ZAHRANIČNÍ POLITIKA
ČESKÉ REPUBLIKY
data
1/2008

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

-1-

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY

-2-

10.1. Slovenské plány na euro v roce 2009 jsou podle Klause moc odvážné
Český prezident Václav Klaus Slovákům vzkázal, že jejich plány na zavedení eura v
roce 2009 nemusejí zemi přinést jen výhody. Po setkání se svým protějškem Ivanem
Gašparovičem, které se uskutečnilo v rámci Klausovy dvoudenní návštěvy
Slovenska, český prezident prohlásil, že slovenské plány na přijetí společné
evropské měny považuje za příliš odvážné. Kandidát na českého prezidenta Jan
Švejnar si naopak myslí, že slovenské plány jsou realistické a pro zemi výhodné.
"Jako ekonom si myslím, že zavedení eura v roce 2009 přinese Slovensku
především výhody. Považuji slovenské plány na přijetí společné evropské měny za
realistické a uvážené," řekl Švejnar ČTK. Pozitivní zkušenost Slovinska se
zavedením eura podle něj nasvědčuje tomu, že i Slovensko si povede s eurem velmi
dobře. "Nový postoj ČR oddalující přijetí eura je poměrně riskantní, a to zvláště pro
české výrobce," dodal Švejnar.
"Jako ekonom, ne jako prezident, si myslím, že je to příliš odvážný krok. Ale je to na
vás," řekl Klaus. Podle něj je Česká republika v záležitosti budoucího přijetí eura
opatrnější a uvědomuje si i výhody zachování vlastní měny.
Český prezident sice Slovensku popřál, aby si zachovalo vysoký hospodářský růst i
po přijetí eura, ale zároveň varoval před některými riziky. "Předpokládám, že
slovenští ekonomové a politici udělali velmi dobré propočty a jsou přesvědčení o tom,
že učinit takový krok je správné," uzavřel Klaus.
Česko původně odhadovalo, že se mu podaří zavést euro v roce 2012.
Aktualizovaný konvergenční program však se žádným datem nepočítá a guvernér
centrální banky Zdeněk Tůma nedávno odhadl, že Česko by mohlo přijmout
evropskou měnu v roce 2019.
Vláda slovenského premiéra Roberta Fica a Národní banka Slovenska plánují zavést
euro od začátku roku 2009. Slováci ale mají podle nejrůznějších průzkumů ke
společné evropské měně poměrně zdrženlivý postoj.
Státníci mluvili také o nové reformní smlouvě Evropské unie, kterou zástupci
"sedmadvacítky" schválili loni v prosinci a kterou nyní čeká ratifikace v obou
národních parlamentech. Klaus sice na adresu smlouvy pronesl několik kritických
poznámek (kupříkladu otazníky podle něj budí přesun kompetencí z národních států
do Bruselu či změny hlasovacího systému na většinový), dodal však, že nebude
bránit ratifikaci, protože vláda se smlouvou souhlasila.
Při rozhovoru došlo i na zrušení hraničních kontrol v rámci vstupu zemí do
schengenského prostoru. "Dobře víme, že Schengen přináší mnohé pozitivní efekty
občanům našich zemí... Víme však, že uvolňuje cesty po velkém kontinentu i lidem, o
nichž si právě nemyslím, že si to zaslouží," poznamenal.
10.1. Pracovní návštěva Slovenské republiky
Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskutečnil na pozvání
slovenského prezidenta Gašparoviče ve dnech 10. – 11. ledna 2008 pracovní
návštěvu Slovenské republiky.
Ve čtvrtek 10. 1. 2008 se prezident v Bratislavě setkal se svým slovenským
protějškem Ivanem Gašparovičem. Během pracovního oběda jednal se slovenským
předsedou vlády Robertem Ficem. V odpoledních hodinách program návštěvy
pokračoval diskusí prezidenta republiky se studenty bratislavských středních škol a
večer se prezident s manželkou Livií Klausovou zúčastnil slavnostní večeře, kterou v
prezidentském paláci na počest jejich návštěvy pořádal prezident Gašparovič se
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Slovenského národního divadla „Tančiareň“.
V pátek 11. 1. 2008 prezident republiky Václav Klaus se slovenským prezidentem a
společně s manželkami navštívili Topoľčianky, kde si prohlédli zámek – bývalé letní
sídlo prezidenta T. G. Masaryka, navštívili Národní hřebčín a poobědvali s místními
zastupiteli a představiteli Nitranského kraje.
10.1. Prezident Václav Klaus přijal polského premiéra
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedu vlády Polské
republiky Donalda Tuska, který je v České republice na oficiální návštěvě. V
srdečném rozhovoru oba představitelé potvrdili, že vztahy mezi Českou republikou a
Polskem jsou mimořádně dobré, možná vůbec nejlepší, jaké v současnosti dva státy
v Evropě mezi sebou mají. Oba státníci projednali také otázky spojené s dalším
vývojem v Evropské unii, jednání s USA o protiraketovém systému v České republice
a Polsku a také situaci kolem Kosova. Ve všech těchto momentech nalezli český
prezident a polský premiér vysokou vzájemnou shodu.
22.1. Prezident ČR přijal rumunského premiéra
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedu vlády
Rumunska Călina Popescu-Tăriceana, který je v České republice na oficiální
návštěvě. V přátelském rozhovoru oba představitelé hovořili o bilaterálních vztazích
obou zemí, o aktuálním vývoji na Západním Balkáně a o spolupráci v rámci Evropské
unie.
31.1. Klaus pro Handelsblatt: Klimatický balíček EU je tragédií
Ostré kritice podrobil český prezident Václav Klaus úsilí Evropské unie o ochranu
klimatu. V rozhovoru pro německý hospodářský deník Handelsblatt řekl, že evropský
balíček opatření a cílů souvisejících s touto politikou považuje za tragédii, a samotný
pojem "ochrana klimatu" označil za nesmyslný.
"Tento balíček je nepochybně tragickým omylem, nepochopením přírody a
nadbytečným omezováním lidské aktivity. Pro mě málem tragédií," uvedla česká
hlava státu.
EU chce balíčkem schváleným minulý týden především dosáhnout dalšího snížení
emisí skleníkových plynů, zvýšení obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie
a nárůstu podílu biopaliv v pohonných hmotách.
Český prezident v rozhovoru vyjádřil naději, že česká vláda i vlády jiných zemí EU
budou proti "byrokratickým nápadům" EU vystupovat. Zopakoval, že je zásadně proti
záměrům stanovovat limity na emise oxidu uhličitého (CO2), neboť jejich souvislost s
"relativně malou změnou klimatu" není potvrzenou vědeckou hypotézou, ale jen
politickou ideou. Také nedávná konference o klimatu na Bali byla podle Klause "jen
hromadnou demonstrací, nikoli seriózní konferencí".
"Pro mě je ochrana klimatu nesmysl. Člověk se nemůže chránit před klimatem nebo
chránit klima. Měli bychom hovořit jen o ochraně životního prostředí. Ochrana klimatu
je nedefinovatelná," vysvětlil Klaus.
Dnešní Evropa se však podle něj uchyluje k regulování shora.
Klaus rovněž polemizoval s tvrzením, že je ve svých názorech osamocený. "Ne, já
nezastupuji malou menšinu. Vyjadřuji názor většiny, mlčící většiny. Al Goreové jsou
tou hlasitou menšinou," dodal Klaus, jenž nedávno na německý trh uvedl překlad své
knihy Modrá, nikoli zelená planeta. Ta v němčině vyšla pod názvem Modrá planeta v
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ohrožení svobody některými "zelenými" ideologiemi.
K "menšině" zjevně patří i německá kancléřka Angela Merkelová, známá svým
angažováním ve prospěch ochrany podnebí. "Nejsem tím, kdo dělá taková gesta,
jako paní Merkelová, když jede do Grónska a pozoruje tání ledu. To není můj styl,"
poznamenal Klaus.
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9.1. Americký Senát podpoří zrušení víz pro Čechy
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal skupinu amerických
senátorů vedených republikánským senátorem za stát Florida Melem Martinezem.
„Bavili jsme se především o vízové politice USA a na mou přímou otázku všichni čtyři
američtí senátoři potvrdili, že budou podporovat takové legislativní změny v
amerických zákonech, které povedou co nejrychleji ke zrušení víz pro občany ČR,“
řekl po jednání Přemysl Sobotka. „Američtí kolegové mě rovněž informovali, že do
Prahy přijede v únoru ministr vnitra USA, právě kvůli otázkám spojených se zrušením
víz. Já jsem na druhou stranu vyjádřil pochopení pro to, že zrušení víz je
komplikovaný proces,“ dodal předseda českého Senátu.
Dalším klíčovým tématem byla otázka možného umístění amerického radaru
protiraketové obrany. „Američtí senátoři potvrdili, že bez ohledu na výsledek
prezidentských voleb v USA bude trvat zájem americké administrativy na umístění
radaru u nás, dokonce na to jsou vyčleněny peníze, jak mi hosté z amerického
senátu potvrdili,“ uvedl k radaru Přemysl Sobotka. „Američané mají zájem na
zapojení celého systému do struktur protiraketové obrany NATO, což jsem přivítal. A
řekl jsem svým kolegům, že je nutné všechny kroky americké strany konzultovat s
námi, že jsme citliví na jednání, které by se dalo charakterizovat jako o nás bez nás,“
uzavřel předseda Senátu.
Dalšími tématy při jednání, které se protáhlo téměř o půl hodiny, byla situace na
Kubě, bezpečnostní rizika Íránu a také vývoj politického procesu v Iráku. Řeč přišla i
na geneticky modifikované potraviny v souvislosti s blížícím se českým
předsednictvím EU.
10.1. Jednání o amerických základnách v ČR a Polsku musejí být
koordinována
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal v rámci jeho pracovní
návštěvy České republiky polského předsedu vlády Donalda Tuska.
„Měli jsme na stole dvě základní témata. Raketovou, respektive radarovou základnu
a Lisabonskou smlouvu. Informoval jsem polského premiéra, že jsem včera jednal se
skupinou amerických senátorů, a že mi potvrdili zájem USA na vybudování obou
základen bez ohledu na výsledek amerických prezidentských voleb, a že na tyto
základny jsou alokovány finanční prostředky. Premiér Tusk naopak potvrdil zájem
polské strany na transparentnosti celého procesu a také na společném postupu
zejména v právních a politických aspektech možného vzniku základen,“ uvedl
Přemysl Sobotka.
„Co se týká Lisabonské smlouvy a problematiky Unie, trochu s nadsázkou a
odlehčením jsem panu Tuskovi řekl, že Evropa musí řešit podstatné problémy, jako
je energetika a zemědělská politika, nikoliv spory o to, zda oštěpok je polský či
slovenský chráněný název, protože mě chutná tak jako tak. Poláci jsou podle
premiéra Tuska daleko proevropštější než zbylí členové přistoupivší v roce 2004, a
že u nich Lisabonská smlouva nenarazí. Já jsem panu Tuskovi sdělil, že na podzim
svolávám do Prahy jednání předsedů parlamentů zemí, které přistoupily k Unii v roce
2004 a také Rumunska a Bulharska, abychom hledali společné postupy v jednání s
Bruselem. A oba jsme se shodli, že Lisabonská smlouva dává větší prostor národním
parlamentům členských zemí v rozhodování o evropských záležitostech,“ dodal
předseda českého Senátu Přemysl Sobotka.

-717.1. Generál Henry Obering na jednání v Senátu
První místopředseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, předseda Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Richard Sequens se členy výboru
a předseda Výboru pro záležitosti EU Luděk Sefzig přijali generálporučíka Henryho
Oberinga, ředitele Protiraketové agentury Spojených států amerických. Jednání za
zavřenými dveřmi se týkalo plánu americké armády umístit na území České republiky
prvky protiraketové obrany, jejíž další část by se měla nacházet v Polsku. Cílem
setkání bylo senátorům sdělit informace, které by jim mohly pomoci v rozhodování,
zda přistoupit na americký plán.
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4.1. Ministerstvo financí podalo podnět k trestnímu řízení kvůli libyjskému
dluhu
Podle ministra Miroslava Kalouska měl podvod poškodit zájmy České a Slovenské
republiky a uvést v omyl libyjskou vládu. Na uzavřeném jednání vlády koncem
minulého roku byl projednán problém deblokace libyjského dluhu, vzniklého ještě v
době Československa. Na posledním mezivládním jednání předložila libyjská strana
dopis z roku 1997, který zpochybňuje existenci tohoto dluhu. Vzhledem k tomu, že
zmíněný dopis nemá ani základní předepsané náležitosti, obsahuje chyby a
překlepy, jedná se evidentně o snahu poškodit zájmy České a Slovenské republiky a
uvést v omyl libyjskou vládu.
Ministerstvo financí podalo na základě tohoto dokumentu podnět k šetření orgánům
činným v trestním řízení. Libyjský dluh je navíc do současnosti plně evidován v
národních bankách obou států a o jeho dořešení budou dále pokračovat jednání s
Ministerstvem financí Libye.
Trestný čin mohl podle vyjádření mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba vzniknout
během jednání o řešení zahraniční pohledávky České republiky vůči Libyi.
"Především jde o újmu státu, která vznikla možným podvodným jednáním při
vytvoření a odeslání dopisu datovaného z 16. prosince 1997, který obsahuje
informaci, že ministerstvo financí potvrdilo uzavření pohledávky," řekl Jakob.
7.1. Premiér Topolánek zahájil oficiální návštěvu Rakouska
Na jednodenní oficiální návštěvu Rakouska přiletěl do Vídně premiér Mirek
Topolánek. Hlavním bodem jeho programu bylo setkání s kancléřem Alfredem
Gusenbauerem. Vzhledem k tomu, že jde o oficiální návštěvu, byl předseda české
vlády přivítán s vojenskými poctami. Místní pozorovatelé si všímají, že ceremoniál se
odehrál výjimečně na vnitřním nádvoří Hofburgu, kde bývají vítány jen hlavy států.
Údajně je to novinka ve zdejším protokolu a Topolánek je shodou okolností prvním
premiérem, kterému se této pocty dostalo.
Topolánek se v průběhu dne setkal také s prezidentem Heinzem Fischerem,
předsedkyní Národní rady (dolní komory parlamentu) Barbarou Prammerovou, s
vicekancléřem a ministrem financí Wilhelmem Moltererem a se zástupci
podnikatelských kruhů ve Sdružení průmyslu.
Úřady vlád obou zemí před návštěvou zdůraznily, že ČR a Rakousko patří vzájemně
k největším obchodním partnerům a mají zájem na dalším rozvíjení hospodářských
vztahů. V popředí pozornosti byly i otázky evropské integrace, například Lisabonská
smlouva, rozšíření schengenského prostoru bez hraničních kontrol nebo české
předsednictví v EU v prvním pololetí příštího roku.
Došlo i na téma bezpečnosti temelínské jaderné elektrárny. Rakouští protiatomoví
aktivisté v předvečer návštěvy znovu vyzvali kancléře, aby požadoval uznání
mezinárodněprávní závaznosti takzvaných melkských ujednání o Temelínu českou
vládou, a pohrozili novými blokádami hranic.
Oba šéfové vlád se před necelým rokem dohodli na vytvoření meziparlamentní
komise, která se bezpečnostními otázkami Temelína zabývá. Podle většiny členů
komise je její práce prospěšná a přináší pozitivní výsledky, představitelé rakouských
opozičních stran a odpůrci jaderné energie však tvrdí opak.
Dalším sporným bodem byl volný pohyb pracovních sil, na němž má Česko zájem a
kterému Vídeň naopak brání uplatňováním příslušných přechodných lhůt. Řeč přišla i
na smlouvu o dodávkách obrněných transportérů od rakouské firmy Steyr pro českou
armádu, kterou česká vláda koncem loňského roku vypověděla.
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také o společných akcích k nadcházejícímu 40. výročí Pražského jara, kterými hodlají
připomenout rakouskou pomoc reformnímu hnutí v bývalém Československu a
později podporu disidentů.
7.1. V popředí jednání Topolánka a Gusenbauera Schengen a Temelín
Potřebu zlepšit spolupráci při řešení určitých problémů, které přineslo rozšíření
takzvaného schengenského prostoru bez hraničních kontrol, konstatovali český
premiér Mirek Topolánek a rakouský kancléř Alfred Gusenbauer. Oba šéfové vlád to
uvedli na společné tiskové konferenci ve Vídni, kde byl Topolánek na jednodenní
oficiální návštěvě.
Kladně hodnotili činnost meziparlamentní komise pro bezpečnost Temelína.
Topolánek rovněž oznámil, že v úterý budou pokračovat rozhovory mezi českou
vládou a dodavateli obrněných transportérů Pandur II pro českou armádu.
Schengenské téma zjevně velmi leželo na srdci především Gusenbauerovi, který
zdůraznil, že vývoj v prvních dnech po rozšíření prostoru není z rakouského hlediska
příliš dobrý a přináší údajně příliv nových uprchlíků. „Pro Rakousko je nepřijatelné,
aby žádost byla podána například v ČR nebo Polsku, a řízení pak zakončeno v
Rakousku," zdůraznil kancléř.
Také Topolánek připustil, že "je třeba zintenzivnit spolupráci policie obou zemí a
vypořádat se s migračním pohybem, který po otevření hranic nastal". "Česko je k
takové spolupráci připraveno, i když nemá (v schengenském prostoru) žádné vnější
hranice," dodal. Při podvečerním setkání s českými novináři pak dodal, že jde
především o problém Rakouska, který nesouvisí přímo s ukončením hraničních
kontrol loni v prosinci.
Rozhovor se podle něj nevyhnul ani "palčivé" otázce vzájemných vztahů Temelína.
Také Gusenbauer označil téma elektrárny za trvající problém, ale zdůraznil, že
neurčuje vztahy mezi oběma zeměmi, které jsou velmi dobré a při nichž oba státy
výrazně profitují ze vzájemné spolupráce.
Oba šéfové vlád však vyjádřili spokojenost s činností meziparlamentní komise, která
se bezpečnostním otázkám Temelína věnuje a která byla ustavena na základě jejich
dohody z loňského února. "Práci komise lze hodnotit pozitivně, přispěla ke zvěcnění
diskuse, ale ještě neskončila. Až po skončení její činnosti posoudíme, zda byly
dohody z Melku splněny a zda bude možné tento proces ukončit," řekl Gusenbauer.
Topolánek popřel zprávy, které se objevily v rakouských médiích a podle nichž se již
česká vláda zabývá návrhem na výstavbu dalších dvou bloků Temelína.
