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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Spojené státy a Evropská unie  
se potkají v Česku      

  
 
     

                  Česká republika bude hostit jako 
předsednická země Evropské unie 
vrcholnou schůzku se Spojenými státy. 
Americký prezident Barack Obama se 
v Praze po bilaterálních jednáních 
s českým prezidentem Václavem Kalusem 
a premiérem Mirkem Topolánkem setká 
s nejvyššími představiteli států a vlád 
sedmadvacítky 5. dubna. Tedy 
bezprostředně po londýnském summitu 
skupiny G20, na němž budou 2. dubna 
hospodářsky vyspělé země řešit 
ekonomické otázky spojené s  
hospodářskou krizí, a po summitu 
Severoatlantické aliance, na němž se 
budou 4. dubna členské státy věnovat ve 
Štrasburku, Baden-Badenu a Kehlu 
globální bezpečnostní situaci a vojenské 
spolupráci. Pražská schůzka se proto 
bude moci věnovat i dalším tématům, 
například globální energeticko-klimatické 
problematice. 
     České předsednictví od „trojskoku“ 
vrcholných schůzek očekává, že se 
Evropské unii a Spojeným státům podaří 
najít v klíčových problémech současnosti 
společnou řeč a postupovat 
koordinovaně. To platí především o 
potírání dopadů hospodářské krize, která 
má celosvětový průběh, ale na každou 
zemi má jiný dopad a každá země má i 
jiné ekonomické, sociální a historické 
dispozice k jejich řešení.               
Mirek Topolánek jako předseda Evropské 
rady v této souvislosti opakovaně 
zdůraznil, že podobě jako se porušování 
pravidel volného trhu a férové 
hospodářské soutěže brání Evropská 
unie, měli by svodům protekcionismu  

        
 

odolat i ostatní výrazní hráči 
globálního trhu.   
   „Jako předseda Evropské rady 
mohu potvrdit, jak náročné je 
k jednotnému postupu při 
respektování jednotných pravidel 
dojít, o to důležitější je, abychom to 
dokázali i na globální úrovni. A to 
předpokládá od hlav vlád a států 
maximální míru odpovědnosti. 
V mém pojetí to je i solidarita a 
otevřenost. Recepty na ozdravení 
ekonomiky jedné země totiž mohou 
mít otravné účinky na hospodářství 
té druhé, nebo těch druhých. 
Připomínám, že starořecký výraz pro 
lék - farmakón – znamenal lék i jed, 
že i kvalitní medicína může mít 
v nadměrných dávkách negativní 
dopady, či vést při trvalém užívání 
k nezdravé závislosti,“ napsal český 
premiér pro britský list The Times. 

 
 

        
 

               Mirek Topolánek vyjádřil 
přesvědčení, že otevřená výměna 
názorů a zkušeností – dobrých i 
špatných – umožní právě Spojeným 
státům a Evropské unii dosáhnout 
shody a ovlivnit pozitivně i přístup 
dalších vlivných ekonomik, jako je 
Čína či Rusko. S oběma velmocemi 
bude v příštích měsících za 
sedmadvacítku vyjednávat na 
vrcholných schůzkách ve formátu 
tzv. „trojky“ rovněž české 
předsednictví.  

 
 
 

Jiří František Potužník,  
mluvčí předsedy Evropské rady 

Jak to vidí … 

 

                                                                                                 … Martin Bursík, 

 
 

 

Ministr životního prostředí ČR 
 
 

