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14.1. Prezident přijal nové velvyslance
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali ve čtvrtek dne 14. ledna 2010 na
Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci
v České republice:
J. E. pan Pierre Levy, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské
republiky se sídlem v Praze;
J. E. pan Ferdinand Trauttmansdorff, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Rakouské republiky se sídlem v Praze;
J. E. paní Dragana Radulović, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Republiky Černá Hora se sídlem ve Vídni.
J. E. pan Issac Chikwekwere Lamba, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Malawiské republiky se sídlem v Berlíně.
20.1. Prezident přijme generálního ředitele vídeňské kanceláře OSN
Prezident republiky Václav Klaus přijme ve středu dne 20. ledna 2010 ve 14.30 hodin
na Pražském hradě generálního ředitele vídeňské kanceláře Organizace spojených
národů Antonia Maria Costu, který přijíždí do České republiky na pracovní návštěvu.
20.1. Pracovní oběd prezidenta republiky s velvyslanci zemí Latinské Ameriky
Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 20. ledna 2010 ve 12.30 hodin na
Zastupitelském úřadu Peruánské republiky v Praze zúčastní pracovního oběda, který
na jeho počest pořádá velvyslanec Peruánské republiky pan Alberto Salas Barahona.
Mimo peruánského velvyslance budou přítomni rovněž všichni vedoucí
zastupitelských úřadů Skupiny Latinské Ameriky a Karibiku
20.1. Lech Kaczyński: Polsko a ČR by měly usilovat o demokratičtější EU
Zprávu jsme rozšířili od 5. odstavce.
Varšava 20. ledna (zpravodajka ČTK) - Polsko a Česká republika by měly usilovat o
to, aby Evropská unie byla demokratičtější. Před státní návštěvou Česka, která začne
ve čtvrtek, to dnes v rozhovoru pro ČTK, Českou televizi a Český rozhlas řekl polský
konzervativní prezident Lech Kaczyński.
"Tu aristokratickou republiku, kterou je Evropská unie, je třeba trochu
zdemokratizovat," myslí si polský prezident. O tom, co se v sedmadvacítce děje,
rozhoduje podle něho hlavně Německo a Francie, k nimž se občas připojuje Británie.
"Skutečné rozhodování by se mělo dále vyvinout," prohlásil Kaczyński.
Kaczyńského a jeho český protějšek Václava Klause spojuje skeptický pohled na
Evropskou unii. Oba politici se stavěli proti přijetí lisabonské smlouvy reformující EU
a odkládali svůj podpis pod tímto dokumentem. Kaczyński později odmítavé
stanovisko změnil a smlouvu po souhlasu Irů v jejich druhém referendu podepsal.
Klaus si před svým podpisem vymínil výjimku pro Česko z Listiny základních práv
EU.
Problém lisabonské smlouvy je podle Kaczyńského nadále aktuální. "Je třeba bojovat
proti tomu, aby byla považována za ústavu, protože ta se spojuje se státem a
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období velmi úzké spolupráce mezi Polskem a Českem spolu Praha a Varšava nyní
spolupracují méně. Kontakty je třeba znovu oživit, prohlásil.
Žádný větší problém ve vztazích mezi Varšavou a Prahou ale nevidí. K případům
ničení tabulí v polštině v obcích v Moravskoslezském kraji, v nichž žije polská
menšina, řekl, že tamní Poláci pro desetimilionové Česko nepředstavují žádné
ohrožení. Na druhou stranu si ale myslí, že pro konkrétní příslušníky polské menšiny
to je velký problém, který nelze brát na lehkou váhu. Jde o záležitost, která by
neměla kazit velmi dobré vztahy mezi Českou republikou a Polskem, podotkl polský
prezident.
Jiné názory než český prezident Klaus má Kaczyński na vztahy s Ruskem. Český
prezident patří mezi politiky, kteří vůči Moskvě volí mírnější kurz. Rozdílnost pohledů
na Rusko podle polského prezidenta souvisí s jinou historickou zkušeností, jakou
Česko a Polsko s touto velmocí mají. Kaczyński si myslí, že je třeba brát na vědomí,
že se Rusko snaží rozšiřovat svůj vliv. Co se týče postavení Polska a Česka v
dlouhodobějších plánech Moskvy, nijak výrazně se neliší, soudí Kaczyński.
V nedělních prezidentských volbách na Ukrajině prohrála současná hlava státu Viktor
Juščenko. Polsko patří k jeho významným spojencům. Kaczyński v souvislosti s
Juščenkovým neúspěchem připomněl, že se stal prezidentem v době, kdy na
Ukrajině byla revoluce. "Revoluce se vždy spojuje s velkými nadějemi, ty naděje se
nemohly splnit," řekl. Juščenko podle něho také udělal určité chyby, které ale
hodnotit nechce. Ukrajina má podle Kaczyńského v Evropě klíčovou pozici. Spolu s
Gruzií a Střední Asií ji považuje za oblast, která bude mít v budoucnu obrovský
význam pro mír na evropském kontinentu. "Přijde mi, že náš svět to nechce vidět,"
uvedl Kaczyński s tím, že se snaží dělat všechno pro to, aby se to změnilo.
21.1. Státní návštěva prezidenta Polské republiky v ČR
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přijel ve dnech 20. – 22. ledna 2010
do České republiky na státní návštěvu prezident Polské republiky Lech Kaczyński s
manželkou Marií.
Po uvítacím ceremoniálu s vojenskými poctami, který proběhl po příjezdu polského
prezidentského páru na Pražský hrad, se hosté zapsali do pamětní knihy.
Následovalo společné bilaterální jednání za přítomnosti národních delegací, po němž
oba prezidenti vystoupili na tiskové konferenci.
Prezident republiky Václav Klaus při příležitosti státní návštěvy polského
prezidentského páru v České republice udělil Lechu Kaczyńskému Řád bílého lva I.
třídy s řetězem za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.
29.1. Prezident přijme předsedu Evropské rady
Prezident republiky Václav Klaus přijme v pátek dne 29. ledna 2010 ve 14.30 hodin
na Pražském hradě předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye.
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20.1. Přemysl Sobotka nominoval Sira Wintona na Nobelovu cenu míru
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka podepsal nominační dopis na
Nobelovu cenu míru pro sira Nicholase George Wintona.
„Jako předseda Senátu Parlamentu ČR jsem osoba oprávněná k nominaci na
Nobelovu cenu míru. Rozhodl jsem se podat návrh na udělení ceny pro Nicholase
George Wintona. Znám jeho příběh, na jehož počátku byla odvaha a nezištnost a na
jeho konci 669 zachráněných českých, převážně židovských dětí,“ uvedl po podpisu
nominačního dopisu Přemysl Sobotka.
„Čin Sira Wintona překračuje hranice jednoho státu i kontinentu, a dodnes zůstává
mravním příkladem humanity pro celý svět. Pan Winton riskoval svůj život pro
záchranu dětí a on sám o tomto svém skutku po mnoho let z vlastní vůle mlčel a
chápal jej jako samozřejmost, což považuji za důkaz jeho skromnosti a upřímnosti.
Chci rovněž zmínit, že v České republice vznikla petice téměř sta tisíc studentů a
občanů, kteří udělení Nobelovy ceny míru Siru Wintonovi podporují a to byl pro mě
velmi dobrý podpůrný moment,“ dodal předseda Senátu.
Nominace byla odeslána předsedovi norského výboru pro udělování Nobelových cen
Thorbjornu Jaglandovi.
21.1. Přemysl Sobotka jednal s prezidentem Kaczyńskym
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se spolu se senátní delegací
sešel na pracovním obědě s polským prezidentem Lechem Kaczyńským.
„Troufám použít slovo „absolutní“ ve vyjádření míry shody mezi námi a Poláky na
současné události v Evropě i ve světě a na jejich další vývoj. Řekl jsem panu
prezidentovi, že jsou pro nás Poláci strategickým partnerem číslo jedna a pan
prezident se s tím ztotožnil,“ uvedl po setkání předseda Senátu Přemysl Sobotka.
„Jednali jsme o významu „východního partnerství“, jak z hlediska energetického, tak
z hlediska začleňování východních zemí do Evropy. A samozřejmě došlo i na historii.
Tady jsme se na základě zkušeností shodli, že komunismus je nereformovatelný,
protože tam, kde pod jeho vládou vzniká jakási svoboda, přijedou tanky," dodal
předseda Senátu.
Polský prezident Lech Kaczyński dostal od předsedy Senátu Přemysla Sobotky
křišťálového lva, symbol horní komory českého parlamentu
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11.1. Vláda schválila podrobnou analýzu dopadu Lisabonské smlouvy
Vládní Výbor pro EU projednal materiál, který analyzuje dopady přijetí Lisabonské
smlouvy. Analýza, která navazuje na obdobné dokumenty, které byly vyhotoveny
před přijetím Lisabonské smlouvy, byla zpracována Útvarem ministra pro evropské
záležitosti ve spolupráci se všemi resorty a ústředními orgány.
Přijetím Lisabonské smlouvy dochází v rozhodovacím procesu na evropské úrovni k
řadě změn. V mnoha oblastech se bude nadále rozhodovat kvalifikovanou většinou.
Posílí se úloha Evropského parlamentu, rovněž národní parlamenty budou více
zapojeny do legislativních a rozhodovacích procesů evropské agendy.
Vedle obecně známých změn institucionální povahy se analýza zaměřuje na
zmapování změn v oblastech sektorálních politik, které budou mít dopad i na činnost
jednotlivých ministerstev. Změny, které Lisabonská smlouva zavádí, si vyžádají
především důslednější koordinaci evropské agendy na vnitrostátní úrovni, vytipování
a důsledné prosazování národních priorit a hledání spojenců mezi našimi evropskými
partnery pro jejich prosazování. Důležitá bude i srozumitelná komunikace těchto
priorit navenek. Klíčovým bude také nastavení mnohem intenzivnější spolupráce s
českým parlamentem.
Je třeba nicméně zdůraznit, že řada aktů provádějících Lisabonskou smlouvu bude
teprve projednávána a schvalována. Analýza proto není odrazem konečného stavu
implementace Lisabonské smlouvy a bude průběžně aktualizována. Dokončení
implementace Lisabonské smlouvy ostatně patří mezi hlavní priority současného
španělského předsednictví.
Praktické dopady nové smlouvy se na národní úrovni ve větší míře projeví až v
okamžiku, kdy na základě nově zavedených postupů budou přijímány konkrétní
legislativní akty a opatření.
Veřejnost bude o konkrétních dopadech Lisabonské smlouvy podrobně informována
prostřednictvím konferencí a seminářů, které například ve spolupráci s českým
parlamentem připravuje Útvar ministra pro evropské záležitosti.
11.1. Stát udržel polovinu expertů z předsednictví EU
Vládní Výbor pro EU v pondělí na svém jednání schválil závěrečné vyhodnocení k
uplatnění pracovníků českého předsednictví. Kvalitní experty se státu ve velké míře
podařilo udržet.
Cílem české státní správy bylo po skončení předsednictví udržet v rámci uvolněných
pozic kvalitní experty, kteří se podíleli na přípravě a chodu předsednictví v první
polovině roku 2009, a projevili zájem ve státní správě setrvat. Celkem tak zůstává
přes polovinu profesionálů, kteří byli přijati na termínovaná místa.
Ve státní správě se tak trvale uplatnilo celkem 175 lidí, přičemž na termínovaná
systematizovaná místa v rámci předsednictví bylo přijato dohromady 338
zaměstnanců.
„Zájmem české vlády bylo, abychom si udrželi kvalitní experty, kteří prokázali vysoké
nasazení a své profesní kvality během našeho předsedání EU. To, že si česká státní
správa dokázala tyto, lidi udržet, je velice pozitivní impuls, ze kterého bychom mohli v
budoucnu těžit,“ říká ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.
Další experti se navíc uplatnili také v institucích EU, jako například v Evropské komisi
nebo Eurojustu, či na jiných pracovních místech v zahraničí.
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termínovaných místech předsednictví
Vládní Výbor pro EU na svém jednání schválil závěrečné vyhodnocení k uplatnění
pracovníků českého předsednictví. Cílem české státní správy bylo po skončení
předsednictví udržet v rámci uvolněných pozic kvalitní experty, kteří se podíleli na
přípravě a chodu předsednictví v první polovině roku 2009, a projevili zájem ve státní
správě setrvat. Celkem tak zůstává přes polovinu profesionálů, kteří byli přijati na
termínovaná místa.
Ve státní správě se tak trvale uplatnilo celkem 175 lidí, přičemž na termínovaná
systematizovaná místa v rámci předsednictví bylo přijato celkem 338 zaměstnanců.
