ČR a Slovensko.
Další rezoluce, navržená Ukrajinou a zaštítěná mimo jiné i Českou republikou,
vyzývá členské země organizace, aby do svých učebních osnov začlenily připomínku
hladomoru na Ukrajině, na severním Kavkazu, v Kazachstánu a v dalších oblastech
bývalého Sovětského svazu ve 30. letech.
Účastníci zasedání odhlasovali seznam 67 světových kulturních výročí na léta 2008 a
2009. Z České republiky to bude 100. výročí úmrtí architekta Josefa Hlávky (18311908), 50. výročí smrti skladatele Bohuslava Martinů (1890-1959) a 400. výročí úmrtí
spisovatele a filosofa Jehudy Löwa (1512?-1609). Na Slovensku se UNESCO
přidruží k oslavám stých výročí narození skladatele Eugena Suchoně (1908-1993) a
spisovatelky Margity Figuli (1909-1995).
Česká republika na zasedání kandidovala do čtyř výborů a do všech se prosadila.
Bude mimo zasedat ve výboru pro ustavení Nubijského muzea v Asuánu, což je
potvrzením dobrého jména české egyptologie. Chorvatsko, které bylo nedávno na
úkor ČR zvoleno nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, v Paříži se svou
kandidaturou do dvou výborů neuspělo.
Český velvyslanec při UNESCO Petr Janyška ČTK řekl, že hlavními tématy
pařížského jednání byly kulturní rozmanitost a její zabezpečení do budoucna,
nehmotné kulturní dědictví, vývoz kulturních předmětů a také práce muzeí a podpora
zakládání muzeí v rozvojovém světě.
2.11. Ministr zahraničí ČR přijal zástupce demokratického hnutí v Barmě
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg přijal v Černínském
paláci představitele barmského demokratického hnutí. Po setkání následovala
tisková konference, kde ministr Schwarzenberg novináře informoval o pomoci České
republiky demokratickým silám v Barmě.
5.11. Další kolo jednání k radaru
V pondělí a v úterý (5.-6.listopadu 2007) se na Ministerstvu zahraničních věcí
uskutečnilo další kolo jednání k textu Dohody mezi Českou republikou a Spojenými
státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v
ČR neboli tzv. hlavní dohody. Za českou stranu vedl jednání 1. náměstek ministra
zahraničí a hlavní český vyjednavač Tomáš Pojar, v čele americké delegace byl
náměstek americké ministryně zahraničí John Rood.
Tzv. hlavní dohoda definuje funkce systému protiraketové obrany, účel zřízení
radarové stanice v ČR, specifikuje velení a kontrolu operací protiraketové obrany.
Dohoda upravuje vlastnictví majetku, vymezuje součásti radarové stanice, její správu
a základní zajištění bezpečnosti a upravuje práva a povinnosti obou stran v těchto
otázkách. Podrobněji řeší také složení zde zaměstnaného personálu či návštěvy
zařízení, náklady spojené s výstavbou, údržbou a provozem radarové stanice či
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bilaterální SOFA z minulého týdne, která upravuje právní postavení personálu a
vybavení americké základny.
5.11. Ministr zahraničních věcí ČR na 9. ministerské konference Euro středomořského partnerství v Lisabonu
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se ve dnech 5 a 6. listopadu 2007
zúčastnil 9. ministerské konference Euro - středomořského partnerství, která se
koná v Lisabonu.
Schůzky se účastnly členské země EU, Evropská komise, vysoký představitel EU J.
Solana, partnerské země jižního a východního Středomoří, Libye a Mauretánie jako
pozorovatelé a dále zástupci některých institucí (Euro – středomořské parlamentní
shromáždění, Evropská investiční banka).
Ministři se zabývali kromě aktuálních otázek Barcelonského procesu také situací v
regionu s důrazem na mírový proces na Blízkém východě.
