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Trump vystřídal Obamu

SLOVO

Naše slovenská zpravodajka
Tamara Peterková se ve svém
článku věnuje situaci kolem špičkového kardiochirurga Viliama
Fischera. Lékař, který před dvaceti lety provedl první úspěšnou
transplantaci srdce na Slovensku, byl obviněný a následně
odsouzený za braní úplatku. Za
převzetí celkem tří tisíc eur, bonboniéry a dvou kachen byl po dohodě s prokurátorem odsouzen
k dvouleté podmínce, peněžitému trestu patnácti tisíc eur a zákazu výkonu lékařské praxe na
tři roky. Přestože trest Viliama
Fischera ještě nevypršel, lékař
by se rád vrátil ke své profesi.
Soudce jeho žádosti sice vyhověl,
ovšem osmasedmdesátiletému
lékaři ještě brání běžící podmínka a fakt, že mu Slovenská lékařská komora odmítá obnovit
odebranou licenci.
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Francouzský
rok 2016

Andor Šándor,
bezpečnostní expert

Republikán Donald John Trump je od 20. ledna 45. prezidentem Spojených států amerických. Sedmdesátiletý Trump vystřídal v čele USA svého demokratického předchůdce Baracka Obamu. Inaugurační projev nejmocnějšího muže planety vyvolal ve světovém tisku rozporuplné reakce a zdrženliví jsou v hodnocení i politici. Pravděpodobně nejbližší dny a týdny napoví, jak změna v Bílém domě ovlivní Evropu.		
foto: REUTERS/Kevin Lamarque

EU proti terorismu: Více peněz
i nové útvary
Bezpečnost a boj proti terorismu. V posledních dvou letech
snad nejčastěji skloňovaná hesla na území Evropské unie. A jak
se zdá i v roce 2017 půjde o zásadní témata, která velkou měrou
přispějí do diskuse o dalším směřování Evropské unie. Dokáže
se budoucí sedmadvacítka semknout a vytvořit novou podobu
evropské integrace? Nebo vše, i kvůli neshodám v oblasti střežení vnitřních a vnějších hranic, povede k rozvolnění a možná
až postupnému rozpadu společenství?

Jaký byl loňský rok ve Francii?
Na to se podrobněji podívala naše
pařížská zpravodajka Ilona Mádrová, která zmapovala nejen
období strachu panující po teroristických útocích. V jejím příspěvku tak najdete i pohled na změny
v oblasti zaměstnávání nebo události na politické scéně související
s nestabilitou Socialistické strany a s blížícími se prezidentskými
volbami.
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Osobnost:
Antonio Tajani
Evropský parlament má nového
předsedu. Do čela sboru usedá
Antonio Tajani, někdejší právník,
novinář, člen strany Forza Italia
Silvia Berlusconiho a také bývalý eurokomisař. Ital střídá v čele
Evropského parlamentu Martina Schulze z Německa. Představení nového předsedy, který
získal v lednové volbě 351 hlas a
porazil soupeře Gianni Pittelu s
282 hlasy, najdete na straně 7.

Boj proti terorismu se v posledních patnácti letech stává stále
důležitější agendou Evropské
unie. Větší měrou se touto oblastí
začala EU zabývat především po
útocích v USA v roce 2001. Rada
EU pro spravedlnost a vnitřní
věci tehdy přijala Akční plán boje
proti terorismu a začal se sesta-

vovat seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristické
činnosti v EU i mimo ni. Od té
doby v podstatě neuplynul rok,
aby nedošlo k nějakému posunu.
Zásadní strategické dokumenty
přišly v letech 2005, 2010 a 2014.
Loňský rok přinesl také řadu důležitých kroků. Koncem ledna za-

hájil Europol činnost Evropského
protiteroristického centra, které
pomáhá sdílet informace mezi
členskými státy a poskytuje podporu při vyšetřování teroristických činů.
Rostoucí význam agendy dokládají i výdaje, které jdou každý rok
v EU na bezpečnost a občanství.
Zatímco v roce 2015 to bylo něco
přes dvě miliardy eur, o rok později už byla tato částka dvojnásobná a pro tento rok se zvýšila o
dalších zhruba 200 milionů.
Dnes je v centru pozornosti schválení nové směrnice o boji proti terorismu, která vznikla v reakci na
teroristické útoky v Paříži. Je v ní

mimo jiné i návrh na větší tresty za
přípravu teroristických útoků či za
jejich podporu na internetu. Český
europoslanec Tomáš Zdechovský,
který se na přípravě směrnice také
podílel, poukazuje na řadu opatření, které už Unie v této oblasti učinila. „Už v dubnu 2016 jsme schválili
vyčlenění 2 milionů eur pro nábor
do Evropského protiteroristického střediska Europolu a přijali stanovisko pro globální strategii EU, v
níž byla zdůrazněna nutnost posílení obrany EU a vzájemné spolupráce,“ říká Zdechovský s tím, že
směrnice řeší mimo jiné i problematiku zahraničních bojovníků.
(pokračování na straně 3)

Terorizmus ako reálna hrozba pre Európu
Udalosti z roku 2016 upozorňujú na krutú realitu. Zatiaľ čo
ešte v nedávnej minulosti veľká časť Európanov vnímala slovo
„terorizmus“ len ako prázdny pojem patriaci kamsi na Blízky
východ, v súčasnosti nadobúda omnoho konkrétnejší rozmer.
A to aj napriek tomu, že sa členské štáty EÚ veľmi snažia teroristickým útokom v čo najväčšej miere predchádzať. Svet sa
teda pomaly zmieruje s realitou, že Európa už nie je tým bezpečným starým kontinentom, ktorým bývala kedysi. Okrem
francúzskeho Paríža sa ku krajinám zmietajúcim sa v útokoch
rátajú už aj Nice, Brusel či Berlín. Európania si uvedomujú, že
proti terorizmu musia bojovať iba spoločnými silami.
Prvýkrát sa Európska únia zaoberala otázkami terorizmu po
útokoch v USA z jedenásteho septembra 2001. Európska rada po
týchto udalostiach zvolala mimoriadne zasadnutie. Predstavitelia
ER sa vtedy zhodli na tom, že tero-

rizmus je skutočne naliehavý problém pre svet a pre Európu a určili
boj proti nemu za jednu z hlavných
prioritových osí Európskej únie.
V dôsledku toho Európska únia
prijala niekoľko dokumentov
a opatrení. Prvé nariadenia Rady

