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5.6. Pracovní návštěva prezidenta Spojených států amerických George W.
Bushe v České republice
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přijel ve dnech 4. a 5. června 2007
do Prahy na pracovní návštěvu České republiky prezident Spojených států
amerických George W. Bush s manželkou Laurou.
V úterý 5. června prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií přivítal americký
prezidentský pár na Pražském hradě. Poté následovala jednání prezidenta ČR s
prezidentem USA, jednání předsedy vlády s prezidentem USA, jednání české a
americké delegace, setkání prezidentů a předsedy vlády se zástupci tisku a společný
oběd.
Paní Livia Klausová s paní Laurou Bushovou si prohlédly Jižní zahrady Pražského
hradu, Lobkovický palác a navštívily Strahovský klášter.
6.6. Prezident Klaus poobědval s estonským prezidentem
Prezident republiky Václav Klaus na Pražském hradě poobědval s prezidentem
Estonské republiky Toomasem Hendrikem Ilvesem.
Tématem rozhovoru byly především vztahy obou zemí s Ruskou federací, otázky
související s budoucností evropského integračního procesu a ekonomický vývoj v
České republice a v Estonsku.
12.6. Prezident přijal americkou Radu guvernérů pro zahraniční rozhlasové a
televizní vysílání
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě členy americké Rady pro
zahraniční rozhlasové a televizní vysílání (US Broadcasting Board of Governors).
Rada guvernérů, která mimo jiné dohlíží na vysílání Rádia Svobodná Evropa, se v
Praze sešla na své každoroční zasedání.
Tématem rozhovoru prezidenta republiky se členy Rady guvernérů byly otázky
spojené se členstvím České republiky v Evropské unii a s transatlantickými vztahy,
včetně nedávné návštěvy amerického prezidenta. Okrajově se hovořilo i o svobodě
tisku a o probíhající výstavbě nového sídla Rádia Svobodná Evropa v Praze.
20.6. Klaus ve FAZ: Důležitější než poměr hlasů v EU je svoboda
Svoboda jednotlivce je v Evropské unii podle prezidenta Václava Klause důležitější
než nyní diskutované poměry hlasů pro jednotlivé státy. Před významným summitem
společenství o jeho reformě na to hlava státu poukazuje v rozhovoru pro německý list
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Novou dělbu hlasů mezi zeměmi EU, kterou prosazuje Polsko i za podpory české
vlády, Klaus považuje za významnou, protože menší země mají obavy, že zůstanou
na okraji. "Přesto to není v evropské debatě nejdůležitější otázka," říká prezident.
Mnohem podstatnější podle něj je svoboda jednotlivců. To Klaus připomíná jako
člověk, který žil téměř padesát let v komunismu.
Prezident pochybuje také o možnosti rozšiřování většinového rozhodování v EU
místo dosud převažujících jednomyslných, kdy je potřebný souhlas všech členských
zemí. Ve většinovém systému se prý nedá dosahovat kompromisů. "Ve vztahu mezi
státy se ale musejí hledat kompromisy. Vynucená řešení nepotřebujeme," říká.
"Jsem sice dost pragmatický, abych byl schopen přijmout většinová rozhodnutí v
podřadných otázkách, ale ve všech zásadních jsem pro jednomyslnost," uvádí Klaus.
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pozitivní dopad. Pravděpodobně nastanou kosmetické změny původního textu
evropské ústavy, ale vyhlídky nejsou dobré."
21.6. Prezident Klaus v odpovědích čtenářům FT potvrdil, že nevidí riziko
klimatu
Český prezident Václav Klaus v odpovědích čtenářům internetového vydání britského
deníku Financial Times zopakoval, že je sice s jistým stupněm pravděpodobnosti
možné, že dochází ke globálnímu oteplování, ale že odpovídá záporně na otázku,
zda je to způsobeno lidstvem, zda je to problém a zda to lidé mohou zastavit.
Otázky čtenářů vyvolal nedávný Klausův článek v témže listě s titulkem Ohroženo
není klima, ale svoboda. Klaus v něm napsal, že dnešní největší hrozbou svobodě,
demokracii, tržní ekonomice a prosperitě je ambiciózní environmentalismus, nikoli
komunismus.
Klaus v odpovědích na internetové adrese http://www.ft.com/klaus řekl, že souhlasí s
tím, že je nutno šetřit například energií, protože opak by nebyl racionální. Nicméně to
musí být rozhodnutí svobodných jednotlivců, nikoli vlád.
Následovat nedávno schválená doporučení vědeckého výboru IPCC o změnách
klimatu považuje za špatnou strategii, protože se řízení rizik nahrazuje principem
prevence. "Předpokládám, že si nepojišťujete dům (nebo automobil), pokud je riziko
malé a pojištění příliš vysoké," napsal.
Čtenáři, který se ho zeptal, proč odmítá primárně tržní mechanismy řešení problémů
kolem klimatu, které navrhují EU a Británie, prezident odpověděl: "Patrně žijeme na
jiné planetě. Já to nevidím." Trhem podle něj operovali i zastánci ústředního
plánování - chtěli ho mít v ruce jako nástroj politiky. "Musíme žít v komunismu,
abychom to pochopili?" táže se Klaus. Podle Klause je nesmyslné snažit se
odhadovat na příštích 50 let náklady na snižování emisí, mimo jiné proto, že nikdo
neví, jaké budou v roce 2050 ceny.
21.6. Prezident republiky přijal Emíra z Kano a jorubského krále
Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uspořádali na
Pražském hradě pracovní oběd pro tradiční vládce z Nigerijské republiky emíra z
Kano A.A. Bayera a jorubského krále Olebuse II a jejich doprovod. Český prezident
se s nimi setkal při loňské návštěvě Nigérie.
S oběma vládci, kteří mají ve své zemi velký vliv, při pracovním obědě hovořil o
situaci v Nigérii i v Evropě, o hospodářské spolupráci mezi našimi zeměmi především
v oblasti energetiky a obchodu. Nigerijští představitelé vysoce ocenili úroveň vztahů
mezi oběma zeměmi a potvrdili silný zájem o prohloubení ekonomické spolupráce.
25.6. Prezident ČR přijal guvernéra amerického státu Georgia
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě Sonnyho Perduea,
guvernéra amerického státu Georgia. Sonny Perdue, který byl v České republice na
třídenní pracovní návštěvě společně se čtyřiceti významnými americkými podnikateli,
hovořil s prezidentem republiky především o možnostech rozvoje obchodní
spolupráce, o ekonomické situaci ve státě Georgia i o vízové problematice.
Schůzky s prezidentem republiky se zúčastnili členové doprovodu guvernéra, včetně
předsedy Senátu státu Georgia (President Pro Tempore) Erica Johnsona a
velvyslance Spojených států amerických v ČR Richarda Grabera.
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republiky, Nového Zélandu, Hondurasu a Myanmaru
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací
listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci:
J. E. pan Fréderic Mwenelwata Isungapala, nový mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Konžské demokratické republiky se sídlem v Praze,
J. E. pan Alan Howard Cook, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Nového
Zélandu se sídlem v Berlíně,
J. E. pan Robert August Martínez Castañeda, nový mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Honduraské republiky se sídlem v Berlíně,
J. E. pan U Tin Win, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Myanmarského
svazu se sídlem v Berlíně.
27.6. Vláda rozdělila peníze na předsednictví Česka v EU
Vláda rozdělila okolo 700 milionů korun, které jsou určeny na přípravu předsednictví
v Evropské unii v příštím roce. Ministři počítají s tím, že v prvním pololetí roku 2009,
kdy bude Česká republika předsedat sedmadvacítce, bude tato role vyžadovat další
miliardu korun nad rámec rozpočtů jednotlivých resortů.
Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra sdělil, že na centrální
organizační a technické zajištění předsednictví včetně prezentace a komunikace
půjde příští rok 269 milionů korun. Bezpečnostní opatření si podle vicepremiéra
vyžádají 46 milionů korun. Koncem srpna má ministr vnitra Ivan Langer předložit
konkrétní návrh bezpečnostních akcí.
Posílení stálého zastoupení republiky v Bruselu bude stát 206 milionů, dalších 159
milionů bude potřebovat státní správa - z toho 70 milionů tvoří náklady na jazykové a
odborné vzdělávání úředníků. "Celkem bude za tímto účelem v příštím roce
vytvořeno v celé české státní správě 260 míst, která budou po ukončení
předsednictví v druhé polovině roku 2009 zrušena," sdělili pracovníci vládní sekce
pro předsednictví ČR v Radě EU.
Dalších zhruba 410 milionů korun si mají v roce 2008 ministerstva zajistit na přípravu
předsednictví z vlastních zdrojů.
"Přípravy běží podle plánu," zdůraznil Vondra. V dohledné době podle něj kabinet
posoudí materiály týkající se programu a priorit předsednictví.
Přípravy a organizace českého předsednictví v EU budou stát podle dosavadních
propočtů dohromady na 3,3 miliardy korun. Z toho 1,9 miliardy korun by mělo jít ze
státního rozpočtu a 1,4 miliardy mají zajistit ze svých rozpočtů ministerstva.
Česko už ví, že Evropské unii bude předsedat pod mottem Evropa bez bariér. Mezi
zamýšlené priority patří především posilování konkurenceschopnosti, deregulace,
důraz na čtyři základní svobody unie - tedy svobodu pohybu osob, služeb, kapitálu a
zboží - a prosazování liberální obchodní politiky.
28.6. Prezident ČR přijal vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě generála Johna
Craddocka, vrchního velitele ozbrojených sil NATO v Evropě.
Prezident republiky s generálem Craddockem hovořil o probíhajících operacích a o
budoucnosti NATO. Generál Craddock kladně zhodnotil míru zapojení a kvalitu
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12.6. Poslanec Liška ostře kritizoval českou evropskou politiku
Evropskou politiku České republiky ostře kritizoval předseda výboru pro evropské
záležitosti české Poslanecké sněmovny Ondřej Liška (Strana zelených). Podle něj
dělá "samoúčelně ramena" a vede k tomu, že není v tomto směru čitelná. Zbrklá veta
či žaloby na Evropskou komisi jsou zástupné ideologické problémy, jimiž si ODS řeší
vlastní problém, řekl Liška ČTK.
Podle poslance nemá Praha dostatečně vyjasněno, čeho chce v Evropské unii
dosáhnout. Poté, co ODS převzala funkci místopředsedy vlády pro evropskou
politiku, se ukázalo, že jí jde o "získání pověsti potížistů, což jakoby znamená
zvýšení vlivu ČR", prohlásil Liška.
Ukazuje se ale, že česká "kritika, nespokojenost, neschopnost přistoupit na rozumné
kompromisy, nečitelnost a nekontinuita postojů z nás sice dělá někoho, o kom se
mluví, ale vždy v negativním smyslu". Máme spíš pověst těch, s nimiž je obtížné
nalézt nějakou dohodu, tvrdí Liška. Podle něj to je "samoúčelné dělání ramen, které
nemá další cíl a nevede k posílení českého vlivu na evropskou integraci".
Liška soudí, že ČR by měla především formulovat dlouhodobé priority a držet se jich.
Nikoli, když budeme "zbrkle uplatňovat právo veta".
To jsou zástupné ideologické problémy, jimiž si řeší ODS vlastní problém, ale
neposiluje to vliv České republiky, řekl Liška před summitem EU. Českou prioritou je
podle něj mechanismus, jak přenášet pravomoci nejen na unii, ale i zpět na členské
státy. Není to ale český vynález, takový mechanismus již existuje, ale Česká
republika ho chce pouze podrobněji definovat, aby bylo možné ho využívat v praxi,
řekl.
Není to tak, že by Češi přišli s novým principem, který by měl erodovat evropskou
integraci, řekl. Neznamená to ani, že česká strana automaticky přijde s katalogem,
jaké pravomoci mají přenést zpátky. Jestli tak někdo uvažuje, tak je naivní, protože
pro to v současné unii není vůle, dodal.
Česká vládní koalice se dohodla na požadavku vyřadit "kvazistátní" symboly, tedy
název ústava pro novou smlouvu a označení "ministr" pro nového šéfa evropské
diplomacie. Ale požadavky nezahrnovat do smlouvy vlajku a hymnu "působí v
evropském kontextu úplně směšně", řekl Liška.
Pokud jde o zřejmě největší dosavadní překážku dohody o nové smlouvě, polský
požadavek na přerozdělení hlasů v Radě ministrů EU, není to požadavek české
strany, řekl Liška. Ale můžeme Polsko podpořit a naši vyjednávači to už udělali,
dodal. "Ale není to naše priorita. Debatu by měli vést Poláci, nikoli my."
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12.6. Předseda Senátu přijal gruzínského premiéra
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal předsedu vlády Gruzie
pana Zuraba Nogaideliho. Během pracovní schůzky předseda Senátu potvrdil zájem
Senátu o prohlubování parlamentních vztahů s Gruzií. „Řekl jsem panu Nogaidelimu,
že Česká republika bude i nadále podporovat Gruzii v jejím směřování k evropským a
euroatlantickým strukturám, byť půjde o dlouhý proces. Vyjádřil jsem také náš zájem
na hlubší spolupráci v oblasti energetiky. A to se týká jak českých
vodohospodářských investic v Gruzii, tak výstavby alternativních ropovodů přes
území Gruzie,“ uvedl po jednání předseda Senátu Přemysl Sobotka.
Návštěva gruzínského premiéra navazovala na cestu Přemysla Sobotky v Gruzii na
podzim 2006, kde součástí delegace předsedy Senátu byli i podnikatelé.
21.6. Sobotka s Muntianasem: Pro obranu Evropy je dobré vybudovat
raketovou základnu s radarem
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal předsedu Sejmu Litevské
republiky Viktorase Muntianase, který je v ČR na krátké pracovní návštěvě.
„Shodli jsme se s panem předsedou Sejmu na tom, že americká raketová obrana
včetně radarové základny je důležitým obranným prvkem Evropy. Pan předseda
Muntianas podpořil výstavbu radaru v České republice a základny v Polsku.
Diskutovali jsme rovněž o energetické bezpečnosti, respektive diverzifikaci
energetických zdrojů. I tady máme podobný pohled, Litevci mají své zkušenosti se
závislostí na dominantním dodavateli energie,“ uvedl Přemysl Sobotka.
„Tématem našeho jednání byl rovněž summit Evropské unie. Litva v referendu sice
vznik euroústavy podpořila, ale shoda je v tom, že Unie nyní nepotřebuje společného
prezidenta ani ministra zahraničí. Naopak je třeba bavit se o roli národních
parlamentů, o jejich vlivu na chod Unie. To jsou naše společná témata v diskusích
nad novým dokumentem Evropské unie, který by měl euroústavu nahradit a měl by
definovat nová pravidla fungování rozšiřující se Unie,“ dodal předseda Senátu
Přemysl Sobotka po jednání s předsedou litevského Sejmu Viktorasem
Muntianasem.
27.6. Bulharsko i Česko se shodují v otázce obrany Evropy, energetické
politiky i závěrů Bruselu
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal ministra zahraničních věcí
Bulharské republiky Ivailo Kalfina. „Shodli jsme se, že závěry bruselského summitu
EU posunuly možnosti dalšího rozvoje Unie správným směrem. Za důležité jsem já i
pan Kalfin prohlásili, že se posiluje role národních parlamentů v rozhodovacích
procesech Unie. Shodli jsme se i v otázce energetické bezpečnosti Evropy a v
nutnosti diverzifikace energetických zdrojů. Bulharsko vzhledem ke své poloze, může
v této otázce sehrát důležitou roli,“ uvedl po jednání předseda Senátu Přemysl
Sobotka.
Předseda českého Senátu vyjádřil rovněž bulharské delegaci svojí plnou podporu v
úsilí změnit postoj Libye v procesu s bulharskými zdravotními sestrami. „Bulhaři jsou
v Unii nováčky a my máme zájem dělit se s nimi o své dobré i méně dobré
zkušenosti, v tom koneckonců vidím jeden z intenzivních styčných bodů s
Bulharskem,“ dodal Přemysl Sobotka.