7.11. EP hostí výstavu o Židech v Čechách a na Moravě, zamíří i do světa
Pronásledování a tragické osudy Židů nejen za války, ale i v době totalitního
komunistického režimu po roce 1948 je hlavním tématem výstavy Židé v Čechách a
na Moravě, která začala v Evropském parlamentu. Výstava se za dva týdny v
rozšířené podobě přesune do prostor českého stálého zastoupení při Evropské unii v
Bruselu a poté se vydá na pouť po dalších zastoupeních Česka po celém světě.
"Je zde poprvé zachyceno období komunistického režimu a pronásledování Židů v té
době. O válce se ví hodně, ale o tom, že byli pronásledováni ve svých zemích i v
době komunismu, o tom se skoro vůbec nehovoří - což bylo hlavním důvodem této
výstavy," řekl ČTK jeden z autorů expozice Jan Kratochvil. Aby však podle něj
výstava nebyla vytržena z kontextu, její součástí je i exkurze do historie působení
Židů v Čechách a na Moravě a o jejich přínosu evropské kultuře.
Na řadě informačních panelů v sále Yehudiho Menuhina v jedné z budov Evropského
parlamentu se tak návštěvníci dozví například o akci československé komunistické
Státní bezpečnosti s názvem Pavouk, při které StB v době normalizace vytvářela
evidenci Židů, kteří zastávali významnější posty v tehdejší československé
společnosti. Z nich pak bylo vybráno několik stovek osob, u nichž tajná policie
přistoupila k důkladnějšímu sledování a případně i k různým opatřením. Součástí
byla mimo jiné dlouhodobá kontrola obsahu korespondence mezi lidmi z
Československa a Izraele.
Návštěvníky čekají i informace o působení Židů v Čechách a na Moravě ve starší
historii či výběr nejvýznamnějších osobností z té doby. Dokumentační materiály pro
výstavu pocházejí podle Kratochvila z České republiky i ze světa, pomohli například i
lidé z Izraele; část je ze soukromých sbírek.
8.11. Ministr Karel Schwarzenberg uskutečnil pracovní návštěvu Bosny a
Hercegoviny
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve dnech 8. a 9.
listopadu 2007 pracovní návštěvu Bosny a Hercegoviny. Bosna a Hercegovina je
významným teritoriem v regionu zemí západního Balkánu, který patří mezi hlavní
priority české zahraniční politiky. Předmětem jednání byla zejména problematika
spojená s agendami EU a NATO, především možnosti dalšího rozvoje vzájemných
vztahů a výměna názorů na aktuální vnitropolitické dění obou zemí.
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Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí
Spolkové republiky Německa Franka-Waltera Steinmeiera v Černínském paláci. Mezi
hlavní témata jednání patřily aktuální otázky EU (Reformní smlouva, Schengen),
spolupráce Německa s Visegrádem, situace na Blízkém východě a energetická
bezpečnost. V rámci bilaterální oblasti byla projednána zejména otázka nové správní
rady Fondu budoucnosti a projekt Pražského literárního domu.
15.11. Ministr zahraničí ČR vedl ve Švýcarsku jednání
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR navštívil pracovně Švýcarskou
konfederaci.
Cílem návštěvy byla jednání s ministryní zahraničních věcí a prezidentkou Švýcarské
konfederace pro rok 2007 Micheline Calmy - Reyovou. Rozhovory se týkaly
bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Švýcarskem, dále vývoje EU, Kosova,
vztahů s Ruskem, bezpečnostních otázek a spolupráce České republiky a Švýcarska
v mezinárodních organizacích. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se mimo jiné
zúčastnil jako hlavní řečník konference o spolupráci Švýcarské konfederace s
rozšířenou Evropskou unií.
16.11. Ministr Schwarzenberg přijal slovinského ministra zahraničí
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 16. listopadu 2007 v
Černínském paláci ministra zahraničních věcí Republiky Slovinska Dimitrije Rupela.
Mezi hlavní témata jednání patřila kromě bilaterálních otázek aktuální
zahraničněpolitická témata, zejména regionální spolupráce ve střední Evropě, otázky
energetické bezpečnosti, západní Balkán, otázka Kosova, vývoj v Rusku a na
Ukrajině. V neposlední řadě také příprava předsednictví Slovinska a České republiky
v Radě Evropské unie, výměna názorů na reformní smlouvu a rozšíření EU.