    Pokles světové ekonomiky až o jedno 
procento očekává šéf Mezinárodního měnového 
fondu Dominique Strauss-Kahn. „Otevřeně – 
situace je strašná,“ komentoval to minulé 
pondělí v Ženevě. O pár dní dříve se vědci 
z Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
v Kodani shodli na tom, že dva roky staré 
odhady stoupání hladiny světových oceánů byly 
příliš optimistické a voda v tomto století může 
stoupnout až o 190 cm oproti původnímu 
odhadu, že hladiny moří stoupnou o 59 cm.    
    Tyto dvě zprávy přesně charakterizují situaci, 
v níž se svět nachází. Čelíme velmi vážné 
ekonomické krizi a zároveň, z dlouhodobého 
hlediska ještě vážnější, krizi klimatické. V tomto 
světle obzvláště vyniká absurdita kroku opozice 
a čtyř bývalých koaličních poslanců, kteří v úterý 
svrhli vládu země, která v těchto rozbouřených 
vodách vede Evropskou unii. 
    Pracujeme samozřejmě dál, protože ani jedna 
z obou krizí nečeká na to, jak se vyspí lídr české 
opozice. Již tento týden se v Londýně uskuteční 
klíčové jednání zemí G20 a následně summit 
EU-USA v Praze. Jen krátce poté se chystá 
jednání ministrů životního prostředí zemí G8 
v italských Syrakusách a v plném běhu jsou 
klíčová jednání o nové klimatické dohodě, 
kterou bude svět přijímat letos v prosinci 
v Kodani. Všude se skloňuje v různých 
obměnách stejná věta: Ekonomická krize není 
důvodem, abychom ustoupili od cílů v ochraně 
klimatu ani dalších kroků v ochraně životního 
prostředí. Naopak, ekonomická krize je 
příležitostí, jak se svět může rychle obrátit od 
starých, špinavých a energeticky neefektivních 
technologií k nízkouhlíkové ekonomice. Svět 
potřebuje další „new deal“, tentokrát ovšem 
velmi zelený. To je nejen cesta z ekonomické 
krize, to jsou nejenom nová pracovní místa, 
znamená to také zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti evropského byznysu a 
šanci na zachování rovnováhy klimatického 
systému planety. 
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Zhodnocení prováděných bezpečnostních opatření  
na ministerských Radách a summitech EU 
 
 
 

V rámci předsednictví České republiky Radě EU probíhá řada jednání, summitů a zasedání. 
Valná většina se odehrává na území hlavního města, konkrétně v Kongresovém centru. 
Z toho vyplývá pro pražskou policii značné množství povinností k zajištění maximální 
bezpečnosti delegátů, ostatních účastníků, ale i nezúčastněných osob. 
 

 
 

    Na bezpečnostních opatřeních spolupracuje 
pražská policie s řadou partnerů. Z bezpečnostních 
složek to jsou útvary Policejního prezídia Policie ČR 
jako ochranná služba, letecká služba a služba 
cizinecké policie, ale i například městští strážníci, 
nebo hasičský záchranný sbor. Samozřejmě také 
pražská policie úzce kooperuje se zástupci 
jednotlivých odborů Magistrátu hlavního města 
Prahy. 
     Opatření k zajištění veřejného klidu a pořádku 
jsou vždy stanovena na základě konkrétní 
bezpečnostní situace v daném období. Tato situace 
se vyhodnocuje před každým oficiálním zasedáním 
tak, aby se provedla opatření pouze nezbytně nutná. 
Do současné doby zajišťovala pražská policie celkem 
šest formálních, či neformálních zasedání a bezpočet 
dalších společenských akcí. V případě šesti  

       zmíněných formálních zasedání vždy 
stanovil stupeň bezpečnostních opatření podle 
konkrétní situace tým odborníků.  
Tyto stupně jsou celkem tři (velmi citlivá, 
citlivá a  ostatní akce) a odvíjí se od nich 
množství nasazených sil a prostředků, a rozsah 
bezpečnostních opatření. Samozřejmě policisté 
dbají na to, aby prováděná opatření splnila svůj 
účel, ale při tom minimálně omezovala chod 
metropole, především pak nezúčastněné 
občany dotčených oblastí. Byť jsou parametry 
bezpečnostních opatření pevně nastaveny, 
musí policisté v jejich průběhu řešit vyvstalé 
situace takřka za pochodu. K jedné ze 
zásadních změn například patří úpravy 
v režimu přepravy střežených osob. Tyto 
úpravy se týkaly především změny systému 
průjezdu ulicí Evropskou. Systém „Kladno“, 
tedy vyřazení světelné signalizace do 
provizorního režimu, jsme pro zajištění větší 
všeobecné bezpečnosti silničního provozu 
obměnili, a nahradili ho režimem „ZELENÁ 
VLNA“ (režim křižovatky upraven pouze tam, 
kde se kolona právě skutečně nachází). Navíc 
jsme na přepravních trasách posílili dozor na 
zásadních křižovatkách k maximální 
bezpečnosti silničního provozu tím, že jsou zde 
v době přeprav přítomni dopravní policisté. 
      Samozřejmostí také je, že cestou médií 
zajišťujeme v maximální možné míře 
informovanost obyvatelstva o plánovaných 
opatřeních, která by mohla být jakýmkoliv 
způsobem omezující. 