Ke sporu kolem miliardové dodávky obrněných transportérů rakouské firmy Steyr pro
českou armádu Topolánek řekl, že česká vláda bude v úterý 8. 1. 2008 znovu se
zástupci amerických vlastníků firmy vyjednávat. Podle něj jsou otevřeny všechny
možnosti - od pokračování obchodu až po novou soutěž. Premiér uvedl, že by si přál
dohodu. Česká vláda se nedávno rozhodla od dodávek ustoupit kvůli neplnění
závazků ze strany zbrojovky.
Gusenbauer řekl, že Rakousko má na obchodu zájem kvůli tomu, že by po ukončení
kontraktu mohla být ohrožena pracovní místa. Jinak s dodávkou zhruba dvou stovek
obrněných transportérů Pandur rakouská vláda nemá nic společného a nenechala si
ani vypracovat žádnou studii na toto téma, jak tvrdí rakouský tisk, uvedl Gusenbauer.
K dalším projednávaným otázkám patřil například společný postup obou zemí při
přípravě silniční směrnice EU tak, aby tranzitní doprava nezatěžovala nadměrně obě
země, nebo při obsazování postů evropských komisařů středoevropskými zeměmi po
roce 2014. Jednalo se i tom, že při českém předsednictví v EU v příštím roce by měly
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přístupové dohody Srbska.
Topolánek uvedl, že nabídl rakouské straně odprodej takzvaných emisních
povolenek, protože česká strana má volné kvóty, zatímco Rakousko má potíže s
plněním kjótských ujednání o snižování emisí skleníkových plynů.
Připraveno je podle něj i společné memorandum o výstavbě dálnice mezi Vídní a
Brnem, které má mimo jiné definovat i trasu dálnice. Na dotaz ČTK upřesnil, že platí
původní trasa přes Mikulov.
Oba premiéři také oznámili, že byly v podstatě ukončeny přípravy společných akcí,
kterými hodlají obě země připomenout 40. výročí událostí za takzvaného Pražského
jara 1968 a rakouskou pomoc reformnímu hnutí v bývalém Československu a později
podporu disidentů.
Topolánek se setkal i s prezidentem Heinzem Fischerem, předsedkyní dolní komory
parlamentu Barbarou Prammerovou, s vicekancléřem a ministrem financí Wilhelmem
Moltererem a se zástupci podnikatelských kruhů. K tomuto setkání řekl, že rakouští
podnikatelé si nepřejí omezení pohybu pracovních sil, které vůči novým zemím EU
nadále prosazuje vídeňská vláda.
7.1. Premiér Topolánek jednal ve Vídni s rakouským kancléřem a prezidentem
Předseda vlády Mirek Topolánek uskutečnil jednodenní návštěvu Rakouska za
účelem jednání se spolkovým kancléřem Alfredem Gusenbauerem a prezidentem
Rakouské republiky Heinzem Fischerem. Mimo jiné se rovněž setkal s předsedkyní
Národní rady Barbarou Prammerovou, s vicekancléřem, ministrem financí a
předsedou ÖVP Wilhelmem Moltererem a se zástupci Sdružení průmyslu Rakouské
republiky.
Na programu oficiálních rozhovorů byl volný pohyb pracovních sil, mírové využívání
jaderné energie a aktuální zahraničně-politické otázky, například vývoj v regionu
západního Balkánu a jeho přiblížení evropským strukturám, otázky evropské
integrace a ekonomické spolupráce. Náš premiér tímto opětoval návštěvu
rakouského kancléře Alfreda Gusenbauera, který byl hostem Mirka Topolánka 27.
února minulého roku v Praze.
Na tiskové konferenci po rozhovorech s kancléřem Alfredem Gusenbauerem
zdůraznil premiér Mirek Topolánek, že jeho první letošní zahraniční cesta vedla do
sousední Rakouské republiky. Český premiér uvedl, že jednání byla o prvních
zkušenostech se vstupem České republiky do Schengenského prostoru. Oba státníci
během jednání konstatovali, že i přes pozitiva byl zaznamenán v posledních dnech
zvýšený migrační pohyb, čemuž by se obě země měly věnovat. Dalším bodem
jednání byla ratifikace lisabonské smlouvy a české předsednictví EU.
Co se týče Temelínu, oba státníci konstatovali, že vyčkají závěrů česko-rakouské
meziparlamentární komise a s její činností vyjádřili spokojenost. Jednání se
nevyhnula zakázce obrněných transportérů. Předseda vlády uvedl, že dojde k
jednáním s firmou Steyr a otevřeny jsou podle něj všechny možnosti - od
pokračování obchodu až po novou soutěž. Premiér Mirek Topolánek a kancléř Alfred
Gusenbauer na tiskové konferenci po jednání také uvedli, že hovořili o společných
akcích k nadcházejícímu 40. výročí Pražského jara, kterými hodlají připomenout
rakouskou pomoc reformnímu hnutí v bývalém Československu a později podporu
disidentů.
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premiéra
Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek přijal zvláštního koordinátora Paktu
stability pro jihovýchodní Evropu Erharda Buseka.
Předseda vlády Mirek Topolánek a koordinátor Erhard Busek mimo jiné jednali o
možnostech dalšího rozvoje západního Balkánu a pokroku reforem v jednotlivých
zemích. Pro Českou republiku představují země západního Balkánu dlouhodobou
prioritu v zahraniční politice. Během našeho předsednictví EU v roce 2009 bude tato
problematika jedním z hlavních úkolů.
Nejspolehlivější prostředek zajišťující dlouhodobou stabilitu a bezpečnost zemí
západního Balkánu je jejich co nejrychlejší integrace do Evropské unie. Řekl to
premiér Mirek Topolánek po schůzce se zvláštním koordinátorem Paktu stability
Erhardem Busekem.
„Rádi bychom dosáhli co největšího pokroku zemí západního Balkánu na cestě
evropské integrace. Naše země přikládá velký význam regionální spolupráci. Jedná
se o dlouhodobý a strategický úkol,“ řekl po schůzce předseda vlády Topolánek.
Koordinátor Paktu Eduard Busek si váží aktivit České republiky při rozvoji regionální
spolupráce a podpoře stabilizace zemí západního Balkánu. „Děkuji za podporu ČR,
která trvá už od roku 1996. Výsledky Paktu stability hodnotíme velmi pozitivně,“ uvedl
po jednání Busek.
Česká republika se také aktivně podílí na činnosti Regionální rady pro spolupráci a
převzetí odpovědnosti regionem za řízení regionální spolupráce, radě přispěla na její
činnost 50 000 €. ČR finančně i odborně podpoří i další regionální aktivity, aby po
předání odpovědnosti regionu Paktem stability spolupráce neustala.
Dr. Erhard Busek
Narodil se v roce 1941 ve Vídni. Vystudoval práva, v roce 1964 nastoupil svoji
profesionální kariéru a pracoval jako poradce poslanců Rakouské lidové strany. V
roce 1976 vstoupil do místní politiky. V roce 1978 se stal vídeňským radním a
zastával až do roku 1987 funkci místostarosty. V roce 1989 byl ministrem pro vědu a
výzkum. Od roku 1994 do roku 1995 zastával funkci ministra školství. V roce 1991
byl zvolen předsedou Rakouské lidové strany a vicekancléřem byl od roku 1991 do
roku 1995. Od roku 2000 do roku 2001 byl zástupcem Rakouska pro rozšíření EU.
Ministři zahraničí zemí EU zvolili v listopadu 2001 Erharda Buseka zvláštním
koordinátorem Paktu stability.
Pakt Stability
Vznikl 10. 6. 1999 na summitu EU jako reakce na kosovskou krizi. Tímto krokem EU
iniciovala důležitou regionální strukturu a podpořila proces reforem v celém regionu.
Pakt stability svými aktivitami podporuje vzájemnou spolupráci mezi zeměmi
jihovýchodní Evropy, jakož i jejich politickou, ekonomickou a bezpečnostní integraci s
Evropou.
9.1. Vláda na svém zasedání schválila garanci OH
Jedním z bodů jednání na zasedání vlády byly právní záruky možným olympijským
hrám konaným v Praze v roce 2016. S těmito zárukami vláda souhlasila, ale vláda na
tomto zasedání nejednala o finanční garanci (garanční prohlášení).
10.1. Český premiér jednal s předsedou vlády Polska Donaldem Tuskem
Premiér Mirek Topolánek dopoledne přivítal ve svém úřadu předsedu vlády Polské
republiky Donalda Tuska. Oboustranná jednání se uskutečnila mezi čtyřma očima v
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republiky proběhla v Hrzánském paláci. Oba premiéři hovořili na tiskové konferenci.
Předmětem vzájemných rozhovorů byly možnosti ekonomické a investiční
spolupráce, energetické bezpečnosti. Dalším diskutovaným tématem byl systém
protiraketové obrany a umístění jeho prvků na území obou republik.
Polský premiér přijel na jednodenní návštěvu České republiky a byl také přijat
prezidentem republiky Václavem Klausem. V odpoledních hodinách byl polský
předseda vlády hostem předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka.
Na tiskové konferenci se oba premiéři shodli na velmi dobrých vztazích mezi oběma
zeměmi i mezi oběma premiéry. Předseda vlády Donald Tusk konstatoval, že oba
státníci a delegace jednali o otázkách energetické bezpečnosti a bezpečnosti vůbec.
Obě strany podle něj dojednaly společné stanovisko týkající se protiraketové obrany.
Z jednání vyplynulo, že názory obou stran na tento problém jsou shodné a polský
premiér uvedl, že obě země budou nadále koordinovat své postupy.
Premiér Mirek Topolánek v úvodu pochválil, že se s polským premiérem poslední
dobou vidí velice často (čtyřikrát během necelých dvou měsíců) a vyzdvihl historicky
dobré vztahy mezi oběma státy, kdy toto konstatování není pouze formální. Ve své
řeči se mimo jiné zmínil, že se obě strany zabývaly problémem energetické
bezpečnosti, kdy "produktovody" mají míjet střední Evropu. V oblasti ekonomiky náš
předseda vlády zdůraznil skutečnost, že s Polskem máme vyrovnanou obchodní
bilanci a náš severní soused je naším třetím největším obchodním partnerem. V
politické oblasti podle premiéra Mirka Topolánka máme shodné postoje i v rámci EU.
"Máme stejnou prioritu ve vztahu k východním zemím - Ukrajině a Bělorusku," řekl
náš premiér. Co se týče otázek protiraketové obrany, podtrhnul skutečnost, stejně
jako jeho polský protějšek, že se shodli během jednání v této problematice na všem.
"Kvalita je důležitější než rychlost," shrnul premiér Mirek Topolánek názor obou stran
na probíhající vyjednávání Polska a Česka s USA.
Donald Tusk
Narodil se 22. 4. 1957 v Gdaňsku, je ženatý a má dvě děti. Vystudoval Fakultu
humanitních věd, obor historie Gdaňské univerzity. Na univerzitě se podílel na
vytvoření Studentské komise Solidarity, což bylo reakcí na smrt studenta Stanisława
Pyjase, který zemřel v rukou tajné policie. Spolupracoval s odborovým hnutím
pobřežní oblasti (Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża), organizoval skupinu
samostudia a tištění samizdatových publikací a literatury. Byl spoluzakladatelem
Nezávislého svazu polských studentů (Niezależne Zrzeszenie Studentów) v
Gdaňsku. Vedl hnutí Solidarita v Námořním vydavatelství (Wydawnictwo Morskie) a
byl redaktorem týdeníku Solidarity "Samospráva" (Samorządność). Sedm let rovněž
pracoval jako dělník v družstvu Świetlik.
Stal se jedním ze zakladatelů strany Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) a v
dubnu 1994 spolu s bývalým premiérem T. Mazowieckým sjednotil KLD a
Demokratickou unii v Unii svobody. Stal se místopředsedou této strany. Ve volbách v
roce 1997 byl zvolen vicemaršálkem senátu. V roce 2001 spoluzakládal stranu
Platforma Obywatelska a v roce 2003 se stal jejím předsedou, kterým je dosud. V
letech 2001 až 2005 byl místopředsedou Sejmu, poslancem Sejmu je od roku 2005
do současnosti. V roce 2007 se stal premiérem Polské republiky.
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důležitější než rychlost
Na tiskové konferenci po jednání polské a české delegace zdůraznili premiéři obou
států, že v případě raketové obrany se nejedná o závody s časem. Premiér M.
Topolánek: Pokud jde o jednání s USA o radaru, kvalita je důležitější než rychlost.
Novináři se také především ve svých dotazech zaměřili na témata týkající se
trojstranného jednání Česka, Polska a USA o protiraketové obraně. Předseda vlády
ČR Mirek Topolánek upozornil však přítomné zástupce médií, že jednání mezi
polskou a českou stranou se z devadesáti procent netýkala vůbec této problematiky.
Předseda vlády Polské republiky Donald Tusk na úvod k tématu protiraketové obrany
uvedl, že s uspokojením přijal stanovisko vlády České republiky a premiéra Mirka
Topolánka. Podmínky, o kterých Polsko vyjednává, byly podle Donalda Tuska přijaty
českou stranou s pochopením. Dále mluvil o nejbližší budoucnosti vzájemných
vztahů k této otázce a konstatoval, že oba státy budou koordinovat své další postupy
a budou si vzájemně vyměňovat informace. „Jsme přesvědčení, že cyklus rozhovorů
a jednání by měl být společný,“ dodal polský premiér, čímž měl na mysli i rozhovory s
třetí stranou. Podle Donalda Tuska jednání nemá nic společného s koncem
volebního období amerického prezidenta George Bushe a není také třeba čekat na
prezidentské volby. „Nejde však o žádný závod s časem,“ uvedl předseda vlády
Polské republiky.
Premiér Mirek Topolánek podotknul ve své odpovědi na jeden z dotazů novinářů, že
česká strana ještě s USA neuzavřela žádnou dohodu. Upozornil na skutečnost, že
naše názory s USA nejsou shodné, i když jsou si podobné. Například s USA panuje
shoda týkající se právních záležitostí.
Česká vláda v ideálním případě předloží parlamentu smlouvy upravující umístění
amerického radaru v zemi po bukurešťském summitu NATO během dubna. Dodal
však, že celý proces mohou zbrzdit "vnější vlivy", mezi které například patří splnění
požadavků Česka. Proto si vláda podle českého premiéra Mirka Topolánka žádný
pevný termín pro konec jednání s USA nestanovila. "Platí věta, že kvalita je
důležitější než rychlost," zdůraznil premiér.
11.1. Spojenectví s ČR Polsku usnadní vyjednávání s USA o základně
Spojenectví Polska s Českou republikou usnadní Varšavě vyjednávání se Spojenými
státy o protiraketové základně. USA chtějí v ČR umístit protiraketový radar a v Polsku
desítku raket. Češi sice na Poláky nebudou čekat s ukončením rozhovorů, ale mohou
pozdržet ratifikaci smlouvy, dokud jednání s Washingtonem neskončí Varšava.
Vyplývá to podle polských deníků z rozhovorů, které absolvoval polský premiér
Donald Tusk ve čtvrtek 10. 1. 2008 v Praze.
Polští vyjednávači budou moci po návštěvě premiéra v Česku, kde se setkal se svým
protějškem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem, snadněji
Američanům klást tvrdé podmínky, napsal list Rzeczpospolita. Dokud Polsko nebude
souhlasit s umístěním základny, nepostaví Česká republika podle deníku na svém
území radar. "To znamená, že můžeme tvrdě požadovat, aby Spojené státy výměnou
za souhlas zvýšily protivzdušnou obranu Polska," uvedl list.
Polsko se domáhá od Američanů také záruky, že najdou peníze na vybudování
základny a že se zintenzívní polsko-americká vojenská spolupráce. Čeští experti se
zamýšlejí nad tím, zda by Praha neměla jít ve stopách Varšavy a začít vyjednávat
důrazněji, píše Rzeczpospolita, která připomíná, že česká vláda nikdy nemluvila o
dodatečném zvýšení bezpečnosti státu, protože doposud soudila, že sama
přítomnost radaru zvýší bezpečnost země.
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by to mohlo pomoci v jednáních s Američany. List Dziennik však zdůrazňuje, že Češi
nechápou jednání jako handlování a nebudou na Poláky čekat.
11.1. Ilegálů na německo-českých hranicích přibylo
Nedávné zrušení kontrol na německo-českých hranicích údajně vedlo k prudkému
nárůstu ilegálních přechodů hranic. Uvedl to německý deník Bild s odvoláním na
údajně důvěrné statistiky německé policie. Německé ministerstvo vnitra hovoří jen o
mírném nárůstu. Je však patrné, že od 21. prosince loňského roku, tedy od rozšíření
schengenského prostoru na východ, byly v německo-českém pohraničí zadrženy
stovky osob, které tam neměly co pohledávat.
Bild tvrdí, že od zrušení kontrol do tohoto pondělí bylo v německo-českém pohraničí
zadrženo 614 ilegálů. Pro srovnání Bild uvádí, že během celé první poloviny
loňského roku bylo na 1253 kilometrů dlouhé německé hranici s Polskem a Českem
zadrženo 484 nelegálních uprchlíků.
Přitom se podle Bildu kontroly v okolí hranic provádějí jen namátkově, zastaven je
zhruba jen každý dvoutisící vůz. Všechny ostatní automobily přes otevřené hranice
projíždějí zcela volně. Experti údajně odhadují, že počet statisticky nezjištěných
protizákonných překročení hranic je ve skutečnosti ještě zhruba desetkrát vyšší.
Přesnost informací bulvárního listu zpochybnil mluvčí německého ministerstva vnitra.
Podle něj zjištěných ilegálních příjezdů do Německa v uvedeném období nebylo 614,
ale ve skutečnosti jen 425. "Nenastal žádný významný nárůst," uvedl zdroj citovaný
agenturou DPA. Zpochybnil také statistiku z loňského roku, kterou Bild uvedl pro
srovnání. Konkrétní čísla za loňský rok však neuvedl.
Mluvčí také potvrdil, že v určité vzdálenosti od hranic byla posílena údajně o
Čečence nebo osoby, které už v Polsku nebo Česku zažádaly o azyl a není prý
problém je do sousedních zemí vrátit.
Podle expertů jsou ilegály často lidé, kteří na otevření hranic delší dobu čekali, a
současná vlna ilegálních přechodů podle nich opadne. V Braniborsku prý zjistili, že
mnoho z nich má ve skutečnosti namířeno do Belgie, Francie a Rakouska. Podle listu
Mitteldeutsche Zeitung se patrně potvrzuje, že hlavním problémem jsou údajně příliš
propustné vnější hranice schengenské zóny, s Běloruskem nebo Ukrajinou, odkud
mnoho běženců přichází.