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4.6. Rakouská vláda zaslala Topolánkovi dopis k Temelínu
Rakousko vyzývá českou vládu, aby s ním jednala o otázkách týkajících se
bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, které jsou podle jeho názoru dosud
otevřené. Tuto výzvu obsahuje delší dobu ohlašovaný dopis, který rakouský kancléř
Alfred Gusenbauer a ministr životního prostředí Josef Pröll zaslali českému
premiérovi Mirku Topolánkovi. Informovala o tom agentura APA.
Rakouští odpůrci Temelína zaslání dopisu uvítali jako "úspěch hraničních blokád" a
oznámili, že totální blokáda česko-rakouských hranic chystaná na polovinu června se
prozatím odkládá.
Podle mluvčího vlády Martina Schmarcze premiér dopis zatím nedostal, protože
vpodvečer odletěl na návštěvu Nizozemska.
Zaslání tohoto dopisu, respektive nóty, doporučila rakouské vládě komise právních
expertů, která posuzovala možnost podání mezinárodněprávní žaloby proti České
republice. Komise došla k závěru, že podání žaloby je prakticky nemožné.
V dopisu vyjadřuje rakouská vláda názor, že z jejího hlediska nebyla splněna
všechna ujednání z Melku z roku 2000 o bezpečnosti Temelína, a vyzývá českou
vládu k jednání o těchto otevřených otázkách.
Tento názor je podpořen přiloženým posudkem vládního poradce v otázkách jaderné
bezpečnosti Helmuta Hirsche. Ten uvádí, že ve všech sedmi bezpečnostních
oblastech uvedených v melkském protokolu "existují dosud nevyřešené otázky". Z
rakouského hlediska tedy dosud nebyly cíle stanovené v ujednáních splněny, uvádí
se v dopisu.
"Rakousko proto vyzývá Českou republiku, aby s ním zahájila jednání, jejichž cílem
by bylo ukončení chování, jež je v rozporu s dohodou, zajištění toho, že se toto
jednání nebude opakovat, a splnění dojednaných závazků," uvádí se mimo jiné v
dopise.
4.6. ČR podala žalobu na Evropskou komisi kvůli snížení povolenek
Česko podalo žalobu na Evropskou komisi kvůli snížení přídělu emisních povolenek
na roky 2008 až 2012 o 14,8 procenta. Podle analýzy, kterou si nechalo MPO
zpracovat, byly kroky Evropské komise při udělování emisních povolenek pro Českou
republiku vyhodnoceny jako diskriminační vůči českým energetickým a průmyslovým
podnikům. Česko žádalo roční limit na vypouštění emisí CO2 102 milionů tun ročně,
komise však schválila 86,8 milionu tun ročně.
Žaloba byla zaslána soudu prvního stupně elektronicky a rovněž fyzicky tak, aby byly
dodrženy veškeré lhůty související s účinným podáním žaloby, uvedl mluvčí vlády.
Před soudem v Lucemburku bude Českou republiku zastupovat vládní zmocněnec
pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a
Soudem prvního stupně Tomáš Boček. Ten je zároveň ředitelem odboru
komunitárního práva ministerstva zahraničních věcí, v jehož rámci působí rovněž
útvar vládního zmocněnce.
O podání žaloby na EK rozhodla koncem května vláda na návrh ministra průmyslu a
obchodu Martina Římana. Říman při přesvědčování vlády argumentoval mj. tím, že
Evropská komise kvůli komplikovanému modelu výpočtu a špatným datům poškodila
Českou republiku. Evropská komise podle analýzy, kterou si nechal jeho resort
zpracovat, podhodnotila růst hrubého domácího produktu ČR v letech 2009 a 2010.
Komise prý navíc při výpočtu uhlíkové náročnosti tuzemského průmyslu započítala i
emise, které vyprodukují domácnosti a dopravní prostředky, přestože se na ně
povolenky nevztahují.
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komise Českou republiku při posuzování objemu povolenek nediskriminovala.
"Každá členská země má právo se proti rozhodnutí postavit, ale bude muset dokázat,
že komise postupovala vůči ní diskriminačně," řekla mluvčí eurokomisaře pro životní
prostředí Barbara Helfferichová.
4.6. Premiér Mirek Topolánek navštívil Nizozemsko
Premiér Mirek Topolánek odpoledne navštívil Nizozemsko. Jednal zde s předsedou
vlády Janem Peterem Balkenendem.
Návštěva premiérovi trvala pouze pár hodin. V rozhovorech se premiéři věnovali
mimo jiné zájmu obou stran o institucionální reformu Evropské unie tak, aby byl
reformní proces dokončen do roku 2009. Hovořili také o začlenění Česka do
schengenského prostoru, o problematice Kosova a o ochraně základních lidských
práv a svobod.
Nizozemsko, které vedle Francie odmítlo před dvěma lety euroústavu, chce, aby v
nové evropské smlouvě bylo zakotveno právo národních parlamentů blokovat unijní
legislativu. J. P. Balkenende to 23. května uvedl v Evropském parlamentu ve
Štrasburku. Postavil se také proti používání slova ústava a symbolů připomínajících
národní stát. Nizozemsko se také staví proti tomu, aby unie měla ministra zahraničí.
Nový text by se měl naopak zmiňovat o současných hlavních problémech, jako je
energetika, klimatické změny, přistěhovalectví a boj s terorismem.
7.6. Vondra hájil v EP názory vlády na ústavu, poslance nepřesvědčil
Požadavky české vlády na obsah smlouvy, která má nahradit odmítnutou
euroústavu, hájil v bruselském ústavním výboru Evropského parlamentu
místopředseda vlády Alexandr Vondra. Zdůrazňoval zejména požadavek, aby byl
zaveden mechanismus pro přenášení kompetencí z Evropské unie zpět na členské
státy. Většina poslanců se vyjadřovala k postojům Prahy spíše kriticky - někteří
označovali požadavek na odstranění symbolů za dětinský, jiní obviňovali Vondru z
nacionalismu či tvrdili, že postoj české euroskeptické vlády neodráží názory české
veřejnosti.
Výsledek, jehož by měl dosáhnout nadcházející summit EU, by měl odrážet zájmy
všech zemí bez ohledu na jejich velikost a délku členství, prohlásil Vondra. Stejně tak
by nová smlouva měla Evropu sjednocovat a ne rozdělovat jako euroústava,
upozornil.
Musíme trvat na odmítnutí všech kvazistátních symbolů, jako je název "ústava" či
označení "ministr zahraničí", které by navozovaly "falešný dojem", že jde o smlouvu
vedoucí k nějakému superstátu, řekl vicepremiér. Zopakoval názor české vlády, že
unie není v krizi.
Důraz kladl ale na požadavek zavedení mechanismu pro převádění kompetencí zpět
na národní úroveň, podobně jako to má Německo vůči svým spolkovým zemím.
Připravujeme písemný návrh na zavedení této obousměrné flexibility, řekl.
Ujistil také, že Praze nejde jen o úzký národní zájem, ale o spravedlivé řešení, které
je pro Českou republiku výhodné. Nasloucháme lidem a podporujeme proto rychlost
integrace, která je pro všechny přijatelná, řekl Vondra.
Podle Vondry není jasné, zda bude výsledná smlouva předložena v ČR k referendu.
Půjde-li o podstatné revoluční změny, pak jsme pro referendum, ale bude-li výsledek
skromný, tak ne, řekl. "Je to otevřené."
Předseda ústavního výboru Jo Leinen nesouhlasil s Vondrou v tom, že Evropa není v
krizi. Jde o to, jak krizi definujete, řekl Leinen, který se nicméně věnoval jen řízení
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několika měsíci v nadsázce "jako" spletl s Leninem.
Nicméně debata v ústavním výboru, jehož většina členů podporuje ústavní smlouvu,
byla poměrně živá a naprostá většina vystoupení byla namířena proti Vondrovým
názorům. Vysloveně hučení se ozvalo, když řekl, že všechny dosavadní reformy unie
šly špatným směrem.
Také česká europoslankyně Jana Hybášková tvrdila, že postoj vlády neodráží postoj
veřejnosti v ČR. Německý zelený poslanec českého původu Milan Horáček
připomněl Vondrovi, že se musí ohlížet i na další dva partnery ve vládní koalici, kteří
nemají zdaleka tak euroskeptické názory.
Jediný, kdo se výslovně stavěl na Vondrovu stranu, byl britský nezařazený poslanec
ze Severního Irska Jim Allister. Obvinil své kolegy z výboru ze zaslepenosti a ocenil
přínos českého prezidenta Václava Klause k evropské debatě.
"Nic jiného jsem nečekal, je to normální demokratická diskuse", řekl Vondra po
jednání výboru novinářům. Odmítl také názor, že odstranění symbolů je dětinské.
Chtějí to i premiéři Británie a Nizozemska, prohlásil. Diskusi výboru nicméně ukončil
k překvapení přítomných fakt, že Vondra spěchal, aby stihl letadlo.
8.6. ČR prý odmítla spolupráci s Radou Evropy ohledně věznic CIA
Česká republika byla jednou ze zemí, které vždy odmítaly odpovídat na otázky
Parlamentního shromáždění Rady Evropy ohledně tajných věznic CIA pro osoby
podezřelé z terorismu a o jejich převozu do těchto věznic. ČTK to v Paříži řekl
Andrew Drzemczewski z výboru Parlamentního shromáždění pro právní otázky, který
se podílel na vypracování zprávy o těchto věznicích v Evropě.
Zpráva uvádí, že věznice byly v Polsku a v Rumunsku. Česká republika v ní není
jmenována, jedinou výjimkou jsou letmé zmínky o Praze jako možném místu přistání
letadel, jimiž byli podezřelí přepravováni.
V jednom z dodatků ke zprávě je graf, podle něhož byla Praha místem mezipřistání
tajného letu CIA 7. března 2003. Podle dalšího dodatku byla jednou z etap složitého
přesunu Němce libanonského původu Khaleda Masriho, kterého CIA pro falešné
podezření z terorismu údajně unesla a pět měsíců týrala. Přes Prahu byl prý
převážen v květnu 2004, kdy ho CIA "vracela", když prohlédla svůj omyl.
Drzemczewski řekl, že autoři zprávy nedostali od České republiky na své otázky
nikdy odpověď.
Švýcarský politik Dick Marty, který zprávu předkládal, na tiskové konferenci v Paříži
řekl, že mu nejde o to, aby někoho soudil, ale aby v zemích Rady Evropy vyvolal
debatu, protože fakta, která materiál obsahuje, ukazují na vážnou erozi lidských práv.
Mimořádné možnosti nekontrolovaného působení v Evropě dostala CIA podle
Martyho díky dohodě NATO, která byla uzavřena po teroristických útocích na USA
11. září 2001. Dohoda se odvolávala na článek 5 smlouvy NATO o vzájemné pomoci
v případě napadení jednoho z členů. Marty řekl, že článek 5 zde byl zjevně zneužit,
protože nešlo o válku.
12.6. Odpůrci Temelína si kladou podmínky, co má obsahovat česká nóta
Rakouští odpůrci Temelína si stanovili podmínky, co musí podle nich obsahovat
česká odpověď na rakouskou nótu týkající se takzvaných melkských ujednání o
Temelínu. Chtějí, aby Česko uznalo mezinárodněprávní závaznost melkského
protokolu a příslušnost Mezinárodního soudního dvora v Haagu pro řešení sporu
kolem Temelína. Česko by se také mělo zavázat, že urychleně provede všechna
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koncem června další blokádou všech rakousko-českých hraničních přechodů.
V prohlášení, které aktivisté vydali v Linci, také uvádějí, že budou-li v české odpovědi
zmíněná ustanovení, Rakousko by pak podle nich mělo být přizváno na základě
konkrétního časového plánu k realizaci těchto závazků.
Rakouští odpůrci Temelína reagují na pondělní oznámení mluvčí české vlády Jany
Bartošové, že odpověď české vlády na rakouskou nótu by měla do Vídně dorazit do
konce týdne. Podle informací ČTK bude text předán rakouské vládě příští týden.
Odpůrci české jaderné elektrárny z hornorakouské organizace Atomstopp v
prohlášení opakují, že česká strana ujednání z Melku z roku 2000 nedodržela a že
společná parlamentní komise, která by měla v nejbližší době zahájit činnost, tento
problém nevyřeší.
Jihočeská sdružení Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a V havarijní
zóně JETE apelovala na českou vládu, aby přistoupila na požadavek posouzení
problematiky bezpečnosti Temelína nezávislým arbitrem. Ekologové připomněli
rakouské námitky vycházející z expertních stanovisek i tvrzení Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost (SÚJB), že problémy již byly vyřešeny.
"Pokud však existují dva protichůdné názory v tak citlivé záležitosti, měli by politici
dbát principů předběžné opatrnosti a měli by bezpochyby přistoupit na to, že
skutečný stav posoudí nezávislý arbitr, a to Mezinárodní soudní dvůr v Haagu,"
uvedli zástupci sdružení.
Považují také za užitečné, aby veřejnost dostala k dispozici zprávu, kterou nedávno
vypracovala předsedkyně SÚJB o své činnosti v čele úřadu. Podnětem bylo zjištění,
že informace o některých poruchách JETE nebyly zveřejněny ani v ČR, ani v
Rakousku, tvrdí čeští ekologové.
12.6. NATO vytvořilo mezinárodní jednotku vojenské policie s účastí ČR
Severoatlantická aliance ve Varšavě oficiálně vytvořila mezinárodní jednotku
vojenské policie, jejímiž členy se stanou vojáci z Polska, České republiky, Slovenska
a Chorvatska. Hlavním úkolem bude podpora NATO v regionech, kde probíhají
alianční vojenské operace.
Dohodu o vzniku praporu podepsali náčelník české vojenské policie Oldřich Kubát,
slovenské Stanislav Bero, polské Jan Žukowski a chorvatské Ivan Jurić.
Příslušníci jednotky se mají zabývat kontrolou na silnicích, vyšetřováním trestné
činnosti vojáků či zajatců a zadržených. Pomáhat mají také při humanitárních akcích
NATO, například v případě katastrof.
V praporu bude 140 vojenských policistů z Polska, 34 ze Slovenska, 31 z Česka a
stejný počet z Chorvatska. Schopna nasazení by jednotka měla být pravděpodobně v
roce 2009. Do té doby se mají konat společná cvičení.
12.6. Rakouští odpůrci Temelína chtějí, aby ČR spor pustila do Haagu
Rakouští odpůrci Temelína pohrozili dalšími blokádami česko-rakouských hranic,
pokud česká vláda neuzná mezinárodněprávní závaznost melkského protokolu a
příslušnost Mezinárodního soudního dvora v Haagu pro řešení sporu kolem
Temelína. Kabinet premiéra Mirka Topolánka má podle nich těmto požadavkům
vyhovět v odpovědi na dopis, v němž si Vídeň počátkem měsíce stěžovala na
nedokonalé plnění ujednání z Melku. Podle českého ministerstva zahraničí vláda
odpověď pošle v nejbližších dnech a chce v něm konstatovat, že dohodu z Melku
plní.
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podrobnosti, neboť by to podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Opletalové
považovala za "nezdvořilé". Obsah dopisu rakouského kancléře Alfreda
Gusenbauera a ministra životního prostředí Josefa Prölla českému premiérovi Mirku
Topolánkovi ze 4. června přitom pronikl do rakouských médií dříve, než jej rakouská
vláda předala české straně.
Jisté však je, že český dopis bude kromě tvrzení o plnění závazků z české strany
obsahovat i vyjádření naděje, že odlišné názory se postupně vyjasní v rámci
ustavené meziparlamentní komise. Tomu ovšem nevěří rakouští odpůrci Temelína.