17.11. Ministr zahraničí ČR na pracovní návštěvě Asie a Blízkého východu
(Indie, Singapur, Izrael a Palestina)
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve dnech 17. až 27.
listopadu 2007 pracovní návštěvu Asie a Blízkého východu. Na své cestě navštívil
Indii a Singapur, dále pak Izrael a Palestinu.
Cesta do Indie se uskutečnila u příležitosti 60. výročí navázání diplomatických styků
a jejich oslav. Cílem návštěvy bylo zrevidovat současný stav bilaterálních vztahů a
připravit podmínky pro jejich další rozvoj zejména v oblasti obchodní a ekonomické.
Projednány byly možnosti posílení spolupráce v oblasti vzdělání, kultury a vědy.
Během návštěvy Singapuru se ministr Schwarzenberg zúčastnil výročního summitu
EU-ASEAN. Hlavními tématy výročního summitu byly zhodnocení spolupráce a její
budoucí směřování, energetika, životní prostředí, klimatické změny, udržitelný rozvoj
a diskuse o regionálních a mezinárodních otázkách. V rámci tohoto tématu byla
diskutována problematika Barmy/Myanmaru. Na okraj summitu se uskutečnila také
bilaterální jednání ministra zahraničních věcí ČR s asijskými partnery.
V rámci pracovní návštěvy Asie se uskutečnilo mezipřistání v Seychelské republice,
jehož cílem bylo oživit bilaterální vztahy.
Dalším bodem cesty byla jednání s nejvyššími představiteli Izraele, která se zaměřila
na současný stav česko – izraelských vztahů s důrazem na další rozvoj hospodářské
spolupráce a podporu českých ekonomických zájmů v Izraeli. Mezi další témata
jednání patřily zejména aktuální multilaterální otázky související s vývojem a
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současnou situací v Íránu. Současně byly také projednány možnosti dalšího rozvoje
vztahů mezi EU a Izraelem jak na bilaterální bázi, tak v rámci Evropské sousedské
politiky.
Návštěva Palestiny se uskutečnila v souladu s aktivním přístupem české diplomacie
k regionu Blízkého východu. Návštěva ministra byla příležitostí k prezentaci
stanovisek ČR v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a k dalšímu
prohloubení vzájemných vztahů. Cílem jednání bylo zdůraznit aktivní zájem ČR na
dlouhodobé politické podpoře oběma stranám v mírovém procesu.
20.11. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg rozhodl o finanční pomoci
Bangladéši
Během své pracovní návštěvy Indie ministr zahraničí České republiky Karel
Schwarzenberg oznámil své rozhodnutí o uvolnění 1,5 milionu korun na pomoc
obyvatelům. Prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže poputuje česká
finanční pomoc přímo do oblasti cyklonem postiženého jihu země.
Cyklon Sidr, který ve čtvrtek 15. 11. 2007 zasáhl jihozápad Bangladéše jako hurikán
čtvrté kategorie, si dosud vyžádal přes tři tisíce obětí. Podle informací
bangladéšského Červeného kříže se ale počet nalezených obětí může zvýšit na 5 až
10 000. Dalších 280 000 lidí přišlo o své domovy.
21.11. Ministerstvo zahraničí ČR kritizuje postup Ruské federace vůči
pozorovatelské misi ODIHR
Ministerstvo zahraničí České republiky vyjádřilo hluboké znepokojení nad postupem
Ruské federace, která donutila Úřad pro demokratické instituce a lidská práva
(ODIHR) při OBSE k rozhodnutí nevyslat na volby do ruského parlamentu
pozorovatelskou misi. Podle tiskové zprávy ODIHR z 16. listopadu tohoto roku, hlavní
velvyslanec ODIHR Christian Strohal ve svém dopise centrální ruské volební komisi
vyjádřil politování nad prodlevami a omezeními ze strany Ruské federace, které
ODIHR znemožňují naplnit svůj mandát.