„Zájmem české vlády bylo, abychom si udrželi kvalitní experty, kteří prokázali vysoké
nasazení a své profesní kvality během našeho předsedání EU. To, že si česká státní
správa dokázala tyto, lidi udržet, je velice pozitivní impuls, ze kterého bychom mohli v
budoucnu těžit,“ říká ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.
Další experti se navíc uplatnili také v institucích EU, jako například v Evropské komisi
nebo Eurojustu, či na jiných pracovních místech v zahraničí.
Souhrnná zpráva, kterou Výboru pro EU předložil ministr Juraj Chmiel, byla
vypracována na základě vstupů od všech úřadů státní správy v ČR.
11.1. Česko vybralo adepty do unijní diplomacie
Česká republika už vybrala devět zkušených diplomatů, které se pokusí prosadit do
nově vznikající Evropské služby pro vnější činnost (European External Action
Service, EEAS). Tento sbor, o němž se píše v Lisabonské smlouvě, by měl podle
neoficiálních odhadů pojmout téměř 800 osob a sloužit jako aparát Vysoké
představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové.
Existenci soupisky českých kandidátů potvrdilo deníku E15 české ministerstvo
zahraničí (MZV) a ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.
„Vybrali jsme v prvním kole devět vhodných adeptů, kteří se osvědčili zejména v
době našeho předsednictví v Radě EU. Konečné slovo mělo vedení rezortu. Dotyční
by se mohli uplatnit jak na seniorních, tak na juniorních pozicích. Dopis předal v
Bruselu osobně ministr Jan Kohout,“ sdělil Jiří Beneš z tiskového odboru. Jména lidí
ministerstvo nezveřejní. Na prosazování Čechů do vznikajícího diplomatického týmu
pracuje také Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, v jehož čele stojí velvyslankyně
Milena Vicenová. „Už od podzimu usilujeme o to, aby Česká republika byla v
evropské diplomacii patřičně zastoupena,“ řekla velvyslankyně pro deník E15.
„Seznamy připravuje ministerstvo zahraničních věcí. Já budu lobbovat ve prospěch
co největšího počtu českých zástupců na vysokých funkcích,“ uvedl pro E15 ministr
Chmiel.
Základy EEAS mají být položeny letos na jaře, rozhodnutí o její podobě má
Ashtonová předložit do dubna. Personál se bude, s ohledem na předpokládané
konkurzy v dalších kolech přijímání, postupně doplňovat.
Předběžně se počítá s tím, že dvě třetiny Evropské služby vnější činnosti vytvoří
zaměstnanci unijních institucí, jako jsou Evropská komise a Rada EU. Třetinu lidí
mají dodat členské země. „Tlaky a zájmy ze všech stran jsou velké,“ připouští ministr
pro Evropu Chmiel. „Výsledek bude záviset na lobbingu. Česko má koho nabídnout.
Máme velice kvalitní adepty, “ zdůrazňuje ministr.
O tom, jak bude EEAS vypadat, rozhodne Catherine Ashtonová a její kabinet.
„Všichni čekají, až se Ashtonová vyjádří. To se nestalo,“ potvrzuje nejmenovaný zdroj
z Bruselu. Ashtonová před koncem roku pouze neformálně vyzvala státy, aby
přemýšlely, koho do Bruselu pošlou.
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jedno z kritérií spočívá v určité zkušenosti s evropskými unijními institucemi. Není to
tak, že daný člověk musel pracovat v Bruselu. Je to chápáno tak, že by měl mít
blízko k evropskounijnímu prostředí,“ prozrazuje Chmiel.
14.1. Česko prohrálo u soudu EU spor s Bruselem o důchodové pojištění
Česko prohrálo u Evropského soudního dvora v Lucemburku, který je vůbec nejvýše
postaveným soudem v EU, spor s Evropskou komisí o důchodové pojištění
zaměstnanců. Češi totiž do svého práva nezavedli evropskou směrnici, která penzijní
pojištění upravuje. Měli tak přitom učinit do září roku 2005. ČTK o tom dnes
informoval Evropský soudní dvůr. Sankcím se ČR ale zatím vyhne, bude muset
nejspíš zaplatit jen soudní výlohy, které jsou zanedbatelné.
"Dotčeným rozsudkem je uloženo České republice toto porušení unijního práva
napravit, což znamená přijetí změn příslušných právních předpisů. Nicméně konečný
rozsah povinností, které pro Českou republiku z rozsudku vyplynou, a jejich dopady
bude moci ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí
stanovit až po důkladné analýze celého znění rozsudku," řekla ČTK náměstkyně
ministra financí Klára Hájková. České republice nebyla podle ní uložena žádná
finanční sankce.
Směrnice, která nese název IORP, má sjednotit v celé Evropské unii pravidla pro
instituce, jež mají na starosti důchodové pojištění zaměstnanců a dohled nad jejich
fungováním. Češi svoji obhajobu stavěli na tom, že žádné podobné instituce nemají,
a tudíž nevidí důvod, proč by směrnici zaváděli.
"Přestože na území České republiky žádná taková instituce neexistuje, neznamená
to, že členské státy EU nemusejí převést směrnici do svého práva," uvedl soud v
závěrečném rozsudku.
Soud přitom neuznal ani obavy obhájců, že pokud by taková směrnice v českém
právu existovala, znamenalo by to, že by příslušné instituce musely vzniknout. Podle
soudu se směrnice nijak nesnaží sjednotit penzijní systémy napříč Evropskou unií, a
tak není důvod, proč by ČR měla kvůli evropskému právu svůj důchodový systém
přebudovávat.
Zmíněný spor s Evropskou komisí není zdaleka první, který Česko v Lucemburku
prohrálo. Neúspěchy jej stíhaly především u sporů týkajících se léčiv. Ani v jednom
případě však celý problém nezašel tak daleko, že by ČR musela platit citelné pokuty.
K nim soud přistupuje jen ve zcela výjimečných případech a pouze u druhých
rozsudků. V případě Česka šlo zatím vždy o rozsudky první. Podruhé by se problém
mohl dostat k soudu jen v tom případě, že by Češi nadále odmítali směrnici převést.
15.1. Ministr Juraj Chmiel se zúčastnil neformálního zasedání ministrů pro
evropské záležitosti
Pod taktovkou španělského předsednictví se ve dnech 13. a 14. ledna 2010 ve
španělské La Granja uskutečnilo neformální zasedání ministrů pro evropské
záležitosti. Jednání se zúčastnily všechny členské země EU a zástupci Evropské
komise. Španělské předsednictví informovalo o již podniknutých humanitárních
akcích ze strany EU.
Ministři diskutovali především téma praktické implikace vstupu Lisabonské smlouvy v
platnost. Ministři se shodli, že Rada pro všeobecné záležitosti, jejíž jsou členy, má v
této otázce klíčovou koordinační roli. Ta spočívá jednak v zajištění konzistence mezi
výstupy všech ostatních formací Rady EU, jednak v koordinace s ostatními
institucemi EU – zejména Evropskou komisí a s Evropským parlamentem.
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do kompetence Rady pro vnější vztahy a jejíž ustavení je v plné pravomocí vysoké
představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Španělské předsednictví
podporuje práci Catherin Ashton a považuje dosažení pokroku při ustavování
Evropské služby pro vnější činnost za jednu ze svých priorit.
Tématem jednání byla i problematika tzv. občanské iniciativy, tedy nového institutu,
který umožňuje evropským občanům vyzvat Evropskou komisi, aby předložila vhodný
návrh k otázkám důležitým z pohledu veřejnosti.
15.1. Ministr Chmiel se sešel s evropským poslancem Edvardem Kožušníkem,
hovořili o vzájemné koordinaci i o pomoci Haiti
Poslanec Evropského parlamentu Edvard Kožušník se sešel s ministrem pro
evropské záležitosti Jurajem Chmielem. Oba zúčastnění se shodli na potřebě
vybudování systému vzájemné komunikace mezi vládou a českými zástupci v
Evropském parlamentu.
Edvard Kožušník k tomu uvedl toto: „V důsledku přijetí Lisabonské smlouvy došlo k
posílení role Evropského Parlamentu, kdy bylo více agend přesunuto do procedury
spolurozhodování, v níž Evropský parlament vystupuje jako rovnocenný partner Rady
EU. Je proto nezbytné, aby si zástupci vlády vyměňovali své pozice a stanoviska se
zástupci v Evropském parlamentu. Nemělo by se opakovat to, co se mnohdy dělo v
minulosti, kdy čeští poslanci hlasovali v rozporu s pozicí České republiky v Radě EU,
a to jen v důsledku vzájemné neinformovanost.“
„Účinného hájení národních zájmů v Unii lze dosáhnout jen dobrou vzájemnou
komunikací a koordinovaným postupem,“ dodal ministr Juraj Chmiel.
Tématem schůzky byla i problematika koordinace pomoci evropských států
zemětřesením zničené Haiti. Edvard Kožušník se dále jako člen parlamentní
delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky neopomněl dotknout otázky Kuby a
důležitosti udržení jednotné pozice EU vůči Kubě. „Dokud nedojde k zásadnímu a
nezvratnému pokroku v propouštění politických vězňů, k pokroku vedoucího k
demokratickému fungování kubánské společnosti, uskutečnění svobodných voleb a
také k nastartování procesu strukturálních reforem, vedoucích nejen ke zvýšení
životní úrovně všech kubánských občanů, tak nelze otevírat diskusi o přehodnocení
Společného postoje EU,“ sdělil k tomu Kožušník.
Druhý den jednání se ministři zabývali otázkou ekonomické strategie Unie do roku
2020 – tzv. „Strategií EU 2020“, která má nahradit tzv. Lisabonskou strategii, jejíž
platnost vyprší letos. Jedná se o jednu z priorit španělského předsednictví, kterému
se dostalo silné podpory všech členských zemí. Ministři se shodli, že strategii je
nutno připravit kvalitně a co nejdříve, nejpozději do poloviny letošního roku.
15.1. RFE/RL zahájilo vysílání do Pákistánu a na hraniční kmenová území
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) zahájilo vysílání v místních
dialektech do Pákistánu a pohraničních oblastí na pákistánské hranici s
Afghánistánem. Podle svého prohlášení chce stanice nabídnout alternativu za
rozhlasové stanice provozované islámskými extremisty.
V minulých letech se daný region stal bezpečným přístavem pro Taliban, Al-Káidu a
další extremistické skupiny, které spustily stovky "pirátských" rádií k šíření proextremistické propagandy, uvádí se na webové stránce RFE/RL. Proto je naléhavě
třeba zprostředkovat "objektivní zprávy a informace na pákistánská kmenová území",
citovalo RFE/RL k informaci o zahájení provozu nové stanice amerického zvláštního
zmocněnce pro Afghánistán a Pákistán Richarda Holbrooka.
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působit z nově zřízené redakce v Pákistánu. Stanice v paštunštině vysílá už do
Afghánistánu.
Vysílání bylo zahájeno dnes v 16:00 hodin místního času (12:00 SEČ). Vysílat se
bude nejprve denně dvě hodiny, do letošního září má být vysílací doba prodloužena
na devět hodin.
Reportéři chtějí posluchačům zprostředkovat místní i mezinárodní zpravodajství
zaměřené na terorismus, politiku, záležitosti žen a zdravotní péči. Mají se vysílat
diskusní pořady s kmenovými představiteli a místními politiky. Telefonicky do nich
budou moci zasahovat také posluchači.
RFE/RL je mezinárodní zpravodajská organizace, který vysílá ve 28 jazycích do 20
zemí.
16.1. Ministr Chmiel zahájil v Praze konferenci o globální integraci
Ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel zahájil hlavní panel mezinárodní
konference o globální integraci, kterou uspořádala asociace Global Development
Network v Praze. Chmiel ve svém projevu varoval před tendencemi, které ohrožují
globalizaci a mezinárodní spolupráci.
“Svět nyní vychází z ekonomické krize, která přadstavovala obtížný test pro země,
které se zavázaly k liberalismu a otevřenosti – hlavním hybným silám globalizace a
mezinárodní kooperace,” řekl Chmiel a poukázal na nebezpečí, jež s sebou přináši
protekcionismus a izolacionismus.
Chmiel ve svém projevu vzpomněl také na zemětřesení a humanitární katastrofu na
Haiti. “Humanitární pomoc již do oblasti naštěstí začala směřovat. Snaha pomoci
přicházející ze všech koutů světa je jasným vyjádřením solidarity mezi členy
mezinárodní komunity,” dodal Chmiel.
Program 11. ročníku konference „Global Regional and Global Integration: Quo
Vadis?“ pokračuje v neděli a v pondělí v Praze. Konferenci předsedá prezident
organizace Global Development Network Gerardo della Paolera.