EÚ bolo prijaté 27. decembra
2001. Pojednáva o špecifických
obmedzujúcich opatreniach zameraných proti konkrétnym subjektom s cieľom boja proti terorizmu.
Na základe tohto nariadenia sa
zmrazili niektoré finančné fondy
a hospodárske zdroje osobám spojeným s teroristickými skupinami.
O rok neskôr prišla Rada EÚ
s ďalším nariadením. Toto nariadenie je namierené proti osobám
spojeným so sieťou Al-Qaeda,
Usámom bin Ládinom a Talibanom. Ďalej zakazuje vývoz niektorých tovarov a služieb do
Afganistanu, rozširuje zmrazenie finančných zdrojov a posilňuje zákaz letov.

V roku 2002 sa Rámcovým rozhodnutím Rady EÚ tiež zosúladila právna definícia teroristického
trestného činu vo všetkých členských štátoch EÚ. Stanovili sa
tiež spoločné sankcie právnických a fyzických osôb, zodpovedných za spáchanie trestného činu.
Podľa tohto rozhodnutia sa za
trestný čin považuje cestovanie
na účely terorizmu, organizovanie a uľahčovanie takýchto ciest,
absolvovanie výcviku na teroristické účely a poskytovanie alebo
zhromažďovanie finančných prostriedkov so zámerom alebo vedomím, že sa majú použiť na
páchanie teroristickej činnosti.
(pokračovanie na strane 2)

Pokud lze současnou vládu na
poli bezpečnosti za něco vyzdvihnout, tak je to vnímání
hrozby islámského terorismu
a snahu přijít s opatřeními,
která by zvýšila bezpečnost občanů země. Nejsem si ale jist,
že hledání odpovědi na příkladu Izraele je optimální, neboť
stojí na úplně opačné straně
pomyslné stupnice ohrožených
zemí. Můžeme tak vynaložit
více prostředků, než je nutné.
Terorismus je tam každodenní
realitou, kdežto my si „zatím“
užíváme skutečnosti, že Praha
je šesté nejbezpečnější hlavní město na světě a ČR desátou nejbezpečnější zemí světa.
Přílišné zdůrazňování této skutečnosti může být kontraproduktivní a může vyvolat útok
ze strany islamistů, kteří se
volně pohybují v schengenském prostoru a Českem minimálně často projíždějí. Není
pochyb, že naše tajné služby,
kromě nasazení vlastních kapacit, využívají dvoustranné, což
je nejefektivnější typ spolupráce, ale i kooperace na bázi EU
a NATO. Z vlastní zkušenosti vím a z vyjádření politiků je
zřejmé, že kvalita mnohdy pokulhává za očekáváním. A to
již mnoho let. Důvody tohoto
stavu mohou být různé. Teroristé jsou často napřed. Vědí, co
chtějí udělat, jak to chtějí provést včetně času a místa. Pokud
se v přípravách neprozradí, pak
jejich šance jsou bohužel vysoké. Možnosti služeb jsou omezené, nemohou sledovat vše.
Není jednoduché sehnat dostatek odborníků do jejich řad.
Faktor lidských omylů a selhání nelze vyloučit. Ochotu sdílet informace může negativně
ovlivnit i indiskrétnost politiků. Liberální demokracie není a
nebude schopna zajistit obranu
všem a proti všemu.
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Terorizmus ako reálna hrozba pre Európu
(pokračovanie zo strany 1)

Spomínané nariadenia viedli k Európskemu dohovoru proti terorizmu a Deklarácií o boji proti terorizmu. Tieto dva
významné dokumenty prijala aj Slovenská republika.
NA TERORISTOV CEZ FINACIE
Druhého februára 2016 Európska komisia predstavila Akčný plán boja proti
financovaniu terorizmu. Akčný plán,
ktorý by sa mal naplniť už na konci tohto
roka, sa zameriava na dve hlavné oblasti.
Prvou je sledovanie teroristov prostredníctvom finančných pohybov a zabránenie presunu ich finančných prostriedkov.
Druhou oblasťou je snaha o prerušenie
zdrojov príjmov teroristických organizácií, ktoré najčastejšie pochádzajú z ilegálneho obchodu na okupovanom území.
"Odhaľovaním a narúšaním financovania teroristických sietí môžeme znížiť
ich možnosti cestovať, nakupovať zbrane
a výbušniny, plánovať útoky a šíriť nenávisť a strach na internete," vyjadril sa pri
prezentácií Akčného plánu Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej
komisie.
Od parížskych teroristických útokov
v novembri 2015 Európska únia pracuje
na smernici o boji proti terorizmu, ktorá
sa má zamerať najmä na sankciovanie
výcviku a podporovania teroristov. Problém je v tom, že zodpovednosť za väčšinu
teroristických útokov v Európe niesli občania postihnutej krajiny, ktorí vo viacerých prípadoch pred samotným útokom
absolvovali špecifický vojenský výcvik.
Smernicou chce Európska únia lepšie

EU proti terorismu: Více peněz
i nové útvary

kontrolovať cesty ľudí, napr. do Iránu
alebo Sýrie, ktoré by mohli byť s cieľom
teroristického výcviku. Hovorí sa aj o posilnení súkromných subjektov, ktoré bojujú proti džihádistickej propagande na
internete. Keďže radikalizácia občanov
Európskej únie prostredníctvom internetu patrí medzi najvyužívanejšie prostriedky teroristických skupín. Cieľom
smernice by mal byť aj boj proti ilegálnemu obchodu so zbraňami a zabezpečiť
lepšiu právnu ochranu obetiam teroristických útokov.