Kromě požadavku uznání mezinárodněprávní závaznosti melkského protokolu z roku
2000 a postoupení sporu haagskému soudu rakouští aktivisté navíc chtějí, aby se
Česko ve své odpovědi zavázalo, že urychleně provede všechna dodatečná
bezpečnostní opatření, která žádá rakouská strana.
Rakousko totiž v dopise zaslaném na doporučení komise právních expertů českou
vládu vyzvalo, aby s ním jednala o otázkách týkajících se bezpečnosti jaderné
elektrárny.
Rovněž jihočeská sdružení Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí
protestovala a V havarijní zóně JETE apelovala na českou vládu, aby na tento
požadavek Vídně přistoupila tím, že nechá posoudit problematiku bezpečnosti
elektrárny nezávislým arbitrem.
12.6. Zpráva USA o obchodování s lidmi lepší pro ČR než pro Slovensko
V otázce potírání obchodu s lidmi si vede lépe Česko než Slovensko. Vyplynulo to
alespoň z výroční Zprávy o obchodování s lidmi pro rok 2007, kterou vypracovalo a
na svých internetových stránkách zveřejnilo americké ministerstvo zahraničí.
Česká vláda zcela splňuje minimální standardy pro eliminaci obchodování s lidmi a
autoři zprávy proto zařadili Česko do skupiny zemí na nejvyšším stupni jedna.
Slovensko je uvedeno mezi státy, jež v tomto směru vyvíjejí významné úsilí a jsou
zařazeny do stupně dva. Na stupni dva s výstrahou jsou země, které se také snaží,
ale kde je obchod s lidmi velmi rozsáhlý. Nejhorší stupeň tři patří těm zemím, jejichž
vlády v tomto směru nevyvíjejí žádnou činnost.
Dokument oceňuje, že Česko ve sledovaném období zavedlo několik pozitivních
opatření. Vytvořilo například nový policejní útvar pro boj s nucenou prací a ukončilo
vykořisťovací pracovní program nájemných severokorejských dělnic v soukromém
sektoru.
Slovensko je zdrojovou zemí pro obchod s ženami a dívkami do Německa,
Rakouska, Česka a Slovinska za účelem prostituce. "Romské ženy a dívky na
Slovensku jsou nadále vysoce ohroženy obchodováním," zdůrazňuje zpráva.
Americký federální zákon na ochranu obětí obchodování s lidmi z roku 2000
přikazuje ministerstvu zahraničí každoročně předkládat Kongresu USA zprávu o
stavu obchodování s lidmi ve světě. Ministerstvo letos připravilo tuto zprávu již
posedmé. Celé znění zprávy je k dispozici na stránkách MZV USA.
13.6. ČR ve Vídni odmítla ruská obvinění, že porušuje smlouvu CFE
Česká republika na mimořádné mezinárodní konferenci ke Smlouvě o konvenčních
ozbrojených silách v Evropě (CFE), která se konala od úterý 12. 6. 2007 ve Vídni,
odmítla ruská obvinění, že nedodržuje své závazky vyplývající ze smlouvy. Ve svém
vystoupení na konferenci to uvedla vedoucí české delegace, ředitelka odboru
ministerstva zahraničí Veronika Šmigolová-Kuchyňová.
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požádalo o svolání této konference, jmenovitě uvedlo Českou republiku jako zemi,
jejíž jednání představuje porušení závazků vyplývajících ze smlouvy. Tato obvinění
rozhodně odmítla a zdůraznila, že ČR dodržuje všechny stanovené národní stropy
pro jednotlivé zbraňové systémy a opakovaně o tom v minulosti informovala
mezinárodní veřejnost.
Za absurdní rovněž označila všechna tvrzení, podle nichž ustanovení smlouvy
porušuje Severoatlantická aliance jako celek. Dosavadní úspěšnost CFE však
vyplývá z toho, že při jejím sjednání byl opuštěn překonaný systém bloků a nahrazen
národními a teritoriálními stropy. Proto nemůžeme akceptovat návrat ke starému
blokovému smýšlení, zdůraznila.
ČR je připravena smlouvu ratifikovat, jakmile budou splněny všechny závazky, které
jsou obsaženy v ní i v příslušných dodatcích a doprovodných dokumentech, uvedla
dále Šmigolová-Kuchyňová.
V rozhovoru pro ČTK pak upřesnila, že právě v tomto bodu nyní dochází k odlišnému
výkladu ze strany Ruska. Všechny účastnické státy smlouvy při jejím schvalování v
Istanbulu v roce 1999 chápaly tento právní dokument i se všemi dodatky jako jeden
nedílný celek. Ani Moskva proti tomu dlouho nic nenamítala, ale teď tvrdí, že dodatky
nejsou částí smlouvy. Konkrétně pak, že součástí smlouvy nejsou ruské přísliby
stáhnout všechny své jednotky z Gruzie a z Moldavska.
O tom, že stanoviska obou stran zůstávají vzdálená, svědčí skutečnost, že po
přednesení úvodních prohlášení všech účastnických zemí byla konference přerušena
až do čtvrtečního (14. 6. 2007) odpoledne. Čas mezi tím by měl být využit k
neformálním konzultacím.
Atmosféru nezlepšila ani zatím oficiálně nepotvrzená informace, podle níž Rusko
přestalo pouštět na své území inspekce prověřující plnění smlouvy.
13.6. Vondra: EU musí žádat od Ruska respektování zásad vztahů
Evropská unie musí uznávat Rusko jako jedinečnou zemi, ale zároveň také od něj
žádat, aby respektovalo základní zásady mezistátních vztahů. V Berlíně na to
poukázal místopředseda české vlády Alexandr Vondra na mezinárodní konferenci o
vztazích Evropské unie s Ruskem.
"Musíme hrát aktivní roli v utváření partnerských vztahů, avšak nesmí to být
bezpodmínečné partnerství," řekl Vondra na adresu unijní politiky vůči Moskvě.
Partnerské vztahy podle něj nesmějí vést k tomu, že EU bude ztrácet ze zřetele, jak
se Rusko chová nejen ke svým občanům, ale také k sousedním státům.
K signálům, že se Rusko v zájmu svých politických cílů snaží maximálně využívat
své energetické zdroje a kontrolovat také tranzitní cesty, český vicepremiér uvedl, že
to přesto nesmí ovlivňovat svobodu evropských zemí a jejich rozhodování.
"Kapitulace před Ruskem nesmí nastat; to není cesta," řekl Vondra. A to i přesto, že
Moskva je hrdá na postupnou konsolidaci své země a na hospodářský růst.
Podle Vondry nynější Rusko postrádá liberalismus. Český politik připomněl, že
Rusové na rozdíl od řady jiných evropských zemí nemají demokratickou tradici. Než
se demokracie prosadí, bude to podle něj nějakou dobu trvat. Za té situace musí
Evropská unie pokračovat v rozlišování toho, jak Rusko postupuje a koná.
Berlínskou konferenci pořádala Adenauerova nadace, která je blízká vládní
Křesťanskodemokratické unii (CDU) kancléřky Angely Merkelové.
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Britský ministerský předseda Tony Blair po jednání s českým premiérem Mirkem
Topolánkem řekl, že na nadcházejícím summitu Evropské unie očekává těžké
vyjednávání. Podle jeho názoru se ale rozhodující země shodují, že nelze oživovat
zamítnutou evropskou ústavu. Topolánek prohlásil, že se s Blairem v mnohých
přístupech shoduje a to, na čem se shodují, se také pokusí prosadit na summitu v
Bruselu.
Blair uvedl, že podporuje právo jednotlivých evropských zemí jednat s USA o
případném umístění součástí protiraketového systému na svém území. "To je
záležitost, kterou musí vyřešit vláda každé země," řekl Blair s tím, že Českou
republiku podporuje jako dobrého partnera v Evropské unii a silného partnera v
Severoatlantické alianci.
Blair zdůraznil, že americký systém není namířen proti Rusku. "Lidé by se na to
neměli dívat jinak, než jako na systém, který nesměřuje proti Rusku, ale je to pokus o
ochranu proti těm zemím, které porušují mezinárodní právo a vyvíjejí jaderné
zbraně."
Topolánek řekl, že nedávnou ruskou nabídku umístit část systému v Ázerbájdžánu
považuje za doplnění, nikoli za náhradu nynějších plánů. "Já si myslím, že ruská
nabídka znamená velmi významný posun, protože (ruský prezident Vladimir) Putin
tím přiznal, že existuje hrozba raket s dlouhým doletem a přiznal, že existuje nutnost
obrany proti těmto raketám."
Pokud jde o britské a české pozice před summitem unie, jsou podle Blaira i
Topolánka v mnohém příbuzné nebo shodné. "Chceme dospět k dohodě o klíčových
prvcích," řekl Blair. "Má to být smlouva, která nebude ústavní smlouvou, ale běžnou
mezinárodní smlouvou, která umožní unii pracovat efektivněji, ale nedostane nás do
potíží, které jsme měli před tím, a hlavně pomůže Evropě, aby se pohnula dopředu."
Blair si je jist, že je možno dospět k dohodě o efektivním uspořádání v Evropě, aniž
by se bylo nutno vracet k ústavní smlouvě. Topolánek řekl, že je nutno zachovat roli
národních parlamentů a že mnoho otázek je nutno nechat na národní úrovni. Evropa
podle něj má být pružná a otevřená.
14.6. NATO posoudí vliv amerického štítu na svůj protiraketový systém
Severoatlantická aliance vyhodnotí, jak chystané americké protiraketové základny v
Evropě ovlivní její vlastní plány na protiraketovou obranu. Zváží také, zda americký
štít nedoplní vlastním systémem, který by pokryl jižní křídlo NATO nechráněné tím
americkým. Rozhodli o tom v Bruselu ministři obrany aliance.Je to poprvé, co
spojenci NATO zaujali k americkému systému společný oficiální postoj.
Studie, která posoudí politické a vojenské důsledky amerických plánů, bude hotova v
únoru 2008, oznámil mluvčí NATO James Appathurai. O zprávě pak bude jednat
summit aliance o dva měsíce později v Bukurešti.
Cestovní mapa aliance k protiraketové obraně je nyní jasná, prohlásil generální
tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer. Jednání Spojených států s Českou
republikou a Polskem budou mezitím samozřejmě pokračovat, dodal.
Spojenci v NATO tak poprvé zaujali k americkému systému společný oficiální postoj
a de facto na něj přistoupili. Ministři obrany, mezi nimiž je i česká ministryně Vlasta
Parkanová, jednali před odpoledním setkáním se svým ruským protějškem
Anatolijem Serďukovem. Moskva přitom vyzývala k tomu, aby se jednání o
amerických základnách v Evropě přerušila, dokud Moskva a Washington neposoudí
ruskou nabídku na využití radaru v Ázerbájdžánu.
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případný radar v Česku či protiraketovou základnu v Polsku. "Máme dojem, že radar
v Ázerbájdžánu není alternativou pro bilaterální jednání s Českou republikou a
Polskem," řekl.
Stejný názor zaujala i Parkanová. "Pokud bude využit (radar v Ázerbájdžánu), bude
komplementární s naším systémem. Není to ale věc, která by patřila k projednávání
na půdě NATO," dodala.
Americký systém nepokrývá celé území NATO a studie by také měla otevřít cestu k
tomu, aby byl vyvinut obranný systém NATO proti raketám krátkého a středního
doletu, který by mohl být napojen na americký štít, řekl de Hoop Scheffer.
15.6. Česko obsadilo jednu z pozic v centrále NATO v Bruselu
Zástupce České republiky byl poprvé zvolen do předsednické funkce Výboru pro
vojenský rozpočet a Výboru pro civilní rozpočet NATO. Český kandidát Tomáš
Perutka z ministerstva obrany pozici v centrále NATO v Bruselu obsadí 1. září 2009,
až uplyne mandát norskému zástupci, který byl zvolen na první dvouleté funkční
období. ČTK to sdělilo ministerstvo obrany. Severoatlantická rada potvrdila výsledky
volby, uvedlo ministerstvo.
Perutka už v letech 1999 až 2002 působil při Stálé delegaci České republiky v NATO
a EU v Bruselu jako obranný poradce v oblasti vyzbrojování. Nyní je zástupcem
prvního náměstka ministryně obrany a ředitelem ekonomické sekce ministerstva.
17.6. Topolánek věří v dohodu o nové smlouvě EU
Premiér Mirek Topolánek věří, že se na nadcházejícím summitu Evropské unie
podaří dospět k dohodě o zásadách nové smlouvy, která by měla zajistit fungování
společenství. Po setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou u Berlína
uvedl, že Česko by vetovalo pouze snahy oživovat podstatu neratifikované
euroústavy nebo případné pokusy některých států vyjednávat si exkluzivní výjimky z
dojednávaných pravidel.
"Česká republika bude prosazovat dohodu na evropské radě," vyjádřil předseda
vlády záměr své delegace pro vrcholnou schůzku, která v Bruselu začne ve čtvrtek
21. 6. 2007. O její přípravě hovořil při pracovním obědě na zámku Meseberg s
kancléřkou Merkelovou, jejíž země nyní v EU předsedá.
Podle Topolánka bude nejlepší, když se dohodne "co nejvíce věcí" na summitu, aby
se co nejméně už muselo rozhodovat na následné mezivládní konferenci. Na té by
se v příštím pololetí už za portugalského předsednictví měla dojednat konkrétní
smlouva o fungování EU.
Německo se chystá na summitu předložit časový plán a obsahovou orientaci nové
smlouvy. Cílem je uvést do pohybu institucionální reformu, která uvízla předloni po
odmítnutí euroústavy při referendech ve Francii a v Nizozemsku a která má usnadnit
činnost EU rozšířené na 27 členů. Smlouva nemá mít původní ústavní charakter, což
je také jedna z českých podmínek.
Topolánek opakoval českou prioritu, kterou má být přenášení pravomocí nejen z
národní úrovně na unijní, ale také naopak. Podle představ Prahy by měla existovat
možnost vracet některé kompetence zpět do členských států, pokud se ukáže, že je
tam jejich výkon efektivnější. Možnost "oboustranné flexibility" podle Topolánka
pozitivně vnímá řada zemí.
Praha bude podle premiéra mimo jiné podporovat i nizozemský návrh na posílení
kompetencí národních parlamentů. Podpoří i polský návrh na nové přepočítávání
hlasů členských zemí, kterým by se posílila v EU váha středních a menších zemí.
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dále vychází z toho, že v nové smlouvě nemá být Charta lidských práv EU a má na ni
být pouze odkaz. Zahrnutí tohoto dokumentu mimo jiné odmítá také Británie. Premiér
Topolánek nepovažuje za pravděpodobné, že by se někdo ještě chtěl vracet k
podstatě ztroskotané euroústavy. Přesto Merkelovou informoval, že to by byl případ,
ve kterém by se Praha postavila proti nové smlouvě. Stejně tak by ČR vetovala
případnou snahu některého státu vyjednat si "specifické a exkluzivní výjimky".
Český premiér však o takových výjimkách dále nemluvil. Shrnul sice obsah jednání
pro sdělovací prostředky, ale nepřipustil otázky. Německá vláda pouze uvedla, že se
rozhovory uskutečnily v "konstruktivní a dobré atmosféře".
18.6. Vondra: Nadále podporujeme polský návrh na změnu hlasování v EU
Česko dál podporuje polský požadavek změnit rozdělení hlasů v Evropské unii,
kterým Poláci podmiňují svůj souhlas s novou unijní smlouvou. Rozdělení hlasů by
podle nich mělo být spravedlivější a více odpovídat počtu obyvatel v jednotlivých
zemích, než systém převzatý z původní euroústavy. Novinářům to v Lucemburku řekl
český vicepremiér Alexandr Vondra.
Podle něj se při nedělním (17. 6. 2007) zasedání ministrů zahraničí podařilo vyřešit
několik problémů, které zůstávaly otevřené před summitem EU, jenž začne ve čtvrtek
21. 6. 2007. Stále však zbývají zhruba tři otázky - Charta základních práv,
nadřazenost evropského práva a rozdělení pravomocí mezi unii a státy. "Už jsem si
vyčistil program na sobotu," naznačil Vondra, že summit plánovaný jako dvoudenní
se nejspíš protáhne.