18.1. Pomoc ČR Haiti
Vláda ČR schválila finanční pomoc Haiti postiženému katastrofálním zemětřesením v
celkové výši 20 miliónů korun. K pěti miliónům poskytnutým z rozpočtu ministerstva
zahraničních věcí kabinet přidal deset miliónů z vládní rozpočtové rezervy a pět
miliónů z rozpočtu ministerstva obrany.
20.1. L. Kaczyński by se chtěl projít po Praze, poznat normální život
Kdyby k tomu polský prezident Lech Kaczyński měl příležitost, chtěl by se jen tak,
bez zvláštního cíle, projít po Praze. Dnes se s tím před odletem na oficiální návštěvu
Česka svěřil ČTK, České televizi a Českému rozhlasu.
Polský prezident je rád, když může mít kontakt s běžným životem, kterého si kvůli
státnickým povinnostem příliš neužije. "Zajít si ne zrovna do špeluňky, ale do
normální restaurace, bez zvláštního cíle se toulat po ulicích," popsal, co by si přál. V
Praze by se chtěl vypravit nejen na Staré Město, ale i do některé jiné čtvrti.
Kaczyński řekl, že toho už v životě hodně viděl a že v souvislosti s tím ho napadlo,
jestli Praha není nejkrásnější město. "Vedle Varšavy, samozřejmě, protože to je moje
město," dodal.
V Praze byl Lech Kaczyński poprvé v roce 1991, byla to jeho první diplomatické
mise, během níž s představiteli tehdejšího Československa jednal o odchodu vojsk
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Československa se také zúčastnil rozpuštění Varšavské smlouvy. "A to je velký
zážitek," tvrdí.
S Českou republikou se mu spojuje řada věcí, od kněžny Doubravky, která se stala
ženou polského knížete Měška, zakladatele polského státu, až po sametovou
revoluci. Vzpomíná také na srpen 1968, kdy Československo okupovala vojska
Varšavské smlouvy, včetně vojáků tehdejšího komunistického Polska. Lech
Kaczyński byl tehdy na vojně. "V tu tragickou noc jsem měl službu, ale naštěstí nás,
vojáky-studenty, tam (do Československa) neposlali," poznamenal.
25.1. Tři české vrtulníky se zapojily do mise v Afghánistánu
Trojice českých vrtulníků Mi-171Š se naplno zapojila do plnění úkolů mezinárodní
bojové mise ISAF na území Afghánistánu. Informovalo o tom ministerstvo obrany
ČR.
Piloti prvního vrtulníkového kontingentu budou na základně Šarana působit tři
měsíce, pak je vystřídají kolegové, kteří se zatím připravují v ČR.
Členové posádky si v rámci letů, při kterých se v Afghánistánu seznamovali s
budoucími prostory svého působení, zopakovali přistávání v prašném prostředí s
minimální viditelností a ve vysoké nadmořské výšce.
V rámci přípravných cvičení absolvovaly posádky výcvik ve vysokohorském a
pouštním prostředí v USA, Izraeli a Pyrenejích. Od počátku měsíce se v
Afghánistánu cvičily také u amerických kolegů na základně Bagrám.
Česká armáda nevysílá vrtulníky do zahraniční mise poprvé. Její piloti mají již
zkušenosti z působení v zemích bývalé Jugoslávie.
27.1. V Kanadě loni žádalo o azyl 2202 Romů z ČR, dostala jej desetina
V Kanadě loni požádalo o azyl 2202 Romů z České republiky. Tamní úřady vyhověly
žádosti zhruba desetině z nich. Ještě v roce 2008 přitom uspokojily 43 procent jejich
žádostí. Po obnovení vízové povinnosti loni v létě příliv azylantů z Česka do Kanady
prakticky ustal, napsal kanadský deník Toronto Star. Zatímco v květnu tam o azyl
požádalo 448 českých Romů, v prosinci tak učinil jeden.
Stejně tak podle deníku prudce klesl počet žadatelů z Mexika, pro něž Kanada
zavedla víza ve stejný den jako pro Česko. Zatímco před tímto krokem žádalo v
Kanadě o azyl průměrně 1000 Mexičanů měsíčně, v současnosti jich je 200. Celkem
loni v Kanadě hledalo azyl 9296 Mexičanů. Přijato jich bylo devět procent oproti 11
procentům o rok dříve.
Kanada vízovou povinnost pro Česko a Mexiko kvůli vysokému počtu žadatelů z
těchto zemí obnovila loni v červenci. "Vízová povinnost, kterou oznamuji, nám
umožní vyhodnotit, kdo přijíždí do Kanady jako legitimní návštěvník a kdo se může
pokusit využít systém pro uprchlíky, aby předbíhal ve frontě čekatelů na imigraci,"
uvedl v tiskové zprávě kanadský ministr pro imigraci Jason Kenney.
V posledních měsících země zaznamenává vysoký nárůst žadatelů o azyl z řad
maďarských Romů. Jejich počet podle listu Toronto Star v loňském roce vzrostl
zhruba devítinásobně, z 272 případů v roce 2008 na 2434 případů v roce loňském.
V posledních měsících se proto objevily informace, že Kanada vážně uvažuje o
zavedení víz i pro Maďarsko. Podle torontského deníku by takový krok ale dále posílil
odpor Evropské unie, mezi jejímiž členy jsou jak Maďarsko, tak Česko. Unie již v
minulosti kvůli obnovení vízové povinnosti pro ČR pohrozila Kanadě zavedením víz
pro její diplomaty.
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než v roce 2008. Země v roce 2009 podobně jako v předchozím roce kladně vyřídila
42 procent žádostí. Nejvíce žadatelů pocházelo z Mexika následovaného
Maďarskem (2440), Kolumbií (2300) a Českou republikou.
27.1. Svět si připomněl 65. výročí osvobození tábora v Osvětimi
Svět si připomněl 65. výročí osvobození bývalého nacistického koncentračního
tábora v Osvětimi-Březince na jihu Polska. Symbol zvěrstev hitlerovského Německa
v okupované Evropě se stal místem setkání představitelů řady zemí, i když účast
politiků na nejvyšší úrovni byla poměrně skromná.
V Osvětimi za druhé světové války zahynulo 1,1 milionu lidí, z toho většina Židů, dále
kromě jiných Poláci, Romové nebo sovětští zajatci.
Podle polského prezidenta Lecha Kaczyńského je třeba připomínat, co se v Osvětimi
stalo, aby se podobné události už nikdy neopakovaly. Izraelský premiér Benjamin
Netanjahu v Osvětimi prohlásil, že dnešní Izrael "je národem, který se sám může
bránit, a zemí, která může svět varovat před hrozícím nebezpečím".
Rabíni a zástupci křesťanských církví se v Osvětim modlili před mezinárodním
památníkem obětí tábora. Jako vzpomínka na mrtvé se u památníku rozsvítily svíčky
a táborem se nesla jména rodin z řady evropských zemí, včetně Česka a Slovenska.
Zatímco v roce 2005 si na oslavy osvobození Osvětimi ve svém programu našel
místo například tehdejší ruský prezident Vladimir Putin, nynější prezident Dmitrij
Medveděv dnes do Polska nepřijel a adresoval - stejně jako prezident USA Barack
Obama - účastníkům oslav poselství.
Medveděv v poselství v narážce na rozhodnutí ukrajinského prezidenta Viktora
Juščenka jmenovat národním hrdinou sporného nacionalistického předáka Stepana
Banderu odsoudil země, které "z nacistických přisluhovačů dělají hrdiny".
Výročí osvobození Osvětimi si připomínali politici a veřejnost i v jiných částech světa.
Židovský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel v italském parlamentu
využil příležitosti výročí ke kritice papeže Pia XII. za "tiché přihlížení nacistickému
vyvražďování Židů".
Nynější papež Benedikt XVI. ve své generální audienci kritizoval neslýchanou
ukrutnost vyhlazovacích táborů v nacistickém Německu. Osvobození Osvětimi a
svědectví těch, kdo přežili, odhalily světu hrůzu krutých zločinů páchaných ve
vyhlazovacích táborech, řekl papež, který sám v době nacismu vyrůstal a byl nucen
stát se členem mládežnické organizace Hitlerjugend.
V Berlíně izraelský prezident Šimon Peres vyzval Německo a svět, aby dosud žijící
nacističtí zločinci byli postaveni před soud. "Prosím vás, učiňte vše pro to, aby tito
zločinci dostali spravedlivý trest," prohlásil šestaosmdesátiletý nositel Nobelovy ceny
za mír.
Podle českého premiéra Jana Fischera byl a je holokaust čisté zlo, které může být
znovu probuzeno. Je proto povinností všech zabránit, aby opět povstalo, řekl dnes
Fischer na shromáždění v Senátu.
Před nebezpečím návratu hrůz minulého století varoval také předseda Senátu
Přemysl Sobotka. Současná krize je podle něj "živnou půdou pro demagogy a
populisty všeho druhu". Podotkl, že v podobné situaci se dostal k moci Adolf Hitler.
"V Německu ve 30. letech byl jen krůček od výtržností hospodských křiklounů ke
koncentračním táborům a plynovým komorám. Dnes nás dělí jen krůček od hloupých
výstav antisemitského humoru v Teheránu k jaderným zbraním," uvedl Sobotka.
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Soudní řízení proti České republice kvůli tomu, že neměla patřičné normy týkající se
rovnosti mužů a žen, se neuskuteční. Evropská komise se dnes totiž rozhodla právní
kroky vůči Praze stáhnout, neboť Češi už danou legislativu přijali, byť se zpožděním.
Problém se týkal zajištění rovného zacházení pro obě pohlaví v systémech
sociálního zabezpečení. Evropský soudní dvůr v prosinci 2008 konstatoval, že Praha
danou směrnici EU nepřevedla do svého práva. Česku tak hrozilo, že by mohlo
dostat pokutu.
"Komise dnes rozhodla ukončit řízení o porušení smlouvy proti ČR, jelikož
antidiskriminační zákon, který vstoupil v platnost v září 2009, tyto směrnice správně
provádí," uvedla komise v dnešním prohlášení.
28.1. Češi v Afghánistánu předali policii i zemědělcům další objekty
Český provinční rekonstrukční tým (PRT), který působí ve východoafghánské
provincii Lógar, v uplynulých dnech předal místní policii další zařízení pro výcvik
bezpečnostních sil a dokončil stavbu nového sběrného centra na mléko. Češi tak
pokračují v pomoci Afghánistánu, která je jedním z hlavních témat mezinárodní
konference o situaci v této asijské zemi, jež se koná v Londýně a za Českou
republiku se jí účastní ministr zahraničí Jan Kohout.
Jak ČTK sdělila Karla Štěpánková z PRT v Lógaru, projekt, který český rekonstrukční
tým realizoval v rámci podpory místní bezpečnosti, zahrnoval stavbu budovy pro
výuku policistů, tréninkové věže a speciální překážkové dráhy. Zatímco učebny a věž
stojí již několik měsíců, překážková dráha byla předána místní policii v posledních
dnech. Hlavním smyslem celého zařízení je poskytnout afghánským policistům
důstojné zázemí pro potřebný výcvik a výuku.
"Toto všechno vám pomůže zvýšit vaši kvalifikaci, fyzickou formu i disciplínu. Díky
výcviku budete schopni zaručit bezpečnost ve více oblastech v Lógaru," řekl svým
mužům při slavnostním otevření generál Mustafa, velitel afghánské policie v provincii.
Za průběh projektu zodpovídali civilní experti PRT. "Tréninková věž slouží několika
účelům. Uvnitř se dá nacvičovat prohledávání budov a strážní služba, venku pak šplh
a slaňování. Překážkovou dráhu jsme pro policii postavili zejména proto, že v
Afghánistánu se běžně nepoužívá. Přitom se jedná o velmi účinný prostředek pro
posílení fyzické i psychické odolnosti," vysvětlil bezpečnostní expert František Kříž.
Vojenská část PRT má na starost především samotný průběh kurzu policie. Jeho
obsah je již od prosince 2009 licencován jako oficiální program Výcvikové mise
NATO. Podpora bezpečnosti je jednou z priorit české přítomnosti v Lógaru. Na 860
afghánských policistů a asi 600 vojáků postrádá jak dostatečný výcvik, tak zázemí a
materiální vybavení. Český rekonstrukční tým již opravil pět policejních kontrolních
stanovišť a další tři v současnosti staví.
PRT v Lógaru podporuje i tradiční zdroj obživy, kterým je produkce mléka. Nově
vybudovaná sběrná centra na mléko pomohou rodinám osmi stovek farmářů. "Měli
jsme jen dům z hlíny a pár velkých hrnců. Teď máme novou zděnou budovu s
elektřinou a vodou," řekl Abdul Wahím ze zemědělského družstva ve vesnici
Shikak."Je tady dost místa na skladování, dostali jsme i nové chladící přístroje.