(pokračování ze strany 1)

Právě to je jeden z problémů,
které stále více pálí členské země.
Podle odhadů totiž do Sýrie nebo
Iráku odjelo válčit na straně Islámského státu přes pět tisíc Evropanů. A někteří z nich se vrací
a mohou se dokonce stát tzv. osamělými vlky. Teroristy, které je
velmi těžké vysledovat.

MÁME SA OBÁVAŤ?

VĚTŠÍ SPOLUPRÁCE S NATO

Slovenské predsedníctvo dosiahlo
30. novembra 2016 dohodu s Európskym parlamentom, ktorá sa týka spomínanej smernice. Začiatkom decembra
minulého roka dohodu potvrdil aj Výbor
Európskeho parlamentu pre občianske
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.
Vďaka tejto dohode Smernicu o boji
proti terorizmu od jej oficiálneho schválenia Európskym parlamentom delia už
len formálne legislatívne úpravy.
„Dohoda, ktorú sme dosiahli, predstavuje správnu rovnováhu medzi potrebou
účinne bojovať proti novým formám terorizmu – najmä proti zahraničným bojovníkom – a ochranou individuálnych
práv a posilňovaním ochrany a práv obetí
terorizmu. To je však len jedna strana mince. Medzi Parlamentom, Radou
a Komisiou panuje všeobecná zhoda, že
komplexná odpoveď na neustále sa vyvíjajúcu hrozbu terorizmu musí zahŕňať
účinné opatrenia v oblasti prevencie radikalizácie a efektívnu výmenu infor-

Boj proti terorismu s sebou nutně
nese řešení bezpečnosti jako takové. A právě bezpečností se zabývali
na své listopadové schůzi ministři
zahraničí a obrany Evropské unie.
Podle nich má osmadvacítka pokračovat nejen v posilování spolupráce mezi jednotlivými členskými
státy, ale zaměřit se větší měrou i
na vztah EU a Severoatlantické aliance. „Jde o to, aby NATO a EU
při vzájemné spolupráci dokázaly
dobře plánovat a organizovat. Základní ideou však nadále zůstává,
že silnější evropská bezpečnost samozřejmě znamená silnější NATO,“
zdůraznil český ministr obrany
Martin Stropnický. Odborníky na
podzim loňského roku zaujala také
zpráva, že Unie posílí svá bojová
uskupení zvané battlegroups. Skupiny, které mají kolem 1 500 vojáků, tvoří v současnosti v podstatě
jedinou vojenskou sílu EU určenou
k rychlému nasazení v případě nějaké vážné krize. Na posílení těchto
jednotek a obecně na větší spolupráci členských států tlačí hlavně
vůdčí tandem EU – Německo a
Francie. Chystané změny podporuje podle vládních představitelů
i Česká republika. „Mluví se o plánovacím a organizačním centru,
zpřesnění velikosti battlegroups či
způsobu jejich případného nasazení. Hovoří se o lepším plánování,
společném výcviku, o více financích,“ uvedl Martin Stropnický.
Téma obrany a bezpečnosti bylo zásadní i na následném prosincovém
summitu politických špiček Unie,
který probíhal v Bruselu. Předseda Evropské rady Donald Tusk po
schůzi oznámil, že EU chce větší
měrou řešit bezpečnost svých občanů. Pro tento účel bude EU více
investovat do vojenského výzkumu a zřídí společný obranný fond,
který by měl poskytnout ročně
asi 135 miliard korun na výzkum
a rozvoj vojenských schopností
členských zemí. „Podařilo se prosadit návrhy, které směřují k posílení schopnosti plánovat společné
zahraniční mise, ke zjednodušení
financování těchto misí, k navýšení investic do obrany, k podpoře
obranného výzkumu a průmyslu,“
shrnul závěry summitu český premiér Bohuslav Sobotka.

ilustračné foto: wikipedia.org
mácií o teroristických trestných činoch,“
vyjadrila sa Lucia Žitňanská, ministerka
spravodlivosti SR.
Európska únia sa teda všemožne snaží
teroristickej činnosti predísť, to či bude
smernica naozaj efektívna, ukáže čas.
Slovensko sa terorizmu snaží predísť aj
vnútroštátnymi opatreniami. Naposledy to bolo v roku 2015 zmenou Ústavy
a Trestného zákona. Zatiaľ čo v minulosti bolo podľa Ústavy osobu možné
zadržať len na 48 hodín, vďaka zmene
to pri teroristických činoch v súčas-

nosti je až 96 hodín. Napriek obavám
a opatreniam sa vynára otázka, či existuje reálna hrozba teroristických útokov aj pre krajinu, ako je Slovensko.
„Z praxe priamo z terénu veľmi dobre
vieme, že za posledné dva roky sa
každý mesiac v mnohých krajinách Európy včas podarilo zastaviť niekoľko
plánovaných atentátov. Často išlo iba
o pár sekúnd, pár krokov, pár rán alebo
pár dešifrovaných slov z odpočúvania,
ktoré nás delili od krvavých dôsledkov.
Nabudúce sa to možno teroristom opäť