Český vicepremiér upozornil, že existují i další návrhy, které mohou ovlivnit finální
podobu unijní smlouvy. Jedním z nich je holandský návrh, který požaduje více
pravomocí pro národní parlamenty a s nímž Češi souhlasí. Najít kompromis v tomto
bodě však nebude tolik komplikované jako u polského návrhu na změnu rozdělení
hlasů mezi členské státy.
"I tady věříme v kompromis, ale to neznamená kapitulaci," řekl Vondra. Podle něj
Česko rovněž nechce, aby Poláci skončili kvůli svému postoji v EU izolováni.
Vyhrožování odvetou ze strany například Evropské komise, kdyby jednání nakonec
skončila krachem, ale odmítá. "Doufám, že slovo odveta nemá EU ve svém slovníku.
My ho tam nemáme," doplnil.
Nedohodne-li se ovšem unie na nové smlouvě, nevidí Vondra alternativu. "Plán B
neexistuje" řekl. Na dotaz, zda hodlá za změnu hlasovacího systému "zemřít" jako
Poláci, odpověděl odmítavě. "My jsme nikdy neřekli, že zemřeme," uvedl.
Premiér Mirek Topolánek po nedělním (17. 6. 2007) jednání s německou kancléřkou
Angelou Merkelovou uvedl, že Česko podpoří polský návrh systému hlasování v EU,
ale že by na unijním summitu vetovalo pouze snahy oživovat ztroskotanou
euroústavu nebo případné pokusy některých států vyjednávat exkluzivní výjimky z
dojednávaných pravidel. Kromě Česka polský požadavek žádný jiný členský stát
otevřeně nepodporuje. Varšava ale tvrdí, že v této otázce není v EU osamocena.
Polské komentáře hovoří kromě Česka také o Španělsku, Francii a Litvě.
Podle německého ministra zahraničí Franka-Waltera Steinmeiera by na případném
krachu jednání tratilo všech 27 členských států Evropské unie. "Jestliže nebude
žádný kompromis, žádná dohoda, každý prohraje," řekl Steinmeier novinářům.
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Německo ujistilo Českou republiku, že na konci roku 2007 podle plánu skončí
vzájemné hraniční kontroly. V Berlíně na to poukázal ministr vnitra Wolfgang
Schäuble po jednání se svým českým protějškem Ivanem Langerem.
"Kontroly skončí koncem roku, přípravy postupují zcela bez problémů," uvedl
Schäuble na společné tiskové konferenci. "Nepochybuji, že to do konce roku
zvládneme."
Od 1. ledna 2008 se většina nových členských států Evropské unie chystá vstoupit
do takzvaného schengenského prostoru, v němž mimo jiné na německých hranicích
s Českem a Polskem odpadnou kontroly osob a vozidel. Názor Berlína na
připravenost nových zemí patří mezi zásadní, neboť Německo má velmi dlouhou
společnou hranici se státy přijímanými do schengenské dohody.
Do ní je už zapojena většina starých členských zemí EU. Účastníci dohody pak
kontrolují pouze hranice na vnějším obvodu tohoto prostoru.
Ivan Langer ujistil německou stranu, že ČR bude na rozšíření prostoru bez
hraničních kontrol personálně, technicky i organizačně dobře připravena.
"Uvědomujeme si zodpovědnost, kterou máme", potvrdil.
Podobně se na organizační změny a posílení příhraničního prostoru připravuje i
německá federální policie. Otevření hranic podle Schäubleho nebude znamenat
ztrátu bezpečnosti, ale občané poznají, že se jistota naopak zvýší.
Schaüble zároveň vyjádřil přesvědčení, že pochybnosti proti rozšíření
schengenského prostoru nemá ani opatrné Rakousko. Vysvětloval, že Vídeň musí
rozptylovat obavy svých občanů z otevření hranic. Podobné obavy panují také v
německých hraničních zemích Sasku a Bavorsku.
19.6. Nové zápisy do seznamu UNESCO Paměť světa i z ČR a Slovenska
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se rozhodla zařadit do
svého seznamu Paměť světa dalších 38 významných dokumentů včetně dvou z
České republiky a jednoho ze Slovenska. Organizace to oznámila v Paříži.
Z České republiky jde o sbírku rukopisů z období české reformace a o soubor
periodik, která v letech 1918 až 1945 v tehdejším Československu vydávali ruští,
ukrajinští a běloruští emigranti. Oba soubory uchovává Národní knihovna. Slovensko
je zastoupeno souborem plánů, které od 17. století do začátku 20. století mapovaly
doly na Slovensku i v sousedních zemích a které jsou uchovávány v Banské
Štiavnici.
Pro Českou republiku jsou to první dva zápisy do seznamu Paměti světa. Slovensko
už bylo zastoupeno středověkými iluminovanými rukopisy z knihovny bratislavské
kapituly a sbírkou islámských rukopisů ze 16. až 19. století.
Česká Národní knihovna dostala už předloni v rámci programu Paměť světa cenu za
zvláštní přínos pro digitalizaci dokumentů a za příspěvek k ochraně a zpřístupnění
kulturního dědictví.
Program Paměť světa existuje už 15 let. Jeho cíl je zachovat dokumentační dědictví
lidstva. Po nynějším rozšíření je na jeho seznamu 158 položek. O nových zápisech
rozhodl generální ředitel UNESCO Koičiro Macuura na návrh mezinárodního
poradního výboru, který nedávno zasedal v Pretorii.
19.6. Česká vláda odmítla rakouské výtky k Temelínu
Česká vláda v nótě určené rakouskému spolkovému kancléři Alfredu Gusenbauerovi
odmítla rakouské výhrady k plnění takzvaných ujednání z Melku, týkajících se
jaderné elektrárny Temelín. České stanovisko, které kancléři předal velvyslanec v
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Rakouští protitemelínští aktivisté reagovali tvrzením, že Česko "degraduje melkská
ujednání na informační dohodu".
Nóta podepsaná premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem zahraničí Karlem
Schwarzenbergem připomíná, že česká strana vychází z principu, že "zvolená
technická řešení při výstavbě jaderných elektráren mohou být odlišná, aniž by
některá z nich platila za více, či méně bezpečná".
"V celosvětovém měřítku se ukazuje, že jediným kritériem kvality je v tomto případě
nepřetržitá práce na zlepšování technických parametrů. Česká strana tuto práci
podstupuje ve svém nejvlastnějším zájmu," uvádí se v dokumentu.
Česká nóta reaguje na dopis, který 4. června 2007 zaslali Topolánkovi Gusenbauer a
ministr životního prostředí Josef Pröll. Rakousko v něm českou vládu vyzvalo k
jednání o otázkách týkajících se bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, které jsou
podle Vídně dosud otevřené. Zaslání takového dopisu doporučila rakouské vládě
komise právních expertů, která posuzovala možnost podání mezinárodněprávní
žaloby proti České republice. Komise došla k závěru, že podání žaloby je prakticky
Odpověď české vlády informuje rakouskou stranu o tom, že v reakci na expertizu
profesora Hirsche požádala vláda ČR české odborníky o vypracování odborného
stanoviska, které Vídeň dostane k dispozici. "Oba materiály mohou posloužit jako
podklad pro debaty v rámci již zřízené meziparlamentní pracovní skupiny," uvádí se v
české nótě.
Česká vláda v závěru vyjadřuje přesvědčení, že napomáhá dalšímu rozvoji
bezpečnostního dialogu s Rakouskem i zlepšování vzájemné důvěry, a jedná tak
nikoli v rozporu, ale zcela v duchu melkského procesu. Vyjadřuje naději, že otevřená
výměna názorů "povede ke zdárnému ukončení tohoto dlouhodobého problému, a to
bez ohledu na ne vždy prospěšnou medializaci".
Tato zmínka zdvořile reaguje na postup Rakouska, který vyvolal v Praze značnou
nevoli, řekl ČTK velvyslanec Koukal po předání nóty. Poukázal na to, že rakouský
dopis vůbec nebyl osobně předán, ale pouze zaslán přes podatelnu, a navíc jej
předem dostala rakouská média, která ho měla k dispozici dokonce o několik dnů
dříve než česká vláda.
Koukal dále uvedl, že při předávání uvítal pondělní (18. 7. 2007) výroky rakouského
kancléře v Linci, kde Gusenbauer odmítl blokády hranic jako vhodnou formu protestu
proti Temelínu. Na druhé straně ale český velvyslanec vyjádřil politování nad tím, že
rakouská strana "si stále zbytečně pohrává s právními kroky proti ČR", přestože ví,
že nejsou možné.
Organizátoři protitemelínských protestů sdružení v hornorakouském spolku
Atomstopp reagovali na českou nótu podle očekávání negativně. Česká republika
podle nich ve své odpovědi degraduje z hlediska mezinárodního práva závaznou
smlouvu na pouhou informační dohodu.
21.6. Vondra: ČR se snaží přispět ke kompromisu o polském návrhu
Česká republika se snažila jednáním s Polskem přispět k dosažení kompromisu na
summitu Evropské unie. Nechceme vidět mrtvoly a krev na podlaze, řekl český
vicepremiér Alexandr Vondra na začátku summitu, který by měl přinést rozhodnutí o
nové unijní smlouvě. Praha nadále podporuje polský návrh na změny hlasování v
unii: "Je dobrý a férovější - i pro střední a menší země", prohlásil český vicepremiér,
který předpokládá, že v Bruselu se bude jednat až do soboty 23. 6. 2007.
Varšava chce, aby summit rozdělil hlasy v Radě EU jinak, než jak to navrhuje
odmítnutá euroústava a jak to požaduje naprostá většina států unie. "Je třeba hledat
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zemřít. Snažíme se být konstruktivní hráč, který má na zřeteli, aby v konci byla
dohoda", charakterizoval snahu české diplomacie Vondra, ale nechtěl mluvit o
konkrétních podrobnostech českých návrhů. Stále se jedná, řekl s tím, že Praha
usiluje o dohodu kvůli tomu, aby se jednání nezablokovala, aby dohoda "zaručovala
rovnováhu v rámci unie...a také, aby byla dobrá" i pro ČR.
Česká delegace vedená premiérem Mirkem Topolánkem ještě "zabojuje, aby se
otázka přenášení kompetencí promítla výrazněji" do shrnujícího textu, který připravilo
Německo jako předsednická země EU. Ostatní země budou podle Vondry především
jednat o polském požadavku a o právní závaznosti Charty základních práv, kterou
odmítá především Británie.
Vondra odhaduje, že dvoudenní summit se protáhne až do soboty 23. 6. 2007.
21.6. Česká republika prohrála ve Štrasburku spor s otcem a třemi dětmi
Česká republika prohrála u Evropského soudu pro lidská práva spor s otcem a jeho
třemi dětmi, kteří si stěžovali na okolnosti, za jakých byly tyto děti umístěny do
ústavu. Soud rozhodl, že tento krok nebyl dostatečně podložený, a tudíž porušil
článek evropské úmluvy o lidských právech, který pojednává o právu na rodinný
život. Soud přiřkl stěžovatelům kompenzaci za utrpěnou morální újmu i náhradu
soudních výdajů, byť obé v menší výši, než požadovali.
V případu jde o otce, kterému po odchodu manželky z domu v roce 1995 zůstaly na
starost jejich tři děti a její další tři děti. Úřad sociální péče příslušné pražské městské
části začal časem poukazovat na jeho neutěšenou sociální situaci (muž neměl práci),
údajný sklon k pití a údajné zhoršení péče o děti. Citové vazby mezi otcem a dětmi
ale nebyly zpochybněny. Soud nakonec v roce 2004 rozhodl o umístění tří dětí
dvojice a jednoho dítěte ženy do ústavu. (O dalších dvou dětech se text nezmiňuje.)
Městský soud v Praze to po odvolání otce potvrdil a dovolání k ústavnímu soudu bylo
prohlášeno za neopodstatněné, tudíž nepřijatelné.
Stěžovatelé žádali každý 10.000 eur (asi 280.000 korun) jako kompenzaci morální
újmy, soud jim ale přiřkl jen 10.000 eur celkem. Místo 3000 eur náhrady soudních
výdajů jim pak přisoudil 2000 eur.
Štrasburský soud je instituce Rady Evropy (RE), jejímž je Česká republika členem.
Jeho výroky jsou závazné.
22.6. Topolánek: Kaczyński zmrazil jednání summitu
Polský prezident Lech Kaczyński svým vystoupením ve čtvrtek (21. 6. 2007) zmrazil
atmosféru na jednání summitu Evropské unie. Kaczyński navrhl, aby se největší spor
o hlasování v unii vyřadil z jednání summitu, ale ani to by prý neznamenalo konec
polským požadavkům. Po skončení čtvrtečního jednání v noci na pátek 22. 6. 2007
to novinářům řekl český premiér Mirek Topolánek.
Vystoupení Lecha Kaczyńského zmrazilo celé auditorium, protože z něj bylo patrné,
že "evidentně nemíní ustoupit na žádný kompromis", prohlásil Topolánek.
Polský prezident podle něj přišel s návrhem, aby se pro Polsko klíčový návrh
přerozdělení hlasů "vyřadil z jednání tohoto summitu a aby se o něm jednalo na
nějakém speciálním zasedání".
Ale i kdyby se na tom členské země shodly, neznamenalo by to, že tím polské
připomínky končí. Polský prezident poprvé předložil další požadavky nesouvisející s
hlasováním, které se týkají právní subjektivity unie či její zahraniční politiky, dodal
Topolánek.
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přenášení pravomocí nejen do Bruselu, ale i zpět na členské země. Pokládám ho za
vyjednaný, řekl.
Tato možnost v euroústavě, kterou zamítla referenda ve Francii a Nizozemsku před
dvěma lety, existuje, ale Praha chtěla, aby nová smlouva tento mechanismus jasněji
stanovila.
Topolánek ve svém vystoupení také polský požadavek na přerozdělení hlasů v Radě
EU opět podpořil. Je to zkouška demokratických procesů v unii a už jen proto tento
návrh podporuji, řekl.
Česká republika je jediným státem, který v tomto směru stojí za Varšavou a snaží se
také dojednat kompromis. Je důležité, aby se v tomto Polsko nedostalo do izolace,
řekl Topolánek.
Stejně tak premiér na schůzce podpořil návrh Německa, aby se sporná Charta
základních práv EU v budoucí smlouvě neobjevila, ale byl na ni odkaz a zachovala si
právní platnost. S chartou má největší problém Británie a premiér Tony Blair na
jednání zopakoval, že nepřistoupí na žádný návrh, který by mohl ovlivnit britské
zákony, což je podle Britů případ charty.
Podle českého premiéra nicméně panuje silná vůle summit ukončit úspěšně. Nezdar
by nekomplikoval tolik fungování unie krátkodobě, ale ovlivnil by volby do
Evropského parlamentu v roce 2009 a také české předsednictví v témže roce, dodal.
22.6. Česká republika stáhla v UNESCO kandidaturu papírny v Losinách
Česká republika stáhla kandidaturu historické ruční papírny ve Velkých Losinách na
zápis do seznamu světového dědictví Organizace Spojených národů pro výchovu,
vědu a kulturu (UNESCO). Důvodem bylo, že v nynější podobě neměla kandidatura
naději na schválení, řekla ČTK zástupkyně českého velvyslance při UNESCO v
Paříži Michaela Andresová.
O stažení kandidatury rozhodlo nedávno dnech české ministerstvo kultury po zvážení
posudků, které vypracovali experti UNESCO. Ti doporučovali, aby se kandidatura,
která měla podle nich v nynější podobě jen regionální charakter, rozšířila i na výrobu
ručního papíru jinde ve světě, řekla Andresová. Základním předpokladem pro zápis
na seznam UNESCO je, aby daná památka měla "výjimečný univerzální význam".
Česká republika už z tohoto důvodu loni stáhla kandidaturu Slavonic a v roce 2004
kandidaturu skalních měst Českého ráje.