Doufáme, že díky větší kapacitě se zvýší i naše příjmy,ô dodává Wahím. Druhé
sběrné centrum PRT postavil ve vesnici Malak Abdullah Džán.
Mlékařství je v Lógaru tradičním zdrojem obživy. Přesto se, stejně jako mnoho
dalších oblastí, potýká s řadou problémů - zemědělským družstvům chybí finanční
prostředky na nákup technologií, takže musí hospodařit doslova středověkými
metodami. „Měli jsme mnoho problémů. V podstatě jsme neměli žádné pevné místo,
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družstva v Malak Abdulláh Džán.
Český provinční rekonstrukční tým působí v provincii Lógar od března 2008. Jeho
civilní část tvoří deset civilních odborníků, vojenskou složku pak 275 vojáků české
armády. Mezi oblasti působení PRT patří vedle podpory školství také zemědělství,
opravy vodních zdrojů, zdravotnictví, budování infrastruktury a zvyšování kapacit
afghánské policie.
29.1. Británie obžalovala zástupce BAE za údajné úplatky kolem gripenů
Britský protikorupční úřad SFO obžaloval bývalého agenta britského zbrojařského
koncernu BAE, rakouského obchodníka Alfonse Mensdorffa-Pouillyho, kvůli korupci
kolem dodávek stíhaček Jas-39 Gripen do České republiky, Maďarska a Rakouska.
SFO dnes oznámil, že Mensdorff-Pouilly je obžalován ze spiknutí za účelem korupce.
Podle britského úřadu se šestapadesátiletý Rakušan "mezi 1. lednem 2002 a 31.
prosincem 2008 s dalšími osobami spojil za účelem korupčních plateb neznámým
představitelům a dalším agentům vlád některých středoevropských a
východoevropských zemí, včetně České republiky, Maďarska a Rakouska".
Účelem této korupce bylo zajistit od těchto vlád kontrakty za dodávky letadel Jas-39
Gripen od BAE Systems, nebo tyto částky byly odměnou za získání těchto kontraktů,
uvádí prohlášení SFO.
Britský protikorupční úřad uvedl, že obvinění je výsledkem spolupráce s rakouskými,
stejně jako s českými, maďarskými a švýcarskými úřady.
Britská generální prokurátorka Patricia Scotlandová má právo celou žalobu zastavit,
než se dostane k soudu. Její kancelář dnes listu The Guardian řekla, že při
rozhodování o tom, zda dá celému případu zelenou, zváží veřejný zájem a sílu
důkazů. Rozhodnutí podat obžalobu bylo "operačním rozhodnutím ředitele SFO", řekl
listu mluvčí Scotlandové.
Obžaloba následuje poté, co se SFO a BAE na začátku října po několika týdnech
vyjednávání nedohodly na mimosoudním vyrovnání údajných případů korupce
největší evropské zbrojovky ve střední a východní Evropě, ale také v Tanzanii a
Jihoafrické republice. SFO pak oznámil, že BAE zažaluje, ale dosud neukončil
shromažďování důkazů, které má předat Scotlandové. Ta poté rozhodne, zda bude
na BAE nebo některé její přímé zaměstnance skutečně podána žaloba.
Protahování celého případu vyvolalo kritiky v britském tisku, podle nichž SFO celý
případ nezvládl. V souvislosti s BAE se také připomíná, že SFO na základě instrukcí
vlády v roce 2006 zastavil vyšetřování údajné korupce kolem dodávek letounů
Eurofigher do Saúdské Arábie.
Mensdorff-Pouilly byl loni v únoru zadržen v Rakousku, ale po několika týdnech byl
propuštěn. Jeho obhájce obvinění z korupce odmítl.
Gripeny vyrábí švédská společnost Saab AB, v níž má BAE podíl 21 procent.
Mensdorff-Pouilly působil v 90. letech v ČR jako poradce BAE Systems. Tehdy se
údajně pokoušel o kontakt se zástupci někdejší české vlády, kteří měli rozhodování o
nákupu stíhaček na starosti. ČR si nakonec v roce 2004 gripeny na deset let
pronajala za 19,65 miliardy korun.
Kauzou údajných úplatků při pronájmu gripenů se v ČR dvakrát zabývala
protikorupční policie. Ani v jednom případě však nepadlo žádné obvinění a obě
šetření skončila odložením. Naposledy se tak stalo koncem loňského roku. Nyní
kauzu kontrolují státní zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství.
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4.1. Ministerstvo zahraničí varuje před cestou do Jemenu
Ministerstvo zahraničí varuje české občany před cestováním do Jemenu. V nynější
situaci je pochopitelná jen nezbytně nutná cesta. Do odvolání byl uzavřen vízový a
konzulární úsek českého velvyslanectví v jemenském hlavním městě Saná. Jediný
diplomat na české ambasádě, zástupce velvyslance Filip Velach řekl, že evropští
diplomaté v Jemenu své kroky vzájemně konzultují.
5.1. Česká ambasáda v Jemenu částečně uzavřena
Prudce zhoršená bezpečnostní situace v Jemenu vedla včera k částečnému uzavření
české ambasády v metropoli Saná.
Oznámilo to včera (4. 1. 2010) české ministerstvo zahraničí (MZV) s tím, že do
odvolání je pro veřejnost uzavřen úsek vízový a konzulární. „MZV dále všem
občanům ČR doporučuje, aby cesty do této oblasti omezili jen na nezbytně nutné,“
uvedlo ministerstvo.
Informovalo dále že „v mimořádných situacích a naléhavých případech mohou
kontaktovat stálou konzulární službu při zastupitelském úřadu ČR v Saná“. Nově je
od pondělí 4. 1. uzavřeno také velvyslanectví Francie a Japonska. Ambasády
Španělska a Itálie omezily přístup veřejnosti. Opatření následovala po uzavření
ambasád USA a Británie po hrozbách teroristických útoků po nezdařeném pokusu
nigerijského atentátníka z 25. prosince odpálit nálož v americkém airbusu na lince z
Amsterodamu do Detroitu.
11.1. V Předjordánsku zadržena česká propalestinská aktivistka
Izraelské bezpečnostní orgány zadržely v noci na dnešek v Ramalláhu na západním
břehu Jordánu českou propalestinskou aktivistku. Po výslechu agenty imigrační
služby byla žena eskortována na mezinárodní letiště u Tel Avivu a bude vyhoštěna.
Oznámila to agentura AFP s odvoláním na advokáta zadržené Češky.
"Jsme o tom případu informováni," řekl ČTK mluvčí ministerstva zahraničí ČR Milan
Řepka. "Dotyčná porušila pobytový režim a zítra (v úterý) by měla být deportována."
Český konzul na ambasádě v Tel Avivu Dušan Králík upřesnil, že žena podle
izraelských úřadů porušila pravidla o pohybu cizinců. "K zadržení došlo kvůli tomu,
že zůstala v zemi déle než pět měsíců, jak měla povoleno," řekl iDNES. "Její zatčení
nesouviselo s žádnou demonstrací," dodal konzul.
Zadržení osmadvacetileté Evy Novákové oznámila na svých webových stránkách
také organizace International Solidarity Movement (ISM). Nováková prý pro ni několik
minulých týdnů pracovala jako mediální koordinátorka.
Zásah v bytě Novákové v Ramalláhu podle ISM provedli nad ránem izraelští vojáci
spolu s příslušníky imigrační policejní jednotky. Během operace obsadili vojáci podle
prohlášení ISM střechy okolních domů poblíž sídla policejní stanice v Ramalláhu.
Advokát Novákové Omer Shatz na stránce ISM zdůraznil, že izraelská imigrační
policie spadá pod pravomoc izraelského ministerstva vnitra a jako taková nemá
žádné kompetence na obsazených palestinských územích. "Toto zatčení je součástí
pokračujícího nezákonného zneužívání imigrační policie proti aktivistům, pro politické
účely," prohlásil Shatz.
Pobytové vízum Novákové vypršelo, "to ale nebyl důvod, proč byla zatčena," řekl
Shatz agentuře AFP.
Mladá žena byla podle něj eskortována na mezinárodní letiště Ben Gurion u Tel
Avivu, odkud má být očividně vyhoštěna.
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okupaci palestinských území jak přímými akcemi (účastí na nenásilných
demonstracích, při odstraňování zátarasů na silnicích, pomocí rodinám při hrozbě
zničení jejich domu buldozerem, vyjednávání s vojáky) a pomocí v tísni (pomoc
raněným dostat se ke zdravotní péči, zajištění potravy při zákazu vycházení z domu),
tak dokumentační činností (dokumentováním vojenských a jiných násilností a
následným zveřejňováním na internetu a předáváním informací médiím).
15.1. Pomoc pro Haiti - Praha dává prvních pět milionů, vláda projedná
rozšíření v pondělí
Česká republika okamžitě uvolní na humanitární pomoc pro Haiti pět miliónů korun.
Právu to včera (14. 1.) potvrdil ministr zahraničí Jan Kohout.
„Nyní pošleme do Haiti pět milionů korun prostřednictvím mezinárodních organizací,
respektive Dětskému fondu OSN (UNICEF), aby z ní v postiženém regionu
financoval obnovu zdrojů pitné vody. Další pomoc případně poskytneme podle
situace v koordinaci s EU,“ oznámil šéf české diplomacie. Pět milionů je limit, o
kterém může ministerstvo zahraničí rozhodnout samo.
Premiér Jan Fischer včera oznámil, že pomocí pro Haiti se bude na svém pondělním
zasedání zabývat vláda. Týž den má Unie pomoc zemí sedmadvacítky projednat na
zvláštní poradě ministrů v Bruselu. Podle vládního mluvčího Romana Proroka pak
kabinet finance zřejmě ještě navýší.
„Premiéra situace v žádném případě nenechává chladným. Odhadnout, jaká výše
humanitární pomoci pro Haiti bude, je teď těžké. Záleží, jaké rozpočtové možnosti
bude ČR v situaci, ve které se nachází, mít,“ řekl Právu. Podle něj nejspíš půjde o
finanční pomoc.
Ministerstvo zahraničí podle svého mluvčího Beneše stále nemá zprávy, že by na
Haiti byl pohřešován některý z občanů ČR. „Nikdo nás s žádostí o pomoc dosud
nekontaktoval,“ dodal Beneš s tím, že se diplomacie nicméně dál snaží zjišťovat, zda
na Haiti někde náhodou nějaký Čech nemůže být.
19.1. Fejk chce, aby České centrum v New Yorku bylo otevřenější
České centrum na newyorském Manhattanu by v budoucnu mělo být otevřenější. V
rozhovoru pro ČTK to řekl Petr Fejk, který je od ledna novým ředitelem tohoto
zařízení i České národní budovy, kde centrum sídlí. Podle něj se změní propagace
české kultury v New Yorku i způsob, jakým budova funguje.
Celkovým cílem je tu budovu otevřít, oživit ji veřejnosti tak, aby byla skutečně
kulturním uměleckým a také informačním centrem, aby sem lidi chodili pravidelně na
programy, aby se nebáli do té budovy vstoupit, uvedl Fejk, který před příchodem do
New Yorku 12 let vedl pražskou zoologickou zahradu. Jeho záměrem je také
například zpřístupnit tamní knihovnu, aby lidé v centru zůstávali a měli další důvod se
sem vracet.
Fejk do New Yorku přijel na začátku ledna, teprve o víkendu převzal kancelář od
Marcela Sauera, jenž byl řízením newyorského Českého centra pověřen. Zatímco v
minulosti byla provozní a programová část centra oddělená, Fejkovou podmínkou
před nástupem na nové působiště bylo, aby se spojily. V nejbližší době se proto
chystá stmelit svůj pracovní tým a seznámit se s provozem, ale třeba i právními
podmínkami fungování budovy.
Česká národní budova se nachází na Upper East Side na 73. ulici mezi První a
Druhou avenue. Podle Fejka není "úplně na tepně Manhattanu, spíš na žíle". Do
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v New Yorku více vědět.
Nový ředitel se tak zaměří například na práci s místními novináři a na reklamu. Chce
také, aby už po příchodu do budovy bylo zřejmé, čím v tuto chvíli zrovna žije. Nyní
má zkušenost, že ani lidé z bezprostředního okolí Českého centra o něm nevědí.
Změní se i webové stránky centra, které nyní Fejk nepovažuje za dostačující.
Budova i centrum by také měly být vizuálně srozumitelnější, například co se týče
plakátů i celkové komunikace s návštěvníky. Nelze ale čekat stejně výrazný vizuální
styl, jaký Fejk prosadil v pražské zoo, v New Yorku je podle něj třeba respektovat styl
Českých center a budovy. Fejk, který nový styl označil za sesterský, se proto obrátí
na Studio Najbrt, které vytvořilo současný vizuální styl budovy.