napriek obrovskej snahe bezpečnostných zložiek a poučenia z chýb podarí. Ale kedy a kde bude tiecť krv, nikto
vopred nevie. Preto je ťažké povedať,
či sa máme obávať. Strach je relatívny.
Koľko ľudí denne zahynie kvôli dopravným nehodám? Mám sa obávať cestovať každý týždeň lietadlom a jazdiť
autom? Všetko závisí od vlastných preferencií a životnej filozofie,“ konštatuje
bezpečnostný expert, cestovateľ a spisovateľ Marko Thelen.
Tamara Peterková
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Viliam Fischer sa chce vrátiť k práci kardiochirurga
Jeden z najvýznamnejších slovenských lekárov Viliam Fischer býval vyhľadávaním expertom. Svoje dobré meno stratil začiatkom roku 2015, keď vyplávali na povrch skutočnosti súvisiace s braním trojtisícového úplatku.
Teraz sa chce aspoň sčasti vrátiť ku svojej profesií, aby svojimi skúsenosťami
pomohol mladým lekárom.
Profesor Viliam Fischer patrí medzi
uznávaných odborníkov v oblasti kardiochirurgie. V roku 1998 zrealizoval prvú
úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Tento riskantný zákrok sa mu
potom podarilo úspešne uskutočniť ešte
45krát.
Za svoju prácu získal niekoľko významných ocenení. V roku 1996 bol vyhlásený
za Muža roka, v roku 1998 mu bol udelený Rád Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti vedy
a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. V októbri 2000 mu
minister zdravotníctva SR udelil Medailu
akademika L. Dérera za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo v odbore kardiochirurgia a transplantácia srdca.
Je takisto držiteľom medzinárodného
ocenenia Foremost health professionals
of the world, ktorý udeľuje inštitúcia International Biographical Centre Cambridge.
Známy lekár sa v minulosti pokúšal
aj o politickú kariéru. Sympatizoval

s HZDS a na jeseň v roku 2014 kandidoval v prezidentských voľbách. Svoju
kandidatúru vtedy postavil na ekonomických reformách zdravotníctva. Preslávil sa aj otvorenou kritikou svojho
protikandidáta a súčasného prezidenta
SR Andreja Kisku. Do druhého kola sa
mu však prebojovať nepodarilo.
TRI TISÍCE, BONBONIERA,
DVE KAČICE
Spôsob nazerania spoločnosti na Viliama
Fischera sa zásadne zmenil začiatkom
februára 2016, kedy bol obvinený z trestného činu brania úplatku. V tom čase 76ročný lekár pracoval v Národnom ústave
srdcovocievnych chorôb už len na dve desatiny pracovného úväzku.
Viliam Fischer vyžadoval úplatok od
rodiny vážne chorej pacientky, ktorú
uprednostnil v poradovníku na operácie.
Lekár najprv zobral obálku s tisíc eurami a bonboniéru od pacientkinej dcéry,
neskôr ďalšiu obálku s 1 200 eurami

a nakoniec 800 eur v hotovosti a dve kačice. Nanešťastie, operácia sa nepodarila
a pacientka zomrela. Po jej smrti žiadali pozostalí peniaze späť. Keď neuspeli,
obrátili sa na políciu a na Fischera podali
trestné oznámenie. Polícia najprv trestne stíhala aj rodinu zosnulej pacientky za
trestný čin podplácania. Neskôr však stíhanie zastavila, pretože členovia rodiny
spolupracovali s políciou a výrazne napomohli k vyriešeniu prípadu.
Obvinený Viliam Fischer najprv úplatok poprel, ale neskôr zistil, že priznať sa
bude preňho výhodnejšie. Vďaka tomu
prvého apríla 2015 uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Súd o tejto
dohode rozhodol 21. apríla. Iba deň po
tom, čo Viliam Fischer z vlastnej vôle
ukončil pracovný pomer v Národnom
ústave srdcových a cievnych chorôb.
Súd Fischerovi schválil dvojročný trest
s podmienečným odkladom na štyri roky,
peňažný trest 15 tisíc eur a zákaz vykonávania lekárskej praxe po dobu troch rokov.
Schválený trest, ktorý sa vymykal precedensu, vyvolal búrlivú diskusiu.
HROZIL TREST AŽ OSEM ROKOV
V zmysle zákona hrozil lekárovi trest
odňatia slobody na tri až osem rokov.

Pred týmto prípadom bolo niekoľko
slovenských lekárov bezpodmienečne
odsúdených aj za prijímanie o mnoho
nižších súm. Prokurátor obhájil svoje
rozhodnutie tým, že prihliadol na pokročilý vek odsúdeného, ktorý prežil
prakticky celý život bezúhonne. Neobvykle vysokú pokutu vysvetlil tým,
že odsúdený bral úplatok pri život
zachraňujúcom úkone. Lekár najprv
uvažoval o postupnom splácaní pokuty, ale nakoniec ju zaplatil jednorazovo.
Pre slovenskú verejnosť išlo o prvú
medializovanú úplatkovú kauzu z lekárskej oblasti. Analytici ju vtedy
považovali za významný krok k zastaveniu korupcie a zlepšeniu stavu
zdravotníctva na Slovensku. Žiaľ,
s odstupom času môžeme konštatovať, že tieto očakávania neboli naplnené.
Po takmer roku a pol od uzavretia
tejto kauzy by sa Viliam Fischer rád
vrátil ku svojej dlhoročnej profesií.
Dnes už 78ročný profesor preto požiadal Špecializovaný trestný súd, aby
mu odpustil zvyšok trojročného zákazu činnosti. Keďže už uplynula polovica trestu, Fischer konal v zmysle
zákona.

KOMORA ODMIETA LICENCIU
OBNOVIŤ
„Dôvod, prečo som požiadal o odpustenie
zvyšku trestu, je, že by som rád vykonával
konzultačnú činnosť, pokiaľ bude záujem
o moje služby, lebo tie skúsenosti sú nemalé,“ konštatoval. Na liečenie alebo operovanie si už vraj v súčasnosti netrúfa.
Súdca jeho žiadosti vyhovel. Prihliadol na
to, že súdom nariadenú pokutu už zaplatil a v súčasnosti žije pokojný, usporiadaný život. Zvyšok podmienečného trestu
Viliamovi Fischerovi však stále platí.
Preto zostáva otázne, či sa špičkový
lekár bude môcť k svojej práci skutočne vrátiť. V zmysle zákona, na to, aby
mohol lekár vykonávať svoje povolanie, musí byť bezúhonný, registrovaný
a musí mať licenciu od Slovenskej lekárskej komory. Licencia bola Fischerovi
v roku 2015 odobraná a Slovenská lekárska komora mu ju stále odmieta obnoviť.
„Do uplynutia skúšobnej doby nebude
prof. Fischer spĺňať podmienku bezúhonnosti na výkon povolania lekár, a
teda na základe odpustenia zvyšku trestu zákazu činnosti nemôže vykonávať
lekárske povolanie,“ uviedla lekárska komora vo svojom stanovisku.
Tamara Peterková