O nárůstu počtu zadržených osob v souvislosti s ilegálním překročením hranic se v
rozhovoru pro Mitteldeutsche Zeitung zmínil i šéf německých policejních odborů
Konrad Freiberg. "Počet zadržení podstatně a nesmírně narostl," řekl Freiberg. Šéf
policejních odborů doložil svá tvrzení na příkladu německo-polských hranic.
Například v blízkosti delší společné hranice mezi Polskem a spolkovou zemí
Braniborsko bylo od 21. prosince do 6. ledna zadrženo 250 ilegálů. Mnoho z těchto
lidí podle Freiberga pochází z Ukrajiny a dalších států východní Evropy, ale jsou mezi
nimi i Vietnamci.
Německé policejní odbory protestovaly proti zrušení kontrol ještě před rozšířením
Schengenu, neboť se obávaly především nárůstu kriminality v pohraničí. "Nastalo to,
čeho jsme se obávali. Varovali jsme před předčasným otevřením hranic. Teď musíme
změnit kurz, abychom lidi před ilegálním přistěhovalectvím ochránili," zdůraznil
Freiberg.
Saský premiér Georg Milbradt si před pár dny odnesl z návštěvy policejní centrály v
Horní Lužici poznatek, že počet trestných činů v této příhraniční oblasti po 21.
prosinci ve srovnání s předchozím rokem dokonce klesl.
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představitelů Křesťanskosociální unie (CSU) údajně řekl, že u česko-německých
hranic počet trestných činů nevzrostl, ovšem s výjimkou právě ilegálních překročení
hranic. Podle Becksteina však i to jen dokazuje, že mobilní kontroly v příhraničí
fungují.
14.1. Topolánek v rakouském časopisu odmítá zprávy o zvýšené migraci
Přes Českou republiku neproudí do Rakouska žádné zástupy uprchlíků, zdůraznil
premiér Mirek Topolánek v rozhovoru, který přináší rakouský týdeník Profil. Pokud
jde podle Topolánka o čečenské žadatele o azyl, české úřady Rakousko v minulosti
opakovaně na tento problém upozorňovaly, rakouská strana však na tato varování
prakticky vůbec nereagovala.
Český premiér tak odpovídá na rakouské výtky z minulých dnů. Už minulý týden v
této souvislosti poznamenal, že za problémy s utečenci si Rakousko může samo.
Pokud jde o volný pohyb pracovních sil, který Rakousko dlouhodobě omezuje,
Topolánek v nejnovějším rozhovoru zdůraznil, že Česko není v Evropské unii žádnou
problémovou zemí a nebylo jí ani při vstupu do unie. "Chtěli bychom, aby Rakousko
co nejrychleji zrušilo moratorium na volný pohyb pracovních sil, protože to
považujeme za příklad nespravedlivé diskriminace Rakouska vůči Česku. Pro české
občany je to signál, že Rakušané je stále považují za občany druhé kategorie," cituje
Profil českého premiéra.
Topolánek zároveň připomněl, že uvolnění pohybu pracovních sil by bylo především
symbolické, protože by stejně prakticky žádní další pracovníci z ČR do Rakouska
nepřišli. Poukázal na to, že i nynější dohodu o počtu takzvaných pendlerů, tedy osob
dojíždějících denně za prací přes hranice, česká strana nevyužívá ani z jedné třetiny.
A dohodu o kvalifikovaných pracovních silách využilo dosud pouhých 17 českých
občanů.
Předseda vlády v rozhovoru dále naléhal na lepší spolupráci při budování moderních
dopravních spojení mezi oběma zeměmi. Pokud jde o železniční tahy, měly by podle
něj Praha a Vídeň společně lobbovat v Bruselu, protože na modernizaci železničních
koridorů jsou k dispozici finanční prostředky EU. A pokud jde o dálnice, měla by být
věnována pozornost vedle spojení Prahy a Brna s Vídní také dálnici z Prahy do
Lince.
V závěru vyjádřil Topolánek pochopení pro názory prezidenta Václava Klause na
globální oteplování a klimatické změny. "Na Zemi dochází neustále ke klimatickým
změnám a člověk se na nich jistě také podílí. Jde ale o polemiku s pseudovědeckými
teoriemi, které vliv člověka na klima přehánějí a chtějí vkládat miliardy dolarů do
nejistých opatření. A v tom můžu s panem Klausem jen souhlasit," uvedl Topolánek.
14.1. Státní kancléř a generální tajemník Státní rady ČLR Chu Ťien-min hostem
našeho premiéra
Na pracovní snídani se setkal předseda vlády ČR Mirek Topolánek s čelním
představitelem čínské vlády. Ve dnech 14. a 15. ledna byl na oficiální návštěvě
České republiky státní kancléř a generální tajemník Státní rady (vlády) Čínské lidové
republiky pan Chu Ťien-min s delegací. Vysoký čínský představitel zahájil svůj pobyt
v naší republice pracovní snídaní s předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem. V
poledne byl čínský host pozván k obědu místopředsedou vlády pro evropské
záležitosti Alexandrem Vondrou.
Tématy jednání byly bilaterální vztahy, které se vyvíjí v rámci možností danými
rozdíly v politických a hodnotových systémech a nesouměřitelností co do velikosti a

- 17 mezinárodního významu. Těžištěm česko - čínských styků je ekonomika a obchod,
která se vyvíjí dynamicky, i když s výrazným deficitem české strany. Jedním z
ekonomických témat byla i možnost odbourání netarifních bariér obchodu z čínské
strany a zpřehlednění podmínek pro podnikání na čínském trhu.
Mezi zahraničně-politická témata patří pozvánka na připravovaný sedmý summit
ASEM (Asia-Europe Meeting, Asijsko-evropské setkání), jehož organizátorem je Čína
v roce 2008. Česká republika se tohoto summitu účastní nejen jako členský stát EU,
ale i jako budoucí předsednická země. Mezi dalšími body politických jednání obou
stran byla informace o situaci v Tchajwanské úžině, otázky v souvislosti s
dodržováním lidských práv v Číně a v neposlední řadě také možnosti přispění Číny v
boji proti terorismu.
15.1. Čechům zřejmě s předsednictvím pomohou i experti ze zahraničí
Česku během jeho předsednictví Evropské unii v první půlce roku 2009 budou s
naplňováním této role asi pomáhat i zahraniční experti. Nyní probíhají jednání s
dalšími státy EU, které by je Praze mohly "zapůjčit". ČTK to řekla Michaela Jelínková,
mluvčí místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry.
Právě vicepremiér také spolu s tajemníkem švédského ministra zahraničí pro
evropské záležitosti Hakanem Jonssonem vyjádřil obavy z toho, jak bude mezi
unijními institucemi sdílena moc po vstupu nové reformní smlouvy EU v platnost.
Lisabonská smlouva totiž počítá vedle dosavadního rotujícího předsednictví s
vytvořením stálého předsedy, který bude volen vždy na dva roky.
Vondra uvedl, že je zapotřebí zajistit rovnováhu mezi novým předsedou a
šestiměsíčním předsednictvím členských zemí. Nový předseda by měl například
šéfovat summitům EU, tedy setkáním hlav států a vlád, zatímco zástupci
předsednické země by stáli v čele klasických rad ministrů či různých pracovních
skupin. Podle švédského diplomata bude nová smlouva pro rotující předsednictví
"noční můrou" rozvracející celé prostředí.
"V plánu to je, jednání v této věci probíhají," řekla o možnosti využití pomoci cizích
expertů mluvčí Vondry, který o předsednictví jednal ve Štrasburku i s českými
europoslanci a sešel se také s komisařkou Margot Walströmovou. Zatím však není
zcela jasné, jaké posty tito zahraniční experti obsadí, ani to, jaký bude jejich počet či
z jakých budou pocházet zemí. Vše je zatím předmětem jednání.
O možnosti využití cizích expertů v neděli 13. 1. 2008 v České televizi hovořil i šéf
Strany zelených Martin Bursík. "Pozitivní je to, že...tam, kde bychom nějak nestačili s
dechem nebo neměli dostatek odborníků, takže si je můžeme vlastně vypůjčit i ze
zahraničí," řekl v pořadu Otázky Václava Moravce.
Podle Jelínkové by cizinci mohli působit na jednotlivých ministerstvech či na úřadu
vlády. "Je to standardní akce při každém předsednictví," řekla. "Žádná invaze
nehrozí," poznamenala. Tyto experty prý bude možné spočítat na prstech dvou
rukou.
Pocházet by mohli z jakékoli země, která má zkušenosti s předsednictvím EU. Nyní
například v čele sedmadvacítky stojí Slovinsko, tedy první stát z nových členských
zemí. Před ním tuto roli zastávalo Portugalsko a Německo. Je ale také možné, že by
Praha mohla spolupracovat s Francouzi, kteří budou Čechům těsně předcházet, či
naopak se Švédy, kteří po nich budou následovat.
15.1. Místopředseda vlády A. Vondra: Je nutné zvýšit export do Číny
Na tiskové konferenci po jednání s generálním tajemníkem čínské vlády Chu Ťienminem ocenil vicepremiér Vondra mimo jiné i pokrok v dodržování lidských práv v
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čínská delegace vedená kancléřem a generálním tajemníkem čínské vlády Chu Ťienminem. Po pracovní snídani s premiérem Mirkem Topolánkem se čelný představitel
čínské vlády setkal s vicepremiérem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou.
Oba státníci po jednání na tiskové konferenci zhodnotili vzájemné vztahy obou zemí.
Náš představitel zdůraznil důležitost setkání ve světle toho, jak neustále roste
význam Číny v globálním měřítku. Bez této miliardové velmoci nelze řešit žádný
lokální konflikt v Asii ani většinu globálních problémů. Druhým bodem, pro který
vzájemná jednání byla důležitá, uvedl místopředseda vlády Alexandr Vondra
skutečnost, že Česká republika bude v roce 2009 předsedat EU. Oba tyto body se
podle našeho představitele ovlivňují.
Při hodnocení vzájemných vztahů uvedl místopředseda vlády, že jim dominuje
ekonomika a nevidí v této oblasti problém, který by nebyl řešitelný. „Existují tři oblasti,
které zasluhují naší pozornost, aby problémy byly odstraněny,“ uvedl Alexandr
Vondra a jmenoval vysoký deficit obchodní bilance a v této souvislosti zdůraznil
nutnost zvýšení našeho exportu do Číny. Druhým problémem je podle něj ochrana
duševního vlastnictví a třetím pak ochrana spotřebitele.
V oblasti lidských práv místopředseda Alexandr Vondra upozornil, že příští rok,
během našeho půlročního předsednictví EU, bude oslavováno výročí dvaceti let od
pádu „železné opony“ a tématem roku bude "Evropa bez bariér". Podle
místopředsedy Alexandra Vondry to neznamená odstraňování překážek jen v
ekonomické sféře, ale i v oblasti humanitární. Náš představitel uvedl, že spolu s
čínským, představitelem mluvili o této oblasti a oba „konstatovali zájem o přinášení
dobrých zpráv“.
"Vnímáme to, že Čína patří k zemím, kde se situace zlepšuje, ale samozřejmě to trvá
déle, než by si mnozí z nás přáli," řekl místopředseda Alexandr Vondra. Dále uvedl,
že čeští a čínští politici se budou v nadcházející době setkávat na různých úrovních a
budou mluvit i o lidských právech.
15.1. České i německé úřady odmítají tvrzení deníku Bild o nárůstu ilegální
migrace
V minulém týdnu psal německý deník Bild o nárůstu beženců mezi SRN a ČR. Deník
psal o tom, že po vstupu České republiky do schengenského prostoru bylo zadrženo
v německo-českém pohraničí 614 nelegálních migrantů a srovnává počty z minulého
roku (484 zadržených osob za 1. pololetí). Bild dále na svých stránkách píše mimo
jiné o tom, že kontroly v okolí hranic se provádějí namátkově a v nedostatečném
množství.
Podle vyjádření ředitelky odboru a tiskové mluvčí Ministerstva vnitra Jany Malíkové
odmítá Česká republika tvrzení, že od zrušení kontrol na česko - německé hranici
došlo k drastickému nárůstu ilegálních přechodů státních hranic. „Na česko-německé
hranici jsme zaznamenali určitý počet případů, kdy cizinci ze třetích zemí, kteří mají
povolený pobyt pouze na území České republiky, z neznalosti příslušné právní
úpravy, vstoupili na území SRN a tím se vlastně ocitli v nelegální pozici,“ uvádí Jana
Malíková.
V rámci readmisní dohody bylo německou stranou vráceno na naše území od
21.12.2007 do 14.1.2008 celkem 248 osob, z toho pouze 26 cizinců se nacházelo v
nelegálním postavení. Ostatní cizinci z neznalosti nové právní úpravy, kterou vstup
České republiky do Schengenu přinesl, nerespektovali územní platnost svého víza.

- 19 Rovněž mluvčí německého ministerstva vnitra zpochybnil informace deníku Bild a
uvedl, že v oblasti nelegální migrace nenastal žádný významný nárůst. Dále
německé ministerstvo vnitra také zpochybnilo statistiky uvedené v tomto deníku.
16.1. Alexandr Vondra: Omezení pracovního trhu vůči novým členským zemí
EU je nefér
Místopředseda pro evropské záležitosti kritizoval selektivnost některých zemí EU,
které mají zájem jen o odborníky z nových zemí EU. „Migrace za prací v době po
rozšíření nemá negativní vliv na trhy práce v hostitelských zemích," uvádí se ve
včerejší (15. 1. 2008) zprávě nevládní organizace ECAS (European Citizen Action
Service). Zpráva přitom dále konstatuje, že omezení bránící lidem z nových
členských zemí EU, včetně Česka či Slovenska, pracovat v některých starých státech
společenství jsou sice z právního hlediska v pořádku, avšak popírají ducha unijních
smluv. Zpráva dále kritizuje, že jen deset zemí EU otevřelo svůj trh nově příchozím
zemím Bulharsku a Rumunsku.
„Neustále opakujeme, že ochranná opatření, která uplatňuje do dneška Německo,
Rakousko a myslím, že ještě asi další tři země, jsou neodůvodněná, nesmyslná a
jsou samozřejmě nefér,“ uvedl Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské
záležitosti pro Český rozhlas. Dodal, že právě včera jednal s našimi europoslanci o
tomto problému a budou chtít tuto otázku otevřít při jednání Evropského parlamentu.
„V roce 2009 přijde období, kdy se bude znovu vyhodnocovat oprávněnost těchto
opatření. Německo a další státy budou mít právně možnost opatření prodloužit do
roku 2011, ale očekáváme, že se k tomu postaví čelem a otevřou svůj trh práce,“ řekl
místopředseda A. Vondra.
Dále Alexandr Vondra kritizoval selektivní metodu těchto některých států EU, kdy tyto
státy jednají v oblastech, kde je to pro ně výhodné, chtějí například inženýry a
ignorují požadavek, aby otevřeli pracovní trh úplně. Měli by podle našeho
místopředsedy jednat v duchu základních čtyř principů, na kterých evropská
integrace stojí, tzn. svoboda pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu. „Myslím si, že v
tom je deficit a musí se odstranit,“ řekl Alexandr Vondra.
Místopředseda pro evropské záležitosti poukázal mimo jiné na fakt, že naše
republika neuzavřela pracovní trh pro Rumunsko a Bulharsko a přitom se
diskutovalo, jestli to náš pracovní trh nepoznamená negativně. Dneska je problémem
českého pracovního trhu podle Alexandra Vondry spíše nedostatek pracovních sil.
„Tyto strachy jsou skutečně naprosto neodůvodněné. Hraničí často s hysterií a je
třeba s tím svádět zápas,“ říká k problémům otevřenosti pracovního trhu
místopředseda pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.
17.1. Stoiberovi bude se snižováním byrokracie radit i Pavel Telička
Bývalému bavorskému premiérovi Edmundu Stoiberovi bude se snižováním
administrativní zátěže pro evropské firmy radit i bývalý český eurokomisař Pavel
Telička. Bude členem patnáctičlenné skupiny expertů, kteří v čele se Stoiberem mají
za úkol snížit administrativní zátěž pro evropské firmy o čtvrtinu do roku 2012.
Složení komise zveřejnila Evropská komise v den prvního zasedání skupiny.
Stoiberovi, který je znám mimo jiné podporou sudetským Němcům ve sporech s
českou vládou, bude pomáhat i šéf britské komise pro lepší regulaci Rick
Haythornthwaite či bývalý šéf Evropské konfederace odborových svazů (ETUC)
Candido Mendez a další lidé z podnikatelské sféry či neziskového sektoru.
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jen možné," uvedl Stoiber s tím, že Evropa musí dát přednost myšlenkám a inovaci
bez byrokratických překážek.
Funkční pověření skupiny je tříleté, první výsledky práce v podobě návrhů Evropské
komisi by mohly vzniknout ještě v letošním roce, řekl ČTK Telička po úvodním
jednání Stoiberovy skupiny. "To hlavní nás čeká v druhé polovině roku a na začátku
roku příštího, aby se to poté mohlo rozvinout do podoby legislativních návrhů,"
poznamenal Telička.
O návrzích bude podle jeho slov skupina informovat nejen komisi, na jejíž zadání
vznikla, ale také veřejnost. Vzniknou podle něj i webové stránky, na kterých budou k
dispozici informace o práci skupiny. Podle Teličky hodlá skupina informovat veřejnost
co nejvíce otevřeně, i když mohou nastat případy, například související s obchodním
tajemstvím či citlivými údaji o firmách, kdy tomu tak nemusí být.
Co bude mít konkrétně ve skupině Telička na starosti, zatím ještě není rozhodnuto.
Počítá se ale s tím, že každý ze členů bude mít jednu oblast celé agendy jako hlavní,
v níž bude působit jako zpravodaj pro své kolegy, jednu pak jakoby vedlejší. "Do
příštího jednání bychom měli předložit asi tři oblasti, u kterých jsme připraveni dělat
zpravodaje," dodal.
Patnáctičlenná skupina se nyní mimo jiné seznámí se zprávou komise týkající se
zavádění prvního balíčku na snižování administrativních nákladů, který EK přijala loni
v červenci. Cílem je na administrativních nákladech ušetřit zhruba 1,3 miliardy euro
(podle aktuálního kurzu asi 34 miliard korun).