Dramaturgie centra zatím bude stavět na tom, co připravil Fejkův předchůdce. Nový
ředitel bude moci své představy o jeho programu uskutečnit až od roku 2011. Chtěl
by ale více spolupracovat s místními institucemi i podobnými středisky jiných zemí.
Českou kulturu je podle něj třeba představovat i v jiných částech New Yorku. Týká se
to například výtvarných výstav, na něž zatím do České národní budovy nechodí moc
lidí.
¨
Pokud akce dobře připravíme, tak ten hlad po českých produktech, uměleckých,
kulturních, informačních bude opětován. Je určitě důležité neuzavírat se jen do té
budovy, jít i na jiná místa v New Yorku, dostat i tam českou kulturu. A hodně se také
spojovat s americkým uměním, s ekvivalenty toho kterého žánru," podotkl Fejk.
Při tvorbě programu chce klást důraz také na to, aby akce pořádané centrem byly
schopné financování z více zdrojů, například z grantů či sponzorských darů. Centrum
i budova má nyní roční rozpočet 30 milionů korun, podle Fejka by si časem měly být
schopny vydělat zhruba třetinu této částky. Počítá se například s pronájmy prostor v
budově, jejíž potenciál je zatím nevyužitý, řekl ředitel. Nové návštěvníky by měla
přilákat také nová restaurace, která by se zde měla otevřít v říjnu.
"Bude to restaurace, jejímž libretem bude pivo a samozřejmě určité vybrané pokrmy
typické české kuchyně," uvedl Fejk. Podle něj je slavnostní otevření restaurace "s
notnou dávkou předstihu" naplánováno na státní svátek 28. října, kdy by se měla v
budově uskutečnit velká gastronomická akce.
Na jaře začne rekonstrukce prostor v přízemí České národní budovy, kde by
restaurace měla být. Na nákladech na rekonstrukci se bude podílet společnost
Ambiente i krajanské organizace BBLA, která podle Fejka novému zařízení poskytne
"legislativně-daňový deštník". Ambiente v loňském roce vyhrála výběrové řízení
ministerstva zahraničních věcí na investora a provozovatele restaurace.
Fejk očekává, že restaurace do České národní budovy přiláká lidi, kteří tak do ní
budou chodit pravidelně a dozvídat se, co se v ní děje. "Později by se to mohlo spojit
třeba i s knihovnou, budou tu české noviny a české časopisy, je to další způsob, jak
tu budovu otevřít," podotkl ředitel. Dodal, že na Manhattanu nyní žádná česká
restaurace není, a nový projekt proto má šanci se uchytit. V současnosti musí
zájemce o českou kuchyni v New Yorku do Queensu, kde je například známá
restaurace Zlatá Praha.
Společnost Ambiente v Česku provozuje síť restaurací. Patří pod ni i restaurace s
tradiční českou kuchyní La Degustation Boheme Bourgeoise, která se loni v průvodci
Maurerův výběr Grand Restaurant stala českou gastronomickou jedničkou.
Mostecký rodák stál v čele pražské zoo od roku 1997. Předtím učil češtinu na
gymnáziu a několik let byl manažerem pražského rockového klubu Belmondo. Vedl
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Davida Vávry a v baletní jednotce Křeč. Veřejně známým se ale Fejk stal především
jako ředitel pražské zoo, která pod jeho vedením přestavěla většinu areálu.
Česká národní budova spadá pod Česká centra a kromě centra tam sídlí generální
konzulát a krajanská organizace. Secesní budova na Manhattanu prošla v uplynulých
letech kompletní rekonstrukcí, znovu se otevřela v říjnu 2008.
Zdeněk Fučík
20.1. Cestovky si stěžují na česká víza v Moskvě, konzulát to odmítá
Převedení agendy kolem vydávání českých schengenských víz v Rusku na
soukromou firmu prý "skandálně prodloužilo a prodražilo" celou proceduru a odrazuje
ruské turisty, uvedl dnes viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur (AČCKA) Tomio Okamura v prohlášení poskytnutém ČTK.
Konzulární oddělení českého velvyslanectví v Moskvě kritiku odmítlo jako
nepravdivou.
Kvůli neúnosným frontám před českým konzulátem v Moskvě předloni v listopadu
velvyslanectví převedlo přijímání žádostí o víza na servisní firmu VFS Global. Dříve
kritizované fronty před zastupitelským úřadem skutečně vzápětí prořídly.
Podle AČCKA se ale situace "naopak ještě zhoršila", a to tím, že místo 35 eur,
vybíraných třeba na konzulátech Polska, Německa či Rakouska, žadatel za česká
víza zaplatí o 30 eur více. Bulharsko prý poplatek za vízum vůbec nevybírá. Zatímco
vydání českého víza trvá osm až deset dnů, v případě jiných západních států jen tři
až pět dnů. Výsledkem je prý "obrovský odliv" ruských návštěvníků.
Právě Rusové mají v ČR nejvyšší průměrnou útratu na osobu a den ze všech
zahraničních turistů (3883 Kč) a také nejdelší průměrnou dobu pobytu (5,3
přenocování). "Každý ruský turista tak za svůj pobyt u nás utratí v průměru
20 580 Kč," uvedl viceprezident AČCKA. Loni však do ČR přijelo o 20 procent méně
Rusů (asi 350.000), ačkoli v předchozím roce nárůst činil 30 procent.
"Co je asi skutečným důvodem, proč byla česká vízová agenda v Moskvě před
rokem převedena zcela nezvykle na externí českou soukromou firmu? Celá záležitost
je více než podivná," tvrdí Okamura. "Bohatí Rusové místo do naší země jezdí
utrácet čím dál více do západní Evropy."
"Vyjádření pana Okamury je vysoce neprofesionální, nekompetentní, vytržené z
kontextu a použité zcela účelově. Vychází z nepravdivých či neověřených údajů bez
jakékoli znalosti prostředí," ohradila se vedoucí českého konzulárního oddělení v
Moskvě Dana Denková.
Odliv ruských turistů podle ní nesouvisí s vízovým centrem, ale jde o důsledek
ekonomické situace. Ostatní členské země Evropské unie podle informací z
konzulátů evidují ještě vyšší pokles počtu žádostí o víza, o 30 až 40 procent, zatímco
v českém případě je to o 27 procent.
Zvýhodněná sazba 35 eur za vízum není stanovena Evropskou unií, ale dohodou,
kterou mají s Ruskem sjednány jen některé země EU. U ostatních se za vízum platí
60 eur. Ve vízovém centru se ještě platí poplatek 1000 rublů (přibližně 24 eur), který
je však v Moskvě nejnižší. Žadatel nadále může o vízum požádat i na konzulárním
oddělení, avšak na rozdíl od centra osobně. Český konzulát obvykle žádosti vyřizuje
během čtyř až sedmi dnů, ačkoli příslušná dohoda umožňuje až desetidenní lhůtu, a
také umožňuje zažádat si o vydání víza i v expresním termínu tří dnů. Většina
konzulátů v Moskvě žádosti vyřizuje během šesti až osmi dnů.
Služeb VFS Global, která je firmou nikoli českou, ale indickou, využívá v Rusku osm
zemí Evropské unie a ve světě poskytuje své služby prakticky všem britským
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"Zcela nepravdivé" je podle konzulky i tvrzení, že Bulharsko poplatek za vízum
nevybírá - pouze v turistické sezoně stát zaplatí servisní, nikoli vízový poplatek za
žadatele, který si koupí pobyt delší než jeden týden.
25.1. MZV otevře v době olympiády ve Vancouveru konzulární jednatelství
České ministerstvo zahraničí otevře po dobu konání letošních zimních olympijských
her ve Vancouveru konzulární jednatelství, které českým turistům v případě nouze
poskytne nezbytnou pomoc. Otevřeno bude v termínu od 10. února do 1. března.
Podle MZV bude konzulární jednatelství poskytovat českým občanům služby spojené
například s vystavením náhradního cestovního dokladu v případě jeho ztráty nebo
krádeže. Poskytne asistenci také v případě potřeby komunikace s místními úřady
(policií, zdravotnickými zařízeními apod.) nebo v jiných situacích vyžadujících
asistenci českého zastupitelského úřadu.
Adresa konzulárního jednatelství je: Consular Office of the Czech Republic, 1755
East 2nd Avenue, Vancouver, BC, V5N 1E3. V případě potřeby využití služeb
konzulárního jednatelství se doporučuje předchozí telefonická domluva na telefonním
čísle 001 (613) 293-6667, které bude dostupné nepřetržitě 24 hodin denně.
Kontakt s konzulárním jednatelstvím bude též možno zprostředkovat pomocí
českého velvyslanectví v Ottawě či jakéhokoli zastupitelského úřadu členského státu
Evropské unie ve Vancouveru.
25.1. EU vyšle na Haiti policisty, Češi se nezúčastní
Evropská unie se dnes shodla na vyslání policistů na zemětřesením zničené Haiti.
Cílem je hlavně posílit bezpečnost a dohlížet na rozdělování humanitární pomoci.
Evropští policisté, kterých bude přes 250, budou pracovat v rámci mise Organizace
spojených národů.
"Bude to mise OSN, do které budou země EU přispívat," řekl šéf české diplomacie
Jan Kohout. "Myslím, že to vychází zatím na 250 lidí z Evropské unie," dodal. Počet
však možná bude vyšší, jak zmiňují i někteří diplomaté, neboť země příspěvky
oznamují postupně.
Česko tam s největší pravděpodobností nikoho nevyšle, podotkl také Kohout. Na misi
by se totiž zřejmě měly podílet výhradně země zapojené do evropské policejní síly
(European Gendarmarie Force). Tu tvoří Francie, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko,
Rumunsko a Španělsko.
Ne všechny země však s vysíláním nějaké unijní mise bez výhrad souhlasily.
Skeptičtí byli třeba Britové. "Nemyslím si, že by to byla ta správná cesta, kterou
bychom se měli vydat," řekl při příjezdu na jednání britský státní tajemník pro
evropské záležitosti Chris Bryant. Podle Londýna totiž tam mají třeba USA
dostatečné počty lidí, přičemž množství unijních policistů je proti tomu poměrně
zanedbatelné.
Na Haiti už působí kolem 20.000 příslušníků amerických ozbrojených sil. Rada
bezpečnosti OSN pak schválila zvýšení počtu mírových sborů OSN na Haiti o 3500
na 12.500.
Dosavadní bilance mrtvých na Haiti, které zemětřesení zasáhlo 12. ledna, přesáhla
podle vládních zdrojů již 150.000. Další oběti však nadále zůstávají pod troskami.
Objevují se i odhady, že mrtvých by mohlo být kolem 300.000.
Kohout také odmítl, že by EU v reakci na zemětřesení zklamala. "Jsem přesvědčen,
že Evropská unie udělala maximum, co mohla v danou chvíli. To neznamená, že by

- 22 nemohla dělat více a lépe a koordinovaněji. To se nakonec dneska i přetřásalo,"
podotkl.
Kritika EU kvůli její reakci na situaci na Haiti zazněla mimo jiné při setkání českého
prezidenta Václava Klause a jeho polského protějšku Lecha Kaczyńského minulý
týden v Praze.
25.1. Češi v New Yorku pořádají koncert na podporu Haiti
Češi v New Yorku v pátek uspořádají koncert na podporu Haiti. Výtěžek akce, jež se
uskuteční v České národní budově na Manhattanu, obdrží Červený kříž. ČTK o tom
informoval Marcel Sauer z newyorského Českého centra, který akci organizuje.
Na koncertu vystoupí například jazzová zpěvačka českého původu Marta Topferová,
od níž nápad uspořádat jej vzešel, či americký kytarista Gary Lucas, jenž byl v
minulosti nominován na americkou hudební cenu Grammy. Podle Sauera koncert
kromě toho, že přinese peníze ostrovu těžce postiženému zemětřesení, v New Yorku
upozorní také na to, že Haiti pomáhá i Česká republika.
"Okamžitě se také ozvali lidé z organizace Američtí přátelé České republiky, kteří k
vybrané částce přidají nějaké peníze," podotkl Sauer, který byl v posledním roce
pověřen řízením Českého centra v New Yorku. Nyní jej střídá bývalý ředitel pražské
zoo Petr Fejk. Koncert pro Haiti je tak poslední akcí, na níž se Sauer podílí. "Mám
pocit, že to je výborné završení mého působení v New Yorku," podotkl.
Za jeden ze svých největších úspěchů v čele Českého centra považuje dramaturgii
slavnostního otevření zrekonstruované České národní budovy, kam se centrum,
přestěhovalo zhruba před rokem půl. Cení si i spolupráce se známými newyorskými
institucemi, jako je Lincolnovo centrum, Brooklynská hudební akademii či Muzeum
moderního umění. Celkem se za jeho působení v centru pořádalo přes 100 akcí.