Poručík Tomáš Hulan, 
tiskové oddělení pražské policie  

,  

Kalendář  
 

– stalo se 
  

  
týden 23.3-29.3 2009 
 
23.3.2009 – 24.3.2009 
Rada ministrů pro 
zemědělství a rybolov 
 
25.3.2009 - 25.3.2009 
Setkání vrchních ředitelů - 
Budoucnost kohezní 
politiky 
 
25.3.2009 - 27.3.2009 
Towards e-Environment 
Conference 
 
26.3.2009 - 26.3.2009 
V. Mezinárodní energetické 
regulační fórum 
 
26.3.2009 - 27.3.2009 
Ministerská konference 
"Fórum pro kreativní 
Evropu" 
 
26.3.2009 - 27.3.2009 
European Business Summit 
 
27.3.2009 - 28.3.2009 
Neformální zasedání 
ministrů zahraničí 
(Gymnich)                       

Společná analýza, společná akce - Konference národních zpravodajů EU pro obchod s lidmi 

 
(foto Evropská komise) 

 

   Odbor bezpečnostní politiky MV ČR 
pořádá ve dnech 30. - 31. března 2009 
v Kongresovém centru Praha expertní 
konferenci s názvem „Společná analýza, 
společná akce - Konference národních 
zpravodajů EU pro obchod s lidmi“. 
   Nad konferencí převzal záštitu ministr vnitra Ivan 
Langer, slavnostně ji zahájí náměstkyně ministra 
vnitra pro evropské záležitosti  Lenka Ptáčková 
Melicharová. Ministerstvo vnitra ČR při přípravě 
konference úzce spolupracovalo s Evropskou komisí 
a Zvláštní představitelkou a koordinátorkou OBSE 
pro potírání obchodování s lidmi. Jedná se o první 
akci na toto téma uspořádanou v rámci EU.  

      
 

 

Konference se zúčastní přední experti  členských států EU, kteří plní úkoly tzv. národních 
zpravodajů či obdobných mechanismů monitorujících aktuální situaci i trendy v oblasti 
obchodu s lidmi a dále partneři z mezinárodních, mezivládních i neziskových organizací. 
Česká republika spolu s dalšími zeměmi postkomunistického bloku prodělala v rámci 
obchodování s lidmi určitý specifický vývoj. Na počátku 90. let byla významnou zdrojovou 
zemí; díky ekonomickému růstu se postupně změnila na zemi cílovou 
a tranzitní.V posledních letech se však znovu objevují určité indicie, že počet žen i mužů 
z České republiky, kteří jsou sexuálně či pracovně vykořisťováni v zahraničí, mírně narůstá.I 
v souvislosti s hospodářskou krizí bude tento trend pravděpodobně pokračovat. Česká 
republika proto vnímá obchodování s lidmi jako zásadní téma; z tohoto důvodu si ho také 
zvolila jako jednu z dílčích priorit českého předsednictví. Přijímá tím svůj díl odpovědnosti a 
uvědomujeme si, že k účinnému potírání obchodování s lidmi je nezbytná spolupráce všech 
zemí, kde tato činnost probíhá, tedy jak zemí zdrojových a tranzitních, tak i zemí cílových.  

 

      V mnoha stěžejních dokumentech zabývajících se obchodováním s lidmi byl 
identifikován jako jeden ze základních problémů pro implementaci klíčových opatření proti 
obchodování s lidmi a společný postup na úrovni EU nedostatek vzájemně srovnatelných 
dat, jejichž následná analýza by napomohla pojmenování problémů jednotlivých členských 
států a nalezení společných efektivních strategií k jejich řešení.  