Neodmyslitelnou součástí přípravy na případné útoky jsou ve všech západních zemích i pravidelná cvičení protiteroristických jednotek. 							 zdroj: Wikimedia Commons
POTENCIÁLNÍ HROZBA
EXISTUJE
Ačkoliv velká část protiteroristických aktivit probíhá na úrovni
Evropské unie, i Česká republika
sama o sobě podniká řadu kroků,
které slouží jako prevence případných útoků. Hlavní teze týkající
se této oblasti shrnuje Strategie
České republiky pro boj proti terorismu. V ní se klade důraz na prevenci a předcházení útokům a na
spolupráci při přípravě či zvládnutí případné krizové situace. Praktickou stránku celé prevence pak
zajišťují v první řadě tajné služby. Ze zprávy BIS ze září loňského roku přitom vyplývá, že i u nás
existuje potenciální hrozba útoku
islamistů. V zemi prý krátkodobě
pobývalo sedm lidí, kteří se chtěli v Sýrii přidat k teroristům. „I
na území ČR existuje potenciální
hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů napojených
na takzvaný Islámský stát, případně na skupinu Džabha an Nusra,“
stojí ve zmíněné zprávě. Zároveň
ale ministerstvo vnitra uklidňovalo a stále uklidňuje, že o žádném
bezprostředním nebezpečí tajné
služby nemají informace.

Plné ruce práce má s protiteroristickou agendou samozřejmě i
armáda. V jejím případě jde především o zapojování se do mezinárodních misí. V tomto ohledu
mají Češi i podle zahraničních kolegů velmi dobré renomé. Potvrzuje
to nejen řada zvládnutých misí, ale
v některých případech i konkrétní
ocenění. Nedávno například udělily špičky EU českému četaři vyznamenání za zneškodnění teroristy
při obraně hotelu v maliském hlavním městě Barmaku, kde sídlí velení výcvikové mise Unie.
V neposlední řadě se na prevenci a
potírání terorismu zaměřují speciální útvary policie, od roku 2009
především Národní kontaktní bod
pro terorismus spadající po centrálu proti organizovanému zločinu.
Osm let staré pracoviště se dlouhodobě zabývá především sběrem,
analýzou a vyhodnocováním informací.
NOVÉ CENTRUM
TERČEM KRITIKY
Vůbec největší diskuse ale dnes
vzbuzuje Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které
od ledna zřídilo ministerstvo vni-

KOMENTÁŘ
Před necelými třemi týdny skončila zvýšená bezpečnostní opatření přijatá po teroristickém útoku
v Berlíně. Náklady na umístění
zátarasů a posílení hlídek jsou odhadovány na 30 milionů korun.
Kritik může namítnout, že zvýšená bezpečnostní opatření případnému útoku stejně nezabrání
a peníze mohou být využity lépe.
Ve skutečnosti se jedná o významný signál ze strany vlády
vůči veřejnosti, že vláda situaci
nepodceňuje a bezpečí občanů jí

není lhostejné. Navíc je to jeden
z mála viditelných signálů, většina boje proti terorismu totiž
probíhá skrytě na úrovni tajných
služeb, policie a státních institucí.
Česká republika není terorismem přímo ohrožena. Opatrný
přístup ČR k imigrační politice
se vyplácí a ČR nemá problém
ani s českou komunitou muslimů, která je dobře integrována.
Jistá rizika terorismu ale vyplývají z českého zapojení do za-

hraničních misí, vyloučených
komunit, ilegální migrace nebo
psychicky narušených jedinců.
Situaci proto nelze podceňovat.
V tomto ohledu má ČR všechny
výhody i nevýhody středně velkého státu. Na jedné straně má
relativně dobrý přehled o dění
ve společnosti, na straně druhé
při odhalování a předcházení
konkrétních hrozeb musí často
spoléhat na zahraniční partnery. Zde je klíčová důvěra, která
může být snadno narušena ne-

vhodnými výroky státních představitelů.
ČR také dlouhodobě usiluje o budování vlastních kapacit pro případné zvládnutí teroristického
útoku a pozadu není ani oblast
prevence radikalizace. V tomto
ohledu lze pochválit vládu za
provedení auditu národní bezpečnosti a dokončení novelizace trestního zákoníku, která
snad povede ke snadnější postižitelnosti schvalování terorismu a jeho financování. Značná

část opatření však vzniká také
na úrovni EU, kde je v současnosti nutné dále pracovat na implementaci opatření Akčního
plánu pro zesílení boje proti financování terorismu, rozvíjet
činnost Evropského protiteroristického centra a především rozvíjet spolupráci se třetími zeměmi
při výměně informací. S blížícím
se pádem Islámského státu nabývá významu také kontroverzní
směrnice o zahraničních bojovnících, která byla kritizována pro

možný zásah do oblasti lidských
práv.

Ondřej Filipec,
Katedra politologie a společenských
věd Právnické fakulty UP

		