17.1. Jednání Bezpečnostní rady státu: Radar přispěje ke zvýšení bezpečnosti
ČR
Důležitého jednání Bezpečnostní rady státu ČR se zúčastnil premiér Mirek
Topolánek, ředitel Agentury pro protiraketovou obranu USA generál Henry Obering a
velvyslanec USA v České republice Richard Graber. Ústředním bodem jednání byla
aktuální problematika protiraketové obrany. Generál Henry Obering se v Praze
rovněž zúčastnil Semináře k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do
budování systémů protiraketové obrany (Czech Republic - US BMD Industry,
Research And Business Seminar), který premiér označil jako bezprecedentní.
Po ukončení BRS ČR předseda vlády Mirek Topolánek prezentoval výsledky jednání
jako pokrok v jednáních o umístění radiolokační jednotky na území ČR. Jednající
strany zdůraznily reálnost možnosti teroristického útoku, umístění radaru na území
ČR podle slov premiéra Mirka Topolánka "přispěje ke zvýšení bezpečnosti ČR i
celého světa." V této souvislosti premiér uvedl, že očekává podporu ze strany zemí
Evropské unie.
Možnost negativního vlivu na zdraví obyvatel ČR, stejně jako možnost technických
závad na radiolokační jednotce premiér vyloučil. "Radar, který je určený k provozu v
České republice, byl v provozu devět let v jižním Pacifiku. Žádný nežádoucí vliv na
lidské zdraví a životní prostředí nebyl prokázán," potvrdil premiérova slova generál
Henry Obering. Zároveň uvedl, že diskutovaný typ radaru je provozován po celém
světě jako meteorologická či letištní jednotka.
V návaznosti na zdůraznění vysoké pravděpodobnosti teroristického útoku generál
Obering informoval o prudkém zrychlení vývoje řízených balistických střel v Íránu,
který se v předešlém roce umístil na třetím místě v jejich zkoušení. Zmíněné střely
přitom mají větší dráhu doletu, než jaká by byla potřebná při jakémkoli regionálním
konfliktu. V závěru své řeči generál Obering opětovně deklaroval bezpečnost
radiolokační jednotky a její vysoký potenciál při ochraně životů a zdraví obyvatel ČR
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kompatibility systému USA s aliančním systémem obrany. Ke spolupráci mezi USA a
ČR se generál Obering vyjádřil s nadějí na intenzivní spolupráci USA s českými
firmami, které budou mít příležitost zapojit se do výroby jednotlivých prvků
protiraketové obrany na celém světě.
Premiér Mirek Topolánek jednání o protiraketové obraně označil za úspěšné.
Předseda vlády ČR rovněž ocenil, že se diskuse o bezpečnosti stala součástí české,
evropské a globální diskuse. "Nezapomínáme na to, že veškeré kroky budeme vždy
konzultovat s naším partnerem - Ruskou federací," zdůraznil premiér v závěru své
řeči.
18.1. EK asi uloží ČR zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 14 procent
Česká republika dostane v rámci evropského energeticko-klimatického balíčku, který
Evropská komise zveřejní 23. ledna, zřejmě za cíl zvýšit do roku 2020 podíl energie
vyráběné z obnovitelných zdrojů na 14 procent. Vyplynulo to z předběžných
informací, které v Londýně se svým britským protějškem ve čtvrtek 17. 1. 2008
probral český ministr životního prostředí Martin Bursík.
Ředitel odboru změny klimatu ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický ČTK
po příletu z Londýna řekl, že splnění takového cíle bude pro ČR výzvou, i když právě
Británie bude v ještě těžší pozici.
Londýn podle něj bude muset zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů na 15
procent, přičemž nyní v alternativních zdrojích velmi zaostává. Zatímco v ČR pochází
z obnovitelných zdrojů zhruba pět procent energie, v Británii jsou to pouhá dvě
procenta.
Britové české delegaci také představili nedávno zveřejněný plán náhrady starých
britských jaderných elektráren za nové. Bursík konstatoval, že česká vláda je v tomto
ohledu vázána koaliční smlouvou, která na žádost zelených výstavbu nových
jaderných zdrojů blokuje.
Evropská komise dlouho očekávaný reformní energeticko-klimatický balíček
představí příští týden. Přesto už nyní zaznívá z řady zemí a profesních sdružení
určitá kritika a pochybnosti. Sílí také otázky, zda plány na snížení emisí skleníkových
plynů do roku 2020 budou mírnější.
18.1. Afghánistán znovu vytváří své vojenské letectvo i s českou pomocí
Afghánský prezident Hamíd Karzáí slavnostně otevřel první vojenskou leteckou
základnu v zemi. Ceremoniálu u příležitosti "znovuzrození" afghánských vzdušných
sil se zúčastnili i zástupci české armády, která k obnovení místního letectva přispěla
darováním dvanácti vrtulníků, oznámilo české ministerstvo obrany.
Ceremoniál se uskutečnil za přísných bezpečnostních podmínek na mezinárodním
letišti v Kábulu. Ministr obrany Abdul Rahím Vardak ve svém projevu poděkoval
všem státům, které věnováním techniky umožnily obnovení vzdušných sil.
Na obnovení afghánského vzdušného parku se podílely především Spojené státy. Ty
slíbily afghánské armádě 180 letadel, nakonec však svůj slib upravily na 120 strojů.
Karzáí nicméně vyjádřil přesvědčení, že se mu nakonec podaří získat všechna
původně přislíbená letadla.
Česká strana darovala Afghánistánu dvanáct vrtulníků, které předtím prošly generální
opravou. Tři stroje typu Mi-17 byly předány v prosinci 2007, zbývající tří vrtulníky
stejného typu a šest typu Mi-24 převezme afghánská armáda během letošního roku.
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Müllerovou
Bavorskou ministryni pro ekonomické záležitosti, infrastrukturu, transport a
technologie Emilii Müllerovou přijal český premiér. Mezi hlavní body jednání patřilo
téma prohloubení stávající spolupráce v oblasti energetiky a nových technologií.
Ministryně E. Müllerová je druhým dnem na návštěvě České republiky. Na programu
měla rovněž setkání s prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Tomášem
Pojarem. Hlavními tématy jednání byly evropská energetická bezpečnost, spolupráce
ČR a Bavorska v oblasti energetiky, otázka umístění centrály evropského
družicového systému Galileo, situace po vstupu ČR do schengenského prostoru a
otázky volného pohybu pracovních sil. V rámci státní návštěvy se bavorská
ministryně setkala také s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem.
20.1. Při raketovém útoku v Basře byli lehce zraněni dva čeští vojáci
Při raketovém útoku na český kontingent v Basře na jihu Iráku byli časně ráno lehce
zraněni dva čeští vojáci. Oznámilo to v Praze ministerstvo obrany.
Ráno v 6:30 místního času (4:30 SEČ) jedna raketa zasáhla autopark v prostoru
české jednotky v Basře, informoval velitel kontingentu major Jiří Hrázdil. Podle něj
dva vojáky zasáhly střepy ze světel a způsobily jim drobné tržné rány na horních a
dolních končetinách. Oba vojáci byli ihned ošetřeni a jsou v pořádku.
Tlaková vlna po výbuchu poškodila dvě auta landrover, část ubytovacích buněk,
ošetřovnu a sociální buňky. Tyto škody čeští vojáci do 14:00 místního času (12:00
SEČ) opravili a situace v kontingentu se normalizovala, uvedl Hrázdil.
Velitel rovněž popřel, že by po explozi rakety nastal mezi vojáky zmatek. "Raketový
útok byl standardně signalizován britskými varovnými prostředky a v době dopadu
rakety již prováděli příslušníci kontingentu standardní a nacvičený postup," oznámil.
V Iráku je nyní 99 českých vojáků, většinou ze 73. tankového praporu z Přáslavic.
Střeží hlavní vstup na základnu mezinárodních jednotek na letišti v Basře. Na letišti
jsou soustředěny mezinárodní jednotky, především britští vojáci, kteří se v říjnu stáhli
z Basry a předali kontrolu nad městem iráckým úřadům.
Česká vojenská základna byla v Basře naposledy zasažena raketovým útokem loni
koncem dubna. Nikdo nebyl zraněn. Na následky zranění z Iráku zahynul dosud
jeden český voják, který byl spolu s dalšími dvěma zraněn v květnu 2003 při dopravní
nehodě asi 150 kilometrů jihovýchodně od Bagdádu. Čtyři zraněné české vojáky z
Iráku si vyžádala rovněž dopravní nehoda v září 2005 v sousedním Kuvajtu. Česká
vláda v říjnu 2007 rozhodla, že kontingent bude z větší části stažen a od června má
být v Iráku jen 20 českých vojáků, kteří se budou podílet na výcviku irácké armády.
ČR současně rozšířila misi v Afghánistánu z dosavadních 200 na 415 vojáků.
Při zahraničních misích zahynulo od roku 1989 celkem 14 českých vojáků, většinou
při nehodách. Čtyři vojáci zamřeli v polovině 90. let v Chorvatsku, stejný počet
později v Bosně. Naposledy zemřel český voják loni v květnu v Afghánistánu, když ho
zavalila lavina kamení a bahna.
21.1. Leinen: Nová smlouva EU cestu k revizi dekretů neotvírá
Jako neopodstatněné jeden ze členů Evropského parlamentu Jo Leinen označil
tvrzení českého europoslance Vladimíra Železného (Nezávislí demokraté), že nová
reformní smlouva EU by mohla umožnit revizi takzvaných Benešových dekretů.
Železný v rozhovoru otištěném v českém deníku Právo hovořil o nebezpečí pro tyto
dekrety, které podle něj vyplývá z toho, že unijní smlouva, jež prochází ratifikací a
měla by začít platit od roku 2009, obsahuje odkaz na Chartu základních práv EU.

- 23 Železný uvedl, že jednotlivá ustanovení smlouvy šlo původně interpretovat tak, že
neměly dopad z hlediska dekretů. "To ale platilo jen do okamžiku, než německý
poslanec a federalista Jo Leinen s pomocí dalších německých politiků prosadil, že se
její integrovanou součástí stane Charta základních práv EU. Teprve tento krok
způsobil třaskavou směs," prohlásil Železný.
Na dotaz, zda se obává, že by Evropský soudní dvůr mohl rozhodnout o neplatnosti
Benešových dekretů, Železný řekl, že neví, avšak není prý možné jít do takového
rizika. Podle jeho názoru v souvislosti s novou eurosmlouvou vzniká "mimořádné,
smrtelné nebezpečí z hlediska případného pokusu o revizi Benešových dekretů".
"Je to naprostý nesmysl," reagoval v rozhovoru pro ČTK Leinen. Český europoslanec
podle něj stejně jako on ví, že se Charta vztahuje pouze na unijní legislativu
převedenou do národního práva a nebude se uplatňovat u čistě národních
legislativních aktů.
Pouze ty unijní normy, které si státy převedly do své legislativy, respektive jejich
uplatňování v praxi, totiž prý bude možno na základě Charty případně nějak
zpochybňovat. V žádném případě by se to podle něj nemohlo týkat zmiňovaných
dekretů.
"Právníci mě ujišťují, že princip nadřazenosti evropského práva nad národním ve
spojení s evropským občanstvím přinejmenším umožňuje otevření této otázky," uvedl
naopak Železný.
"Je to teoretická spekulace, že v momentě, kdy máte nějakou ochranu majetkových
nebo jiných práv, tak někdo může - ale čistě teoreticky - tato ustanovení využít k
tomu, aby se pokusil prokázat, že je třeba na základě nějaké národnostní příslušnosti
v něčem diskriminován," řekl ČTK český europoslanec Jan Zahradil (ODS) v reakci
na tvrzení Železného.
"Musím přiznat, že já to neberu na lehkou váhu, protože samozřejmě to, jaký bude
dopad interpretace charty do národního práva, v tuto chvíli nedokáže odhadnout
nikdo," řekl Zahradil. Případné otevření možností revize dekretů je ale podle něj jen
teoretické riziko. Je proto prý zapotřebí, aby se k věci vyjádřil ústavní soud, o což
také zákonodárci ODS požádali.
21.1. Předseda vlády Mirek Topolánek jednal se španělskými a českými
podnikateli
Na pracovní snídani se setkal premiér Mirek Topolánek se španělskými a českými
podnikateli sdruženými v Česko – španělském výboru při Hospodářské komoře ČR.
Diskutována byla zejména projekce ekonomického vývoje v ČR a v Evropě, možnosti
dalšího nárůstu obchodní výměny mezi ČR a Španělskem a realizace vzájemných
investic. Účastníci setkání zastupovali zejména společnosti představující největší
španělské investory v ČR, a to z oblasti telekomunikací, stavebnictví a železničního
stavitelství, keramického průmyslu, výroby sanitární techniky, vodovodní a
kanalizační infrastruktury, informatiky, poradenství, hoteliérství a turistiky.
Perspektivními odvětvími pro další spolupráci jsou podle předsedy vlády Mirka
Topolánka především věda, výzkum, nové technologie a inovace s tím, že je žádoucí
využít strukturální fondy Evropské unie. České subjekty by měly využít španělských
zkušeností při pronikání na trhy Latinské Ameriky a španělské naopak českých
výhod, pokud jde o znalosti trhů zemí oblasti Balkánu a východní Evropy.
21.1. Ministr Gandalovič v Bruselu vystoupil proti diskriminaci České republiky
V Bruselu se uskutečnilo zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov. Mezi
nejdůležitější body jednání patřila diskuse o tzv. Health Checku, nástrojích snížení
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Debata k tzv. Health Checku, tedy prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky,
pokračuje. „Zdravotní prohlídka“ Společné zemědělské politiky zveřejněná Evropskou
komisí (EK) – tzv. Health Check a především navrhovaná „léčba“ by mohla mít silný
negativní dopad na agrární sektor ČR a dalších nových členských států EU, které
mají tradičně větší farmy ve srovnání se státy původní patnáctky.
Na Radě ministrů zemědělství a rybolovu ministři prezentovali priority jednotlivých
členských zemí. Pro Českou republiku jsou zásadní nástroje snížení výdajů na
Společnou zemědělskou politiku snížení objemu přímých plateb a režim SAPS.
Zachování systému SAPS (Single Area Payment Scheme, zjednodušený systém
přímých podpor) pro nové členské státy až do roku 2013 je podle ministra
Gandaloviče pozitivní, je ale potřeba v dalším období řešit specifický přístup k tzv.
citlivým sektorům (jedná se o sektory, které jsou v jednotlivých členských státech EU
tradiční a nezastupitelné. V ČR jde o pěstování lnu, chmele, produkci škrobu a chov
skotu). ČR vítá také snížení objemu přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova. Je
ale nutné zajistit, aby přesouvané částky byly v jednotlivých státech srovnatelné a
nedošlo tak k narušení konkurenceschopnosti. Současný systém vede k tomu, že v
zemích s většími podniky je převáděno do rozvoje venkova větší množství prostředků
než v zemích s malými podniky. Měla by proto být odstraněna výjimka pro farmy do
5.000 EUR/rok a tím by došlo k rovnoměrnému převodu ve všech státech EU.
Zásadní jsou pro ČR návrhy nástrojů na snížení objemu výdajů na Společnou
zemědělskou politiku. Opakovaně deklarujeme, že opatření redukující přímé platby
jen na bázi velikosti farmy jsou pro Českou republiku nepřijatelná. „V České republice
by přímé platby byly sníženy o zhruba čtrnáct procent, což je nejvíc ze všech
členských států. Opatření by dopadlo na 2014 současných podniků, které
obhospodařují téměř sedmdesát sedm procent zemědělské půdy,“ vysvětlil 1.
náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Došlo by k diskriminaci podniků, které by jinak na trhu
obstály,“ dodal.
22.1. Pentagon doufá v brzkou dohodu o protiraketovém štítu s ČR
Pentagon vyjádřil naději, že v příštích týdnech bude moci oznámit dohodu s Českem
o umístění radaru amerického protiraketového systému na českém území. S
odvoláním na mluvčího amerického ministerstva obrany o tom informovala agentura
AFP. Z reakce mluvčích českých ministerstev obrany a zahraničí pro ČTK vyplynulo,
že Česko žádný termín pro konec jednání o dohodě nemá a že klade důraz
především na obsah dokumentu tak, aby byl dobrý.
Jednání s Prahou "pokračují velmi, velmi rychle," řekl podle AFP mluvčí Pentagonu
Goeff Morrell na tiskové konferenci. "Blížíme se dohodě s Českem. Doufáme, že
budeme moci něco oznámit v příštích týdnech," uvedl.
"Jednání skončíme až ve chvíli, kdy dojednáme dobrou smlouvu. Nemáme žádný
konečný termín. Rozhovory budou pokračovat příští týden. Spojené státy zatím
nesplnily všechny naše bezpečnostní, ekonomické a zahraničně-politické
požadavky," řekla ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Opletalová.
Mluvčí českého ministerstva obrany Andrej Čírtek ČTK řekl, že Česko vyjednává o
dvou smlouvách - jedna je pod dohledem ministerstva obrany a druhá pod dohledem
ministerstva zahraničí. "Jednání o obou smlouvách postupují vpřed, ale v žádném
případě se nedá říci, kdy skončí. ČR si nedává žádnou lhůtu. Cílem je vyjednat
smlouvy co nejvýhodněji," uvedl Čírtek.
Český premiér Mirek Topolánek 10. ledna prohlásil, že česká vláda chce předložit
parlamentu smlouvy o umístění amerického radaru v zemi v ideálním případě v

- 25 dubnu po bukurešťském summitu NATO, může to ale být podle něj i později. Premiér
tehdy řekl, že vláda žádný pevný termín pro konec jednání s USA nestanovuje.
Topolánkovy výroky zazněly při příležitosti jeho pražského jednání s polským
protějškem Donaldem Tuskem; český premiér mimo jiné poznamenal, že pro Česko
a Polsko, kde Američané rovněž chtějí umístit část protiraketového štítu, je důležitá
kvalita vyjednaných dokumentů, nikoli rychlost. Oba premiéři přitom vyjádřili
odhodlání nadále koordinovat svá jednání s USA.
Vyjádření Pentagonu přišlo v době, kdy Tuskova vláda usiluje o získání
bezpečnostních záruk od Washingtonu výměnou za umístění americké základny na
polském území, poznamenala AFP. Polský ministr obrany Bogdan Klich, který se
minulý týden setkal ve Washingtonu se svým americkým protějškem Robertem
Gatesem, řekl, že Polsko chce, aby USA pomohly modernizovat polský vzdušný
obranný systém.