Sauera podle jeho slov překvapilo, že od počátku bylo centrum poměrně dobře
navštěvované.
Do budoucna by se podle něj středisko mělo zaměřit například na získání peněz na
propagaci. O tom v rozhovoru s ČTK nedávno mluvil i jeho nástupce. Podle Sauera,
který se nyní vrací do Prahy na ministerstvo zahraničí, ale ve městě tolik nabitém
kulturou, jako je New York, trvá delší dobu, než se nějaká instituce dostane do
širšího povědomí.
Česká národní budova spadá pod Česká centra a kromě centra tam sídlí generální
konzulát ČR a krajanská organizace. Secesní budova na Manhattanu prošla v
uplynulých letech kompletní rekonstrukcí, znovu se otevřela v říjnu 2008.
28.1. Češi v Kanadě bojují peticí za záchranu konzulátu v Montrealu
Proti uzavření generálního konzulátu v kanadském Montrealu protestovalo České a
Slovenské sdružení v Kanadě a další montrealské krajanské organizace v otevřeném
dopise české vládě a v petici na internetu. Organizace o tom dnes informovaly v
tiskovém prohlášení. Konzulát má být vzhledem ke škrtům v rozpočtech souvisejících
s hospodářskou krizí uzavřen letos k 31. březnu.
"Považujeme toto vládní usnesení za ukvapené a nezodpovědné, škodící jak dobré
pověsti ČR, tak turistickému ruchu a rozvoji obchodních vztahů mezi oběma
zeměmi," píše se v petici. Krajané argumentují důležitým geopolitickým postavením
Montrealu, který je druhým největším městem Kanady a centrem její frankofonní
populace. Podle krajanských organizací tam navíc žije mnoho občanů českého
původu, které často využívaly služeb místního českého zastupitelského úřadu.
Vláda v říjnu navrhla, aby k 31. březnu skončily z úsporných důvodů české
zastupitelské úřady v Angole, v Montrealu a v brazilském Sao Paulu. Kabinet tehdy
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ale k jakému datu. V prosinci vláda v souvislosti s nepříznivými reakcemi na své
předchozí rozhodnutí rozhodla, že ještě provede analýzu, zda a kdy má být zrušeno
diplomatické zastoupení Česka v Sao Paulu a v Sydney.
28.1. Kohout: v afghánském reintegračním fondu bude asi 500 milionů
Velikost mezinárodního fondu pro reintegraci části afghánských povstalců, na kterém
se shodla londýnská konference o Afghánistánu, ještě nebyla stanovena, ale v
kuloárech se hovoří o asi půl miliardě dolarů. Novinářům to v Londýně řekl český
ministr zahraničí Jan Kohout, který předpokládá, že se do něj Česká republika podle
svých možností také zapojí.
Ne všichni povstalci z hnutí Taliban bojovali z ideologických důvodů, řekl Kohout. "Ti,
kdo nejsou spojeni s terorismem, dostávají šanci se reintegrovat do společnosti.
Fond by měl primárně sloužit k tomu, aby byly zdroje obživy pro lidi, kteří bojují v
Talibanu za žold," zdůraznil Kohout, který se konference účastní spolu s dalšími více
než 60 ministry zahraničí.
O částce, kterou bude fond obsahovat, se dosud nerozhodlo. "Podle toho, co jsem
slyšel v kuloárech, by měl mít asi půl miliardy dolarů," řekl Kohout s tím, že
předpokládá, že se "Česká republika do něj nějakým způsobem zapojí".
O částce 500 milionů dolarů mluvila tento týden také německá kancléřka Angela
Merkelová.
O velikosti českého příspěvku se bude podle ministra zahraničí diskutovat, až bude
fond vytvořen. "Bude přiměřená našim možnostem," dodal Kohout.
Podle něj je ale klíčovým výsledkem konference fakt, "že dochází k určité nové
dohodě mezi mezinárodním společenstvím a afghánskou vládou". Mezinárodní
společenství je nadále připraveno pomáhat Afghánistánu a je připraveno začít s
předáváním odpovědnosti afghánským orgánům, ale za jasných přesně stanovených
podmínek, dodal.
Těmito podmínkami jsou reformy v armádě a policii, boj proti korupci a budování
vládních institucí, zdůraznil. Připomněl dnešní sliby afghánského prezidenta Hamída
Karzáího o krocích proti korupci, které se mezinárodní společenství obává.
"Bereme jeho slova vážně," řekl. Pokud by boj s korupcí nebyl úspěšný, "tak by
snaha pomoci byla výrazně omezená", řekl český ministr. "Ta obava tu je," připustil.
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12.1. Füle má uznání poslanců z EU, prý je lepší než Britka Ashtonová
Český kandidát na eurokomisaře pro rozšíření Evropské unie Štefan Füle po svém
vystoupení před europoslanci sklidil úspěch napříč politickými stranami. Vyplývá to z
odpovědí poslanců všech důležitých parlamentních frakcí, které získala ČTK. Podle
některých byl bývalý český ministr pro evropské záležitosti dokonce lepší než unijní
ministryně zahraničí Catherine Ashtonová, která v parlamentu vystupovala v pondělí.
Prakticky jediná kritika na Füleho adresu zazněla z úst nizozemského krajně
pravicového europoslance Barryho Madlenera. Ten se kandidáta přímo zeptal na
jeho členství v komunistické straně a vyzval jej, aby se omluvil. Füle tak ale přímo
před europoslanci neučinil, v českých médiích se však již několikrát omluvil. "Dal
jsem mu šanci, aby dobře nastartoval své nové působení a uznal, že to od něj byla
chyba. Ale nemyslím si, že je nyní komunista. Každý koneckonců může dělat chyby,"
řekl Madlener.
Sám prý ale nemá pochyby, že Füle funkci eurokomisaře zvládne. "Připadá mi velmi
kompetentní a nemám důvod jakkoliv zpochybňovat jeho schopnosti," doplnil. O
kompetentnosti v případě českého kandidáta mluvila po vystoupení většina
zákonodárců. "Bylo to mimořádně profesionální vystoupení. Celou oblast zná velmi
dobře a podal opravdu vybroušený diplomatický výkon," uvedl britský konzervativní
poslanec Charles Tannock.
Podle něj byl Füleho výkon dokonce lepší než v případě Britky Ashtonové, kterou
někteří europoslanci kritizují kvůli nedostatečným znalostem a vágnímu vystoupení.
"Abych byl upřímný, Füle je profesionál znalý věci, Ashtonová je amatérka, i když se
za posledních šest týdnů zlepšila," dodal britský europoslanec z frakce ECR, kterou
spolu s konzervativci zakládala česká ODS.
Füle se ovšem těší i podpoře levicových europoslanců. Téměř superlativy na jeho
vystoupení nešetřil například rakouský socialista Hannes Swoboda. "Já jsem velmi
spokojen. Bylo to doposud zdaleka jedno z nejlepších vystoupení," dodal. Postěžoval
si jen, že pravděpodobný nástupce eurokomisaře Vladimíra Špidly mohl být při
některých odpovědích více konkrétní. "Ale myslím si, že to bylo tím, že předseda
Evropské komise José Barroso jim řekl, aby toho mnoho neříkali. Bezpochyby však
bude jednou z opor nové komise," řekl rakouský europoslanec.
Stejný názor má i český europoslanec Libor Rouček (ČSSD), který je ze stejné frakce
jako Swoboda, přičemž právě čeští sociální demokraté nominovali Füleho do vlády
premiéra Jana Fischera. "Kdyby někdo měl pochyby, tak ty pochyby tady zazněly
během těch tří hodin (doba trvání slyšení). Žádné však nezazněly," doplnil.
S Fülem jsou ale spokojeni i europoslanci za ODS, která je hlavním rivalem právě
Roučkovy ČSSD. "Jsem si vědom toho, ze komisař zastupuje zájmy EU, ale neměl
by zapomínat na zemi, která ho do komise vyslala, tak jako se stalo panu Špidlovi.
Věřím, ze v tomto bude Füle lepší," sdělil ČTK europoslanec za ODS Edvard
Kožušník.
Slovenský europoslanec Eduard Kukan (SDKU-DS) ohodnotil Füleho tříhodinové
vystoupení známkou dvě plus. "Dvojka je dobrá známka. Jedničku není možné
očekávat při jeho prvním vystoupení. Přesvědčil a nebál se zaujmout stanovisko.
Myslím si, že v naprosté většině poslanci hodnotili jeho vystoupení pozitivněji než
vystoupení Ashtonové," řekl.
Několik drobných připomínek měl naopak německý europoslanec Bernd Posselt, ale i
podle něj je Füle profesionální. "Füle se na mou otázku na rozdíl od předcházející
komise a europarlamentu nevyslovil jasně k uzavření přístupových rozhovorů s
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Makedonií. Obojí ale musí bezpodmínečně nastat ještě v tomto roce," dodal.
12.1. Füle se nemusel zpovídat z členství v KSČ a u poslanců uspěl
Bývalého českého ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho již dělí od
nástupu do funkce eurokomisaře pro rozšíření Evropské unie prakticky jen
formality.Slyšení v Evropském parlamentu přestál bez jakýchkoliv potíží, přičemž
poslanci jej ušetřili dotazů na jeho minulost v komunistické straně a na kontroverzní
moskevské diplomatické škole MGIMO.
Füle musel během tříhodinového maratonu čelit v zahraničním výboru Evropského
parlamentu desítkám dotazů poslanců, jen jeden z nich však mířil na členství v KSČ
před rokem 1989, které je v českých médiích s jeho osobou spojováno nejvíce.
Nizozemský krajní europoslanec a spolustraník kontroverzního politika Geerta
Wilderse Barry Madlener jej vyzval k omluvě právě za členství v komunistické straně.
Füle se již omluvil v minulosti několikrát a tentokrát tak bezprostředně neučinil.
"Slovy, kterými jsem to vyjádřil, jsem takovou omluvu udělal. Už jsem dříve hovořil ve
frakci ECR (frakce ODS, britských konzervativců a polské strany Právo a
spravedlnost), kde jsem byl specifičtější a zmínil jsem způsob, jak jsem se k této věci
postavil v České republice," doplnil.
I Madlener byl však kromě omluvy s Füleho vystoupením spokojen. Podle drtivé
většiny europoslanců napříč politickým spektrem český kandidát v obávaném testu
obstál. "Já jsem velmi spokojen. Bylo to doposud zdaleka jedno z nejlepších
vystoupení," řekl rakouský socialistický europoslanec Hannes Swoboda. Podle
britského konzervativního zákonodárce Charlesa Tannocka předvedl Füle
"vybroušený diplomatický výkon".
Řada poslanců českého politika vyzdvihla především při srovnání s pondělním
vystoupení unijní ministryně zahraniční Catherine Ashtonové, které bylo velmi
obecné a proto také často kritizované. "Dvojka je dobrá známka. Jedničku není
možné očekávat při jeho prvním vystoupení. Přesvědčil a nebál se zaujmout
stanovisko. Myslím si, že v naprosté většině poslanci hodnotili jeho vystoupení
pozitivněji než vystoupení Ashtonové," řekl slovenský europoslanec Eduard Kukan.
Füleho názory na rozšiřování EU nijak nevybočovaly z názorů jeho předchůdce
Olliho Rehna. Ten stejně jako český kandidát označoval rozšiřování unie o další
členské státy za velký úspěch. Podle Füleho si ale případné přistoupení k EU musí
každý stát poctivě odpracovat. "Neměly by být zkratky (vedoucí) k členství v
Evropské unii. Stejné podmínky platí pro všechny. Být členem Evropské unie je
náročný úkol, na který je třeba se řádně připravit," uvedl.
V současnosti nikdo v Bruselu nepochybuje, že zahraniční výbor Füleho kandidaturu
19. ledna ve Štrasburku schválí a český kariérní diplomat bude fungovat i v
konečném seznamu nové Evropské komise, o níž poslanci budou hlasovat 26. ledna.
Tuto jistotu naopak nemá Litevec Algirdas Šemeta, který má mít na starost daně a
boj s podvody, jeho vystoupení však poslance zklamalo a například socialisté jeho
kandidaturu odmítají schválit.
14.1. Podle blogu Financial Times byl Füle "jistým zklamáním"
Jisté zklamání nad vystoupením českého kandidáta na evropského komisaře Štefana
Füleho v Evropském parlamentu vyjádřil ve svém blogu šéf bruselské kanceláře
britského listu Financial Times Tony Barber. Podobný dojem si odnesl ze slyšení s
britskou kandidátkou na ministryni zahraničí EU Catherine Ashtonovou, ocenil
naopak Belgičana Karla de Guchta, Španěla Joaquína Almuniu a Fina Olliho Rehna.