zdroj: Wikimedia Commons

tra vedené Milanem Chovancem.
Nový útvar vznikl v reakci na další
teroristické útoky v Evropě a na základě auditu národní bezpečnosti,
který v polovině prosince schválila
vláda. „Mezi těmi hrozbami, kterým je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jsou právě hrozby, které
souvisí s kybernetickou bezpečností, s dezinformačními kampaněmi a nové hrozby jsou samozřejmě
v oblasti typu aktivit teroristů,“
prohlásil k auditu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek s tím, že je
potřeba hledat nové způsoby, jak
těmto výzvám čelit. Podle zástupců
ministerstva vnitra bude činnost
centra spočívat hlavně v monitorování a analyzování situace. Zaměří se vedle dezinformačních
kampaní na terorismus, útoky na
takzvané měkké cíle či bezpečnostní aspekty migrace. Jenže část politiků považuje nově zřízený útvar
a především jeho činnost v oblasti
dezinformací za pokus o cenzuru
internetu. „Nepotřebujeme cenzuru, ideovou policii, nový Úřad
pro tisk a informace, pokud máme
i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti,“ prohlásil například prezident Miloš Zeman.
Milan Chovanec se proti jeho
slovům ale ostře vyhranil. Podle
něj nejde o žádný druh cenzury,
pouze o snahu pomoci lidem rozlišovat podložené zprávy od informací s neověřeným nebo záměrně
lživým základem. „Centrum nebude mít ‚tlačítko‘ na vypínání internetu. Centrum nebude vnucovat
lidem pravdu ani provádět cenzuru,“ prohlásil ministr. Pravdou
je, že zakládání specializovaných
útvarů je v poslední době v Evropě celkem časté. Loni ho zřídil již
zmíněný Europol, nová agentura se formuje ve Francii a v lednu
vzniklo nové centrum i v německém Mnichově. Tato instituce má
hlavně sbírat informace a pomáhat s vymáháním práva v případech, které s terorismem souvisí.
Filip Appl
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EVROPSKÉ HORIZONTY ZDEŇKA VELÍŠKA

Trump, brexit a evropští nacionalisté
Timothyho Gartona Ashe jsem si začal vážit, když jsem už v devadesátých letech
poslouchal jeho vystoupení na mezinárodních konferencích Forum 2000 pořádaných v Praze Václavem Havlem. Často mi potvrzoval to, co jsem si sám myslel,
často mi odhaloval nové obzory, ke kterým by mi - po čtyřech desetiletích za železnou oponou - asi trvalo dlouho, než bych k nim dospěl. Timothy Garton Ash
- známý nejenom v Británii, ale v celém západním světě také pod zkratkou TGA,
mi pomohl v minulých dnech zaujímat stanoviska k událostem, které pro Evropu,
a tím také pro nás, nebudou znamenat nic dobrého, pokud k nim nedokážeme vypracovat a obhájit vlastní evropská stanoviska. (Biografická data TGA lze najít v
internetových vyhledávačích. Zabraly by mi tu drahocennné místo.)
Den po vstupu Donalda Trumpa do Bílého domu publikoval evropský tisk článek
Timothyho Gartona Ashe nazvaný „Trump a ostatní nacionalismy“. Nevěnuje se v
něm ani tolik kritice dosavadních Trumpových výroků jako spíš výzvám, které pro
nás - a tady nemám na mysli jen pro nás Evropany, ale pro nás, národy západní civilizace - představuje změna v Bílém domě ve Washingtonu: „Je čas položit si otázku, zda budeme mít my sami - my demokraté západního světa - dost sebedůvěry.
Je čas k tomu, aby Evropa konečně překonala svou nedospělost. Aby se odhodlala
jít konečně cestou upevňování soudržnosti Evropské unie, a tak tu sebedůvěru získala.“ O nacionalistech, kteří její sebedůvěru podkopávají, chtějí obrátit její cestu
zpět do století národních států, říká TGA, že jsou to vlastně „hrobaři modelu národního státu“. Nevysvětluje to. Tak dodám svou domněnku, že pohřbívají model
národního státu, protože se nakonec stejně musí ukázat, že není životaschopný v
podmínkách globalizovaného světa, že všichni nakonec zjistí, že vyhovoval jen do
té doby, co hranice národních států zaručovaly těm státům také svébytnost. Což se
ve století obrů, jak já rád říkám tomuto století, předpokládat nedá. Zejména ne u
malých států, což jsou - z pohledu ostatního světa - téměř všechny, které tvoří sjednocující se Evropu. O Trumpovi říká TGA, že na jeho „America first“ máme právo
odpovědět „Europe first“. Ještě jednou opakuji, že TGA je Brit, a britská vláda
právě usiluje o opuštění Evropy jménem slabě nadpoloviční většiny. A také účastníků referenda o tomto kroku. Musím nicméně dodat, že když se podívám kolem
sebe, nejsem si, bohužel, jist, jestli nacionalismus a model národního státu jsou
vůbec někde v Evropě natolik překonány, aby kterýkoli evropský národ Trumpovi
odpověděl „Europe first“, a ne takhle: Když vy budete sledovat především národní
zájem USA, tak my budeme sledovat především náš národní zájem. Zdálo by se to
logické, ale pravda je, že náš národní zájem je postarat se, aby evropský celek, kterého jsme součástí, měl autoritu nezbytnou k tomu, aby jeho členské státy ubránily
v globalizovaném světě svůj ,národní zájem’.“
Zatím stále ještě příliš mnoho lidí v mnoha státech sjednocující se Evropy, ne-li ve
všech, podléhá názoru nacionalistů, kteří veřejnost přesvědčují o tom, že hledat řešení svých problémů v posilování společné evropské struktury by byla zrada narodních zájmů spíš než snaha o jejich zachování. Tenhle způsob myšlení prozrazuje,
že skuteční obhájci národních zájmů, kteří víc než na izolaci svých zemí v Evropě
sázejí na soudržnost demokratické Evropy, mají právě teď před sebou horu práce.
Theresa Mayová není možná nacionalistka, říká dál TGA, ale její rozhodnutí pro
takzvaně tvrdý brexit je důsledkem tlaků anglického nacionalismu. Může posloužit jako příklad hlasatelům nacionalismu z jiných konců Evropy. Ale jen dokud nepoznají, že jim přináší právě to, co jako politiku „jednoho národa“ poznala Evropa
v minulém století. Nacionalismus zažila tehdy v jeho nejděsivějších podobách.
Tady dodávám pro čtenáře mladší než jsem sám: v takových podobách, jakou měl
fašismus v Itálii a především nacismus v Německu. Měli bychom vědět, že nacionalismus zahalený do roucha patriotismu, vzbuzuje nejdříve naděje mas a končí
proléváním slz. Ke slovům TGA dodávám, možná zbytečně: Nejenom proléváním
slz. Poznali jsme (my nejstarší) mnohem horší důsledky nacionalismu než jen pláč
nad rozlitým mlékem.
Momentálně jásají evropští nacionalisté nad Trumpovou výhrou v prezidentských
volbách. Národní lídři jejich nové politické frakce vzniklé v Evropském parlamentu sněmovali 21. ledna v německém městě Koblenz. Frakci předsedá Marine Le
Penová. Vytvořit v EP samostatnou skupinu poslanců nacionalistických stran se
jí podařilo teprve loni, když dokázala seskupit kolem poslanců své Národní fronty takový počet dalších europoslanců radikálně pravicových stran, jaký je nutný k
založení frakce. Dnes je „Evropa národů a svobody“, jak tu svou nazvali nacionalisté, nejmenší frakcí v Evropském parlamentu. To svolání jejího sněmu na první
den po Trumpově nástupu do Bílého domu, mluví samo za sebe o nadějích, které
do jeho postojů vůči Evropské unii vkládají. Trumpovy projevy antipatie vůči Evropské unii pro ně ale nebyly prvním povzbuzením. Jejich frakce v EP vznikla loni,
právě v červnu. A to šli Britové k referendu o setrvání nebo odtržení od evropského
celku. Totožnost cílů při nejmenším některých stran téhle frakce a některých britských iniciátorů brexitu, jako například Nigela Farage, je evidentní.
„V této chvíli je asi pravda, že ani na Downing street No.10 v Londýně, ani v Bílém
domě, ani v Kremlu nemůže Evropská unie hledat podporu pro svou cestu k větší
síle a soudržnosti demokratické Evropy. Možná že tam všude naopak přivítají,
když tu její cestu budou zevnitř nacionalističtí radikálové ještě zpomalovat nebo
znemožňovat.“ Těmito slovy jsem po dlouhém váhání ukončil svůj komentář pro
ČT 24 jen pár hodin před před tím, než jsem
je teď zopakoval, rovněž po jistém váhání, pro vás, čtenáře Evropských
novin. V těchto dnech a týdnech,v
nichž se mění rovnováha sil ve
světě, mi nejdřív ta má podezření nepřipadala jako dost optimistický závěr. Ale jsou také
výzvou k naplňování evropské
myšlenky. Proto jimi končím.
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Francie: Jaký byl loňský rok?