22.1. Jednání Rady ECOFIN pod vedením Slovinska za účasti české delegace
V Bruselu se uskutečnilo řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a
hospodářství ECOFIN. Na programu zasedání byla mj. Lisabonská strategie a
prezentace zkušeností Malty a Kypru při přechodu na společnou měnu.
ECOFIN ( The Economic and Financial Affairs Council) patří společně s Radou pro
všeobecné záležitosti a Radou pro zemědělství a rybolov k nejstarším konfiguracím
Rady ministrů v historii evropské integrace. Předsednictví v Radě se střídá každého
půl roku na základě předem schváleného pořadí, předsednictví by se měla Česká
republika zhostit v pololetí roku 2009. Jednání Rady ECOFIN proběhlo poprvé pod
vedením slovinského ministra financí Andreje Bajuka, který bude Radě ECOFIN
předsedat v prvním pololetí roku 2008. Tradičním prvním bodem formální části
jednání bylo proto představení pracovního programu této formace Rady pro prvních
šest měsíců roku 2008. Vedoucím české delegace byl náměstek ministra financí Ing.
Tomáš Zídek. Následovala výměna názorů k zavedení společné měny na Maltě a na
Kypru, očekávána je především prezentace zkušeností ze strany těchto dvou zemí
při přechodu na společnou měnu. Obě země zvolily metodu tzv. velkého třesku, která
znamená současné zavedení bezhotovostního i hotovostního platebního styku.
Dalším bodem lednové Rady ECOFIN byla příprava zasedání jarní Evropské rady.
Ministři financí a hospodářství vedli orientační debatu k novému tříletému cyklu
Lisabonské strategie, Strategické zprávě Komise, novému nastavení Hlavních směrů
hospodářských politik, specifických doporučení pro jednotlivé země a Lisabonskému
programu Společenství. Ministři také schválí Závěry Rady ke Zprávě o jednotném
trhu, jež podtrhují jeho příspěvek k vyššímu hospodářskému růstu EU. Důležitým
bodem byla diskuse k dokumentu o klíčových otázkách (tzv. Key Issues Paper), který
je shrnutím hlavních výzev v oblasti hospodářské a finanční politiky pro nadcházející
rok a je rovněž příspěvkem Rady ECOFIN pro jednání jarní Evropské rady.
Ministři financí a hospodářství byli vyzváni k přijetí Závěrů Rady k projektu SEPA
(Single Euro Payments Area). Projekt umožní jeho uživatelům provádět
bezhotovostní platby ve prospěch příjemce kdekoliv v zemích eurozóny, a to za
použití jednoho bankovního účtu. Cílem přijetí Závěrů je podpoření zavedení
projektu, jehož spuštění je plánováno na 28. ledna 2008, s plným zprovozněním od
roku 2010. Vzhledem k tomu, že ČR dosud nepřijala společnou měnu, je očekáváno
pouze omezené využívání SEPA produktů v bezhotovostním platebním styku.
Předmětem diskuse byly dále otázky týkající se Mezinárodního měnového fondu,
zejména probíhající reforma hlasů a kvót a budoucí financování instituce. Probírána
bude také aktuální hospodářská a finanční situace EU.
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Topolánka
Oba premiéři se setkali ke společným jednáním, jejichž ústředním tématem byl
summit NATO. Vrcholná schůze Severoatlantické aliance se uskuteční v rumunské
Bukurešti ve dnech 2. - 4. dubna 2008. Na dubnovém summitu NATO v Bukurešti by
se měla Aliance podle očekávání poprvé jasně vyslovit k plánům Spojených států na
umístění protiraketového systému v Evropě. "Není to samozřejmě nové téma a já
očekávám, že šéfové vlád a hlavy států se na summitu budou zcela jistě tématem
protiraketové obrany zabývat," uvedl generální tajemník NATO Jaap de Hoop
Scheffer po setkání s rumunským prezidentem Traianem Basescem v říjnu minulého
roku. Rumunský premiér mimo jiné vyjádřil podporu rozšíření takové protiraketové
obrany, která Rumunsku poskytne ochranu.
Premiér Mirek Topolánek se svým hostem v rámci bilaterálních jednání hovořil také o
energetické bezpečnosti, evropské integraci regionu západního Balkánu a o dalších
aktuálních zahraničně-politických otázkách. Oba premiéři byli také přítomni podpisu
dohod z oblasti investiční (Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a
vzájemné ochraně investic) a školské (Ujednání mezi Mnisterstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže
Rumunska o spolupráci v oblasti školství). Oficiální program předsedy rumunské
vlády pokračoval účastí na Ekonomickém fóru ve Velkém sále Ministerstva
zahraničních věcí ČR, kde rumunský premiér Călin Popescu-Tăriceanu a český
předseda vlády přednesli své projevy. Premiér Mirek Topolánek ve svém dnešním
projevu u příležitosti konání fóra Rumunsko označil jako nejvýznamnějšího
ekonomického partnera České republiky v regionu jihovýchodní Evropy.
Rumunský předseda vlády Călin Popescu-Tăriceanu
Narodil se 14. ledna 1952.
Od roku 2003: Čestný předseda Asociace automobilových výrobců a dovozců (APIA)
2001-2003: předseda APIA
od roku 1993: mimořádný společník Automotive Trading Services, oficiálního
dovozce společnosti Citroen
1992-1996: generální ředitel rádia Contact Romania
1990 : zakladatel prvního soukromé rádiové stanice v Rumunsku
1980-1991 univerzitní asistent na fakultě vodních technologií na Institutu stavebnictví
v Bukurešti
1977-1979: inženýr, Průmyslové stavby, Bukurešť
1976-1977: inženýr, Národní správa vod
Vzdělání:
Bukurešťská univerzita
Fakulta vodní techniky na bukurečťském stavebním institutu
Sf. Sava, Bukurešť
Politická minulost:
únor 2005: předseda Národní liberální strany
od 2. října 2004 - únor 2005: dočasný předseda Národní liberální strany
od roku 2003: viceprezident Evropské demokratické liberální strany
od roku 2000: viceprezident Rozpočtové, finanční a bankovní komise
1996-2000: Komise pro ekonomickou politiku, reformu a privatizaci
1996-1997: ministr průmyslu a obchodu
1996-1997: Státní ministr

- 27 1993-2004: viceprezident Národní liberální strany
1990-1992: člen Ústavodárného shromáždění (Parlament)
1990-1992: výkonný tajemník Národní liberální strany
1990: zakladatel Národní liberální strany
Călin Popescu-Tăriceanu je autorem 37 vědeckých prací, hovoří plynně anglickým a
francouzským jazykem, je ženatý a má dvě děti.
22.1. V Berlíně byl otevřen nový Czech Point
U příležitosti konání konference „Government Leaders Forum – Europe,“ věnované
modernizaci státní správy, byl v Berlíně otevřen další Czech Point.
Ministr vnitra Ivan Langer otevřel na velvyslanectví v Berlíně další Czech Point. Síť
kontaktních míst, která zjednodušuje lidem komunikaci s úřady, se rozrůstá. V
současné době mohou občané získat ověřené výpisy z centrálních státních evidencí
a rejstříků nejen na téměř 1500 místech po ČR, ale také na velvyslanectví v
Bratislavě, Varšavě, Washingtonu a na generálním konzulátu v Drážďanech.
Otevření dalšího kontaktního místa Czech Point v Berlíně se uskuteční při příležitosti
konání konference „Government Leaders Forum – Europe“. Zde se sejdou významní
politici, vysocí úředníci z celé Evropy, aby se podělili o své názory, vize a praktické
zkušenosti v oblasti modernizace státní správy. Česká republika může, díky fungující
síti kontaktních míst Czech Point, přispět do diskuze o modernizaci státní správy.
Ministr vnitra vystoupil na konferenci „Government Leaders Forum – Europe“ s
prezentací efektivní veřejná správa v České republice. Celé letošní setkání
zaštiťovala německá kancléřka Angela Merkelová a šéf Microsoftu Bill Gates.
Projekt Czech Point tedy "Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál," by
měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti
musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude
sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
23.1. Čeští vojáci v Kosovu cvičili zvládání demonstrujícího davu
Čeští vojáci v Kosovu se poprvé zúčastnili velkého mezinárodního cvičení sil KFOR
na zvládání davu, které se uskutečnilo na maďarské základně Camp Vrelo. ČTK o
tom informovala tisková a informační důstojnice 12. kontingentu Armády České
republiky v silách KFOR, poručice Andrea Langerová.
Češi se cvičení zúčastnili v roli demonstrantů. Česká četa v počtu dvaceti pěti vojáků
spolu s irskou četou a mezinárodní logistickou rotou tvořily dav v celkové síle sto lidí.
Proti nim zasahovali těžkooděnci z řad švédských, finských, ukrajinských či
rumunských kontingentů. Nechyběli ani italští karabiniéři.
Základna Camp Vrelo představovala kosovskou metropoli Prištinu, jednotlivé budovy
na ní simulovaly univerzitu či budovu parlamentu. Podle scénáře cvičení po
vypuknutí demonstrací těžkooděnci postupně vytlačili rozzuřené demonstranty pryč
od univerzity. Specialistům na zvládání davu se podařilo rozdělit demonstranty na
menší skupinky. Celá demonstrace skončila předstíraným zraněním vojáka KFOR a
rozehnáním davu.
Význam cvičení obdobného charakteru podle pozorovatelů vzrůstá s ohledem na
blížící se jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova, k němuž by mohlo dojít už v
únoru a které by mohlo být doprovázeno nepokoji a možnými střety mezi většinovými
Albánci a menšinovými Srby.
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Česká republika bude moci v roce 2020 vypustit do ovzduší o devět procent více
oxidu uhličitého (CO2) než v roce 2005. Týká se to však pouze emisí, jež nebudou
zahrnuty v systému obchodování s povolenkami na vypouštění CO2, tedy v
zemědělství, dopravě stavebnictví, službách a dalších oborech. Ty představují
zhruba pětinu celkového objemu emisí. Celý systém obchodování se od roku 2013
změní a většina povolenek už nebude mezi podniky rozdělována zdarma, což se
může odrazit na cenách pro spotřebitele. Vyplývá to z energeticko-klimatického
balíčku, který dnes zveřejnila Evropská komise.
Návrh, který vyvolává odpor průmyslu i odborů, jež se bojí ztráty pracovních míst,
musí ještě schválit členské státy EU a europoslanci.
Evropská unie se zavázala, že do roku 2020 sníží objem emisí skleníkových plynů o
pětinu. Česko má přitom tu "výhodu", že má nižší hrubý domácí produkt než země na
západ od jeho hranic. Ty musejí na rozdíl od chudších zemí, většinou nových
členských států EU, emise snižovat.
Pravidla pro přidělování emisních povolenek ovšem budou pro všechny stejná.
Povolenky v současnosti dostávají jednotlivé státy, které je poté zdarma rozdělují
mezi průmyslové podniky. Pro ně jedna povolenka představuje jednu tunu oxidu
uhličitého, který můžou vypustit do ovzduší. Přebytek povolenek mohou prodat na
aukci, nebo si tam naopak mohou chybějící povolenky dokoupit. Tento systém bude
fungovat do roku 2012.
23.1. Češi by měli do 2020 víc než zdvojnásobit podíl "zelené energie"
Česko by mělo do roku 2020 více než zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na
konečné spotřebě energií. Zatímco dosud činil něco přes šest procent, tak na konci
příštího desetiletí by to mělo být 13 procent. Vyplývá to z balíku návrhů, který
zveřejnila Evropské komise a který ještě podléhá souhlasu členských zemí a
Evropského parlamentu. Opatření mají Evropské unii pomoci dostát ambiciózním
cílům, k nimž se zavázala v rámci boje s klimatickými změnami.
Návrhy už vyvolaly řadu rozporuplných reakcí. Zdá se však, že Česko je s touto částí
balíčku spokojeno. "Jde prakticky o potvrzení návrhu, s kterým šla do jednání česká
vláda," řekl ministr životního prostředí Martin Bursík. "Sedmadvacítka" se loni v
březnu na summitu zavázala, že se do roku 2020 zvýší podíl obnovitelných zdrojů na
20 procent a že ve stejné době budou muset všechny pohonné hmoty mít nejméně
desetiprocentní podíl biopaliv. Mezi obnovitelné zdroje jsou řazeny třeba biomasa a
sluneční, větrná, či vodní energie. Nepatří tam naopak jaderná energie.
Český premiér Mirek Topolánek označil výsledek za uspokojivý. Podařilo se prý
vyjednat kvótu zhruba na požadované úrovni. Vláda v listopadu uvedla, že by mohla
zvýšit podíl na 8,6 procenta. Tento fakt se ale týkal jiného druhu spotřeby energií a
po převodu na srovnatelný údaj EK tvoří zhruba 12,5 procenta.
"O tomto čísle můžeme bez problémů jednat, není příliš vzdálené od našich vlastních
expertních odhadů kapacity obnovitelných zdrojů, které u nás máme reálně k
dispozici," řekl dnes Bursíkův náměstek Aleš Kuták.
V rozhovoru pro Rádio Česko Topolánek také uvedl, že zvýšení podílu energie z
obnovitelných zdrojů bude pro Česko znamenat velký nárůst pěstování biomasy,
protože možnosti výroby energie z vody jsou vyčerpány a větrná energetika je
problematická. V této souvislosti se podle něj otevírá otázka budoucnosti jaderné
energetiky, i když ji komise nezmínila.
"Naše podniky nejenže mohou navržená čísla splnit, ale ještě přitom posuneme
ekonomiku dopředu. Byla by velká škoda propásnout tuto příležitost k rozhýbání
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Hnutí Duha.
23.1. ČR na boji s klimatickými změnami podle Bruselu vydělá
Česká republika na boji Evropské unie s klimatickými změnami údajně vydělá.
Evropská komise podle několika na sobě nezávislých zdrojů ČTK počítá s tím, že
český hrubý domácí produkt (HDP) se díky zveřejněnému unijnímu energetickoklimatickému balíčku ročně zvýší o 0,51 procenta (přibližně o 16 miliard korun).
Česko by se tak stalo jedním z pěti států unie, které budou z návrhů Bruselu finančně
těžit. Zbytek členských zemí bude mít naopak plnění cílů EU spojeno především s
náklady.
České ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nechtělo údaj komentovat, dokud
dokument komise podrobněji neprostuduje. "Sama komise nicméně v materiálu
připustila, že odhady jsou do značné míry nejisté," řekl ČTK mluvčí MPO Tomáš
Bartovský.
ČTK není znám mechanismus výpočtu, kterým komise dospěla ke konečnému číslu.
O dopady na jednotlivé státní ekonomiky se prý ovšem vedly největší "tahanice".
Nejdráže mají nová opatření vyjít Švédy, které prý budou ročně stát zhruba 0,73
procenta HDP. V minusu mají skončit i Slováci, kteří mají ročně vydat 0,12 procenta
hrubého domácího produktu. V plusu mají naopak kromě Česka skončit ještě Maďaři,
Rumuni, Bulhaři a jeden z pobaltských států.
České ministerstvo průmyslu a Svaz průmyslu a dopravy ovšem příliš mnoho přínosů
nevidí. Svaz se domnívá, že navrhované změny představují pro ČR, jejíž ekonomika
je víc než v jiných zemích závislá na průmyslové výrobě, vážnou hrozbu.
Nespokojený je i ministr průmyslu Martin Říman. "Opatření přinese další růst cen
energií a zdražení průmyslové výroby a negativně ovlivní konkurenceschopnost
evropských států v celosvětovém měřítku," dodal.
Brusel celkové výdaje na boj s klimatickými změnami odhaduje na celkem 60 miliard
eur ročně, tedy zhruba na 1,5 bilionu korun. Odhaduje se, že každý občan přispěje
třemi eury týdně, tedy asi osmdesáti korunami.
23.1. Tomáš Klvaňa: Vláda si nepřeje přesvědčovací kampaň pro radar
Koordinátor vládní komunikace programu protiraketové obrany na tiskové konferenci
informoval o výsledcích průzkumů veřejného mínění o umístění americké
radiolokační stanice na území Čech. Prezentované DVD "Proti raketám" představuje
vrchol informační práce Klvaňova týmu.
Výsledky průzkumů veřejného mínění dokazují, že zájem o problematiku
protiraketové obrany zjevně klesá. Téma, podle průzkumu agentury STEM, sleduje
necelá polovina (43 %) dospělé populace ČR. Celkově výsledky průzkumů poukazují
na skutečnost, že si občané ČR přejí být chráněni před raketovou hrozbou. Podle
agentury Invenio se jedná o 62 % občanů. Agentura STEM uvádí, že celých 76 %
občanů souhlasí s tím, že Evropa potřebuje účinnou obranu proti raketám s doletem
několik tisíc kilometrů. Na otázky spojené se samotným umístěním radiolokační
stanice mají ale lidé tendenci odpovídat spíše záporně, což také souvisí se
způsobem, jakým jsou otázky formulovány. Vládní koordinátor Tomáš Klvaňa
upozornil, že je-li otázka formulována ve smyslu zabezpečení ČR, lidé umístění
radaru spíše podporují. V případě, že lze otázku vyložit ve smyslu ochrany a
zabezpečení USA, setkává se návrh na umístění radaru v Čechách s odporem.
Ochotu ke změně postoje projevila celá jedna třetina odpůrců radaru za podmínky,
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radiolokační stanice.
Tomáš Klvaňa v souvislosti s průzkumem veřejného mínění zdůraznil, že zájmem
vlády není utrácení financí na tvrdou přesvědčovací kampaň a to i z toho důvodu, že
smlouvy s americkou stranou dosud nejsou připravené. Česká republika je stále ve
fázi vyjednávání a občanům budou nadále poskytovány informace, které objasňují
význam problematiky mezinárodní bezpečnosti a postavení České republiky v jejím
kontextu. Završení dosavadní ediční činnosti vládního týmu představuje informační
DVD s názvem "Proti raketám," jehož cílem je veřejnosti podat nezkreslené
informace z řad odborníků, politických osobností a představitelů kulturního života.
Bonusem disku je film o globálním obranném systému, který má přispět k
dokonalejšímu chápání role České republiky v kontextu ochrany proti teroristickým
hrozbám.
23.1. České pivo bude v EU s velkým "Č"
Více než tři roky usilovala Česká republika o možnost zápisu názvu "České pivo"
jako chráněného zeměpisného označení v Evropské unii. Návrh na registraci tohoto
označení poprvé zveřejnila Evropská komise v Úředním věstníku EU.