- 27 Zdálo se, že Füle, který by měl mít na starosti rozšíření, i Ashtonová se zoufale snaží
vyhnout tomu, aby je někdo nachytal na detailech mezinárodních záležitostí, a o
úloze Evropské unie ve světě mluvili co nejvágněji, napsal Barber. "Füle se statečně
rozhodl odpovídat v angličtině. To ale vedlo nešťastně k tomu, že mluvil pomaleji a
bylo skoro nemožné, aby řekl cokoli smysluplného během dvou tří minut, které měl k
dispozici po každé otázce."
Za značně nevýrazné označil výkony Litevce Algirdase Šemety a Bulharky Rumjany
Želevové. Podle Barbera je chybou si myslet, že potvrzování členů komise v
europarlamentu se příliš podobá důkladným slyšením v americkém Senátu. Podle
dosavadního průběhu slyšení jsou otázky ve výborech Evropského parlamentu
mnohem méně konkrétní a nominovaným projdou otázky, které jsou přinejlepším
banální a přinejhorším zcela nesouvislé, uvedl korespondent prestižního britského
listu.
Podle něj jsou ale čestné výjimky. Mezi ně zahrnul de Guchta, který by měl být
komisařem pro obchod, Almuniu, který bude mít na starosti konkurenceschopnost, a
Rehna nominovaného na komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti. Barber si
myslí, že toto trio bude silným jádrem budoucí komise spolu s Francouzem Michelem
Barnierem, který má být komisařem pro vnitřní trh.
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6.1. Chodské betlémy obdivují až v Bruselu
Betlémy ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích jsou součástí výstavy v Galerii
Českého centra v Bruselu, která začala 16. prosince a potrvá do 12. ledna.
„Byli jsme osloveni Plzeňským krajem, zda bychom se chtěli v Bruselu prezentovat
uspořádáním výstavy týkající se vánočních zvyků. Spojili jsme se z plzeňským a
sušickým muzeem a výstavu jsme dali dohromady a instalovali,“ uvedl ředitel Muzea
Chodska Josef Nejdl.
Scénář výstavy spočívá v měšťanském a selském interiéru. „Betlémy městského
stylu poskytlo plzeňské muzeum a my jsme vybavili výstavu betlémy selskými. Mezi
našimi exponáty je například novodobější betlém Martina Volfa z Kolovče a mezi
staršími reklamní betlém firmy Kulík – dovoz kávy a čaje, který pochází z 20. let,“
dodal Nejdl.
Chodsko reprezentoval i Chodský soubor Mrákov, který vystoupil při zahajovací
vernisáži výstavy.
7.1. Havel se zastal čínského disidenta
Bývalý prezident Václav Havel, biskup Václav Malý a herec Pavel Landovský včera
(6. 1.), 33 let od vzniku Charty 77, dopisem vyzvali čínského prezidenta a vládu, aby
nepronásledovali obhájce lidských práv Liou Sia-paa.
K dopisu se připojilo přes 50 signatářů a příznivců Charty 77. Také premiér Jan
Fischer požádal ministra zahraničí Jana Kohouta, aby si ministerstvo kvůli této kauze
pozvalo k rozhovoru čínskou velvyslankyni v Praze Chuo Jü-čen.
13.1. Člověk v tísni a Arcidiecézní charita Olomouc vyhlásily sbírky na pomoc
Haiti
Finanční sbírky na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti vyhlásily organizace
Člověk v tísni a Arcidiecézní charita Olomouc. Katastrofa si vyžádala možná tisíce
mrtvých. Člověk v tísni na okamžitou pomoc uvolnil 300 tisíc korun, Charita České
republiky poskytne půl milionu. Na Haiti chce vyrazit s pomocí liberecká společnost
Hand for Help. Pomoct může i veřejnost. Poslat mohou peníze na konta zmíněných
humanitárních organizací, anebo zaslat dárcovskou SMS ve formě DMS SOSHAITI,
psáno dohromady, na číslo 87777, anebo ve formě DMS HAITI na stejné číslo. Silné
zemětřesení nejvíce postihlo haitské hlavní město Port-au-Prince, které bylo z velké
části zničeno. Mnoho lidí je pohřešováno, desetitisíce obyvatel se ocitly bez střechy
nad hlavou. České ministerstvo zahraničí zjišťuje, jestli jsou v oblasti zemětřesení i
naši spoluobčané. Arcidiecézní charitě Olomouc se zatím nepovedlo navázat kontakt
s páterem Romanem Musilem, který na Haiti působí dlouhodobě. Spojení je tam
podle vedoucího humanitárního oddělení organizace Martina Zamazala zřejmě velmi
narušeno. Doufá ale, že je v pořádku. Měl se totiž pohybovat na severu země v
oblasti nedotčené zemětřesením. S Musilem by měla být i spolupracovnice
Arcidiecézní charity Olomouc Eva Dostálová, která na Haiti odjela 1. prosince.
13.1. Na festivalu židovských filmů v New Yorku budou dva snímky z ČR
Na Newyorském festivalu židovských filmů, který začíná dnes a skončí 28. ledna, se
představí i dva snímky z Česka. Jde o film Protektor režiséra Marka Najbrta, jejž
Česká republika navrhla na Oscara, a dokument Zapomenuté transporty do Polska
režiséra Lukáše Přibyla.

- 30 Snímek Protektor se v těchto dnech v USA promítal za účasti jeho tvůrců na festivalu
v Palm Springs. Režisér filmu se spoluautorem scénáře Benjaminem Tučkem a
producentem Milanem Kuchyňkou by podle webových stránek festivalu měli být
přítomni i v New Yorku, kde snímek čekají tři projekce.
Své dílo v Lincolnově centru na Manhattanu, kde se festival koná, uvede i Přibyl.
Jeho film, poslední část ze čtyřdílné dokumentární série rekonstruující osudy obětí
holokaustu z řad českých Židů, pak diváci budou moci zhlédnout dvakrát. Český
dokumentarista, jehož nejnovější dokument se před New Yorkem také bude promítat
v Palm Springs, se festivalu židovských filmů zúčastnil již loni se snímkem
Zapomenuté transporty do Estonska.
Festival, jenž se letos koná podevatenácté, nabídne 32 filmů ze 13 zemí. Filmová
přehlídka, která chce "prozkoumávat, zachycovat a oslavovat židovskou zkušenost",
debutovala v roce 1992. Na jejím pořádání se podílí newyorské Židovské muzeum a
Filmová společnost Lincolnova centra.
13.1. ESA doporučila k realizaci 16 projektů v režii českých firem
Evropská kosmická agentura (ESA) doporučila k realizaci 16 projektů z 54, o které se
v rámci jejího pobídkového programu ucházela česká pracoviště. Sdělilo to pražské
sídlo komunikační a poradenské firmy Stance Communications.
Firmy, výzkumné instituce a univerzity z ČR se tak budou podílet na vědeckých
projektech v oblasti pozemního segmentu, pozorování Země, navigace a zejména
pak technologických řešení s širším využitím. U pěti doporučených projektů je
hlavním řešitelem ČVUT či některý z ústavů Akademie věd ČR a u jedenácti potom
soukromé firmy.
"O výběru projektů na základě technického zhodnocení experty ESA, prováděného
podle standardních pravidel uplatňovaných ESA, rozhoduje společná pracovní
skupina ESA a České republiky," upřesnil ředitel České kosmické kanceláře Jan
Kolář.
Česká kosmická kancelář je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako
administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v ČR. Je kontaktní
organizací pro spolupráci s ESA a jinými mezinárodními vesmírnými organizacemi.
Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových
pracovišť především do evropských vesmírných programů.
ESA je mezivládní výzkumná a vývojová organizace pro rozvoj kosmického výzkumu
a kosmických technologií se sídlem v Paříži. Vznikla v roce 1975. Členy je 18 zemí
Evropské unie; Česko se stalo členem v roce 2008.
15.1. Po dlouhé nemoci zemřela v Londýně ve věku 88 let Sylva Langová
Po dlouhé nemoci zemřela v Londýně 15. ledna ve věku 88 let anglická herečka
českého původu Sylva Langová-Williamsová, která od roku 1948 žila v Británii. ČTK
to dnes oznámila její rodina.
Langová, která se v roce 1948 provdala za britského občana Davida Williamse, se
koncem 90. let po půl století vrátila do českého filmu rolí excentrické babičky v
celovečerním debutu režiséra Oskara Reifa Postel. Naposledy totiž doma hrála po
boku Oldřicha Nového v bláznivé komedii Parohy z roku 1947.
Šarmantní a usměvavá herečka se premiéry Reifova filmu v Praze osobně
zúčastnila. Vzpomínala tehdy na své začátky, jak po absolvování Státní konzervatoře
v Praze v roce 1940 vystřídala angažmá v Kladně a v tehdejším Městském divadle
na Vinohradech, kde působila pět let. Byla pak členkou Divadla D 46 a Činohry 5.

- 31 května. Předtím se objevila v menších rolích ve filmech Král ulice, Sextánka,
Děvčata, nedejte se!, Dívka v modrém a Panna.
Sen o herecké kariéře si Langová splnila až v Británii, kde na řadě jevišť ztvárnila
desítky rolí. Hrála i v anglických filmech, televizních inscenacích a seriálech a
namluvila rozhlasové role pro českou sekci BBC. Spolupracovala rovněž s českým
vysíláním Svobodné Evropy. Spolu s dalšími českými kolegy - emigranty účinkovala
koncem 80. let v německém filmu Následuj mě, který natočila mladá režisérka Maria
Knilliová o osudech českého intelektuála po emigraci na Západ. Toho ztvárnil Pavel
Landovský.
Snímek Postel, natočený černobíle na širokoúhlý formát, byl v roce 1999 oceněn na
festivalu v Seattlu, předtím byl uveden v Týdnu kritiky na MFF v Cannes. Vznikl ve
spolupráci Barrandova s Českou televizí a firmami Etamp Film Praha a Cinecam
Mnichov, před pěti lety vyšel na DVD. Za scénář Reif obdržel v roce 1995 první cenu
v národním kole Hartley Merril Prize - v mezinárodním kole v Los Angeles skončil
třetí. Za kamerou stál Igor Luther, hlavní role ztvárnili vedle Langové Michal
Przebinda a Stanislava Jachnická.
15.1. Režisérka Procházková získala na festivalu v Indii ocenění
Ocenění na mezinárodním filmovém festivalu v indickém městě Pune za režii filmu
Kdopak by se vlka bál získala Maria Procházková. Osmý ročník festivalu skončil ve
čtvrtek. O úspěchu české kinematografie ČTK informoval Petr Slavík za společnost
Bontonfilm.
Režisérka, scenáristka a výtvarnice Maria Procházková ve filmu v poetické rovině
kombinuje prvky strašidelné pohádky O Červené Karkulce s dětskou komedií a
psychologickým dramatem pro dospělé. Příběh malé Terezky se odehrává na pozadí
krize vztahu jejích rodičů. Ta jejich problémy vnímá po svém a přetváří si je do
dobrodružství. Příběh je navíc provázán s její oblíbenou pohádkou O Červené
Karkulce, což je vlastně horor.
V rolích dospělých hrají Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, Martin Hofmann, Jana
Krausová a Marek Taclík. Hlavní dětskou postavu - Terezku - ztvárnila Dorotka
Dědková.
Film viděli už diváci například na německém festivalu Berlinale. Různá ocenění
snímek loni sbíral v České republice. Stal se například vítězem 22. ročníku festivalu
českých filmů Finále v Plzni. Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro děti převzala
Procházková na mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Několik
cen obdržel snímek také na Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v
Ostrově.
18.1. Režisér Juraj Herz dostal v Německu prestižní filmovou cenu
Režisér Juraj Herz byl v rámci udílení předního německého kulturního ocenění Bavorské filmové ceny - v Mnichově oceněn za režii česko-německého filmu
Habermannův mlýn. Cena za režii je dotována částkou 20.000 eur (asi 519.000 Kč);
stejný film uspěl i v herecké kategorii, kdy Mark Waschke získal Bavorskou filmovou
cenu za nejlepší herecký výkon, dotovanou částkou 10.000 eur (asi 260.000 Kč).
Informovala o tom agentura DPA.
Snímek Habermannův mlýn je dramatem z války a v českých kinech by se měl
objevit v březnu. Odehrává se v malé vesnici v tehdejších Sudetech mezi rokem
1938 a 1945 a je o osudu sudetského mlynáře a podnikatele Huberta Habermanna z
Bludova, který se v krutých dobách snažil být lidský k Němcům i Čechům. Do jeho

- 32 života fatálně zasáhl konec války, dávající průchod osobní mstě, národnostní zášti a
hlavně závisti a touze po cizím majetku.