Česká republika má zatím na seznamu dvanáct památek, Slovensko pět.
Celosvětově je jich 830.
Andresová řekla, že na zasedání v Christchurchi se bude projednávat i dodatečná
zpráva České republiky, kterou si UNESCO vyžádalo poté, co dostalo několik
stížností českých občanů na výstavbu na Pankráci jakožto na ohrožení Prahy coby
památky UNESCO. Česká diplomatka dodala, že zpráva s vysvětlením, co se na
Pankráci plánuje, se v UNESCO líbila, a že se nepředpokládá, že by věc měla pro
Prahu nějaké důsledky.
22.6. EU nebude mít ministra zahraničí, zůstane vysoký představitel
Evropská unie nebude mít svého ministra zahraničních věcí, s nímž počítala
euroústava odmítnutá před dvěma lety v referendech ve Francii a Nizozemsku. Unii
bude reprezentovat vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku,
tak jako dosud. V Českém rozhlase 1 - Radiožurnálu to řekl vicepremiér ČR pro
evropské záležitosti Alexandr Vondra.

- 24 Podařilo se tak překonat jeden z "problémových" bodů, který mohl vést k zablokování
probíhajícího jednání o reformách unijních institucí a nové smlouvě, jež má nahradit
ztroskotanou euroústavu. Proti vytvoření postu evropského ministra zahraničí se totiž
stavěla Británie.
Na dotaz, zda bude EU reprezentována v oblasti zahraniční politiky jinak než
národními vládami či ministry, Vondra řekl: "Reprezentována bude, ale (tato funkce)
bude nadále... nést pojmenování vysoký představitel EU pro zahraniční politiku, čili
nebude to ministr."
Britové tak podle českého vicepremiéra dosáhli svého. "Celá oblast zahraniční a
bezpečnostní politiky se nadále bude řídit v těch klíčových oblastech pravidly
mezivládní spolupráce, nikoli komunitárními principy," poznamenal Vondra.
Současně dodal, že ještě může proběhnout debata o jeho kompetencích i přístupu k
finančním prostředkům.
Diplomatické zdroje uvedly, že vysoký představitel bude současně na základě
dosažené dohody mít i funkci místopředsedy Evropské komise. Jeho oblast by měla
pokrývat to, co nyní spadá pod vysokého komisaře pro zahraniční a bezpečnostní
politiku Javiera Solanu a komisařku pro vnější vztahy Benitu FerrerovouWaldnerovou. Oba tyto posty by měly skončit v roce 2009, kdy by měla nová dohoda
vstoupit v platnost.
22.6. Summit vyřešil spor kolem hospodářské soutěže
Účastníkům summitu Evropské unie se podařilo vyřešit spor kolem toho, zda nová
unijní smlouva zahrne mezi základní cíle společenství "volnou a nezkreslenou
hospodářskou soutěž". Francie dosáhla vyřazení této pasáže ze závěrů summitu, ale
britský premiér Tony Blair prohlásil, že spor byl překonán a volná konkurence bude
zaručena v jiné části textu.
Euroústava, z níž má nová smlouva vycházet, uvádí na druhém místě jako cíl unie
"vnitřní trh s volnou a nezkreslenou hospodářskou soutěží". V nynějším znění, které
prosadil francouzský prezident Nicolas Sarkozy již před zahájením summitu, se píše
jen o "vnitřním trhu" bez dalších přívlastků. Mezi cíli EU naopak zůstala "plná
zaměstnanost a sociální pokrok".
Summit připravuje mandát a podmínky pro jednání mezivládní konference, která
vypracuje novou smlouvu nahrazující odmítnutou ústavu. Kdyby byl francouzský
návrh přijat bez dalších změn, bylo by to poprvé od založení EU v roce 1957, co
nebude v evropských smlouvách zmínka o volné hospodářské soutěži.
Nicméně Blair ujistil, že principy hospodářské soutěže budou i v nové smlouvě
chráněny. "Byl přijat protokol, který vyjasňuje, že právní základ vnitřního trhu zůstává
stejný," řekl britský premiér.
S řešením byla spokojena i Evropská komise, která se obávala že by změna mohla
ohrozit její možnosti, jak prosazovat pravidla pro vnitřní trh. Mohu potvrdit, že
předseda komise José Barroso je s nalezeným řešením spokojen, řekl Barrosův
mluvčí Johannes Laitenberger.
Předpokládá se však, že tyto požadavky vyvolají silný nesouhlas řady zemí, včetně
Německa. Pro nás to není krok správným směrem a my ho nepodpoříme, řekl český
vicepremiér Alexandr Vondra před jednáním.
23.6. S výsledky summitu EU je spokojen i premiér Topolánek
Unijní smlouva, na jejíchž obrysech se dohodl právě skončený summit Evropské
unie, je lepší než evropská ústava. Po skončení maratónských jednání to řekl český
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jen parlament a nemuselo by se kvůli ní v České republice vyhlašovat referendum.
Byl to velmi náročný a nakonec velmi úspěšný summit, řekl český premiér Mirek
Topolánek, který si pochvaloval, že euroústava "je smetena se stolu" a budou se
pouze novelizovat dosavadní smlouvy. Text neobsahuje ústavní, ani státní symboliku
a unie bude mít vysokého představitele pro zahraniční politiku a ne ministra
zahraničí, řekl.
Summit schválil český požadavek oboustranné flexibility, tedy možnost přenosu
pravomocí nejen do Bruselu ale i zpět na členské země. Praha naopak ustoupila od
veta, jímž hrozila, kdyby nějaká země dostala výjimku v nějaké oblasti unijní politiky.
Summit takovou výjimku výslovně udělil Británii v oblasti vnitra a justice. Byl to výraz
našeho respektu ke specifičnosti britského precedenčního práva, řekl Topolánek.
Británie si vymohla výjimku, takže se na ni nevztahuje charta základních práv EU.
Londýn protestoval proti tomu, aby tato charta byla závazná pro britský právní řád.
Praha také podporovala Nizozemsko v požadavku posílit roli národních parlamentů.
Podle dosaženého výsledku se musí do osmi týdnů od přijetí nějaké unijní legislativy
shodnout 55 procent parlamentů v tom, že s ní nesouhlasí. Evropská komise potom
musí legislativu přezkoumat a případně ji zrušit. Původně se ale mluvilo, že k akci
bude stačit jen třetina parlamentů.
Topolánek se domnívá, že by novou smlouvu mohl ratifikovat jen český parlament a
nemusela by projít referendem. Řekl ale, že to nechá na české politické scéně, a
zdůraznil, že referenda se nebojí.
Podle něho také česká strana přispěla k tomu, že Polsko nakonec přistoupilo na
kompromis o rozdělení hlasů v unii. Varšava, která hrozila vetem, byla zvečera
hlavním zdrojem obav z neúspěchu summitu.
"Zasloužili jsme se o to, že Polsko zůstalo u jednacího stolu," řekl Topolánek.
Připustil ale, že pak iniciativu převzaly velké země jako Francie a Británie.
24.6. Podle Prodiho část zemí včetně ČR ohrožuje společné evropské cíle
Italský premiér Romano Prodi obvinil Británii, Polsko, Českou republiku či
Nizozemsko z toho, že vlastní národní zájmy staví nad evropské hodnoty a cíle.
Dohoda na nové unijní smlouvě je podle něho oproti původní euroústavě krokem
zpět, protože v ní chybí společně sdílené poselství postupovat dál, píše agentura
Reuters.
Postoj výše zmiňovaných států podle něho dokazuje existenci dvou Evrop. V první z
nich podle něho panuje duch společné touhy pokračovat dál, zatímco v té druhé se
omezení role Evropské unie stalo politickým cílem.
"Urputnost některých vlád, s jakou chtějí projednávat každý citlivý bod Evropy, mě
opravdu zarmoutila," posteskl si Prodi v listu La Repubblica.
Prodi kritizuje především "zatvrzelost" Velké Británie, která spolu s dalšími zeměmi
nechtěla, aby EU měla společné symboly, jako jsou vlajka či hymna, a "bojovala"
proti Chartě základních práv EU.
"A právě toto jsou vlády, které EU vytýkají, že je vzdálená běžným občanům,"
poukázal šéf italské vlády a ptá se, jak se může podařit vzbudit u občanů zájem o
dění v EU, když toto společenství u nich nevyvolává žádné pocity. "Jak v nich chcete
vzbudit pýchu na to, že jsou Evropané, když se symboly této pýchy popírají?", uvedl
Prodi.
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Američané chtějí přispět ke zvýšení informovanosti české veřejnosti o své
protiraketové obraně, včetně radaru, který zamýšlejí vybudovat nedaleko Prahy. Po
svých jednáních ve Washingtonu to ČTK řekl český vládní mluvčí pro problematiku
amerického radaru Tomáš Klvaňa.
Zároveň vyjádřil přesvědčení, že přes navrhované rozpočtové škrty Kongres po
souhlasu české a polské strany s výstavbou základen na svém území potřebné
peníze uvolní. V Polsku hodlají USA vystavět sila s deseti obrannými střelami.
Na Marshallovy ostrovy, kde je v provozu zařízení, které by mělo být přemístěno do
České republiky, vyjede podle Klvani skupina nezávislých českých odborníků. Cílem
jejich cesty bude provedení průzkumu přímo na místě, na jehož základě by si mohli
utvořit vlastní názor o dopadu radaru na jeho okolí.
V příštím půl roce se také chystá několik návštěv oběma směry, které by měly k
informovanosti přispět, uvedl bez bližších podrobností Klvaňa. Podle informací ČTK
by mohlo jít mimo jiné o cestu českého premiéra Mirka Topolánka do Washingtonu a
o návštěvu amerického ministra obrany Roberta Gatese v Praze.
"Američané si přejí, aby byla česká veřejnost dobře informovaná, neustále se ptají,
jaké informace potřebujeme a co mohou zprostředkovat," řekl Klvaňa po setkání s
Gatesovým náměstkem Erikem Edelmanem a s představiteli protiraketové agentury
MDA.
Klvaňa se ve Washingtonu "znovu ujistil, že radar je naprosto bezpečný". Na
Marshallových ostrovech v Tichomoří stojí necelé tři kilometry od gymnázia a
základní školy, připomněl. "Neexistují žádné informace, které by svědčily o tom, že
radar je sebeméně nebezpečný pro své okolí, zdraví obyvatelstva nebo pro ekologii
toho prostoru," konstatoval.
Činitelé MDA ho seznámili také s funkčností protiraketového systému, který
vyhledává nepřátelské rakety ve střední fázi jejich letu a ničí je obrannými střelami.
Zatím poslední zkouška před měsícem podle Klvani ukázala, že systém je plně
funkční, a to i přesto, že raketa vyslaná jako cvičný nepřátelský cíl selhala. "Systém
ale zareagoval velmi dobře," řekl.
Vedle technických informací, které by měly rozptýlit "mýty, lži a dezinformace" o
protiraketovém štítu, by Američané měli české veřejnosti předkládat také informace
"o hrozbách, které našemu regionu hrozí z Blízkého a Středního východu - v tuto
chvíli se hovoří zejména o hrozbě z Íránu," řekl Klvaňa.
Americká strana je dobře informovaná o české diskusi o radaru na odborné, politické
i občanské úrovni, uvedl Klvaňa. Nedávnou návštěvu amerického prezidenta George
Bushe v Praze hodnotí z tohoto pohledu Washington velmi pozitivně, dodal.
Do Washingtonu přijel Klvaňa v době, kdy se připravuje rozpočet na příští rok. V
rámci této debaty doporučily příslušné kongresové výbory škrty v rozpočtu na
výstavbu protiraketových objektů ve střední Evropě, vesměs na základnu v Polsku.
Sněmovní výbor zkrátil plánované výdaje o 160 milionů dolarů a senátní výbor o 85
milionů.
"Není to tak, že tady (v USA) by na to nechtěli dát rozpočtové prostředky. Je to tak,
že až si budou jistí, že ČR a Polsko souhlasí s rozmístěním systému, na to
prostředky budou," prohlásil Klvaňa. "Nepochybuji o tom, že když česká a polská
strana budou souhlasit s rozmístěním systému, Američané na to peníze mít budou,"
dodal.
Vyjednávání s ČR a Polskem jsou záležitostí měsíců. Pokud se Američanům podaří
dohodnou výhodné podmínky, pak Kongres peníze uvolní, ať už nějakým
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uvedl Klvaňa.
25.6. Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se zúčastnil porady vedoucích
obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se zúčastnil porady vedoucích obchodně
ekonomických úseků zastupitelských úřadů, kterou zahájil v Černínském paláci
ministr průmyslu a obchodu Martin Říman spolu s náměstkem ministra zahraničních
věcí pro vnější ekonomické vztahy a prezentaci ČR Davidem Gladišem.
Tato akce se koná každoročně v Praze, také letošní porada měla za hlavní cíl
diskutovat o možnostech hlubšího zapojení zastupitelských úřadů ČR do ekonomické
a obchodní spolupráce se zahraničím a intenzivnějšího prosazování exportních
zájmů českých subjektů. Zefektivnění ekonomické diplomacie je trvalým cílem obou
resortů.
Zmíněná porada probíhala ve dnech 25. až 29. června 2007 v prostorách
Černínského paláce, hotelu Praha a Ministerstva průmyslu a obchodu. Porady se
účastnila řada významných hostů z řad podnikatelů, poslanců, senátorů, zástupců
profesních a odvětvových svazů a proexportních institucí.
26.6. FAZ: Stoiber zvažuje údajnou Topolánkovu nabídku k setkání
Ministerský předseda největší německé země Bavorska Edmund Stoiber zřejmě
zvažuje údajnou nabídku českého premiéra Mirka Topolánka k brzkému vzájemnému
setkání. Naznačuje to zpráva středečního (27. 6. 2007) vydání německého listu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, o níž s předstihem informují německá média. Vztahy
mezi Prahou a Mnichovem jsou přitom dlouhá léta chladné kvůli Stoiberovým
razantním požadavkům na českou vstřícnost vůči odsunutým sudetským Němcům.
"Po vstupu Prahy do Evropské unie je nyní doba zralá k rozhovorům na nejvyšší
úrovni," řekl Stoiber podle FAZ. Návštěvu v sousední zemi, kde za 14 let své vlády
oficiálně jako zemský premiér nikdy nebyl, si prý dovede představit. Dobré vztahy
mezi Prahou a Mnichovem považuje za významné.
Podle německého listu vzešla iniciativa k setkání od Topolánka. Ministerští
předsedové se nedávno u příležitosti summitu Evropské unie v Bruselu účastnili
setkání vůdců konzervativních stran.
Stoiber a Topolánek by se měli setkat na bavorské straně Šumavy ve Zwieselu, kde
ministři kultury obou zemí minulý měsíc otevřeli reprezentativní výstavu o sousedství
Čech a Bavorska za posledních 1500 let. Pak by se údajně měli přesunout také na
českou stranu hranice.
Na setkání už není příliš času, protože Stoiber počátkem roku pod vnitrostranickým
tlakem oznámil, že na konci září odstoupí z funkce premiéra i předsedy vládní
Křesťanskosociální unie (CSU). O tom, že je schůzka hotovou věcí a na spadnutí, ale
diplomaté v Německu pochybují.
Ač byl Stoiber díky hospodářské síle rozvinutého dvanáctimilionového Bavorska
mimo jiné přijímán hlavami států i ve washingtonském Bílém domě, v moskevském
Kremlu, v Pekingu a řadě dalších významných zemí světa, do nedaleké Prahy nikdy
pozván nebyl. Hlavním důvodem byla jeho ostrá rétorika ve prospěch vysídlenců,
která vždy vadila české reprezentaci. Na praktické úrovni v hospodářství,
bezpečnostní spolupráci či dopravě ale součinnost funguje velmi dobře. Zcela
zmrazené však styky na nejvyšší úrovni nebyly, protože v Bavorsku Stoiber v
minulých letech přijímal mimo jiné Václava Havla, Václava Klause nebo Miloše
Zemana.