ODiHR sice formální pozvání ze strany Ruské federace obdržel, ale voleb do ruské
Dumy, naplánovaných na 2. prosince, se nejspíš nezúčastní. Bezprecedentní
restrikce, průtahy a umělé překážky ohledně vyslání pozorovatelské mise znemožnily
formální pozvání Ruské federace využít. Podle požadavku ODIHR mělo být celkem
vypraveno 70 expertů ve dnech 7. a 15. listopadu. Navzdory opakovaným pokusům
získat povolení pro vstup do Ruské federace byly všechny žádosti o udělení víza
průběžně odmítány.
„Česká republika chápe a podporuje za daných podmínek rozhodnutí ODIHR. Aktivity
ODIHR v oblasti pozorování voleb a úsilí vysílat nezávislé pozorovatelské mise mají
dlouhodobě podporu České republiky,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve
svém prohlášení z 20. listopadu. V rámci tohoto prohlášení ministerstvo jménem
České republiky vyzývá Ruskou federaci k dodržování všech závazků přijatých v
rámci OBSE, zejména pak Pařížské charty. Dále vyzývá Ruskou federaci, aby
umožnila vyslání pozorovatelské mise ODIHR na prezidentské volby v RF v roce
2008.

- 29 29.11. V Madridu začalo zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě
Schůzky se zúčastní pětačtyřicet ministrů zahraničí, mezi nimi ministr Karel
Schwarzenberg. Jednání, které začalo 29. listopadu a skončilo 30. 11. 2007, zahájil
španělský premiér José Zapatero, jehož země nyní organizaci předsedá, a ve svém
proslovu vyzval všechny členy OBSE k jednotě.
Výsledkem jednání byla tzv. Ministerská deklarace, na níž jednání zatím pokračují.
Zasedání Ministerské rady OBSE také řešila problematiku předsednictví OBSE v
roce 2009.
Tématem byla i Smlouva - Adaptovaná smlouva o konvenčních ozbrojených silách v
Evropě (CFE), která byla v Evropě podepsána v roce 1990, nebo rozpočet OBSE v
letech 2008 – 2010. Dalším stěžejním tématem schůzky byla mise OBSE v Kosovu,
na níž se podílí asi tisícovka pozorovatelů a která by měla skončit letos v prosinci.
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6.11. Jiří Paroubek jednal v USA o radaru, skeptický názor prý určitě nezmění
Předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek se nedomnívá, že jeho nynější návštěva
Spojených států může změnit odmítavý postoj české sociální demokracie k výstavbě
amerického radaru na českém území. "Myslím, že určitě ne," odpověděl českým
novinářům ve Washingtonu po setkání s ředitelem americké protiraketové agentury
MDA Henrym Oberingem.
Na financování návštěvy, při níž ho doprovází předseda poslaneckého klubu ČSSD
Michal Hašek, se podílí americká strana, uvedl Paroubek na dotaz tisku. Při jednání
ho zajímaly strategické úvahy ministerstva obrany USA, zejména geopolitické úvahy
v oblasti Blízkého východu a Perského zálivu, uvedl. Konkrétně jmenoval Irák,
Afghánistán a Írán.
Záměr Spojených států vybudovat radarovou stanici na českém území je podle něho
"třeba hodnotit v tomto kontextu z hlediska národních zájmů České republiky. Mě
zajímaly důvody, které vedou k určitému uvažování představitelů USA," řekl
Paroubek.
Přístup Američanů označil za maximálně otevřený. "Některé jejich názory nesdílím,
to jsem jim také otevřeně řekl. Jinak to byla velmi dobrá a přátelská schůzka," uvedl.
"Česká republika je přítelem USA, ale to neznamená, že ve všech otázkách musí mít
stejné názory," řekl předseda ČSSD.
Stanoviska jeho strany, která výstavbu radaru podobně jako většina občanů ČR
nepodporuje a usiluje o vypsání referenda, jsou podle něho ve Washingtonu známá
a respektovaná.