Potvrzuje tím, že "České pivo" z jejího pohledu splňuje veškeré předpoklady pro
ochranu svého názvu. Žádost o registraci podali čeští pivovarníci prostřednictvím
Úřadu průmyslového vlastnictví a Stálého zastoupení ČR v Bruselu Evropské komisi
(EK) krátce po přistoupení ČR k Evropské Unii v roce 2004. „Kvůli původně značně
rezervovanému stanovisku Evropské komise absolvovala Česká republika dlouhá a
náročná vyjednávání. Přestože Evropská komise opakovaně vznášela požadavky na
vypuštění řady důležitých kritérií obsažených v naší žádosti, podařilo se je obhájit a
zasadit se tak o možnost ochrany původního tradičního a vysoce jakostního postupu
výroby Českého piva,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Ochrana označení bude definitivně stvrzena za šest měsíců. Během této lhůty může
Evropská komise obdržet případné námitky třetích stran. Poté bude název zapsán do
registru.Tuzemské pivo je podle odborníků jedinečné, a to jak díky použitým
surovinám - odrůdám ječmene a chmele, tak i technologiím výroby. Ta se od většiny
ostatních zemí liší.
„Pokud EK žádost definitivně schválí, budou mít domácí pivovary možnost používat
chráněné zeměpisné označení "České pivo" na svých výrobcích, pokud splní přesně
definované podmínky,“ potvrdil první náměstek ministra Ivo Hlaváč. Systém
chráněných označení vznikl v roce 1992. Jeho cílem je ochrana názvů kvalitních
zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly věhlas v EU i ve světě,
před konkurencí produktů neprávem se za tyto produkty vydávajících. Jedná se tedy
také o ochranu proti zneužívání věhlasu kvalitních výrobků. Cílem je rovněž ochránit
spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality EU vůči
třetím zemím a vytvářet světový standard (v rámci dlouhodobého úsilí o plnou
uznatelnost v rámci WTO).
"Rozlišitelnost Českého piva vyplývá z řady faktorů, především jsou to použité
suroviny, knowhow celá léta se vyvíjejícího pivovarnictví a speciální pivovarnické
postupy. Výroba Českého piva je pozoruhodná díky užití dekokční metody
rmutovacího procesu, vařením mladiny a dvojstupňovým kvašením. Celková metoda
výroby (pečlivě vybírané suroviny, sladování a příprava piva v tradiční oblasti v
České republice) dává vzniknout specifickému a jedinečnému produktu s vysokou
reputací." Tak zní popis Českého piva v Úředním věstníku Evropské unie.
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Energeticko-klimatický balíček, který ve středu 23. 1. 2008 přijala Evropská komise,
zřejmě bude schvalován na jaře 2009, tedy v době, kdy unii bude předsedat Česká
republika. Shodli se na tom v Bruselu ministři životního prostředí Slovinska, Česka,
Francie a Švédska.
Soubor, jehož platnost je podmíněna souhlasem členských států i Evropského
parlamentu, obsahuje návrhy konkrétních a závazných kroků, které mají jednotlivé
státy EU učinit pro splnění unijních cílů v rámci boje proti změnám klimatu. Konkrétně
jde o závazky unie zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě
energií z 8,5 na 20 procent a naopak do stejného roku snížit o pětinu emise
skleníkových plynů proti roku 1990.
Ministři chtějí mít balíček schválený ještě před volbami do Evropského parlamentu,
které se uskuteční před koncem půlročního českého předsednictví v prvním pololetí
2009. "Je to velmi pravděpodobné," řekl český ministr Martin Bursík o možnosti, že
hlavní debata a schvalování proběhne právě za českého předsednictví. "Máme
štafetový běh, kde teď běží Slovinci, kteří předávají Francouzům a Francouzi
předávají nám... Ale ten, kdo bude probíhat tou (cílovou) páskou, bude
pravděpodobně Česká republika," řekl Bursík v Bruselu.
24.1. Příjmy ČR z EU dynamicky rostou, odvody se zvyšují jen mírně
Podle informací Ministerstva financí dosáhla tzv. čistá pozice České republiky za
uplynulý rok výše 17 miliard korun. Jedná se o nejlepší výsledek od vstupu České
republiky do Evropské unie.
25.1. Česká vláda očekává umožnění vstupu českých firem do amerických
zbrojních programů
Ruští vojenští odborníci si myslí, že Írán nebude v blízké budoucnosti schopen
postavit balistickou střelu schopnou ohrozit Evropu či dokonce Spojené státy.
Novinářům to podle agentury ITAR-TASS dnes řekl velitel ruských kosmických vojsk
Vladimir Popovkin. Zopakoval tak ruský názor, že plány USA na vybudování
radarové stanice v Česku a sila s protiraketovými střelami v Polsku mají jiný cíl a
vzbuzují mnoho otázek.
"Antirakety, které mají být rozmístěny v Polsku, budou moci doletět až do blízkého
vesmíru. Dnes mohou být určeny proti balistickým střelám a zítra zasahovat proti
kosmickým přístrojům. To vše Rusko velmi znepokojuje," poznamenal generál
Popovkin.
Česká vláda zatím s americkou o případném vybudování radaru protiraketového
systému v ČR jedná. Naznačila přitom, že by v kladném případě očekávala
umožnění vstupu českých firem do amerických zbrojních programů. Šéf agentury
Pentagonu pro raketovou obranu generál Henry Obering minulý týden během
návštěvy v Praze odhadl, že české firmy by mohly dostat v příštích letech zakázky v
objemu 100 milionů dolarů (asi 1,7 miliardy korun). Česká strana zatím nemá žádný
termín pro konec jednání o dohodě a klade důraz především na kvalitní obsah
dokumentu. Již 7. února se má v Praze objevit další americký vyjednavač, vysoký
představitel americké diplomacie John Rood.
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Ministr životního prostředí Martin Bursík schválil a podepsal doporučení Řídícího
výboru Operačního programu životní prostředí, které se týká 368 projektů podaných
v první výzvě OPŽP.
Řídící výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP) doporučil ve středu 23.
ledna večer celkem 368 projektů podaných v první výzvě OPŽP ke schválení a
podpisu ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi. "Životní prostředí se stalo
prvním programem ze strukturálních fondů pro období 2007 - 2013, ze kterého
budou žadatelé z ČR čerpat dotace, a to již od února tohoto roku," uvedl tiskový
mluvčí MŽP Jakub Kašpar.
28.1. V Praze zahájeno další kolo jednání o smlouvě SOFA
Ve dnech 28.-30. ledna se v Praze uskutečnilo již čtvrté kolo jednání o textu
bilaterální smlouvy NATO SOFA. V rámci česko-amerických rozhovorů bylo rovněž
zahájeno expertní jednání o problematice pracovně-právních vztahů. Expertního
jednání se zúčastnila zástupkyně náměstka ministra obrany USA Roberta M. Gatese
Patricia Bradshawová a vyjednavač amerického ministerstva zahraničí Jackson
McDonald. Ve dnech 29.-31. ledna se do diskuse o Status of Forces Agreement
zapojil zástupce Agentury pro protiraketovou obranu (MDA) Patrick O'Reilly.
Odborníci se zabývali smlouvou, která vychází z takzvané dohody NATO SOFA,
která upravuje právní status vojáků na území jiné členské země aliance. Jedná se o
jeden ze dvou právních dokumentů, o nichž Američané a Češi vyjednávají a které
budou podkladem pro případné budoucí vybudování radaru v Brdech u obce Míšov
na Plzeňsku.
29.1. Bílý dům: Bush bude jednat s Topolánkem o protiraketové obraně
Americký prezident George Bush bude s českým premiérem Mirkem Topolánkem
jednat 27. února ve Washingtonu o protiraketové obraně a dalších záležitostech. V
pondělí 28. 1. 2008 to uvedl Bílý dům.
"Česká republika, která je cenným spojencem v NATO, přispívá k bezpečnosti a
rozvoji v Afghánistánu a nadále přispívá k zajišťování svobody v Iráku. Vyjádřila také
zájem přispět k systému raketové obrany," uvádí prohlášení Bílého domu. "Prezident
Bush se těší, že bude s premiérem Topolánkem jednat o těchto a dalších tématech."
Prohlášení také oceňuje fakt, že ČR podporuje "demokratické hodnoty a lidská práva
v zemích, jako je Bělorusko, Barma a Kuba". Spojené státy mají v úmyslu instalovat v
ČR protiraketový radar do roku 2012. S radarem má být propojeno silo s desítkou
protiraketových střel v Polsku. Nyní probíhají jednání s USA o smlouvách o radarové
základně. Česká veřejnost se většinou staví proti radaru, plánem se cítí ohroženo
Rusko.
29.1. Premiér Mirek Topolánek navštíví 25. až 28. února 2008 USA
Předseda vlády Mirek Topolánek uskuteční na pozvání prezidenta Spojených států
George W. Bushe ve dnech 25. až 28. února 2008 návštěvu USA. President Bush
českého premiéra uvítá v Bílém domě 27. února 2008. S americkým prezidentem a
dalšími čelnými představiteli současné administrativy bude český premiér jednat
především o globální bezpečnosti a souvisejícím umístění prvků protiraketové obrany
na území ČR. Z bilaterálních témat bude věnována pozornost zrušení amerických víz
a hospodářské spolupráci obou zemí.
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spojenecké vazby, které se v posledním období dále prohlubují. "Česká republika,
která je cenným spojencem v NATO, přispívá k bezpečnosti a rozvoji v Afghánistánu
a nadále přispívá k zajišťování svobody v Iráku. Vyjádřila také zájem přispět k
systému raketové obrany. Prezident Bush se těší, že bude s premiérem Topolánkem
jednat o těchto a dalších tématech," stojí v prohlášení Bílého domu.
29.1. Nelegální migrace se po vstupu ČR do Schengenu nezvýšila
Na celém území České republiky proběhla kontrolní akce služby cizinecké policie s
názvem „Území,“ jejímž cílem bylo odhalit nelegálně pobývající cizince na území ČR,
prověřit dodržování pobytového režimu ze strany cizinců a odhalit trestnou činnost
související s cizineckou problematikou. Nejčastějšími případy porušování zákona v
této souvislosti bývá nelegální zaměstnávání cizinců, nedodržování povinností
ubytovatele a překročení délky povoleného pobytu na území. Akce, které se
zúčastnilo na 855 policistů, patřila k nejrozsáhlejším svého druhu od vstupu ČR do
Schengenu. Podle informací Ministerstva vnitra budou podobné kontroly probíhat
častěji, než tomu bylo doposud. Výsledky kontrolní akce "Území" potvrdily, že počet
nelegálně pobývajících cizinců v ČR se od loňského roku nezvýšil.
30.1. Z EP zazněla kritika plánů USA na základnu v ČR a Polsku
O plánech USA umístit protiraketovou základnu v Česku a Polsku by se mělo
diskutovat nejen bilaterálně mezi těmito státy, ale i na úrovni Evropské unie, protože
jde o bezpečnost celého kontinentu. Vyplývá to z některých prohlášení poslanců v
Evropském parlamentu. Zpochybnění zaznívala hlavně ze strany socialistických,
zelených či komunistických politiků. Obávají se mimo jiné toho, aby případné
vybudování základny nevyvolalo nové závody ve zbrojení.
"Bezpečnostní témata týkající se celé Evropy by neměla být vyjednávána výhradně
na bilaterální úrovni," uvedla v prohlášení trojice socialistických europoslanců včetně
Libora Roučka z ČSSD.
Jeden z čelných představitelů frakce zelených v EP Daniel Cohn-Bendit prohlásil, že
návrh má zásadní dopady na bezpečnost celé EU. Systém je podle něj špatný a
bude mít kontraproduktivní dopady. "Je nesvědomité od vlád jiných členských států,
že strkají hlavy do písku a pokouší se kolem této otázky chodit po špičkách," dodal.
Eurokomisařka pro zahraniční vztahy EU Benita Ferrerová-Waldnerová v debatě
před poloprázdným sálem EP prohlásila, že Evropská komise, tedy výkonný orgán
EU, nemá v této věci žádnou kompetenci či odpovědnost. Doplnila však, že celá věc
má širší dopady. Ať už se tak bude rozhodovat o protiraketové obraně na jakékoli
půdě, pak by bylo podle ní dobré, kdyby do toho byla nějak zahrnuta i EU.
Janez Lenarčić ze slovinského předsednictví EU řekl, že žádná jednání mezi EU s
USA o umístění protiraketového systému neproběhla a že ani jedna z těchto stran
prý takové rozhovory nyní neplánuje.
"Nevidíme, jak protiraketový štít určený k ochraně Spojených států před nějakou
imaginární hrozbou zapadá do naší evropské bezpečnostní strategie," poznamenal
místopředseda socialistické frakce Jan Marinus Wiersma.
Český komunistický europoslanec Vladimír Remek zase varoval před
bezpečnostními riziky, která s sebou plány USA přinášejí, a zhoršením vztahů s
Moskvou. "Není to ani v zájmu našich občanů," dodal. Odmítl také tvrzení, že jde o
čistě obranný systém. "Štít v rukou bojovníka je prostředek pro lepší a efektivnější
využití jeho meče," prohlásil.
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ještě s nynější americkou administrativou. "Česká vláda nekomunikuje s
veřejností...dělá vše za zády českých občanů, i na to je třeba v Radě EU poukázat,"
doplnil Rouček poté, co uvedl, že většina Čechů je proti umístění základny a pro
referendum v této věci.
Jan Zahradil z české vládní ODS zdůraznil, že jde o věc, která spadá plně do
pravomocí členských států. Dodal, že tak to má být i podle nové reformní smlouvy
EU, která nyní prochází ratifikací. Jeho stranický kolega Oldřich Vlasák zase odmítl,
že by vláda nekomunikovala s občany a připomněl kampaň, která v ČR několik
měsíců probíhá.
Podle Cohna-Bendita by bylo s definitivním rozhodnutím rozumné počkat, až
nastoupí počátkem příštího roku nová americká administrativa, která vzejde z
letošních voleb.
31.1. Europoslanci kritizují ČR za vepřín v Letech
Evropský parlament v rezoluci o strategii ve vztahu k Romům kritizoval Česko za
situaci kolem vepřína v Letech u Písku. Toto zařízení stojí na místě bývalého
koncentračního tábora pro Romy. Europoslanci vyzvali Evropskou komisi a další
úřady, aby udělaly vše, co bude nutné, k odstranění vepřína a k vytvoření
odpovídajícího památníku. Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková
v reakci v Praze uvedla, že vláda by v dohledné době mohla tuto otázku uspokojivě
vyřešit.
Podle ministryně se nyní uskutečnila jednání s vedením Jihočeského kraje, obce Lety
i firmy AGPI, která vepřín vlastní. Dosáhlo se nyní značného pokroku v jednáních a
vláda snad bude s to v dohledné době dosáhnout přijatelného řešení. S tím však
podle ní musí souhlasit především zástupci pozůstalých. "To má pro mě větší
hodnotu než jednoznačný verdikt Evropského parlamentu, který pochopitelně
musíme respektovat," řekla ČTK ministryně.
Ministryně podotkla, že europarlament sice soustředil pozornost na Lety, ale v EU
chybí zastřešující koncepce integrace a sociálního začleňování Romů. Ucelená
politika by přitom některým zemím mohla ke zlepšení stavu pomoci, míní Stehlíková.
Rezoluce se nelíbí některým českým europoslancům, mimo jiné poslancům za ODS,
kteří hlasovali proti přijetí tohoto textu. "Ve skutečnosti je vztah k romské menšině
problémem komplexním a celoevropským, který se týká téměř všech členských zemí
EU," řekl ČTK europoslanec Jan Zahradil. Dodal, že je nepřijatelné, aby byla
demonstrativně pranýřována pouze jedna země.
Podobný názor vyslovil i poslanec za KDU-ČSL Jan Březina. "Chce-li Evropská unie
do této otázky spadající do svrchované pravomoci orgánů ČR zasahovat, měla by
jedním dechem dát na stůl potřebné dvě miliardy korun, které jsou k likvidaci
prasečáku a k vybudování památníku potřeba. Bez toho se jedná jen o laciné a
populistické moralizování," doplnil.
S rezolucí o jednotné strategii ve vztahu k Romům přišel německý poslanec za
Zelené Milan Horáček, což se příliš nelíbí Březinovi. "Když už má potřebu za Lety
někoho kárat, měl by si vzít na paškál německé orgány jako právní nástupce
německé nacistické moci, která byla v protektorátu Čechy a Morava faktickým
nositelem moci," řekl český europoslanec. Dodal, že historická odpovědnost za
existenci koncentračního tábora v Letech v době druhé světové války neleží na
českých orgánech, ale na německých.
Není to poprvé, co Evropský parlament žádá odstranění vepřína. Ten byl vystavěn na
místě někdejšího koncentračního tábora pro Romy, kde podle historických pramenů
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dobu snaží o uzavření vepřína, ale zatím neúspěšně.
31.1. Česku hrozí soud kvůli směrnici o zákazu diskriminace v práci
Česku hrozí, že se dostane před Evropský soudní dvůr za nedostatečné zapracování
unijní směrnice o zákazu diskriminace v zaměstnání. Evropská komise (EK)
oznámila, že Praze k tomu poslala takzvané odůvodněné stanovisko. Pokud to ČR
nenapraví, čeká ji prý žaloba a nemalé pokuty. Ministryně pro menšiny a lidská práva
Džamila Stehlíková (SZ) vyjádřila pro ČTK přesvědčení, že se Česku podaří brzy
schválit antidiskriminační zákon a tím sankce odvrátit.
Antidiskriminační zákon měla přitom ČR přijmout už při svém vstupu do EU. Za to, že
do svého práva evropskou směrnici zatím stále nezařadila, už dostala podle
Stehlíkové několik odůvodněných stanovisek. Stanovisko představuje druhou ze tří
fází procedury pro porušení unijních předpisů. Pokud se situace nezlepší, EK
záležitost postoupí evropské justici. Česku by v konečné fázi mohla hrozit finanční
pokuta.
"Situace je vážná. Není to jen nějaká pohrůžka 'ty, ty, ty'. Pokud by to došlo do další
fáze k soudnímu řízení, hrozí velké pokuty. Jsou to desítky tisíc eur," uvedla
Stehlíková. Řekla, že i tato skutečnost by mohla zákonodárce přimět k tomu, aby pro
antidiskriminační zákon zvedli ruku. Připravenou normu považuje za dobrou.
Sněmovna by měla začít zákon projednávat v úterý. Podle ministryně ho podpořily tři
ze čtyř sněmovních výborů, které se k němu měly vyjádřit.
Ochranu před diskriminací v práci upravoval zákoník práce. Od loňska platí nový
pracovní kodex, který ale odkazuje právě na neexistující antidiskriminační zákon.