 
 

      V průběhu konference představí národní zpravodajové či obdobné monitorovací 
mechanismy svou činnost a úkoly z jejich pověření vyplývající. Velká část diskuse bude 
soustředěna na způsob, formu a periodu zpracování a předkládání národních zpráv o 
obchodu s lidmi. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, jako pomůcku a nástroj 
pro užší spolupráci, vytvořilo na základě odpovědí na dotazník zaslaných jednotlivými 
členskými státy speciální webovou stánku www.national-rapporteurs.eu. Na této stránce 
jsou k dispozici základní informace o podobě národních zpravodajů či obdobných 
mechanismů v jednotlivých členských státech EU, včetně kontaktů, relevantních národních 
webových stránek a základních národních materiálů.                                                                                                                  
Fgf Cílem konference je otevření diskuse o možnostech vytvoření funkční sítě národních 
zpravodajů či obdobných mechanismů na úrovni EU. Díky spolupráci s Evropskou komisí, ale 
zejména se Zvláštní představitelkou a koordinátorkou OBSE, bude však zajištěna 
provázanost i mimo region EU, z něhož řada obětí trestné činnosti obchodování s lidmi, 
zneužívaných v zemích EU, pochází.  
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Vztahy EU – NATO  z pohledu českého předsednictví  
Budování efektivního partnerství mezi EU - NATO považuje české předsednictví za 
klíčové a představuje rovněž jednu z jeho priorit v oblasti Evropské bezpečnostní a 
obranné politiky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalendář  
– stane se 
 

  30.3.-05.4.2009 
 
29.3.2009 - 31.3.2009 
Společná analýza, společná 
akce - Konference národních 
zpravodajů EU pro obchod s 
lidmi  
 
30.3.2009 - 30.3.2009 
Rada ministrů pro dopravu, 
telekomunikace a energetiku 
(TTE) - doprava 
 
30.3.2009 - 30.3.2009 
Sympozium „Společné 
budování evropské 
budoucnosti“ 
 
31.3.2009 – 31.3.2009 
Konference „Perspektivy 
přeshraniční spolupráce v 
Evropě“ 
 
31.3.2009-31.3.2009 
koncert třístranného koncertu 
mládeže Europera v 
Královské konzervatoři 
 
2.4.2009 - 3.4.2009 
Zasedání pracovní skupiny 
Výboru pro Evropský sociální 
fond 
3.4.2009 - 3.4.2009 
Neformální zasedání ministrů 
pro hospodářské a finanční 
záležitosti 
 
5.4.2009 - 5.4.2009 
Summit EU - USA 

 

 
 
 
 

                                                       NATO a EU představují dvě velmi významné 
mezinárodní organizace a to nejen v rámci Evropy a 
euroatlantického prostoru, ale také v globálním měřítku. 
Jejich členské státy se z přibližně z jedné poloviny 
podílejí na tvorbě celosvětového HDP, tři z nich jsou 
stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Dohromady 
sdružují 32 států z nichž 21 jsou členy současně obou 
těchto organizací. Jejich vzájemná podobnost však jde 
výrazně nad rámec skutečnosti, že se při pohledu na 
mapu geograficky „překrývají“. Všech 32 zemí je 
současně pevně spojeno prostřednictvím sdílených 
hodnot, demokratických principů, zásad právního státu 
a mnoha dalších atributů svobodných společností.  
       Kromě výše uvedeného však země NATO i EU pojí 
ještě jeden velmi významný svorník a tím je jejich vztah 
k zajištění nejen vlastní bezpečnosti, ale také 
bezpečnosti v celém euroatlantickém prostoru. Při 
bližším pohledu do strategických dokumentů v oblasti 
bezpečnosti, ať už na  úrovni jednotlivých členských 
zemí nebo obou organizací jako celku, je evidentní, že 
členové NATO i EU v současnosti čelí stejným rizikům, 
hrozbám i výzvám. 
       Základním principem spolupráce mezi těmito 
dvěma organizacemi by tedy měla být vzájemná 
komplementarita a snaha o co nejužší spolupráci. 
Společným cílem by mělo rovněž být rozvíjení 
spolupráce i na politické úrovni a to při současném 
respektování institucionální suverenity obou organizací.  
      Je skutečností, že úroveň spolupráce mezi NATO a 
EU zůstává ve světle tzv. Rámcové dohody uzavřené 
v roce 2003, poněkud za očekáváním. I přes dosažený 
pokrok ve spolupráci v oblastech krizového řízení a 
rozvoje schopností se zatím potenciál obou organizací 
při budování vzájemného partnerství  nepodařilo plně 
využít.  