Generál Obering po prvním setkání s Paroubkem v noci na 6. 11. 2007 uvedl, že se
nesnaží měnit názory lidí. "Poskytujeme jim jen všechny informace. Zpravidla
poznají, že tato fakta mluví sama za sebe," řekl českým novinářům.
"Chceme mít jistotu, že (Paroubek) je plně informován, že máme všechny informace,
které potřebuje, aby porozuměl, co děláme a proč to děláme," uvedl Obering. Podle
něho bylo právě toto podstatou rozhovorů. Představitelé ČSSD mají v plánu také
setkání s americkými kongresmany, kteří zřejmě ve středu 7. listopadu budou
schvalovat konečné znění vojenského rozpočtu.
7.11. ČSSD je připravena změnit názor na radar, kdyby měl Írán rakety
Česká sociální demokracie je podle jejího předsedy Jiřího Paroubka připravena
změnit své odmítavé stanovisko k americkému radaru na českém území, pokud by
se prokázalo, že Írán vlastní balistické rakety. Zatím ale považuje nebezpečí z Íránu,
které USA označují za jeden z hlavních důvodů svého protiraketového štítu, za
"virtuální realitu". V současné době ČSSD důvod ke změně postoje nevidí. Premiér
Mirek Topolánek toto stanovisko ostře kritizoval a uvedl, že čekání na dokonalejší
vyzbrojení Íránu by vystavilo Českou republiku smrtelnému nebezpečí.
Paroubek své názory přednesl v noci na 7. 11. 2007 českým novinářům ve
Washingtonu po jednáních s představiteli protiraketové agentury MDA, ministerstva
obrany a Demokratické strany, jejichž tématem bylo zvažované umístění radarové
základny protiraketové obrany USA v České republice.
"Pokud třeba v budoucnu tady (íránské) balistické rakety budou, jsme připraveni
třeba modifikovat své stanovisko. Ale to blízké budoucno vypadá ne za pár let, ale za
nějakých sedm až deset let.... Řekl jsem, že k tomu, abychom změnili eventuálně v
budoucnosti názor, se musí něco stát. Nemůže to být nějaká virtuální realita," uvedl
Paroubek. "Musely by tady být ty balistické rakety a ty v Íránu nejsou," dodal. V tuto
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systému neexistují, zdůraznil.
Podle Topolánka se "ukazuje, že ČSSD má v čele předsedu, který si vůbec
neuvědomuje, v jakém světě žijeme. Kdybychom čekali s přípravou účinné obrany až
na chvíli, kdy bude mít Írán jaderné zbraně a ještě dokonalejší balistické rakety, než
má dnes, mělo by to fatální následky. Znamenalo by to výrazné oslabení naší země,
naší demokracie a ohrožení naší budoucnosti," uvedl premiér v prohlášení zaslaném
ČTK.
Paroubek vyslovil názor, že Íránci nikdy nebudou mít "nějaké hromady raket, pokud
je vůbec budou mít". Shoduje se prý s předsedou zahraničního výboru Sněmovny
reprezentantů Tomem Lantosem, že íránská politika se v příštích letech může "vydat
po jiných cestách, než jak to očekávají někteří američtí politici".
Předseda ČSSD při rozhovorech ve Washingtonu připomněl, že více než 60 procent
českých občanů je proti radaru a že jeho strana nevidí důvody pro jeho umístění na
českém území. Nic na tom nemění ani pondělní dohoda českých a amerických
vyjednávačů o trvalé přítomnosti českých vojáků na zvažované radarové základně v
Brdech a na velitelství protiraketové obrany USA v Coloradu.
"To v zásadě nemění pohled na věc," řekl. Odpůrcům radaru podle něho nejvíce
vadí, že by se základna mohla stát terčem teroristů. Paroubek poukázal také na
dobré vztahy své strany k USA. Protiraketovou obranu označil za jediný problém,
který ovšem "není nic rozhodujícího pro budoucnost".
7.11. Člověk v tísni otevřel největší postavenou školu na Srí Lance
Česká organizace Člověk v tísni na Srí Lance za přítomnosti představitelů místní
vlády předala doposud největší nově postavenou budovu základní školy na ostrově.