Kromě ČR komise proceduru pro porušení práva vede s více než desítkou dalších
členských zemí.
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3.1. Ministerstvo zahraničních věcí nabádá turisty cestující do Keni k
opatrnosti
Vzhledem k výraznému zhoršení bezpečnostní situace v Nairobi, Kisuku, Eldoretu a
dalších větších městech v Keni varuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR občany,
kteří chtějí vycestovat do této země před možným nebezpečím.
Tisková mluvčí MZV ČR Zuzana Opletalová uvedla pro server vlada.cz, že by se
turisté měli vyhýbat větším veřejným shromážděním a případným vycházkám z
ubytovacích zařízení po setmění. Připustila, že na keňském pobřeží by měla být
bezpečnost turistů zajištěná. „V případě, že turisté přiletí do přístavu Mombasa, tak
dokonce je po příletu doprovázejí policejní eskorty do středisek a letovisek,“ dodala
mluvčí Zuzana Opletalová.
K výraznému zhoršení bezpečnostní situace došlo v Keni po ohlášení výsledků
prezidentských voleb (27.12. 2007). Nebezpečí hrozí především v Nairobi, Kisuku,
Eldoretu a dalších větších městech, především v západní části země a v oblasti Rift
Valley. Dochází k násilným střetům mezi zastánci opozice a prezidenta, k pouličním
nepokojům a žhářským útokům, policie zasahuje slzným plynem, vodními děly a
střelbou.
4.1. Novým náměstkem ministra zahraničních věcí se stal Jan Kohout
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg jmenoval nového náměstka Jana Kohouta, který dosud působil jako stálý představitel České republiky při
Evropské unii v Bruselu. Funkce náměstka se Jan Kohout ujal 3.1.2008 a do jeho
působnosti spadá oblast rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, a také právní a
konzulární záležitosti.
Diplomata Jana Kohouta vystřídala 7. ledna 2008 v Bruselu bývalá ministryně
zemědělství Milena Vicenová. Jan Kohout byl před svým odchodem na stálou misi při
EU prvním náměstkem ministra zahraničí. Měl na starosti evropské záležitosti.
Ministr zahraničí má nyní tři náměstky. Čtvrtý z nich, Jaroslav Bašta, který měl na
starosti aktuální politické otázky, odjel jako velvyslanec na Ukrajinu.
Jan Kohout vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a do diplomatických
služeb nastoupil v roce 1990. Kariéru diplomata začal v odboru mezinárodních
organizací, později prošel různými funkcemi se zaměřením na multilaterální
diplomacii, až po náměstka ministra zahraničí (2002). Na stálou misi do Bruselu
nastoupil 19. května 2004, a stal se tak prvním velvyslancem při EU po vstupu České
republiky do unie. Janu Kohoutovi je 46 let, je rozvedený, a má syna Martina a dceru
Barboru.
7.1. ČR má rok před předsednictvím novou velvyslankyni u EU: Vicenovou
Česko má novou velvyslankyni při Evropské unii. Do funkce v Bruselu oficiálně
nastoupila Milena Vicenová, někdejší ministryně zemědělství v první vládě premiéra
Mirka Topolánka. Jejím hlavním úkolem bude příprava předsednictví v rámci unie,
které bude mít ČR svěřeno v prvním pololetí příštího roku.
Avizované střídání na jednom z významných diplomatických míst vyvolalo v Česku
kritické reakce. Některé poukazovaly na to, že změna přichází relativně krátce před
začátkem českého předsednictví, jiným vadil výběr Vicenové. Opoziční ČSSD
například uvedla, že nová velvyslankyně může nejen ohrozit zájmy ČR, ale i právě
přípravy na předsednictví.
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myslím normální," řekla ČTK Vicenová. Dodala, že je otevřena debatě s každým.
"Myslím si, že před předsednictvím není čas na nějaké odmítání komunikace, to by
byl úplný nesmysl," poznamenala.
Nestranička Vicenová v úřadu nahradila Jana Kohouta, který je členem ČSSD a jenž
se před několika dny stal novým náměstkem ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga. Kohout byl ve funkci od roku 2004 a jeho mandát měl původně
vypršet až letos v květnu. Vláda jeho předčasný odchod vysvětlila potřebou toho, aby
měl jeho nástupce dostatečnou dobu na přípravu půlročního předsednictví v EU.
Vicenová tvrdí, že neplánuje žádné nečekané personální změny na stálém
zastoupení ČR při EU. Velvyslanectví se sice musí rozšířit ze současných asi 110 lidí
na zhruba 200 během předsednictví, ale vše prý půjde podle už daných plánů.
"Nečekám žádnou revoluci, nechystám a nemám ji v plánu," podotkla.
Dvaapadesátiletá Vicenová po krátkém působení v čele resortu zemědělství působila
jako generální sekretářka na ministerstvu pro místní rozvoj, přičemž se mimo jiné
zabývala čerpáním peněz z evropských fondů. Současně se řadila mezi externí
konzultanty premiéra. Nová velvyslankyně hovoří anglicky, francouzsky a německy a
učí se španělsky.
Ženu na pozici velvyslankyně při EU má z dalších členských zemí "sedmadvacítky"
už jen jeden stát - Lucembursko.
14.1. Česko podle Schwarzenberga uzná nezávislé Kosovo "až nastane čas"
Česká republika bude reagovat na vyhlášení nezávislosti Kosova v souladu s
ostatními členskými státy EU. Po setkání s kosovským premiérem Hashimem Thaçim
to prohlásil český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který je na návštěvě této
jihosrbské provincie usilující o samostatnost. Na dotaz, kdy ČR uzná nezávislé
Kosovo, odpověděl český šéf diplomacie: "Až nastane čas".
Premiér Thaçi znovu potvrdil, že Kosovo vyhlásí nezávislost a "bude to brzy". Datum
ale neupřesnil a podle Schwarzenberga o tom politici při setkání ani nehovořili.
Současný status Kosova Schwarzenberg označil za neudržitelný. Zároveň uvedl, že
Česko očekává, že Kosovo bude velmi brzy republikou. Za chybu přitom označil
nedávné prohlášení srbského premiéra Vojislava Koštunici, který tvrdil, že si EU
bude muset vybrat mezi úzkými vztahy se Srbskem a vysláním unijní mise do
Kosova, kterou Bělehrad považuje za předstupeň odtržení provincie.
"Evropská unie by se měla angažovat v Kosovu tak rychle, jak jen to je možné," řekl
Schwarzenberg na tiskové konferenci s Thaçim. Ministr tak zdůraznil význam plánu
EU vyslat do Kosova 1800 svých civilních pracovníků, kteří vystřídají misi OSN. Ta
Kosovo spravuje od roku 1999.
Česká účast na misi EU bude podle Schwarzenberga asi ve stejném rozsahu, jako je
současná mise KFOR, v jejímž rámci působí v Kosovu okolo 500 českých vojáků.
Schwarzenberg, který se setkal také s kosovským prezidentem Fatmirem Sejdiuem,
předsedou parlamentu Jakupem Krasniqim a zástupcem vedoucího mise OSN
Larrym Rossinem, předpokládá, že na termínu vyslání mise se dohodnou ministři
zahraničí EU na jednání v Bruselu 28. ledna.
Ministr zahraničí mluvil i se zástupci kosovských Srbů. Po jednání s kosovským
ministrem pro návrat uprchlíků Bobanem Stankovičem zdůraznil, že nepovažuje za
šťastnou myšlenku na řešení současné situace spočívající v odtržení severního
Kosova, které obývají převážně Srbové. "Kdybych byl Srb, jako že nejsem, rozhodně
bych proti tomu protestoval," prohlásil Schwarzenberg, podle něhož by tak
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částech Kosova. Celkem žije v Kosovu asi 100.000 Srbů.
Menšinovým Srbům podle českého ministra musí být dány garance, které obsahoval
již plán zvláštního vyjednavače OSN Marttiho Ahtisaariho, jenž počítal s nezávislostí
Kosova pod částečným mezinárodním dohledem. Plán bývalého finského prezidenta
loni odmítl Bělehrad a v Radě bezpečnosti OSN ho zablokovalo Rusko.
Schwarzenberg však míní, že jeho základy jsou stále platné.
Schwarzenberg měl původně navštívit i Srbsko, kvůli blížícím se prezidentským
volbám, jejichž 1. kolo se uskuteční 20. ledna, to však Bělehrad odmítl.
Souběžně s cestou šéfa české diplomacie do Kosova zavítala i ministryně obrany
Vlasta Parkanová, která se přiletěla seznámit se situací v provincii a s připraveností
českého vojenského kontingentu na případné nepokoje, které by mohly vypuknout po
vyhlášení nezávislosti Kosova. Navštívila základnu českého kontingentu Šajkovac a
v Prištině jednala s velitelem KFOR Xavierem de Marnhacem.
Zástupci české vlády přijeli do Kosova necelý týden poté, co nově zvolený kosovský
parlament schválil koaliční vládu Hashima Thaçiho, jejímž cílem je dovést Kosovo k
nezávislosti. S tím nesouhlasí srbská menšina v provincii, ani bělehradská vláda,
která kosovským Albáncům nabízí maximálně širokou autonomii.
15.1. V Mnichově byla zahájena společná výstava o životě na Šumavě
Šumavu jako svébytný přírodní a kulturní region má přiblížit výstava s názvem
Šumava - život se dřevem, která začala v mnichovském Sudetoněmeckém domě.
Nad akcí, kterou spolupořádají české a německé instituce a organizace, převzali
záštitu český ministr zemědělství Petr Gandalovič a jeho bavorský rezortní kolega
Josef Miller.
Výstava má za cíl ukázat, jak šumavská krajina charakteristická hustými lesy i
pralesy ovlivňovala hlavně v 19. století životní styl místních německých i českých
obyvatel a jejich spjatost s přírodou a dřevem.
Otevření výstavy se podle zdrojů z Českého centra zúčastnili členové bavorského
zemského sněmu, zástupci města Mnichova i bavorské vlády.
Přítomen byl i předseda Sudetoněmecké nadace a významný představitel
sudetských Němců Johann Böhm. Ten ve svém pozdravném projevu řekl, že výstava
"překonává hranice" a Šumavu (německy Böhmerwald) označil za "důležitý bod ve
sjednocující se Evropě".
V mnichovské galerii Alfreda Kubina, která je součástí Sudetoněmeckého domu,
výstavu spolupořádají ve spolupráci s Českým centrem české Národní zemědělské
muzeum, Německý šumavský spolek, Společnost Adalberta Stiftera, Sudetoněmecká
nadace či Sudetoněmecký archiv.
Kurátorka výstavy Hana Schejbalová z Národního zemědělského muzea ČTK řekla,
že jde o menší verzi podobné výstavy, která se loni konala v Praze pod názvem
Šumava - tajemství, nostalgie, příběhy.
Její bavorská obdoba se zaměřuje především na řemeslné tradice Šumavy.
16.1. Ministerstvo zahraničí pořádalo seminář k zapojení do budování systémů
protiraketové obrany
Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů
protiraketové obrany (US - Czech Republic BMD Industry, Research and Business
Seminar) se konal ve dnech 16. – 17. ledna 2008 a jeho pořadatelem bylo
Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s Agenturou pro protiraketovou obranou
(MDA). Úvodního slova se ujali ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ministr
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Henry Obering.
Cílem semináře bylo otevřít možnosti pro spolupráci mezi českými a americkými
subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové výroby systémů protiraketové
obrany. Seminář umožnil navázání kontaktů a následné rozvíjení partnerství mezi
jednotlivými firmami a výzkumnými institucemi.
Typ exkluzivního partnerství ČR a USA, které by mělo českým firmám a vědeckým
institucím umožnit účast na projektech spojených s budováním systémů protiraketové
obrany, by měla zaštítit Rámcová dohoda (Framework Agreement). Dosud Spojené
státy americké tento typ dohody uzavřely s Japonskem, Itálií, Austrálií, Velkou
Británií a Dánskem. Přípravné jednání k textu této meziresortní dohody mezi USA a
ČR se uskutečnilo v pátek 18. ledna na MZV.
Za americkou stranu se zúčastnili představitelé MDA, zástupci nejvýznamnějších
společností zapojených do budování systémů protiraketové obrany (Raytheon,
Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman) a dalších několik amerických firem,
které v tomto směru s MDA úzce spolupracovali. Na seminář se zaregistrovalo více
než 40 českých společností a vědeckých a výzkumných institucí.
16.1. Generál Obering: Věříme, že existují možnosti pro český průmysl ve
spolupráci mezi ČR a USA
Ministerstvo zahraničí ČR (MZV ČR) ve svém sídle v Černínském paláci zahájilo
Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů
protiraketové obrany (Czech Republic - US BMD Industry, Research And Business
Seminar). Přítomné uvítal ministr Karel Schwarzenberg, 1. náměstek ministra
zahraničí Tomáš Pojar a 1. náměstek ministryně obrany Martin Barták.
Cílem semináře, který ministerstvo pořádá společně s americkou Agenturou pro
protiraketovou obranou (MDA), je otevřít možnosti pro spolupráci mezi českými a
americkými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové výroby systémů
protiraketové obrany. Proto partnery MZV ČR při pořádání semináře jsou
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, CzechTrade, Akademie věd
ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Asociace obranného průmyslu.
Ministr zahraničí ve svém projevu mimo jiné zdůraznil, že Česká republika nechce
být pouhým uživatelem bezpečnostních záruk nabízených našimi spojenci. „Jsme si
vědomi, že se musíme podílet na kolektivní bezpečnosti. Chápeme naší účast na
projektu protiraketové obrany jako příspěvek k tomuto cíli,“ uvedl ministr Karel
Schwarzenberg ve své řeči.
Po skončení prvního dne semináře prohlásil na tiskové konferenci generál Henry
Obering, šéf MDA, že věří v účast českého průmyslu v projektu protiraketové obrany.
Podle jeho slov výstavba radarové základny v Česku by mohla začít v závěru
letošního roku, české firmy by mohly v průběhu stavby Američanům pomáhat s
konstrukcí, mechanikou či telekomunikačním a energetickým zabezpečením.
Prezident Asociace obranného průmyslu ČR Jiří Hynek souhlasí s tím, že Češi by
mohli přispět k vytvoření infrastruktury a telekomunikací kolem radaru. "Ten radar,
který bude stát u nás, je však hotov. Ten se jen vezme a do ČR přestěhuje," řekl
Hynek. Proto vidí hlavní možnosti v jiných projektech, které nesouvisí přímo s
radarem.
20.1. Schwarzenberg nevěří v zásadní změnu americké politiky po volbách
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ve Vídni prohlásil, že neočekává žádnou
zásadní změnu americké zahraniční politiky po letošních prezidentských volbách.
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především národními zájmy, a ty zůstanou i po změně v Bílém domě pro USA v
zásadě stejné. Schwarzenberg to řekl v rámci diskuse na téma Role Evropy ve světě,
která se uskutečnila ve vídeňském Burgtheateru.
Výroky českého ministra kontrastovaly s optimistickými vyjádřeními dalších účastníků
besedy, zejména děkanky americké Princetonské univerzity Anne-Marie
Slaughterové, která slibovala "revoluci" americké zahraniční politiky v prvním roce
vlády nového prezidenta USA.
"Realistický skepticismus" prokázal český ministr i v dalších otázkách, v nichž leckdy
polemizoval s názory Slaughterové i bývalého německého ministra zahraničí Joschky
Fischera a finančníka George Sorose. Na rozdíl od nadšených výroků na adresu
evropské integrace jako "modelu pro globalizovaný svět 21. století", který v různé
podobě zastávali všichni ostatní řečníci, řekl Schwarzenberg, že Evropě chybí
společná vůle, a proto nehraje ve světové politice takovou úlohu, jakou by mohla a
měla.
Český ministr zaujal i výrokem, že výrazného pokroku v integraci dosáhla Evropa jen
díky velkým vnějším tlakům a šokům (nacistické Německo, stalinistický SSSR), a pro
další úspěchy bude zřejmě potřebovat nové kritické situace. "Možná tuto pro nás
pozitivní roli sehraje nynější ruský prezident Vladimir Putin," řekl Schwarzenberg.
K americké radarové základně v Česku uvedl, že Evropa musí dělat všechno pro
posílení své obrany a že program, stejně jako česko-americká jednání o něm, budou
pokračovat i po skončení mandátu amerického prezidenta George Bushe, "i když
možná s menší intenzitou".
V tom mu oponoval Fischer, který řekl, že jednak nevěří v účinnost protiraketové
obrany, jednak podle něj musí podobná rozhodnutí dělat celá Evropa společně, a ne
jednotlivé státy. Právě na nejednotnost Evropy si Fischer nejvíc stěžoval. Ta podle
něj způsobuje, že Evropa sice nese významný díl nákladů různých konfliktů, ale na
jejich politickém řešení se nepodílí.
Pokud jde o Kosovo, Schwarzenberg uvedl, že neexistuje dobré řešení a každé
přinese velké problémy. Přesto či právě proto jsou nutné odvážné kroky NATO i EU a
co nejrychlejší integrace celé oblasti do západních struktur. "Napřed musíme řešit
tento problém, Turecko přijde na řadu až později," dodal k otázce vstupu Turecka do
EU.
Soros varoval před hospodářskou recesí, která je podle něj nevyhnutelná v důsledku
obrovského schodku amerického rozpočtu. "Situace je vážnější, než si kdokoli myslí,"
prohlásil finanční magnát. Schwarzenberg k tomu dodal, že ani na tento problém
není Evropa připravena společně reagovat. "Možná to bude právě tento šok, který
nás donutí se semknout, ale nejsem v tomto směru přílišný optimista," řekl
Schwarzenberg.
Všichni vyjádřili naději, že nedojde k válce s Íránem, která by byla podle Fischera
katastrofou, znamenala by destabilizaci celé oblasti a Spojené státy by ji nevyhrály.
Soros dodal, že postoje Bushe a íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda
jsou paradoxně stejné a jsou to jen oni dva, kdo mají na konfliktu zájem. Klíčové ale
bylo podle všech účastníků to, že proti Bushovi vystoupily americké mocenské složky
v čele s CIA.
Celá akce organizovaná řadou rakouských institucí potvrdila mimořádný vídeňský
fenomén, kdy jsou stovky lidí v neděli v poledne schopny zcela zaplnit velké divadlo a
za vstupné naslouchat diskusi zajímavých řečníků, přestože je vedena v cizím jazyce
- v tomto případě v angličtině.
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března
Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg představil český PRT na tiskové
konferenci.