  

                                                          Česká republika proto jako předsednická 
země EU usiluje o posílení účinné spolupráce 
mezi EU a NATO nejen v rovině strategické, ale 
zejména v oblasti vzájemně se posilujícího 
rozvoje vojenských schopností a efektivního 
působení obou organizací v operacích krizového 
řízení ve stejném teritoriu.Konkrétně se české 
předsednictví zaměřuje na posílení spolupráce 
obou organizací v rámci pracovní skupiny NATO-
EU ke schopnostem, která představuje důležitou 
platformu pro výměnu informací v této oblasti. 
      Nemalé úsilí vyvíjí české předsednictví také 
v širším kontextu rozvoje vojenských schopností. 
V tomto ohledu je třeba především zmínit 
podporu snahám řešit společně projekty 
odstraňující nedostatky v chybějících 
schopnostech, jakými jsou např. vrtulníky a 
prostředky strategické vzdušné přepravy.  
       Za v současné době klíčovou považuje 
české předsednictví  efektivní spolupráci obou 
organizací v operacích krizového řízení vedených 
ve stejném teritoriu. Na tomto poli se aktivně 
angažuje v procesu nastavení efektivního 
mechanismu spolupráce a vzájemné synergie 
mezi operacemi NATO a EU v Kosovu (KFOR a 
EULEX) a v Afghánistánu (ISAF a EUPOL). 
     Vztahy a spolupráce mezi EU a NATO byly 
jedním z důležitých bodů agendy nedávného 
neformálního zasedání ministrů obrany zemí EU 
v Praze. V jeho průběhu se  ministři obrany 
shodli na tom, že plnohodnotná praktická 
spolupráce mezi EU a NATO je nezbytná a pro 
budoucnost nevyhnutelná. 

 
 

Vladimír Lukovský, zástupce tiskového 
mluvčího pro CZ PRES,  Ministerstvo obrany 

     "Společné budování evropské budoucnosti" 
Boj proti antisemitismu, obrana evropských hodnot a soužití 

      
 
 

  Symposium na téma společného 
budování evropské budoucnosti 
(30.3) pořádá Evropský židovský 
kongres poprvé, pod patronací 
českého předsednictví EU a 

 
 
 

Evropského parlamentu a za účasti 
Evropské komise. 

      Na tomto sympoziu se sejdou zástupci 
komunit a představitelé náboženských obcí, 
poslanci Evropského parlamentu, předsedové 
politických skupin, odborníci a intelektuálové, 
aby společně diskutovali o tom, jak se 
vyrovnat s výzvami, které přináší netolerance, 
a jak by se evropští občané měli naučit 
lepšímu soužití. 
     Účastníci symposia, jež si za cíl klade 
podpořit iniciativy v boji proti rasismu, 
antisemitismu a netoleranci v Evropě, se 
seznámí s odbornými analýzami na dané téma 
přímo od jejich autorů.  
     Setkání je rozděleno na dvě části. Jedna 
část se zaměří na současný stav 
antisemitismu, rasismu a xenofobie v Evropě, 
tématem druhé části bude soužití v Evropě, 

mezikulturní dialog, společné hodnoty a 
vzájemné pochopení.          
    Mezi hlavní řečníky budou patřit Jacques 
Barrot, místopředseda Evropské komise a 
komisař pro oblast svobody, bezpečnosti a 
spravedlnosti, a Aleksander Kwasniewski, 
předseda Evropské rady pro toleranci a 
smíření a bývalý prezident Polska. Ioannis 
Dimitrakopoulos, vedoucí odboru Výzkumu 
a sběru dat Agentury pro základní práva EU 
(FRA), představí aktuální informace a data 
o rasisticky motivovaných útocích v 
Evropě. 
      Symposium, které povede předseda 
EJC Moshe Kantor, dá také slovo obětem 
rasismu, zástupcům komunit a církevním 
představitelům, kteří budou hovořit o tom, 
co je nutné v boji proti netoleranci, 
rasismu, xenofobii a antisemitismu učinit.   
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„Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“ a co z toho vzniklo 
„Merely intending to do good, without actually doing it, is of no value“,  