Moderní školní zařízení pojme 260 žáků ve věku 6 až 12 let. Školáci se doposud učili
v přístřešcích a pod stromy, protože původní škola byla zcela zničena vlnou tsunami
v roce 2004. Náklady na stavbu, které dosáhly 8,5 milionů Kč, byly zaplaceny z
výtěžku české veřejné sbírky SOS Srí Lanka.
Člověk v tísni studentům postavil 8 tříd, vědeckou laboratoř, knihovnu, počítačovou
učebnu, provozní budovy určené pro učitele, jídelnu, školní halu a záchodky.
„Postavili jsme nejenom školu, ale také ji vybavili nábytkem, počítači, učebními
pomůckami a knihovnou. Na samotnou budovu můžeme být opravdu hrdí, jelikož je
navržena jedním se tří nejlepších srílanských architektů a stavba v sobě kloubí
moderní design spolu s prostou funkčností,“uvedl inženýr společnosti Ivo Tesař.
14.11. Česká humanitární organizace zařizuje školy v severním Afghánistánu
Česká humanitární společnost Člověk v tísni pomohla vybudovat a vybavit 15 škol,
které se nacházejí v obtížně dostupných oblastech provincie Balch v severním
Afghánistánu. Na projekt byly využity prostředky z veřejné sbírky Školy afghánským
dětem, na kterou mohou Češi přispívat již třetím rokem. Hodnota pomoci
severoafghánským školám dosáhla 400.000 korun, sdělil ČTK koordinátor projektů
společnosti Člověk v tísni v Afghánistánu Ladislav Kudláček.
Organizace se při výběru škol soustřeďuje na aktivní přístup samotného vedení
školy, učitelů a také komunity, kde se škola nachází. Mezi další výběrová kritéria
patří naléhavost potřeb konkrétní školy, zejména z hlediska počtu žáků, školních
zařízení v okolí, stavu školní budovy a potenciálu rozvoje školy.
Podle koordinátora vzdělávacích projektů společnosti Člověk v tísni v Afghánistánu
Karíma Zahmata je smyslem pomoci, aby školy i komunity dokázaly svou školu dále
samy rozvíjet a zvelebovat.

- 33 Společnost například dodala vybavení, včetně knih a zařízení, pro knihovnu ve
vesnici Hajatan v okrese Čohi nedaleko Mazáre Šarífu. Její obyvatelé se rozhodli
sami ze svých nedostatečných prostředků postavit skromnou hliněnou školu, aniž
čekali na pomoc od státu či ze zahraničí.
Další školy v okresech Čohi nebo Zare, kde byli místní žáci nuceni sedět při výuce na
studené zemi, získaly nový nábytek a koberce. Společnost zaplatila mimo jiné i školní
pomůcky, učebnice a psací potřeby. Důležitou složkou pomoci byla i výstavba studny
a hygienických zařízení.
15.11. Předseda ČSSD jednal s tureckým premiérem
Předseda ČSSD Jiří Paroubek se sešel s tureckým premiérem Recepem Tayyipem
Erdoganem. Politici hovořili o spolupráci České republiky a Turecka v oblasti
hospodářství a kultury, a rovněž o spolupráci obou zemí v rámci NATO.
Jednalo se také o vstupu Turecka do Evropské unie. Předseda ČSSD Jiří
Paroubek vyjádřil názor, že Česká strana sociálně demokratická v minulosti vstup
Turecka do EU podpořila a v tomto svém postoji setrvává. Oba politici hovořili také o
problematice kurdské menšiny v Turecku, o otázkách mezinárodního terorismu, a
také o řešení kyperské otázky.
16.11. ADRA pomáhá požáry zasažené řecké vesnici Veladivi
Humanitární organizace ADRA předala obyvatelům řecké vesnice Veladivi první
dodávku krmiva pro chovná zvířata. Pomoc určená zemědělcům z požáry
zasažených oblastí je hrazena z veřejné sbírky vyhlášené Adrou ČR. Významnými
částkami přispěla i města Plzeň a Hodonín.