Vlastní rozvojové a rekonstrukční projekty bude Česká republika realizovat v provincii
Lógar na jihovýchodě Afghánistánu. Po Litvě a Maďarsku se ČR stane třetí z nových
členských států NATO, která bude řídít vlastní provinční rekonstrukční tým v
Afghánistánu. Do týmu, který bude působit v Lógaru, vyšle Ministerstvo zahraničních
věcí odborníky z oblasti zemědělství, stavebnictví a geologie. Necelá desítka
expertů, která bude tvořit civilní část PRT, bude od března pokračovat v dosavadních
amerických projektech a zároveň bude postupně realizovat své vlastní projekty.
Vzhledem k počtu expertů a rozsahu vlastní rozpracované strategie zároveň půjde o
PRT s největší civilní složkou v Afghánistánu vůbec.
Tiskové konference se zúčastnil také Václav Pecha, který bude civilní složku PRT v
Lógaru od března řídit, vedoucí nově vznikajícího oddělení MZV - tzv. Afghan Desk Ester Lauferová a dosavadní koordinátorka projektu Monika Studená z Odboru
bezpečnostní politiky MZV. Armádu ČR bude reprezentovat plukovník Ivo Střecha,
velitel 1. kontingentu AČR PRT Lógar.
Provincie Lógar je jedna z nejmenších v Afghánistánu, rozlohou 4712,82 km2 ji lze
přirovnat k Pardubickému kraji. Žije v ní přibližně 350 tisíc obyvatel. Provincie leží
jihovýchodně od Kábulu a stejně jako celý Afghánistán je výrazně geograficky
členěna: východní a jižní část je hornatá s převažující nadmořskou výškou mezi 1800
– 4000 m (nejvyšší vrchol je vysoký 4754 m). Západní část provincie je pak tvořena
velkou pánví (cca 1900 m/n m.) obklopenou horským terénem s převažující
nadmořskou výškou 2000 – 3500 m.
Hlavním městem a správním střediskem provincie je město Pol-e ´Alam s přibližně
23 000 obyvateli. Provincie je členěna do 7 distriktů: Muhammad Agha, Chark, Pol-e
´Alam, Baraki Barak, Khoshi, Kherwar a Azra. V čele provincie stojí guvernér
jmenovaný prezidentem. Každý distrikt vede guvernér distriktu (DG – district
governor, subgovenor). Souběžně s provinční vládou zastávají důležitou pozici v
životě provincie rovněž distriktní a vesnické shury, rady starších, svolávané podle
potřeby místní komunitou.
25.1. Laureátka Chalupeckého ceny vystavuje v newyorském Českém centru
Performance ve veřejném prostoru, za něž získala mladá brněnská umělkyně
Barbora Klímová v roce 2006 Cenu Jindřicha Chalupeckého, představuje
newyorskému publiku tamější České centrum. Klímová je čtvrtou laureátkou
Chalupeckého ceny, jíž se České centrum snaží otevírat dveře uměleckého světa v
zámoří.
Odměnou za vítězství v soutěži o Chalupeckého cenu je mladým výtvarníkům do 35
let studijní pobyt v New Yorku, který pro umělecké naděje ze střední a východní
Evropy pořádají americké nadace, zejména nadace pro vzájemné porozumění (Trust
for Mutual Understanding) a nadace pro otevřenou společnost (American Foundation
for Open Society).
České centrum pak dává laureátům zdarma k dispozici svůj výstavní prostor, aby na
sebe mohli upozornit, řekla ČTK jeho ředitelka Monika Koblerová. "Je velmi těžké se
prosadit v New Yorku a hlavně získat tady galerii, která by je zastupovala.
Představením v našem centru jim chceme pomoci navázat kontakty s místními
galeristy," vysvětlila.
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přeměnil jeho prostory v český panelák, a Jánu Mančuškovi, který se pokusil
fotografiemi, texty na stěnách a videoprojekcemi o zachycení různých vymezení
osobní identity.
Výstavy laureátů Chalupeckého ceny uvádí České centrum vždy na začátku roku.
"Sezonu zahajujeme tím nejsvěžejším v českém výtvarném umění. Chalupeckého
cena je zárukou, že prezentujeme to nejlepší z mladé umělecké generace. Po těchto
tvůrcích je také ve světě největší hlad," uvedla Koblerová.
Nynější výstava Barbory Klímové nazvaná Replaced (Nahrazeno) zachycuje
performance, které autorka zopakovala po českých performerech 70. a 80. let.
Strávila například noc na stromě v parku jako Petr Štembera v roce 1975, snažila se
na ulici navázat známost jako Jiří Kovanda v roce 1977 či sázela květiny místo
dlažebních kostek jako Vladimír Havlík v roce 1981.
Své performance natočila skrytou kamerou na video a doprovodila je fotografiemi
původních performancí a rozhovory s jejich tvůrci. V této podobě je vystavuje v
Českém centru.
Za pobytu v New Yorku dílo doplnila záznamy performancí, kdy na ulicích a v
podchodech stála se zrcadlem či na nejrůznější plochy vylepovala bílé plakáty
potištěné jen jediným písmenem.
25.1. Litevský ministr zahraničí Petras Vaitiekunas navštívil ČR
Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Litevské
republiky Petrase Vaitiekunase. Mezi hlavní témata jednání patřila kromě
bilaterálních otázek také aktuální zahraničněpolitická a unijní témata, zejména otázky
energetické bezpečnosti, vývoj v Rusku, Bělorusku a Gruzii, otázka hodnocení
zločinů totalitních režimů v dnešní EU, příprava na předsednictví České republiky v
Evropské radě a možnosti spolupráce zemí V4 a Pobaltí.
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5.1. Čeští archeologové objevili další hrobku v oblasti pyramid
Čeští egyptologové objevili v pohřebišti egyptských faraónů, v Abúsíru, neporušený
hrob z doby staré říše, z doby před čtyřmi a půl tisíci lety. Informovala o tom Mladá
fronta Dnes.
Pohřební komora, která patřila knězi Neferínpuovi, byla ukryta na dně šachty hluboké
deset metrů. Vstup uzavírala zídka, kterou vědci rozebrali. "A pak stojíte na prahu
nevykradené pohřební komory. Člověk trochu zažívá pocity Indiana Jonese," řekl
Miroslav Bárta, který vede práce českých egyptologů.
Než vědci odklopili víko sarkofágu, v kterém ležely ostatky kněze s ozdobami a
šperky, všechny předměty v komoře pečlivě vyfotografovali, zakreslili a očíslovali.
Poté prozkoumali i ostatky kněze a dalších příslušníků jeho rodiny. Pomocí
trojrozměrného počítačového skeneru nyní chtějí zrekonstruovat jejich podobu. Kněz
patřil k vyšší střední třídě. Jeho prací bylo denně obětovat v pyramidách, aby mrtví
panovníci netrpěli nouzí. Neferínpu žil ve 26. století před naším letopočtem, tedy v
době, kdy vznikaly nejznámější egyptské pyramidy.
Český výzkum v Egyptě má dlouhou tradici. V roce 2005 čeští archeologové
prozkoumali dosud nejstarší hrobku v Abúsíru. Pochází z 28. století před Kristem,
tedy zhruba z doby panovníka Džosera, stavitele nejstarší egyptské pyramidy.
8.1. Irglová dostala cenu BFCA za nejlepší filmovou píseň
Česká zpěvačka a pianistka Markéta Irglová a irský hudebník Glen Hansard dostali
cenu Americké asociace filmových kritiků BFCA pro nejlepší filmovou píseň.
Nejlepším filmem loňského roku vyhlásila asociace snímek Joela a Ethana
Coenových Tahle země není pro starý.
Irglová a Hansard získali cenu The Critics Choice Awards za píseň Falling Slowly z
filmu Once. Již začátkem prosince dostali za Once cenu Asociace losangeleských
filmových kritiků za nejlepší hudbu k filmu. Stejně tak jsou nominováni na dvě ceny
Grammy - za nejlepší soundtrack a právě s Falling Slowly za nejlepší filmovou píseň.
Podle agentury AP se Irglová a Hansard ceremonie, která se konala v kalifornské
Santa Monice, nezúčastnili. Chyběli i bratři Coenovi, jejichž film se stal hlavním
vítězem večera.
BFCA sdružující přes 200 severoamerických filmových kritiků z televize, rozhlasu a z
internetových publikací ocenila Coeny za režii. Za vedlejší herecký výkon v jejich
filmu si cenu odnesl španělský herec Javier Bardem. Právě Bardem převzal cenu i
pro režisérskou dvojici se slovy: "Já jsem třetí bratr, ten ze Španělska." Ceny BFCA,
které se udělují od roku 1995, velmi často získávají pozdější vítězové Oscarů.
8.1. Havel, Walesa, Kwaśniewski žádají EU o levnější víza pro Bělorusy
Zlevnit "schengenská" víza pro všechny Bělorusy ze současných 60 na nejvýše 35
eur (z přibližně 1600 na 900 Kč) vybídli Evropskou unii bývalí prezidenti Česka a
Polska Václav Havel, Lech Walesa a Aleksander Kwaśniewski i další známé
osobnosti. Učinili tak ve výzvě připravené českou Asociací pro mezinárodní otázky a
polskou Bátoryho nadací. Svoboda cestování pro Bělorusy pomůže k demokratizaci
země, vyplývá z dokumentu, který asociace poskytla ČTK.
Bělorusové až do prosincového rozšíření schengenské zóny o Česko a další nové
členské země EU mohli cestovat na Západ na laciná bilaterální víza; česká stála 15
eur (necelých 400 Kč), polská a litevská pět eur (130 Kč) a lotyšská se dokonce
vydávala zdarma. K západním sousedům se tak loni podívalo na 400.000 Bělorusů.
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to postihne styky prostých lidí se Západem, kam se až dosud podívala pouhá čtvrtina
z deseti milionů Bělorusů.
"EU tvrdí, že chce podpořit demokratizaci a usnadnit kontakty mezi lidmi, ale
současně omezuje tyto styky zdražením víz," praví se v dokumentu, vybízejícím EU k
jednostrannému zlevnění víz. Současně připomíná, že svoboda cestování na
počátku 90. let pomohla Česku, Polsku či Maďarsku k demokratickým změnám a
tržní ekonomice.
"Situace nás netěší, ale zatím můžeme poplatky za víza zlevňovat či odpouštět
jednotlivcům, kteří si to zaslouží. V budoucnu chceme spolu s partnery vyvolat na
půdě EU debatu, zda by se situace nedala změnit," řekla ČTK mluvčí české
diplomacie Zuzana Opletalová.
Schengenská pravidla umožňují poplatky za víza zlevnit či odpustit pouze v
individuálních případech. Avšak dohoda o usnadnění vízového režimu, jakou má EU
s Ruskem, Ukrajinou či některými balkánskými státy, nepřipadá v úvahu, dokud v
Bělorusku bude nedemokratický režim.
10.1. Evropský soud přiřkl české firmě 360.000 eur od Bulharska
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odsoudil Bulharsko k vyplacení
odškodného ve výši 360.000 eur (asi 9,2 milionu korun) české firmě Zlínsat, jejíž
práva na podnikání bulharské úřady poškodily. Firma chtěla v Sofii provozovat hotel.
Poškození jejích práv už soud konstatoval ve svém předloňském základním
rozsudku. Tehdy dal oběma stranám lhůtu na případnou dohodu o finančním
vyrovnání. V dnes zveřejněném rozsudku se uvádí, že bulharská vláda nakonec
nereagovala na upřesněné požadavky Zlínsatu.
Tato společnost na konci 90. let koupila v Sofii hotel, jehož převod však místní
prokuratura s odvoláním na údajně nízkou cenu zablokovala, prodejní smlouvu
anulovala a společnost nemohla s hotelem více než dva roky nakládat.
V předloňském rozsudku štrasburský tribunál konstatoval, že bulharské úřady v
tomto případě porušily evropskou úmluvu o lidských právech, protože nerespektovaly
zákonné záruky, na něž mají fyzické i právnické osoby v demokratické společnosti
právo, a protože Zlínsat nedostal možnost bránit se proti zmíněným rozhodnutím
před soudem.
Kupní cena hotelu byla asi patnáct milionů korun. Společnost se navíc údajně
zavázala, že do něho bude investovat asi 50 milionů. V době vynesení předloňského
štrasburského rozsudku její představitel Ivo Lapčík řekl, že ztráty vzniklé tím, že
nemohla hotel využívat, převýšily deset milionů korun.
21.1. Studenti z Česka, Polska a Německa představili historický časopis
Za přítomnosti německé kancléřky Angely Merkelové představili středoškoláci z
Česka, Polska a Německa časopis se svými články o událostech z doby 2. světové
války v jejich regionu. Výsledkem jejich bádání je druhé vydání občasníku step21,
jehož jeden výtisk v Berlíně jako vůbec první čtenářce časopisu předal Angele
Merkelové student pražského gymnázia Chodovická Lukáš Boček.
Na 70 studentů mělo v uplynulých měsících možnost vyzkoušet si práci publicistyhistorika. Českou republiku zastupovaly z 16 "redakcí" čtyři týmy ze čtyř gymnázií pražského gymnázia Chodovická, gymnázia Uherské Hradiště, gymnázia Dr. Václava
Šmejkala v Ústí nad Labem a jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.
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názorně viděli, jak se "nedělají" noviny. Nebádali jen v archivech - hovořili i se svědky
událostí.
"Člověk zjistí, že dějiny mohou být napínavé, že?" řekla Merkelová studentům v
berlínském sídle nakladatelství Axel Springer. Není pravda, že se mladí o dějiny
nezajímají, podotkla Merkelová, spíš je to problém střední generace, která má pocit,
že o těchto věcech slyšela už "stokrát".
Zážitek na celý život si z prezentace odnesl student Boček, který měl čest předat
Merkelové první výtisk novin. "Byli jsme všichni napjatí, jaké to s ní vlastně bude.
Přece jen spolkovou kancléřku nemá člověk šanci vidět každý den. Nikdy jsem na
vlastní oči neviděl ani našeho premiéra," řekl student. Přiznal, že měl trému, ale ta z
něj brzy opadla. "Myslím, že si prostě na nic nehraje a přišla mi jako sympatická
dáma," všiml si student.
Projekt Weisse Flecken (Bílá místa), který se objevuje i v podtitulu "novin", se i mladí
čeští publicisté pokusili svými příspěvky zaplnit. V uplynulých měsících se probírali
štosy protektorátního tisku, který o některých událostech neinformoval vůbec nebo je
překroutil. Například pětice žáků sexty B z porubského gymnázia si vybrala téma
nucených prací v Ostravě. Pražané do step21 (Weisse Flecken) přispěli materiálem o
následcích atentátu na Heydricha, gymnazisté z Uherského Hradiště pojednali o
masakru v Salaši v dubnu roku 1945 a Ústečtí si vybrali téma odporu vůči nacismu v
oblasti Sudet na příkladu osobnosti Herty Lindnerové.
Vlastní noviny budou v nákladu 30.000 výtisků distribuovány do českých, německých
i polských škol jako jeden z pramenů pro výuku dějepisu a společenských věd. V
Česku bude list v němčině obsahovat českou přílohu.
Iniciativa step21 od roku 1998 usiluje o vedení mládeže k toleranci a jeho ambicí je i
prohlubování historické identity a povědomí o hodnotách svobody tisku a lidských
práv. Iniciativu zaštiťuje německý prezident Horst Köhler a podporuje deník Bild či
nadace Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost, z jejíž fondů bylo do června
loňského roku vypláceno odškodnění lidem nasazeným na nucené práce v době
nacismu.
23.1. V německém parlamentu vystavují artefakty od dívek z Terezína
Před více než 60 lety prožívaly nejtěžší období svého života. Byly teprve v pubertě,
ale smrt číhala všude kolem. Ty, které ještě žijí, se dnes dočkaly mimořádné pocty. V
sídle německého parlamentu byla slavnostně zahájena výstava věnovaná právě jim:
Dívkám z pokoje číslo 28 koncentračního tábora v Terezíně.
"O tom, že budeme jednou v berlínském Spolkovém sněmu a uvidíme tolik lidí, kteří
mají zájem o nás něco vědět, jsme nikdy ani nesnily," řekla ČTK Ela
Weissbergerová, ročník 1930, při pohledu na zhruba stovku mladých lidí, kteří na
zahájení výstavy přišli. Výstavu osobně otevřel předseda Spolkového sněmu, dolní
komory německého parlamentu, Norbert Lammert.
Výstava přibližuje strasti, ale i drobné radosti všedního dne dívek. Potají se učily,
hrály si, zpívaly, dostaly příležitost nastudovat dětskou operu Brundibár od
židovského skladatele Hanse Krásy a dokonce slavily židovské svátky; měly i svou
vlastní hymnu i vlajku. A svůj dvoukomorový parlament: Vychovatelky byly
ministryněmi a děvčata se stala "zákonodárkyněmi". Dívky však také psaly básně,
vedly si deníky, malovaly a psaly dopisy. To vše dokumentuje veřejnosti volně
přístupná výstava v reprezentačních prostorách Domu Paula Löbeho, jenž patří
Spolkovému sněmu.
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14 lety.
"Hodně z nás bylo přesvědčeno, že když už jsme zůstaly naživu a přežily jsme to,
musíme tu vzpomínku držet na živu, ale na druhé straně si zřídit nový život, který by
byl tak dobrý a normální, jak jen možno," řekla ČTK v Izraeli žijící Hana Droriová,
rozená Pollaková, jíž holokaust vzal oba rodiče a dalších 30 příbuzných. Sama
přežila přesto, že byla na čas z Terezína transportována do pracovního lágru u
Osvětimi.
Zápisky ze "školních sešitů", v něž se proměnily deníčky a památníčky dívek, patří
mezi nejpoutavější exponáty berlínské výstavy. Hana Droriová si zapisovala vše
potřebné do památníku, který dostala od přítele ke svým 12. narozeninám. "Na vazbě
je napsáno 'Všechno'. Skutečně jsem si tam zapisovala všechno, co jsem chtěla
nebo musela psát. To, co jsme se učily, básně, které jsem psala, i nejrůznější
škrabanice," řekla.
Terezínem prošlo na 15.000 dětí a nezletilých, které byly umísťovány do zvláštních
"dětských domovů". Vězeňská samospráva a učitelé se jim snažili vytvořit alespoň
trochu důstojné podmínky.
Otevření výstavy, jež potrvá do 15. února, je jen jednou z podobných akcí, které se v
německé metropoli pořádají v souvislosti s Mezinárodním dnem vzpomínky na oběti
holokaustu, jenž připadá na neděli.
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