The New Dictionary of Cultural Literacy 
     V článku Lidových novin „Topolánek: Cestu do 
pekel mi vnukli AC/DC“,  ze dne 27.3.2009 se 
jeho autorka, Tereza Šupová, dopustila několika 
omylů - hlavně proto, že se pro výklad slov 
premiéra Topolánka obrátila na překladatele Petra 
Bílka, který jí zcela chybně vysvětlil genezi a 
význam premiérových slov. Naneštěstí se pan 
Bílek buď přeslechl, anebo premiérovu řeč 
nesledoval a spolehl se na čísi interpretaci. Za 
prvé premiér neřekl "Way to hell", ale "cesta do 
pekel". Za druhé se pan Bílek asi nikdy nesetkal 
s anglickým idiomem "The road to hell is paved 
with good intentions". Za třetí se asi spletl, ani 
na výrazu "Way to hell" není nic hrubého nebo 
urážlivého. Nic vulgárního není ani v samotném 
slově „Hell“. „The Hell“ je i v angličtině jen 
názvem pekla. Ten zmíněný hrubý a vulgární 
význam má v pouze a jedině ve formě 
idiomatického příkazu "Go to Hell", který je v 
anglicky mluvících zemích používán tam, kde my 
Češi chceme kohosi poslat kamsi. A to rozhodně 
nebylo ani náhodou to, co premiér řekl, nebo 
mínil.  
     Anglický a americký tisk, podle své politické a 
ekonomické orientace, souhlasí, nebo nesouhlasí, 
s premiérovým hodnocením amerických 
ekonomických balíčků. V každém případě se ale 
jejich reakce omezuje na obsah premiérovy řeči, 
nikoliv na použitá slova. I tam, kde premiérovu 
řeč kritizovali, dokonce i tam kde zmiňují její 
tvrdost, se nikdo nepohoršoval nad 
inkriminovaným výrazem - až do včerejška 
(27.3.2009), kdy Sharon Otterman a Robert 
Mackey, novináři NY Times, zveřejnili na blogu NY 
Times,  The Lede, pod titulkem „AC/DC Inspired 
Czech Leader’s “Road to Hell” Riff“. Zdrojem pro 
jejich článek byly Lidové noviny a překladatel Petr 
Bílek. 
  CNN se tématu věnovala o den dříve, 26.3.2009. 
Jejich vlastní hodnocení které si můžeme 
prohlédnout na videozáznamu na CNN.com, se 
beze zbytku soustřeďuje na obsah premiérovy 
řeči. I CNN zmiňuje Topolánkem použitý výraz, 
ale nikterak se nad  ním nepozastavuje – oni totiž 
v Americe  anglické idiomy znají. 

     Na své webové stránce, ale o den 
později (27.3.) v doprovodném článku, 
pak CNN píše, že čeští analytici 
upozorňují na premiérův slovník. 
Citovanými analytiky jsou zde Jan 
Macháček a Jiří Pehe. Nevím jak je 
tomu s angličtinou pana Macháčka, ale 
u v USA dlouhou dobu žijícího Jiřího 
Pehe bych očekával, že ta tři slova mu 
musela okamžitě připomenout 
zmiňovanou česko-anglickou „cestu do 
pekel, dlážděnou dobrými úmysly“. Pan 
Pehe si ale kupodivu nevzpomněl, 
nenabídl žádné vysvětlení a souhlasil 
pouze -  pro všechny kdo znají jeho 
americkou minulost a znalost angličtiny 
nepochopitelně - s názorem jiných 
českých novinářů, že premiérova 
poznámka zní v angličtině poněkud více 
„nešťastně“ než v češtině. Pan 
Macháček který si vzpomněl, že peklo 
nějak souvisí s náboženstvím, pak 
podal zajímavé ale zcela irelevantní 
vysvětlení, založené na rozdílech 
v náboženském cítění čechů  a 
američanů, díky kterým je podle něho u 
nás peklo vnímáno méně negativně. 
Z toho pak usoudil, že premiér zřejmě 
poslouchá AC/DC. Na otázku zda je 
tomu tak, potom překvapený premiér 
odvětil že ano a že dokonce navštívil 
jejich koncert. A bylo to jasné. 