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Česká republika se u německé justice domohla toho, aby se v internetových
doménách zamezilo komerčnímu zneužívání názvu státu v němčině. Velvyslanectví
ČR v Německu informovalo, že vrchní soud v Berlíně nově potvrdil loňské rozhodnutí
nižšího soudu.
Německá justice tak s konečnou platností pravomocně zapověděla majiteli užívání
internetových domén s označením tschechische-republik.at, tschechische-republik.ch
a tschechische-republik.com. Podle informací českého velvyslanectví příslušný
majitel mimo jiné nabízel prodej domén a podnikal s nimi reklamu ve svém systému
hotelových rezervací.
Vrchní berlínský soud v odůvodnění uvedl, že registrace domén takzvané nejvyšší
úrovně, neboli "přípony" příslušející německojazyčným zemím či mezinárodně
užívaným doménám (.de, .at, .ch., .com), nejsou se zřetelem na možné zneužívání
jména rozhodující. V případě názvů států, ať už jsou uvedeny v jejich národním
jazyce nebo jakékoli jiné řeči, má na doménu druhé úrovně přidělovanou již
konkrétním koncovým uživatelům výlučné užívací právo příslušný stát.
Berlínský soud ve svém verdiktu z 29. května došel k závěru, že jakýkoli internetový
uživatel musí zřetelně poznat, že za názvem státu stojí skutečně stát a nikoli
soukromá osoba s komerčními zájmy. To podle verdiktu platí pro všechny domény
nejvyšší úrovně. V případě nesplnění stanovených podmínek majiteli takové domény
hrozí pokuta až 250.000 eur (sedm milionů korun) nebo trest vězení do šesti měsíců.
"Rozhodnutí soudu potvrzuje český právní názor, že názvy států nelze libovolně, a to
ani v tak demokratickém prostředí, jako je internet, používat ke komerčním účelům,"
uvedl zástupce českého velvyslance v Německu Jan Sechter. Podle právníka v
"české" kauze Franka Metzinga verdikt vyjasňuje situaci i dalším zemím, jejichž
názvy se na internetových doménách objevují. "Tomuto klamání nyní soud učinil
přítrž," říká Metzing.
27.6. EK: Kvůli mezerám v antidiskriminačních zákonech hrozí ČR soud
Evropská komise pohrozila žalobou 14 členským státům EU včetně České republiky
a Slovenska, které do své legislativy zatím plně nepřevedly směrnici o rasové
rovnosti. Česká vláda si hrozbu sankcí uvědomuje. Před nedávnem schválila nový
antidiskriminační zákon, nyní ho posoudí parlament. Norma má zajistit rovný přístup
ke vzdělání, práci, zdravotnické péči, sociálním výhodám či bydlení bez ohledu na
věk, rasu, sexuální orientaci, zdravotní postižení, jazyk a náboženství.
Podle komise je třeba, aby v celé EU platila stejná pravidla, která znemožňují
diskriminaci na základě rasy a etnického původu. Státy musí na výtky komise
odpovědět do dvou měsíců, jinak mohou skončit u Evropského soudního dvora.
Komise dnes všem zemím zaslala takzvané odůvodněné stanovisko, tedy poslední
varování, než záležitost skončí u soudu. V případě odsouzení hrozí příslušné zemi ze
strany komise pokuta. Kromě ČR a Slovenska míří varování EK také do Španělska,
Švédska, Estonska, Francie, Irska, Velké Británie, Itálie, Řecka, Lotyšska, Polska,
Portugalska a Slovinska.
Směrnici, která stanoví minimální ochranu před rasovou diskriminací v zaměstnání
nebo ve školách, přijala Evropská unie v roce 2000. Členské státy ji měly do svých
zákonů převést nejpozději do poloviny roku 2003, nebo v případě nových členských
států do data vstupu do EU - května 2004.
Nejčastěji je EK nespokojena s tím, že národní zákony chrání pouze před
diskriminací v zaměstnání a vynechávají jiné oblasti, například vzdělávání nebo
rovný přístup ke zboží, službám či bydlení. Mnohde jí chybí i dostatečná definice
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Nejednotně se také řeší ochrana obětí diskriminace.
České republice komise vytýká, že v jejích zákonech chybí definice diskriminace a že
se její antidiskriminační zákony nevztahují na některé oblasti. Příliš obecné definice
znevýhodňování skupiny obyvatel kvůli jejich rase či etnickému původu vadí komisi i
ve slovenských předpisech.
Zákon chránící před diskriminací měla Česká republika přijmout při svém vstupu do
Evropské unie před třemi lety. Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila
Stehlíková nedávno uvedla, že ochranu proti diskriminaci je třeba uzákonit, i kdyby to
Brusel nevyžadoval - stát tento zákon podle ní dluží především svým občanům.
Praha podle ní kvůli neexistenci zákona čelí čtyřem správním řízením. Kdyby se
případ dostal před Evropský soudní dvůr, mohla by země dostat pokutu v řádu
desítek milionů korun. Jestliže návrh zákona schválí parlament a podepíše prezident,
měl by začít platit od začátku příštího roku.
27.6. Podle EK hrozí sankce kvůli nedostatečné ochraně ptáků i ČR
Evropská komise pohrozila 11 členským státům Evropské unie sankcemi kvůli
nedodržování směrnic o ochraně ptáků, mezi hříšníky je i Česká republika a
Slovensko. Komisi vadí, že jednotlivé země nevyhlásily dostatečný počet takzvaných
ptačích oblastí, kde jsou ohrožení a stěhovaví ptáci chráněni. V případě České
republiky i Slovenska jde teprve o první varování.
Rakousko, Polsko a Řecko ani přes předchozí upozornění ochranu ptáků na svém
území nezlepšily, a proto na ně Evropská komise podala žalobu k Evropskému
soudnímu dvoru. Ve zbylých osmi případech zasílá EK státům takzvané formální
upozornění, které je prvním krokem v proceduře pro porušení práva. Nepřesvědčí-li
jednotlivé vlády v daném termínu komisi, že chyby napravily, mohou též skončit před
soudem, kde jim hrozí vysoká pokuta
Varování se kromě ČR a Slovenska týká Kypru, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty a
Slovinska.
Podle evropského komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase by měly všechny
země EU dokončit systém chráněných ptačích oblastí co nejdříve. Vytvoření sítě
těchto území je totiž rozhodující pro dlouhodobou životaschopnost ptačích populací.
Ptačí oblasti jsou součástí soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Do
ní je zahrnuta většina takzvaných významných ptačích území (important bird areas IBO) nebo jejich částí jako oblastí zvláštní ochrany (special protected areas - SPA).
České republice komise vytýká, že nevyhlásila dost chráněných ptačích oblastí.
Ministerstvo životního prostředí již připravuje novelu zákona o ochraně přírody a
krajiny. Hlavní změnou má být právě úprava podmínek pro vyhlašování a ochranu
lokalit soustavy Natura 2000 a posuzování vlivů nových záměrů a koncepcí na tyto
chráněné oblasti.
Podle ekologů ale návrh nevyřeší problém začlenění směrnic EU do českého
právního řádu. Ochránci přírody si na nedostatečnou ochranu území stěžovali v
Bruselu.
27.6. Polské jednání v EU zlobilo politiky z Německa i z jiných zemí
I několik dnů po bruselském summitu Evropské unie trvá kritika na adresu polského
vyjednávání. Postoje Varšavy, která pod hrozbou zablokování schůzky vymáhala
výhody v poměrech hlasů pro jednotlivé státy v EU, jsou cizí nejen německým
politikům, ale také představitelům některých dalších zemí.
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zahraničí Frank-Walter Steinmeier, jehož zemi nyní končí půlroční předsednictví v
EU. "Nervy byly napjaté, a to i v Polsku." Přesto chce Berlín usilovat o dobré vztahy s
Varšavou.
Podle lucemburského premiéra Jeana-Clauda Junckera bylo pro německou
kancléřku Angelu Merkelovou i pro něj "příliš", když na summitu seděl polský
prezident Lech Kaczyński a polskou delegaci fakticky z Varšavy řídil jeho bratr premiér Jaroslaw. V rozhlasové stanici Deutschlandfunk Juncker líčil svůj trpký pocit,
že někdo na dálku "jen zvedá palec nahoru nebo dolů". To už by prý lucemburský
premiér nikdy nechtěl zažít.
Čelné politiky mimo jiné zarazila argumentace Jaroslawa Kaczyńského, který
zdůvodňoval požadavky Varšavy na větší vliv polských hlasů v EU ztrátami na
polském obyvatelstvu za druhé světové války rozpoutané Německem. Zatímco
německá vláda se během summitu komentářů zdržovala, takové důvody hned v
Bruselu jako absurdní odmítli mimo jiné premiéři Dánska a Maďarska. "Poláci svou
argumentací někdy působí, jako by byli z jiné planety," uvedl také švédský ministr
zahraničí Carl Bildt.
Český premiér Mirek Topolánek připustil, že některé polské požadavky byly
kontraproduktivní a v ranních hodinách summitu až nepochopitelné. Česká podpora
Polsku nebyla "bezbřehá", upozornil. Novinářům řekl, že v prvních dnech summitu
česká delegace byla tou, kdo udržel Poláky u jednacího stolu.
Steinmeier líčil, že také další země polský postup kritizovaly. Kolem hlasovacích práv
měla Varšava pouze podporu Prahy. I přes zkušenost ze summitu ale německý
ministr vybízí k tomu, aby se s Varšavou "trpělivě hledal dialog".
28.6. Ministři EU proti úplné liberalizaci obchodu s odpady, vyjádření ministra
Bursíka
Ministři životního prostředí Evropské unie se v Lucemburku postavili proti úplné
liberalizaci obchodu s odpady. Národní vlády budou moci regulovat dovoz
komunálního odpadu, i když budou spalovny považovány za zařízení sloužící k
výrobě energie, řekl ČTK český ministr životního prostředí Martin Bursík.
Praha se obávala, že připravovaná unijní legislativa povede ke zvýšení vývozu
odpadů do zemí s nižšími náklady na spalování, tedy do ČR a dalších nových států
EU. Tyto obavy vyplývaly z toho, že Evropská komise chtěla, aby spalování nebylo již
považováno za odstraňování odpadu, ale za jeho využití. A v takovém případě by
podle nynějších předpisů již státy nemohly dovoz odpadu do energeticky účinných
spaloven regulovat.
Podle Bursíka ministři nicméně přijali dva návrhy, které možnost regulace dovozu
odpadu uchovávají. Podle dánského návrhu mohou členské země omezit dovoz do
spaloven, pokud by vedl k tomu, že budou místní odpady vytlačeny na skládky. A
česká strana prosadila, že dovoz bude možné regulovat, pokud "by byl v rozporu s
národním plánem odpadového hospodářství daného státu", řekl Bursík.
Česká republika tak i po schválení směrnice bude moci bránit dovozu odpadů, jejichž
spalování by zvyšovalo zátěž životního prostředí a snižovalo kvalitu života občanů,
vysvětlilo české ministerstvo životního prostředí ve svém prohlášení.
Je to řešení, které nám umožní účinně chránit životní prostředí v České republice,
uvedl Bursík. ČR byla se svým odporem k úplné liberalizaci obchodu s odpady před
zahájením jednání spíše v menšině. Nedoufal jsem, že se to podaří prosadit, řekl
český ministr.
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Ministři dosáhli politické shody v prvním čtení. Nyní se budou slaďovat pozice s
Evropským parlamentem, který v této oblasti spolurozhoduje spolu s členskými státy
a spornému tématu klasifikace spaloven se zatím vyhnul.
Jsme pro to, aby se nové spalovny využívaly k výrobě energie, ale byli jsme proti
plné liberalizaci obchodu s odpady, vysvětlil Bursík český postoj. Jde nám o princip,
který umožňuje regulovat dovoz odpadů a brání vzniku dalších spaloven mimo
kontrolu vlády, dodal.
Už současný plán odpadového hospodářství České republiky s dovozy odpadů do
spaloven nepočítá, ale chystá se jeho aktualizace v návaznosti na přijetí evropské
směrnice. "Nesouhlas s dovozy odpadů do českých spaloven má u nás silnou
veřejnou i politickou podporu. Při aktualizaci plánu odpadového hospodářství ČR se
o tuto podporu opřeme a dovoz odpadů do spaloven neumožníme", potvrdil
předpokládané využití nabízeného nástroje Bursík.
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH
VĚCÍ
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1.6. Schwarzenberg: Temelín poběží ještě 50 let
"Temelín je čistě politický problém, který nemůže vyřešit žádný soud. Elektrárna
poběží ještě čtyřicet, padesát let, s tím se nedá nic dělat," prohlásil v rozhovoru pro
rakouský týdeník News český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. "Temelín je ve
skutečnosti vnitrorakouský problém. Obě velké strany mají strach, že ztratí hlasy
napravo i nalevo," říká Schwarzenberg.
Ministr v rozhovoru vyjádřil pochopení pro obavy Rakušanů z české jaderné
elektrárny, ale jen v tom smyslu, v jakém chápe i nejrůznější strachy většiny lidí,
například z konce světa nebo pádu meteoritu.
Zdůrazňuje, že z Temelína není třeba mít větší strach než z jiné atomové elektrárny.
"Kdykoli nastupujete do letadla, může to skončit pádem, a přesto létám stále znovu.
Život je prostě nebezpečný a končí vždycky smrtí," cituje časopis Schwarzenberga.
Český ministr se ohrazuje i proti takzvaným poruchám, o nichž v souvislosti s
Temelínem neustále informují rakouská média. Vysvětluje, že na základě ujednání z
Melku hlásí česká strana sebemenší incidenty, o nichž se u jiných elektráren vůbec
nemluví. Ve skutečnosti se ale jedná o události, které jsou na mezinárodní
sedmistupňové škále hodnoceny stupněm nula, nanejvýš jedna.
"V mezinárodním srovnání se ukazuje, že sice neprovozujeme nejbezpečnější
elektrárnu, ale v celé Evropě se řadíme do horní třetiny," dodává český ministr.
"Jsem docela rád, že jsme byli upozorněni na některé technické nedostatky. Ty jsme
odstranili, ale samozřejmě vždy lze žádat víc, a tím bránit řešení. Realizovali jsme
mezinárodně uznávané standardy. Rakousko to může buď akceptovat, nebo trvat na
tom, že to ještě nestačí. Nesmí se ale zapomínat i na to, že Rakousko odmítlo svou
vlastní atomovou elektrárnu v Zwentendorfu a teď nemá skutečné poznatky o
jaderných elektrárnách a jejich provozu," řekl Schwarzenberg.
Na pravou míru uvedl i označení "magoři", které nedávno použil na adresu
rakouských odpůrců Temelína organizujících hraniční blokády. Podle něj by se tento
výraz měl do němčiny správně překládat "Spinner", tedy spíše něco jako "blouznivci".
"Toto označení se prostě vnucuje v případě lidí, kteří zcela nesmyslně protestují proti
rakouské vládě na špatném místě, tedy na české hranici, místo aby demonstrovali ve
Vídni před parlamentem nebo kancléřstvím," řekl ministr.
Na otázku, proč neřešit problém před mezinárodním soudem, odpověděl: "Představte
si, že vás chce soused žalovat a vykřikuje to na vás každý den přes plot. Teprve
později zjistí, že vůbec žalovat nemůže. Nechali byste se přesto dobrovolně
zažalovat?"
1.6. Otevřen honorární konzulát Maputo v Mozambiku
Od 1.6.2007 byla síť českých honorárních konzulátů rozšířena o Honorární konzulát
Maputo v Mozambické republice, v jehož čele stojí pan Henk Son. Konzulát kolem
sebe soustřeďuje místní českou komunitu, absolventy českých vysokých škol a
bohemisty. Dále rozšiřuje vztahy s představiteli mozambické vlády, místních
ministerstev a obchodních kruhů.