Islanďané chtějí referendum i přesto, že do EU nechtějí

Na předešlý rok Francouzi neradi vzpomínají. Byl spojen s terorismem, migrační krizí, doprovázely ho bouřlivé debaty o islámu a výběr kandidátů na nového
prezidenta. Přestupný rok, ve kterém se vypořádali s dvouletou krvavou minulostí a naučili se žít ve stavu ohrožení.

Island je velmi zajímavou zemí, ať již z pohledu turisty, ale rovněž odborníků na politiku. Islanďané se třeba v posledních letech dokázali velmi účinně vypořádat s následky celosvětové hospodářské krize, která je zasáhla velmi citelně. Loni na podzim
o dalším směřování země rozhodly předčasné volby. Hledání nového kabinetu ale trvalo velmi dlouho. Důležitý politický konsenzus se Islanďanům hledal velmi těžko.
Nakonec v situaci, kdy to vypadalo, že zákonodárci vypíší opakovaný termín voleb,
přišla zpráva, že se Bjarni Benediktssonovi podařilo s partnery dohodnout na podobě nové vlády. Nastupující kabnet plánuje referendum o vstupu do EU.

I přes tragické události loňský rok přinesl úspěchy ve vědě, sportu (7. umístění
se 42 medailemi na Olympijských hrách
v Riu de Janeiro), byla představena řada
zdravotnických objevů a významně podpořena ekologie (elektronizace výplatnic, nový zákon proti plýtvání potravin,
zákaz používání plastových sáčků, povinná recyklace papírových odpadků). S blížícími prezidentskými volbami Francouzi
nepřestávali doufat v optimičtější a dynamičtější období, zlepšení osobních i pracovních podmínek, vzpruhu ekonomiky,
snížení nezaměstnanosti, ale hlavně bezpečí v zemi.
Když jsem se vracela před rokem po českých Vánocích zpět do Francie, přátelé se
se mnou loučili, jako by mě viděli naposledy. Když už jsem seděla v letadle směr
Paříž, pár minut po vzletu jsem sledovala
vzdalující se českou krajinu a přiznávám,
nebylo mi do smíchu. Opouštěla jsem
bezpečí a vracela se do Francie, mého
druhého domova, postiženého smutkem
a strachem z blízké budoucnosti. Vládlo
těžké klima poznamenané lisopadovým
masakrem, kdy přišlo o život 130 osob a
utrpělo zranění více než 350 osob. V zemi
platil nejvyšší stav pohotovosti, v rámci
operace Sentinelle bylo povoláno 10 tisíc
mužů speciálních policejních a armádních
jednotek. Jejich všudypřítomnost měla
navodit pocit bezpečí, ale zároveň evokovala neklid. Začalo nám docházet, že se
Francie stala terčem útoků a každý může
být potenciální obětí. Vyhlášený výjimečný stav umožnil zintenzivnit pátrání po
osobách, akceleroval administrativní hledání, rozsáhlé kontroly a domovní prohlídky. Za loňský rok se podle ministra