      Na rozdíl od českých medií ovšem 
evropská a americká media vědí a svým 
čtenářům a divákům prozrazují, že 
český premiér není se svým názorem 
sám. Stejné obavy které vyjádřil Mirek 
Topolánek s ním sdílí, a dokonce to 
říkali a říkají, i Angela Merkel, Nicolas 
Sarkozy a president Evropské Centrální 
Banky Jean-Claude Trichet. Ostře s nimi 
ovšem nesouhlasí předseda socialistické 
frakce v europarlamentu, německý 
europoslanec za SPD Martin Schulz 
jehož názor je našimi medii pokládán za  

       
 

                      názor Evropské unie.   
    Nevím, kdo byl původním zdrojem pro článek 
Lidových novin a podobné články v ostatních mediích, 
ale je zřejmé, že všechny pochází ze stejného zdroje a 
že podiv češtinou nedotčených amerických a 
anglických novinářů je jen reflexí článků jejich 
angličtinou nedotčených českých kolegů, zdrojů jejich 
informací. 
     Opakuje se staré známé kruhové schéma – 
zahraničním mediím jsou dodány skreslené nebo 
nepravdivé informace, abychom o několik dní později 
slyšeli autory těchto nepravd a polopravd svá tvrzení 
opakovat doma a odvolávat se přitom na zahraniční 
tisk.  
        Téměř všechna česká media dnes dokola opakují 
stejnou lež – premiér Topolánek podle nich hrubě 
napadl americký plán stimulace ekonomiky, pohoršil 
americká media a americkou veřejnost a ohrozil tím 
transatlantickou vazbu a společný postup při řešení 
globální ekonomické recese.  
Opakuje ji, odvolávaje se na zahraniční tisk, jmenovitě 
New York Times a CNN, i předseda ČSSD Jiří Paroubek. 
      Nezbývá než ještě jednou opakovat: 
      Ve své řeči k Evropskému parlamentu předseda 
Evropské rady Mirek Topolánek použil v pasáži o 
americkém plánu stimulace ekonomie pomocí 
masivních finančních injekcí a jejich deficitního 
financování, výrazu „Cesta do pekel“. 
      Tomuto českému přísloví v angličtině doslova 
odpovídá široce užívaný idiom „The road to hell is 
paved with good intentions“, připisovaný někdy 
Samuelu Johnsonovi. Tento idiom je tedy součástí 
anglického jazyka více než dvě stě let. Oba obraty jsou 
užívány stejně často a ve stejných situacích, a ani 
jeden z nich v sobě neskrývá nic urážlivého či hrubého 
nebo dokonce vulgárního. Oba znamenají pouze 
varování, že konečný efekt zvolených nástrojů 
může někdy, přes dobré úmysly aktérů, vést ke 
zhoršení, nikoliv zlepšení situace. 
     Nezbývá než věřit, že za tímto skreslením 
premiérova výroku se skrývá pouze neznalost 
anglického i českého jazyka. Jsem si jist, že media byla 
ve své kritice vedena jen a jen dobrými úmysly…  

Tomáš Haas, 
Informační centrum vlády 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
Le Figaro: Jacques Barrot připravuje 
příjezd bývalých zadržených na 
Guatanamu do Evropy  
      Francouzský deník Le Figaro v článku o 
eventuálním přijetí vězňů  z Guantanáma v EU 
informuje o tom, že české předsednictví zdůrazňuje 
bezpečnostní aspekt a „nenutí žádný z členských států 
na svém území vězně přijmout“. 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/03/17/01003
-20090317ARTFIG00290-ue-barrot-prepare-l-arrivee-
d-ex-detenus-de-guantanamo-.php 
 
Hospodárske noviny: Brusel na summitu 
rozdával peníze  
     „Dvoudenní summit by se mohl jmenovat summit 
výsledků“, cituje českého premiéra slovenský deník 
Hospodárske noviny v souvislosti se summitem 
Evropské rady (19-20.3), na němž se podařilo, „ve 
většině sporných bodů dosáhnout konsenzu“, dodal 
současný předseda Evropské rady Mirek Topolánek. 
Autor článku se zamýšlí především nad vhodností 
zvyšování finanční pomoci v době krize.  
   http://hn.hnonline.sk/2-36079260-k10000_detail-67  
 