6.6. Ministr zahraničních věcí ČR zahájil v Černínském paláci mezinárodní
konferenci konferenci "Democracy & Security"
V odpoledních hodinách přivítal ministr Schwarzenberg prezidenta Spojených států
amerických George W. Bushe, který v 16:00 hodin přednesl ve velkém sále
Černínského paláce svůj projev.
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bývalého českého prezidenta Václava Havla, bývalého španělského premiéra José
Maríi Aznara, bývalého izraelského vícepremiéra Natana Sharanského, iráckého
poslance Mithala Al-Alusiho a ruského šachového velmistra Gariho Kasparova
tisková konference.
6.6. Otevřen Honorární konzulát ČR ve městě Jerez de la Frontera ve
Španělsku
Uskutečnilo se oficiální otevření Honorárního konzulátu ČR ve městě Jerez de la
Frontera. Do funkce byl jako honorární konzul uveden Rufino Romero de la Rosa.
Přítomni byli představitelé vlády a samosprávy, zástupci konzulárního sboru,
profesních a podnikatelských kruhů, krajané a spolupracovníci.
11.6. Rakouský ministr vnitra znovu zpochybnil rozšíření Schengenu
Rakouský ministr vnitra Günther Platter znovu zpochybnil termín i rozsah rozšíření
takzvaného schengenského prostoru na nové země Evropské unie včetně Česka.
Jde o prostor bez hraničních kontrol uvnitř EU. Platter v rozhovoru pro deník Der
Standard zopakoval, že při fotbalovém mistrovství Evropy v Rakousku a Švýcarsku
příští rok budou hranice kvůli agresivním fanouškům znovu uzavřeny. Zapochyboval,
bude-li "schengen" už v té době rozšířen. Český ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg označil v deníku tyto výroky za politováníhodné. Platter však
současně nepřímo zpochybnil i to, zda bude schengenský prostor v době šampionátu
už rozšířen. "Dnes ještě nelze říct, jestli bude 1. leden 2008 skutečně datem
rozšíření (schengenského prostoru)," řekl.
Opakoval tak vlastně svůj návrh z dubna, kdy se vyslovil pro odklad rozšíření
prostoru bez hraničních kontrol v EU až na dobu po mistrovství Evropy. Proti tomu
vzápětí při svých návštěvách Vídně protestovali premiéři ČR i Slovenska Mirek
Topolánek a Robert Fico. Kancléř Alfred Gusenbauer při těchto příležitostech
potvrdil, že Rakousko počítá s dodržením dohod a rozšířením systému na začátku
příštího roku, jeho ministr vnitra však zjevně trvá na svém a dál usiluje o odklad
tohoto termínu.
Der Standard již přináší i reakci českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga na
nejnovější Platterovy výroky. Schwarzenberg je označuje za "obzvlášť
politováníhodné". Český ministr vyjadřuje pochopení pro boj proti násilným
fanouškům, ale připomíná, že česká strana si nutně klade otázku, "zda nejde jen o
záminku, jak donekonečna pokračovat v hraničních kontrolách".
"Z jiných sousedních zemí takové tóny neslyšíme. A to u nás pochopitelně nezískává
Rakousku zvláštní sympatie," cituje Der Standard českého ministra.
Případné oddálení rozšíření schengenského prostoru odsoudili i slovenský premiér
Robert Fico a prezident Ivan Gašparovič.
13.6. ČR je pro vstup Chorvatska do EU za českého předsednictví
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg prohlásil, že Praha si přeje, aby se
Chorvatsko stalo členem Evropské unie za jejího předsednictví v unii, tedy v první
polovině roku 2009.
"Vstup Chorvatska do EU během našeho předsednictví je naším velkým přáním a
budeme mít radost, když se to podaří uskutečnit," řekl šéf české diplomacie na
tiskové konferenci v Záhřebu, kterou uspořádal spolu se svou chorvatskou kolegyní
Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou.
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které získala před svým vlastním vstupem do unie v roce 2004.
"Toto období nebylo snadné ani jednoduché, ale dnes je to užitečná zkušenost,
kterou chceme předat Chorvatsku," řekl Schwarzenberg.
Chorvatsko zahájilo vstupní rozhovory s Evropskou unií v říjnu 2005 a jejím členem
by se chtělo stát do roku 2009. Záhřeb nyní s Bruselem jedná o šesti kapitolách z 35,
které je čekají.
Šéf české diplomacie měl v Chorvatsku na programu také setkání s prezidentem
Stjepanem Mesičem a s premiérem Ivem Sanaderem.
13.6. EU pozve delegaci z Kuby k sondování terénu pro oteplování vztahů
Členské státy Evropské unie se rozhodly pozvat do Bruselu delegaci z Kuby, aby
prozkoumaly terén pro případné postupné oteplování vztahů. Od čtyři roky trvajícího
zmrazení oficiálních kontaktů ale unie ustoupit nehodlá. Vyplývá to z návrhu
dokumentu pro jednání ministrů zahraničí, o kterém informovala agentura Reuters.
Unie přerušila styky s komunistickou Kubou v roce 2003 po zátahu na tamní
disidenty. V roce 2005 uvolnila tato omezení pro kontakty na nižší úrovni. Některé
státy v čele se Španělskem volají po úplné normalizaci vztahů s ostrovem. Tato
kampaň ale narazila na odpor dalších zemí, především České republiky, které
poukazují na porušování lidských práv na Kubě.
"Česká republika, jak známo, zastává v tom velmi tvrdé stanovisko - my jsme pro
nejširší podporu občanské společnosti na Kubě," řekl v České televizi o vztazích EU
a Kuby šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg. "My jsme zastánci toho, že ve
stycích s Evropskou unií musí býti disidenti zrovnoprávněni s představiteli režimu."
Podle návrhu prohlášení připravovaného zástupci jednotlivých zemí pro setkání
ministrů zahraničí příští pondělí "by byla unie připravena zahájit zevrubný a otevřený
dialog s kubánskými úřady na všechna témata, která nás společně zajímají."
Unie prý rovněž načrtne kubánské vládě své názory na demokracii, na lidská práva
ve světě a na základní svobody. "Aby si to vyslechla, bude kubánská delegace
pozvána do Bruselu," cituje z dokumentu agentura Reuters.
15.6. Konference o smlouvě CFE ve Vídni skončila bez výsledku
Bez výsledku ve Vídni skončila mimořádná mezinárodní konference o budoucnosti
Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), jejímiž účastníky je 30
zemí, včetně České republiky. Při jednání, které trvalo čtyři dny, se nepodařilo
překonat rozpory ve stanoviscích zemí NATO na jedné straně a Ruska na straně
druhé.
Na závěrečném zasedání oznámil mluvčí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
Evropě (OBSE), která byla hostitelem konference, že konzultace budou pokračovat.
Zatím ale nebyl stanoven žádný termín.
Státy NATO ve společném stanovisku zopakovaly to, co uváděli jejich zástupci v
průběhu konference mnohokrát: že smlouvu považují za velmi důležitou a mají zájem
na její co nejrychlejší ratifikaci. Mají prý též pochopení i pro některé obavy ruské
strany, ale trvají na podmínce dohodnuté při přijímání přepracované smlouvy CFE v
roce 1999 a potvrzené později i na úrovni hlav států NATO. Tato podmínka stanoví,
že Rusko musí napřed splnit všechny své závazky, zejména stáhnout své jednotky z
území nezávislých států Gruzie a Moldavska.
Ruská delegace vyjádřila hluboké zklamání nad nezdarem konference. Vedoucí
delegace Anatolij Antonov oznámil, že Moskva bude tento výsledek analyzovat a
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prezident Vladimir Putin.
Relativně opatrná vyjádření Antonova však podle českého velvyslance při
mezinárodních organizacích ve Vídni Ivana Počucha nerozptýlila obavy států NATO,
že Rusko by mohlo splnit své pohrůžky a přestat plnit podmínky smlouvy. "Definitivně
se na konferenci potvrdilo naše podezření, že ruská delegace si do Vídně přijela
právě pro tento výsledek a nezdaru jednání hodlá využít jako argumentu pro
chystané zmrazení smlouvy. Země NATO tomu nemohly zabránit, pokud nechtěly
zásadně změnit svou politiku," řekl Počuch ČTK.
Konference byla svolána na žádost Ruska, které na ní požadovalo urychlenou
ratifikaci smlouvy členskými státy NATO a zahájení rozhovorů o jejím novém znění.
Oficiálně Rusko tvrdí, že žádost nesouvisí s otázkou chystaných amerických
základen ve střední Evropě. O svolání konference však Moskva požádala poté, co
Putin vyhlásil koncem dubna moratorium na plnění CFE právě v souvislosti s
negativní ruskou reakcí na plány USA vybudovat v Česku a v Polsku části
protiraketového systému.
Česká republika ve středu 13. 6. 2007 odmítla ruská obvinění, že nedodržuje své
závazky vyplývající ze smlouvy. Za absurdní označila tvrzení, podle nichž ustanovení
smlouvy porušuje NATO jako celek.
15.6. Schwarzenberg a Kouchner ohledně summitu EU mírně optimističtí
Ministři zahraničí České republiky a Francie Karel Schwarzenberg a Bernard
Kouchner dali v Paříži najevo mírný optimismus ohledně vyhlídek nadcházející
berlínské vrcholné schůzky Evropské unie na úspěch. Klíčovým tématem berlínského
jednání bude dokument, který by měl nahradit odmítnutou ústavní smlouvu EU.
"Stanoviska se přibližují a přibližují, takže pevně věřím v dobrý výsledek," řekl
Schwarzenberg po jednání s francouzským kolegou. Ten prohlásil, že je osobně spíš
optimista, ale že nechce nic předjímat. "Uvidíme, jak se postoje upřesní kolem
návrhu, který předloží Německo jako předsednická země. Pozice nejsou příliš
vzdáleny, ale nejsou shodné."
Diskusi vzbuzuje především postoj Polska, které se nechce vzdát pro sebe
výhodného postavení v rozhodovacím systému unie. Ve Varšavě o tom ve čtvrtek
jednal francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Kouchner řekl, že pozice obou zemí
zachovávají cestu ke kompromisu. Český ministr vyslovil přesvědčení, že německá
kancléřka Angela Merkelová a Sarkozy "najdou řešení, které by odpovídalo velikosti
a postavení Polska v Evropě".
Schwarzenberg řekl, že mezi Francií a Českem nejsou ve věci budoucí smlouvy EU
"zásadní" rozpory. ČR měla výhrady k záměru zakotvit v této smlouvě některé
symbolické pojmy, ale ministr prohlásil, že "se nebudeme prát o symboly, chceme
dojít k podstatným věcem. Jde o to, aby (unijní) instituce fungovaly."
Ministři jednali i o spolupráci Francie a České republiky jakožto po sobě jdoucích
předsednických zemí unie ve druhém pololetí 2008 a prvním pololetí 2009. Kouchner
řekl, že byla ustavena společná pracovní skupina, která se bude zabývat tématy, jež
jsou z tohoto hlediska důležitá.
Z prohlášení ministrů vyplynulo, že Česká republika a Francie zastávají dál odlišný
postoj k přijetí Turecka do unie.
"Česká republika je pro přijetí, ale je jasné, že ani Turecko ani EU na to nejsou
připraveny. Budeme potřebovat ještě dlouhý proces přibližování," řekl
Schwarzenberg. Kouchner připomněl zásadní nesouhlas Sarkozyho s přijetím
Turecka, ale řekl, že Francie kvůli tomu rozhodně nebude brzdit nebo blokovat

- 37 nadcházející vrcholnou schůzku. Zároveň vyslovil názor, že je potřeba podpořit
umírněný, moderní islám, a to i v Turecku.
Ke Kosovu a jeho případné nezávislosti Schwarzenberg řekl, že jde o dosažení
shody v této otázce v Radě bezpečnosti OSN. Proti nezávislosti Kosova se tam staví
Rusko a hrozí vetem příslušné rezoluce. Ministr prohlásil, že by bylo "holé neštěstí",
kdyby se rada neshodla. Co dělat, kdyby to tak dopadlo, prý ale bude diskutovat, až
když se tak stane.
Kouchner i Schwarzenberg dál společně zdůraznili význam zastavení nynějších
násilností v pásmu Gazy, kde se moci chápe radikální islámské hnutí Hamas.
Schwarzenberg označil tamní vývoj za ohromnou tragédii a vyslovil se pro dohodu
zemí Evropské unie o dalším postupu v této záležitosti. Podle Kouchnera je
především potřeba zabránit rozšíření násilí i na západní břeh Jordánu.
17.6. Schwarzenberg: Útočit na Čechy je rakouský národní sport
Za bezpečnější než mnohé německé jaderné elektrárny označil Temelín v rozhovoru
pro vydání rakouského listu Kurier český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Znovu odsoudil hraniční blokády za strany rakouských odpůrců Temelína a prohlásil,
že útočit na Čechy se stalo v Rakousku národním sportem.
Schwarzenberg uvedl, že nemá pochopení pro obavy a pochybnosti týkající se
bezpečnosti Temelína. "Temelín je bezpečná elektrárna. Je dokonce bezpečnější
než mnohé německé atomové elektrárny, jednoduše proto, že je mladší. Ale na
německé hranici se nedemonstruje, tam se zřejmě jedná o kvalitní německou práci,"
řekl český ministr.
Odmítl stále nové zprávy o "poruchách" v Temelíně, konkrétně nedávnou informaci,
podle níž byla jedna porucha v elektrárně vedením zatajena. "Osobně jsem to
prověřil, žádná porucha nebyla. Ale samozřejmě, když se o každé hlouposti informuje
a média z toho dělají poruchy, tak tahle diskuse nikdy neskončí," dodal.
Za nerealistické označil i uzavření Temelína s finanční pomocí z Evropské unie. "Do
Temelína byly vloženy miliardy, jeho uzavření si země nemůže dovolit. A pochybuji,
že by například Rakousko bylo ochotno zaplatit ony miliardy, které navrhují za
ukončení provozu Temelína Zelení. Ne, Česko je na jaderné energii závislé.
Rakousko ostatně také, podívejte se na čísla o dovozu elektřiny. Rakousko by mělo
otevřeně přiznat, kolik procent proudu získává z pohraničních atomových elektráren.
Tuto otevřenost postrádám," uvedl Schwarzenberg.
V rozhovoru se dále výslovně odmítl omluvit rakouským odpůrcům Temelína za
označení "magoři", které na jejich adresu nedávno použil a které je nyní v Rakousko
využíváno k rozdmychávání nové protičeské kampaně. "Mnohá média ten výraz
přeložila jako "blázni" nebo "blbci". Přesně vzato je magor ten, kdo stále znovu
opakuje stejný nesmysl. Lidé, kteří obtěžují druhé a brání provozu mezi sousedy,
nedělají nic smysluplného."
"Česko-rakouské vztahy jsou samy o sobě výborné. Jen se obě strany pořád
potřebují trochu hádat. Jako v rodině. Jsme si navzájem tak podobní, natolik
spříznění a propojení, že si jdeme na nervy. A napadání Čechů se stalo v Rakousku
národním sportem," řekl Schwarzenberg.
18.6. EU odsoudila stav lidských práv na Kubě, ale svůj postoj zmírňuje
Ministři zahraničí Evropské unie schválili rezoluci, která odsuzuje stav lidských práv
na Kubě, ale zároveň zmírňuje postoj k tamnímu politickému režimu. Zástupcům
kubánské vlády se totiž poprvé v historii dostalo celounijního pozvání k návštěvě
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kubánského politického režimu, však přijetí rezoluce nevnímá jako prohru.
Novinářům v Lucemburku řekl, že je důležité, že zůstávají v platnosti sankce, které
EU na Kubu uvalila v roce 2003 po zásahu režimu proti kubánským disidentům.
Sankce sice unie zanedlouho pozastavila, ale podle Schwarzenberga je důležité, že
je nezrušila. Zrušení sankcí by přitom vyhovovalo například Španělům, kteří jsou
přesvědčeni, že ke změně kubánských poměrů by vedly jen malé ekonomické
změny.