V létě tohoto roku zachvátily Peloponéský poloostrov ničivé požáry. Dosáhly
takových rozměrů, že se do dějin Řecka zapsaly jako největší přírodní katastrofa
vůbec.
Ve Veladivách nejsou obyvatelé živi z olivových produktů, jako je tomu na většině
území Řecka, ale především ze živočišné výroby. Vegetace v okolí vesnice prakticky
neexistuje a zvířata se tudíž nemají kde pást. Nedostatek krmiva by mohl způsobit
úhyn hospodářských zvířat, a tím i ohrozit zdroj obživy obyvatel Veladiv. Aby byla
pomoc co nejefektivnější, byly plodiny v hodnotě 38 500 EUR (kukuřice, jetel, oves a
ječmen) nakoupeny přímo na místě. ADRA bude v pomoci dále pokračovat.
21.11. Valašskomeziříčská ADRA dokončila projekt Úsměv pro Ukrajinu
Humanitární organizace ADRA dokončila projekt s názvem Úsměv pro Ukrajinu, v
jehož rámci opravila budovu státní zchátralé školy a mateřské školky a další školu
přestavěla na ozdravovnu. Projekt, jenž se uskutečnil v někdejší Podkarpatské Rusi v
obci Rudnikova Huta, přišel na zhruba 700.000 korun. Akci zorganizovalo
Dobrovolnické centrum ADRA Valašské Meziříčí, na opravy uvolnilo 370.000 korun,
zbytek hradila organizace z velikonoční sbírky. Každý z účastníků mise navíc přispěl
500 korunami. ČTK to řekl koordinátor projektu František Tomanec.Tento zástupce
kromě využití staveb kontroloval také rozdělení materiální pomoci, jež získali klienti
nejen obou zařízení, ale také zhruba deset ukrajinských rodin s větším počtem dětí.
Dobrovolníci jim přivezli například boty, ošacení, hračky či hygienické potřeby.
Brigádníci z řad studentů i učitelů z celé České republiky za pomoci místních
obyvatel opravili zchátralou střechu někdejší školy, která nyní slouží jako ozdravovna
pro děti z černobylské a kyjevské oblasti. Dřevěnou budovu postavili v roce 1928
čeští pracovníci.

- 34 Škola a školka se dočkaly hezčích interiérů i exteriérů a nových toalet včetně
kanalizační přípojky. Zatím totiž děti musely používat suché záchody 50 metrů od
budovy školy. ADRA ve spolupráci s křesťanskými církvemi ve Slezsku pomáhá
vesnici už více než osm let.
28.11. Člověk v tísni otevřel v Etiopii již pátou školu a chystá se na stavbu
další
Společnost Člověk v tísni slavnostně otevřela v pořadí již pátou školu v Etiopii, kterou
se podařilo vybudovat díky výtěžku minulých tří ročníků veřejné sbírky Postavme
školu v Africe. Čtvrtý ročník sbírky, kterou organizuje Člověk v tísni společně s
Junákem – svazem skautů a skautek ČR, se uskutečnil na začátku října 2007 a
česká veřejnost na konto sbírky dosud přispěla více než dvěma miliony korun.
Člověk v tísni tak může začít plánovat stavbu dalšího školního zařízení.
„Na dosud postavené školy jsme z prostředků veřejné sbírky vynaložili přibližně 6,8
milionů korun, které nám umožnily vybudovat téměř 1200 nových školních míst.
Peníze českých dárců, kterými zatím přispěli ve čtvrtém ročníku sbírky, nám umožní
postavit a vybavit jednu novou školu s kapacitou 200 žáků,“ říká Jiří Plecitý,
koordinátor afrických projektů společnosti Člověk v tísni.
Nově otevřená škola se nachází na jihu země v okrese Alaba, v oblasti Teffo Chaffo,
kde žijí obyvatelé převážně muslimského vyznání. Škola má kapacitu 200 žáků a
náklady na stavbu budovy se čtyřmi třídami a místností pro učitele a její vybavení
nábytkem dosáhly zhruba 1,4 milionu korun.
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