 

Deutschlandradio odvysíláno 
21.03.2009:  
Předseda rady GAERC: Země Balkánu 
mají být rychle přijaty do EU  
      Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v 
rozhovoru pro německý veřejnoprávní rozhlas hovořil o 
prozatímní bilanci českého předsednictví, ale také o 
žádoucím rozšíření Evropské unie o balkánské země, a 
neposledně o východním partnerství či energetické 
bezpečnosti.     

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/tacheles/937
745/     

 

Rzeczpospolita: Není důvod k 
panice  
      Polský deník otiskl slova šéfa 
zahraničního výboru Evropského parlamentu 
J. Saryusze-Wolskiho, který se vyjádřil k 
pádu české vlády a jeho eventuálním 
důsledkům na průběh českého předsednictví 
v Radě EU. Přes své obavy, že by situace 
mohly zneužít velké země jako Francie, 
vyslovil Saryusz-Wolski svou podporu 
předsednictví s tím, že to Česká republika 
zvládne, stejně tak jako se jí bezpochyby 
podaří dokončit ratifikaci Lisabonské 
smlouvy. 

 
Le Monde: Pád české vlády staví 
EU do nepříjemné situace  
      Francouzský deník Le Monde odsuzuje 
pád  české vlády, o kterém píše, že se jedná 
o „divadlo, bez kterého by se EU v 
současných podmínkách krize bývala mohla 
obejít“. Autor se pohoršuje nad 
nezodpovědností poslanců, kteří se rozhodli 
svrhnout vládu v situaci, kdy EU bojuje s 
recesí, a snaží se prosadit vedle USA. 
Konečně informuje i o tom, že Topolánkova 
vláda by mohla zůstat u moci do konce 
předsednictví v červnu 2009, neboť 
„sestavování nové vlády může trvat celé 
měsíce“, jak prohlásil český vicepremiér pro 
evropské záležitosti Alexandr Vondra. Nyní 
čekají předsednictví velké události, jakými 
jsou summit G20, setkání EU s americkým 
prezidentem Barackem Obamou v Praze či 
rozjezd čerstvě vyjednaného a pro české 
předsednictví prioritního projektu 
Východního partnerství.  

Více na www.eu2009.cz 

 Wall Street Journal: Od toho 
máme přátele 
 
      „Evropa zrovna poskytla dvě názorné 
ukázky, které je dobré si před Obamovou 
návštěvou starého kontinentu 
zrekapitulovat“, píše americký ekonomický 
list The Wall Street Journal Europe v 
komentáři nazvaném „Od toho máme 
přátele“.„Největší pozornost na sebe strhla 
slova českého premiéra Mirka Topolánka, 
který ve středu v Evropském parlamentu 
řekl, že Obamův plán na podporu americké 
ekonomiky je cestou do pekel. Výrok se 
okamžitě obrátil proti Topolánkovi, kterému 
se ale vzhledem k českému předsednictví EU 
dostává i tak větší pozornosti než obvykle. 
Topolánek si ze všech stran vyslechl kritiku 
za to, že pár dnů před summitem G20 v 
Londýně a vrcholnou schůzkou NATO ve 
Štrasburku jen ohrožuje transatlantické 
vztahy. 
       Ale copak opravdoví spojenci nemohou 
mluvit upřímně, když mají odlišný názor? 
Topolánek neudělal nic jiného, než že jen 
hrubším způsobem prezentoval stejný názor, 
jaký lídři jako německá kancléřka Angela 
Merkelová, přes francouzského prezidenta 
Nicolase Sarkozy po šéfa Evropské centrální 
banky Jeana-Clauda Tricheta vyslovili už 
dávno před ním. Jestliže administrativa 
prezidenta Obamy na připomínky těchto 
státníků nereaguje, proč nemluvit důrazněji? 
Přátelé nedovolí, aby ekonomika jejich přátel 
šla ke dnu.“ 
 
http://online.wsj.com/article/SB1238100975
81751429.html 
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