Rezoluce ovšem otevírá cestu k častějším návštěvám politiků EU na Kubě. EU si
evropské politiky však zavázala, aby na setkání s členy kubánské vlády nadnesli
otázku dodržování lidských práv na ostrově. Zároveň se budou muset na nejvyšší
úrovni setkávat se zástupci kubánské opozice. Čechům ale podle diplomatických
zdrojů dál chybí určení společné strategie, kterou by unie měla uplatnit v případě, že
se komunistický režim na ostrově zhroutí. Podle Schwarzenberga je o ní třeba ještě
jednat.
19.6. Ministr zahraničí Schwarzenberg předal Cenu Gratias agit 2007
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg předal v Černínském paláci Cenu
Gratias Agit 2007 významným osobnostem a organizacím, které se výrazně podílely
či podílejí na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Cenu GRATIAS
AGIT vytvořilo v roce 1997 Ministerstvo zahraničních věcí ČR a každoročně ji uděluje
ministr obětavým lidem, kteří se svou prací zasloužili a zasluhují o věhlas českých
rukou a myšlenek, kteří zviditelňují naši republiku mimo její hranice.
Mnozí z oceněných jsou čeští krajané, kteří žijí v různých částech světa, ale přesto
nezapomínají na svůj původ, hrdě se k němu hlásí a šíří slávu své rodné země.
Ocenění je udělováno i přátelům České republiky, kteří vedle své profese a bez
nároku na odměnu propagovali a propagují naší vlast. Jsou mezi nimi bohemisté,
překladatelé, vědci, podnikatelé, umělci, pedagogičtí pracovníci. Cenou Gratias agit
je oceňována rovněž práce zahraničních i tuzemských občanských sdružení v
neziskovém sektoru, které posilují vzájemné porozumění a šíří povědomí o České
republice.
V letošním roce se uděluje celkem 16 cen osobnostem a organizacím. Dvě z cen
byly uděleny již dříve (paní Kirklandové a panu Formanovi).
22.6. OSN s ČR zřídilo polní nemocnici pro uprchlíky v Malajsii
Polní nemocnici, která bude poskytovat lékařskou péči uprchlíkům, zřídil v Malajsii
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a malajské dobrovolnické
sdružení lékařů. Na vybavení nemocnice se podílela i Česká republika, potvrdilo ČTK
ministerstvo zahraničí. Nemocnice je v okrese Klang nedaleko od hlavního města
Kuala Lumpuru, napsala agentura AP.
Lékaři a sestry budou od 1. července v okrese Klang pravidelně navštěvovat tisíc
uprchlíků, převážně lidi, kteří utekli před vojenským režimem v Barmě, řekl zástupce
UNHCR v Malajsii Volker Turk.
Uprchlíci v Malajsii nesmějí legálně pracovat a někdy mají problém s lékařským
ošetřením kvůli finančním nákladům, jazykovým bariérám nebo proto, že se
nemohou sami dopravit do nemocnice nebo na kliniku.
České velvyslanectví v Kuala Lumpuru poskytlo 20.000 dolarů na léky a další
vybavení nemocnice, zatímco malajsijská nevládní organizace poskytne na
devítiměsíční projekt zdravotnický personál.
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citovala českou velvyslankyni v Malajsii Danu Huňátovou AP. Peníze šly z rozpočtu
pro českou rozvojovou pomoc v zahraničí, sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí v
Praze.
Uprchlíci v Malajsii často trpí problémy dýchacího ústrojí, vysokým tlakem a
nemocemi spojenými se stresem. Mnohé z těchto problémů se dají snadno léčit
základními léky, tvrdí autoři projektu.
UNHCR v Malajsii registruje kolem 37.000 uprchlíků, z nichž téměř čtvrtina je mladší
18 let. Na 24.000 z nich je z Barmy, jde hlavně o příslušníky etnických menšin, které
jsou v zemi s vojenským režimem terčem dlouhodobého pronásledování. Malajsie
tradičně chová vůči zahraničním migrantům a uprchlíkům značnou nedůvěru. Vláda
neuznává uprchlíky a opakovaně odmítla výzvu UNHCR, aby je přestala považovat
za nelegální imigranty, kteří mohou být kdykoli ze země deportováni.
24.6. Plassniková: Schwarzenberg má trochu jiný smysl pro humor
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg má trochu zvláštní smysl pro humor,
který ne vždy sdílím, a jeho některá ironická prohlášení nejsou právě vhodná, což
jsem mu i jasně řekla. Prohlásila to v televizním rozhovoru rakouská ministryně
zahraničí Ursula Plassniková.
Upřesnila, že má na mysli zejména Schwarzenbergovo vyjádření na adresu odpůrců
jaderné elektrárny Temelín, které ministr nedávno označil za "magory". Dodala však,
že to platilo jen pro ty, kteří blokují hranice.
V odpovědi na otázku týkající se Temelína však zdůraznila, že celkově má Rakousko
s Českou republikou velmi dobré vztahy a i spornou otázku Temelína se obě strany
snaží řešit dialogem, který je jedinou cestou k urovnání problému. "Sama jsem se
svým českým kolegou prakticky v trvalém kontaktu," řekla Plassniková a připomněla
například nedávné setkání v rámci sympozia ve Znojmě, které bylo věnováno
spolupráci Čechů a Rakušanů v roce 1968 a po něm.
Diplomatickou nótu české vlády, která je odpovědí na rakouský dopis k ujednáním z
Melku, označila za konstruktivní a velmi zdvořilou. "Teď čekáme ještě na novou
českou expertizu k plnění dohod o Temelínu, která bude spolu s rakouskou
podkladem pro další jednání," uvedla ministryně.
27.6. Ministr Karel Schwarzenberg přijal místopředsedu vlády a ministra
zahraničních věcí Bulharské republiky
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci
místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Bulharské republiky Ivajla Kalfina.
Hlavními tématy jednání byla narůstající intenzita bilaterárních vztahů, vývoj v
regionu západního Balkánu a východní Evropě, Evropská unie a bezpečnostní
otázky.
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4.6. Stovky Srílančanů mají díky Čechům novou střechu nad hlavou
Osmdesát nových domů, které na severovýchodě Srí Lanky postavila česká
humanitární společnost Člověk v tísni, převzali místní obyvatelé, jimž před dvěma a
půl roku vzalo domov cunami. Pro 400 lidí tak skončilo přechodné období, kdy žili v
provizorních obydlích postavených bezprostředně po příchodu ničivé vlny, vyvolané
zemětřesením.
Nové domy stojí v rybářské vesnici Annal Nagar v oblasti přístavního města
Trikunámalé. První čtyři desítky domů společnost postavila loni v červenci ve vesnici
Naduúthu, před měsícem začala stavba posledních 30 domů. Jejich dokončení se
plánuje na konec července tohoto roku.
Návrhy nových domů vytvářela společnost společně s jejich budoucími obyvateli.
Domy jsou jako jedny z mála v Annal Nagaru barevné. "Jejich noví obyvatelé k nim
mohou rychleji získat pozitivní vztah," vysvětlil vedoucí mise Člověka v tísni na Srí
Lance Matěj Novák.
Jejich obyvatelům by měl zároveň pomoci projekt české humanitární společnosti
zaměřený na podporu živností, aby se postavili na vlastní nohy - mnozí při cunami
přišli o vše a teď znovu začínají se svým původním nebo úplně novým řemeslem.
Společnost Člověk v tísni v rámci stavebních projektů na Srí Lance už postavila dvě
nové školy, pět jich zrekonstruovala a v současné době staví další školu, která bude
sloužit dvěma stům studentů. Pro menší děti bylo vybudováno sedm nových školek,
dvě se podařilo zrekonstruovat a poslední je právě dokončována.
Člověk v tísni se na ostrově věnuje také rekvalifikačním kurzům pro dospělé a
školení učitelů. Všechny tyto vzdělávací projekty jsou financovány z veřejné sbírky,
na kterou Češi přispěli 136 miliony korun.
Nové projekty jsou realizovány také ve spolupráci s klíčovými dárci působícími v
tomto ostrovním státě, především organizací GTZ (Německá společnost pro
technickou spolupráci) či americkou Agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID).
6.6. V Chicagu začaly Dny Prahy
Vztyčením české vlajky na náměstí Daley Plaza v centru Chicaga začaly Dny Prahy,
festival kulturních, společenských, krajanských a propagačních akcí, které mají
místním občanům přiblížit české hlavní město. Vyvrcholení Dnů Prahy v Chicagu se
koncem června zúčastnil pražský primátor Pavel Bém.
Po slavnostním ceremoniálu s českou a americkou hymnou, který se uskutečnil v
rámci festivalu sesterských měst Chicaga, vystoupil zpěvák David Koller, české
jazzové trio Roberta Balzara, krajanský folklórní soubor a gymnasté Amerického
Sokola, jehož ústředí sídlí v chicagském předměstí Oak Brook.
Pozornost lidí na prostranství uprostřed chicagských mrakodrapů přilákaly i stánky
československého muzea z Iowy, Pražské informační služby a CzechTurismu, stejně
jako speciality české kuchyně, které nabízel chicagský československý obchod, řekl
ČTK český konzul v Chicagu Bořek Lizec.
Nyní třímilionové Chicago, třetí největší město USA, má bohatou českou krajanskou
tradici. V minulosti v něm nalezla nový domov jedna z největších českých komunit ve
Spojených státech. I dnes v něm žijí desetitisíce potomků českých přistěhovalců či
Čechů, kteří do USA přišli za prací v nedávných letech.
Dny Prahy v Chicagu nabídly mimo jiné koncerty klasické a jazzové hudby, turistický
a obchodní seminář, filmový festival, expozici o Češích v Americe, venkovní instalaci
sochy Davida Černého či galavečer s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers.
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Oldřicha Kulhánka a poté 29. června na slavnostním večeru "Gala Zlatá Praha" v
hotelu Hilton. V doprovodu dlouholetého chicagského starosty Richarda Daleye se
zúčastnil 30. června vzpomínky na Antonína Čermáka, starostu Chicaga na začátku
30. let minulého století. Rodáku z Kladna, který zemřel při atentátu v roce 1933 a v
Chicagu je dodnes mimořádně populární, byl věnován pietní akt u jeho hrobu na
Českém národním hřbitově v Chicagu. Při slavnostní události byl obnoven název
jedné z hlavních a nejdelších tříd města, která dlouhá léta nese pojmenování Cermak
Road.
Dny Prahy v Chicagu mají propagovat vzájemné vztahy mezi oběma sesterskými
městy, podpořit spolupráci a výměnu mezi Českou republikou a Chicagem a v širším
významu s americkým Středozápadem, jehož je Chicago přirozenou metropolí. Mají
propagovat Prahu jako atraktivní turistickou destinaci a Českou republiku jako
dynamickou evropskou demokracii se silnými vazbami k Chicagu a k USA, uvedl
Generální konzulát ČR v Chicagu.
6.6. EK ocenila projekt mladých českých neslyšících
Nápad skupiny mladých neslyšících lidí z Česka prozkoumat rozdíly mezi britským a
českým systémem znakového jazyka zařadila Evropská komise do katalogu
nejzajímavějších mládežnických projektů, které za posledních šest let
spolufinancovala. Ocenění převzali Češi během neobvykle živého slavnostního
večera, který se konal v rámci právě probíhajícího Evropského týdne mládeže.
Evropská komise nyní oficiálně zahajuje další část svého programu Mládež v akci.
Do roku 2013 hodlá na podporu nejrůznějších projektů včetně mezinárodních výměn
nebo dobrovolnických programů vydat 885 milionů eur (téměř 25 miliard korun). Při
této příležitosti EK vybrala tři desítky povedených akcí z přibližně 100.000 projektů,
na něž už od roku 2000 finančně přispěla. Na třech oceněných projektech se podíleli
Češi.
Skupina českých a britských neslyšících se sešla v roce 2004 v Praze a v Londýně.
Mladí lidé na společných seminářích debatovali o tom, jak se liší způsob života
neslyšících ve Spojeném království a v České republice. Kromě toho zkoumali rozdíly
mezi českou a britskou variantou znakového jazyka a při společných dílnách
používali i pantomimu.
Podle Martina Nováka, který český projekt v Bruselu zastupoval, za nápadem na
britsko-českou výměnu stála především snaha vzájemně se inspirovat a dozvědět se
něco o tom, jak se neslyšícím žije v jiné zemi. "Komunita neslyšících je hodně
uzavřená," říká. A právě tuto uzavřenost se prý podařilo během vzájemných setkání
alespoň na čas narušit.
12.6. Jirous předčítal v Moskvě své básně česky i rusky
V češtině i ruštině předčítal své básně před moskevským publikem básník a prozaik
Ivan Martin Jirous. Legenda českého literárního undergroundu se považuje za
velkého rusofila a ČTK se přiznal, že velmi miluje ruskou literaturu, básníky i
prozaiky. Současné Rusko se ale podle něj vrací k "imperiální nadvládě nad
jakýmkoliv samostatným, svobodným člověkem" a dnešní Moskva je "město bez
ducha". Na 2. Moskevském mezinárodním knižním festivalu představil Jirous překlad
výboru své tvorby.
"Byl jsem velice potěšený, že mi vydali knížku, a při mé chatrné ruštině mám dojem,
že jsou to velice dobře přeložené věci," uvedl Jirous. Útlá knížka nazvaná Magor je
průřezem celou Jirousovou tvorbou. "Snažili jsme se, aby výbor obsahoval vše - od
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překladatelů Sergej Skorvid. Jirousova tvorba není v Rusku nijak známá, pár básní
vyšlo pouze v ne příliš zdařilé antologii české poezie.
Pro Tomáše Glance, šéfa Českého centra v Moskvě, které Jirouse do Moskvy
pozvalo, bylo šokující zjištění, že jeden z nejvýznamnějších českých básníků
současnosti zatím nenavštívil žádné z 22 kulturních center, které má Česká republika
po celém světě. "Jsem hrdý na naše prvenství v tomto ohledu," řekl Glanc ČTK.
Třiašedesátiletý Jirous, který byl v Rusku vůbec poprvé, během týdenního pobytu na
vlastní kůži pocítil i současné politické klima země, ze které pocházejí jeho oblíbení
autoři Lermontov, Dostojevskij či Pasternak. V pondělí 11. 6. 2007 se náhodou
zúčastnil opoziční demonstrace protiputinovské koalice Jiné Rusko. "Uvědomil jsem
si, jaká je to hrůza a jak je naprosto rozdílné to Rusko, které miluju, Rusko
spisovatelů, a to imperiální Rusko, které se dnes perfektně roztahuje," popsal své
pocity signatář Charty 77.
26.6. Člověk v tísni dokončil výstavbu školy v jižní Etiopii
Česká nezisková organizace Člověk v tísni dokončila v lokalitě Teffo Čeffo v jižní
Etiopii výstavbu nové základní školy pro dvě stovky žáků. Během veřejné sbírky loni
v říjnu na ni a na další projekty přispěli Češi částkou tři miliony korun. Informovalo o
tom tiskové centrum organizace. Kvalita škol v jižní Etiopii, kde se běžně v jedné
učebně tísní přes sto dětí, patří k nejhorším na světě.
První žáci by měli zasednout do lavic nové školy již koncem září. Mezi nimi bude i
osmiletý Ahmedin. "Škola je mnohem blíž, tak nebudu chodit skoro dvě hodiny
pěšky. Navíc je ve třídách mnohem víc světla na čtení," říká. Náklady na jednu školu
i s vybavením a nábytkem se zde pohybují kolem jednoho milionu korun.
Teffo Čeffo leží několik kilometrů od desetitisícového městečka Kulito, správního
centra okresu Alaba, které je vzdálené přes 300 kilometrů od hlavního města Addis
Abeby. Člověk v tísni prý postaví v jižní Etiopii ještě jednu školu a další rozšíří.
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