Herzovi se podařil "dojímající dobový dokument", ocenila režiséra desetičlenná
odborná porota. Režisér filmem "dokázal, že ožehavá historie, jakým bylo vzájemné
násilí v Sudetech, potřebuje zvláště citlivý filmový jazyk, aniž by se cokoli
přikrášlovalo". "Poctivý, jasný, ale nikoli chladný," zhodnotila porota Herzův počin.
Juraj Herz, který pochází ze Slovenska a řadu filmů natočil za své dlouholeté kariéry
v Česku, dnes při přebírání ceny podle DPA uvedl, že mu jeho nový film velmi leží na
srdci. Prý proto, že musel tehdy zažít, jak byli němečtí přátelé po válce vyháněni a
olupováni.
Na stejné téma byl v roce 2003 natočen televizní stejnojmenný dokumentární film
Habermannův mlýn. Hraný film byl dokončen letos a hrají v něm vedle Waschkeho
Karel Roden, Hannah Herzsprungová, Ben Becker, Franziska Weiszová, Zuzana
Kronerová, Andrej Hryc, Erika Guntherová, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský či Radek
Holub.
Čestnou cenu letošního 31. ročníku bavorského filmového ocenění získal
kameraman, režisér a producent Joseph Vilsmaier za snímek Nanga Parbat.
Vilsmaier byl manželem české herečky Dany Vávrové, která nedávno zemřela na
rakovinu. Vávrová se u nás proslavila v dětských rolích, její nejznámější úlohou byla
Leontýnka ve filmu Ať žijí duchové; později se odstěhovala do Německa a hrála v
řadě Vilsmaierových filmů.
Bavorská filmová cena je ve Spolkové republice druhá nejvýznamnější po Německé
filmové ceně. Od roku 1979 ji uděluje vláda největší německé země Bavorska za
mimořádné výkony v německé filmové tvorbě. Kromě finanční odměny ocenění také
tradičně přebírají sošku Pierota.
21.1. Výtvarnice Kateřina Šedá se představí v londýnské Tate Modern
Česká výtvarnice Kateřina Šedá se koncem března představí samostatným
projektem v prestižní londýnské galerii Tate Modern. Do Londýna přiveze sto
obyvatel brněnských Bedřichovic v rámci performance nazvané From Morning Till
Night (Od rána do noci).
Podle galerie má projekt propojit "dvě za normálních okolností zcela různorodá místa
- velkoměstský Londýn a vesnické Bedřichovice - a zkoumat tak společenské
konvence obyvatel obou míst".
V hlavní hale známé galerie, která je v budově bývalé elektrárny, namaluje Šedá
hranice Bedřichovic. Přiveze sto obyvatel vesnice, kteří zde budou od 26. do 27.
března vítat návštěvníky Tate Modern.
Třiatřicetiletá Šedá, která dostala v roce 2005 cenu Jindřicha Chalupeckého, již
uspořádala několik podobných akcí. Při projektu z roku 2008 Furt dokola požádala
čtyřicet sousedů v brněnské Líšni, aby mohla překonat jejich ploty a celou událost
natočila. Potom sousedy pozvala na bienále do Berlína, kde zase oni překonávali
repliku líšeňských plotů za pomoci zahradnického náčiní, které si přivezli.
Šedá se s těmito "sociologickými projekty" stále více ve světě prosazuje. Například
na bienále v Lyonu měla loni projekt z německé vesnice Uhyst. Zde přemluvila
obyvatele z každého ze 300 domů, aby na papír namalovali něco, co se vztahuje k
jejich vesnici. Potom si vybrali dalšího obyvatele, který jinou tužkou na stejný papír
připojil svou představu. Šedá pak v Lyonu vystavila vedle sebe 300 kopií výsledné
kresby. Kromě toho vznikla publikace s fotografiemi všech zúčastněných
doprovázených kresbou v příslušné fázi vzniku.

- 33 21.1. Havel dostal kosovské vyznamenání za mír, demokracii a humanismus
Bývalý prezident Václav Havel dostal v Kosovu vyznamenání. Zlatou medaili
Ibrahima Rugovy za mír, demokracii a humanismus mu jako prvnímu v historii udělil
kosovský prezident Fatmir Sejdiu. Medaili převzala česká velvyslankyně v Prištině
Janina Hřebíčková. Vyznamenání se udělovalo při příležitosti čtvrtého výročí úmrtí
bývalého kosovského prezidenta Rugovy.
"Pan Havel vyznamenání dostal za celoživotní dílo a snahu propagovat demokracii,
svobodu a rovnost ve světě," řekla ČTK Hřebíčková. Bývalý český prezident se stal
prvním člověkem, který vyznamenání Ibrahima Rugovy dostal, dodala. Ceremoniálu
se zúčastnili vládní činitelé, diplomaté či zástupci humanitárních organizací - celkem
asi 260 lidí.
Václav Havel zaslal Kosovu děkovný dopis. "Je pro mne velkou ctí být prvním
držitelem zlaté medaile nesoucí jméno výjimečné osobnosti z historie vašeho
mladého státu. S Ibrahimem Rugovou mne pojilo pevné přátelství. Byl partnerem, ve
kterého západní země vložily své naděje pro poklidné soužití a rozvoj v regionu,"
napsal.
Kosovský Albánec Ibrahim Rugova se narodil v roce 1944 v rodině obchodníka. Byl
vychován jako katolík v duchu západní kultury. Na univerzitě v Prištině vystudoval
literaturu a albánštinu. Působil jako literární kritik a spisovatel. V prosinci 1989 založil
Demokratický svaz Kosova (DSK) a stanul v jeho čele. Prosazoval Kosovo jako
samostatnou republiku. Po kosovské válce byl v roce 2001 zvolen prvním kosovským
prezidentem. Tento úřad zastával až do své smrti v lednu 2006. Albánci si ho do čela
země vybrali už v roce 1992, ale Bělehrad volbu tehdy neuznal. Předloni Kosovo
jednostranně vyhlásilo na Srbsku nezávislost. Havel se v kosovské otázce dlouho
angažoval. S Rugovou se několikrát setkal a jeho politika týkající se Kosova mu byla
blízká.
26.1. Kostýmy z českých filmových pohádek jsou vystaveny v Berlíně
Originální Popelčiny plesové šaty, myší kožíšek princezny ze zlatou hvězdou nebo
kouzelnou buřinku pana Tau mohou ode dneška obdivovat i Němci. Na výstavě
nazvané Tři oříšky pro Popelku v berlínském kulturním centru Kulturbrauerei je do
konce února k vidění na 140 původních kostýmů z 19 nejznámějších českých a
československých filmových pohádek. Většinu z nich budou moct západní sousedé
spatřit na vlastní oči vůbec poprvé.
Berlínská expozice, která představuje také fotografie, dekorace a rekvizity z těchto
filmů, je pokračováním úspěšné výstavy Jak se oblékají pohádky, jež se od roku
2008 představila v Praze a Plzni. Při výběru exponátů pro německou metropoli kladli
organizátoři hlavní důraz na koprodukční česko-německé snímky.
"My jsme se snažili vybrat tituly, které znají němečtí návštěvníci," řekla ČTK a
Českému rozhlasu autorka a kurátorka projektu Jana Sommerová. "Hlavně ta
výstava je o Popelce, která je tu nejznámější," dodala.
Film Tři oříšky pro Popelku je v prostorách bývalého pivovaru zastoupen více než 30
kostýmy, včetně pověstného Popelčina střevíčku. Nechybí tu ale ani obleky z dalších
populárních pohádek, které vznikly za podpory německých filmařů, jako jsou
například Šíleně smutná princezna, Princ a Večernice nebo seriál Arabela.
Režisér posledních dvou jmenovaných snímků i Němci milovaných "tří oříšků" Václav
Vorlíček dnes výstavu ve zcela zaplněné hale otevřel spolu s představitelkou šíleně
smutné princezny, zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, a s první dámou České
republiky Livií Klausovou.

- 34 Manželka prezidenta se svěřila, že má ráda všechny české pohádky. "Mají kouzlo,
vyvolávají fantazie, představivost, touhy a navíc jsou krásné a krásně udělané. A ty
kostýmy k tomu přispívají," snažila se najít důvod, proč jsou české pohádky tak
oblíbené i u německého publika. To potvrdila i dnešní vernisáž, na kterou přišlo
mnoho Němců i se svými ratolestmi. Většina z nich neměla problém rozpoznat, ke
které z pohádek ty či ony šaty patří.
Jednou z návštěvnic byla i česká rodačka Hana Lutzová, která na výstavu přijela s
dcerou až z Norimberku. "Popelku tu každý zná, o Vánocích ji tu hrají na pěti
kanálech, a i ostatní české pohádky tu každý týden dávají," řekla ČTK žena, která si
prý zamlada zahrála v Popelce epizodní roli.
Pro Helenu Vondráčkovou byla prý role šíleně smutné princezny splněným snem.
"Já, když jsem byla mladá dívka, jsem si neustále hrála na princezny s mou
kamarádkou. A vlastně ten sen, který jsem pořád měla, se mi skutečně splnil
nabídkou Bořivoje Zemana," uvedla zpěvačka, jejíž filmové "truchlivé šaty" jsou na
výstavě také k vidění.
Organizátoři pro ni zvolili trochu netradičně industriální prostory vysloužilého pivovaru
v někdejší východní části Berlína. "I ty tituly jsme vybrali k tomu pivovaru, takže jsme
šli do moderních pohádek," uvedla Sommerová. Výběr místa si pochvaloval i režisér
Vorlíček. "Z těch míst, ve kterých byla tahle výstava organizována, tohle pokládám za
nejlepší," prohlásil.
29.1. V New Yorku začíná výstava fotografa Miroslava Tichého
V newyorském Mezinárodním centru fotografie (International Center of Photography ICP) začíná výstava snímků fotografa Miroslava Tichého z Kyjova. Tvorbu
svérázného umělce, který tvořil v ústraní a do širšího povědomí se dostal až v
posledních letech, si návštěvníci prestižní galerie a muzea až do 9. května mohou
prohlédnout zhruba na 100 snímcích, jejichž téměř výlučným tématem jsou kyjovské
ženy.
Tichého fotografie v New Yorku již předloni představila výstavní síň Tanya Bonakdar
Gallery. Nynější výstava je ale mnohem rozsáhlejší. "Jedná se o širokou prezentaci
díla Tichého, celý přehled jeho fotografie, nezahrnuje sice jeho kresby a malbu, ale
ukazuje pro Spojené státy fascinující dílo," řekl ČTK fotografův popularizátor Roman
Buxbaum.
Tichý se narodil v roce 1926 v Nětčicích, které jsou dnes předměstím Kyjova. Doma i
ve světě se proslavil až v posledních letech. Jeho první samostatná domácí výstava
představila až v roce jeho osmdesátin nejširší výběr celoživotního díla včetně kresby
a malby.
Ve fotografii používá často vlastnoručně sestrojené aparáty, jejichž ukázky jsou nyní
k vidění i v New Yorku, a záměrně ignoruje klasická pravidla.
Výstavu v newyorském muzeu fotografie, které sídlí na Šesté avenue na Manhattanu
nedaleko Times Square, připravil jeho hlavní kurátor Brian Wallis. V muzeu se také
promítá Buxbaumův dokumentární film Tarzan v důchodě: Miroslav Tichý. Expozici
doprovází i katalog, jenž obsahuje 250 fotografií a ilustrací. Autorem jednoho z textů
v něm je i známý americký malíř a fotograf Richard Prince.
"Tichého fotografie mi připomínají svíčky a stíny a siluety, duchařské historky, klíčové
dírky, písňové texty Jima Morrisona, bílé bicykly, povídku Johna Cheevera nazvanou
Plavec (plavky) ... Nejlepší umění pro mě je, když něco vidím a řeknu si sám pro
sebe: 'Jo, takhle bych mohl strávit odpoledne.' A takovým odpolednem je pro mne
Tichého dílo," uvedl Prince.

- 35 Tichého práce již kromě New Yorku byly k vidění v Londýně, Berlíně a Curychu. Loni
se také představily na výstavě v pařížském Pompidouově středisku moderního
umění.
Newyorské muzeum International Center of Photography vzniklo v roce 1974. Založil
ho Cornell Capa, mladší bratr známého fotografa Roberta Capy. Muzeum dosud
nabídlo kolem 500 výstav, jež předvedly dílo asi 3000 fotografů. Kromě pořádání
výstav se muzeum věnuje i vzdělávací činnosti.
Souběžně s výstavou Tichého fotografií se v něm v současnosti konají další tři
výstavy. Jednou z nich je expozice věnovaná surrealismu, fotografii a Paříži. K vidění
je na ní vedle děl Andrého Kertésze, Ilse Bingové a Mana Raye i snímek dalšího
českého umělce, avantgardního výtvarníka Jindřicha Štyrského.
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