vnitra Bernarda Cazeneuve podařilo zabránit dalším plánovaným 20 atentátům
ve Francii a protiteroristické služby zadržely 418 osob napojených na Džihád.
Velmi často docházelo v Paříži k uzavření části ulic nebo evakuaci stanic metra
kvůli podezření z bomby. V daný okamžik
mě pokaždé překvapilo chování Francouzů - zachovali klid a chladnou hlavu, jako
by o nic nešlo. Vlastně neměli na výběr,
excelentně se přizpůsobili pohotovostnímu režimu, naučili se žít v ostražitosti.
NOVÉ OBDOBÍ STRACHU
Datum 14. červenece hraje ve Francii
významnou roli, odjakživa sjednocuje
národ a lidé slaví až do ranních hodin v
celé zemi. V tento výjimečný den i přes
nejvyšší bezpečnostní opatření došlo k
teroristickému útoku, ne v Paříži, ale v
prosluněné Nice. Tady zahynulo 86 osob
a utrpělo zranění více než 200. O pár
dní později Francií otřásl další případ,
brutální usmrcení katolického faráře v
Normandii a tímto začalo nové období strachu doprovázené pochybnostmi o
bezpečnosti země, bouřlivými debatami
o islámu v zemi a ztrátě národní identity,
ale také přívalů imigrantů a jejich integrování do společnosti. Radnice v Cannes
s některými dalšími v kraji Provence-Alpes-Côte d'Azur zakázaly nošení burkini na plážích, což spustilo napětí mezi
lidmi. Vzpomínám si na debatu s francouzskými přáteli o uprchlické krizi v
Evropě a situaci ve Francii. Bylo to právě
v období, kdy do Itálie, Německa a Francie prchaly davy uprchlíků z Afriky a Východu. Francouzi jsou odjakživa silně

sociálně zaměřeným národem a vstřícní vůči migrantům. V ten večer jsem to
schytala za celou Českou republiku a náš
„uzavřený přístup a netoleranci vůči odlišným národům, kulturám a náboženstvím“ a když došlo na řeč o přerozdělení
uprchlíků do zemí střední Evropy, včetně
ČR, to už jsem se radši chystala domů.
Vždy budou tolerantní, dokud migrace
nezasáhne jejich životní styl a standard.
Příkladem je uprchlický tábor Jungle u
Calais. Tíživou situaci přijali a tolerovali až do úplného vyhrocení. Masivní protesty řidičů silniční dopravy, obyvatel
Calais, ale i humanitárních společností a
OSN vedlo ke kompletní demolici tábora. 24 října proběhla evakuace více než
7 tisíc osob do sběrných center v zemi,
což spustilo rozsáhlé debaty v médiích.
Diskutovalo se dokonce i o poskytnutí ubytování u Francouzů kvůli obavám
z nedostatku ubytovacích míst. Po dvou
měsících se na místo bývalého tábora
vrátilo několik stovek uprchlíků, kde nelegálně vybudovali primitivní příbytky.

Peníze mohou čerpat obce, podnikatelé,
neziskové organizace, školy, ale i univerzita. Strategie ITI je zaměřená na
zvýšení kvality života, ale i na přilákání nových obyvatel. „Předně je potřeba
upřesnit, že ITI se nedotýká ,Plzeňska‘
či ‚Plzeňského kraje‘, ale Plzeňské metropolitní oblasti tak, jak je definovaná
ve strategii ITI,“ upozorňuje Jan Vaněček z Útvaru koordinace evropských
projektů města Plzně. Nově vymezená
Plzeňská metropolitní oblast je přitom
tvořena 116 obcemi, zahrnuje kromě
města Plzně také ORP Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice,
žije zde více než tři sta tisíc obyvatel,
tedy více než 50 % obyvatel Plzeňského kraje.
„Půjde o dotace na takzvané integrované projekty. Tyto projekty musí
být realizovány na vymezeném území
Plzeňské metropolitní oblasti a budou
mít výhodu v podobě rezervované dotace u jednotlivých operačních programů,“ vysvětluje k ITI primátor Martin
Zrzavecký. Tyto operační programy jsou
zaměřeny například na dopravu, nezaměstnanost, výzkum, vývoj a vzdělávání, životní prostředí či podnikání
a inovace. Plzeň jako nositel strategie
nyní již vyhlašuje první výzvy pro předkládání projektových záměrů. Jedná se
o výzvy z oblasti dopravy, dále výzvy
pro základní a střední školy, na podporu sociálního podnikání a sociálního bydlení, na podporu zaměstnanosti
a sociálního začleňování. Mezi projek-

ty, které se připravují, je například prodloužení tramvajové tratě na Borská
pole. Což je plán, který je považovaný
za klíčovou záležitost. V této lokalitě
se totiž nachází areál Západočeské univerzity. Prodloužení tramvajové linky
číslo 4 z dosavadní konečné u Borského
parku o více než jeden kilometr Kaplířovou ulicí po tramvajovém mostě přes
silnici na Klatovy k univerzitě uleví především autobusové lince 30, která bývá
přetížená. Vždyť do této oblasti denně
jezdí tisíce studentů. Poblíž univerzitního areálu se navíc plánuje rozsáhlá
bytová výstavba. O prodloužení kolejí
se přitom hovoří již od devadesátých let
minulého století.
CYKLOSTEZKY I TERMINÁLY
Jiným projektem je Technologický park
Dronet, který bude otevřen na jaře v
jednom z objektů areálu DEPO2015.
Park má přitáhnout do města firmy zaměřené na výrobu dronů a s nimi spojených technologií, jako jsou například

OSLABENÍ LÍDRŮ

REFORMA ZÁKONÍKU PRÁCE
První půlrok doprovázely četné manifestace proti připravované reformě zákoníku práce ministryně Myriam El
Khomri. Nesouhlas s jejím návrhem ze
17. února byl pořádně slyšet. Sjednotil více než 1,5 milionu Francouzů, bylo
vytvořeno hnutí Nuit Debout, sepsáno
několik petic a následkem národní mobilizace byla často ochromená silniční a
železniční doprava a zastavená produkce šesti nejvýznamnějších rafinérek v
zemi, což způsobilo nedostatek benzínu. Zákon má podnikům zajistit lepší
konkurenceschopnost, podpořit ekonomiku země a zaměstnání. Upravuje změny v organizaci a délce pracovní
doby, čerpání přesčasových hodin a je-

Na plzeňskou aglomeraci čekají
čtyři miliardy
Plzeňské metropolitní oblasti se otevřela cesta k evropským miliardám. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky schválilo na konci minulého
roku pro toto území Strategii integrovaných teritoriální investic (ITI). Samotné krajské metropoli jako vlastnímu nositeli strategie a dalším obcím
přidruženým do aglomerace tak již nic nebrání v tom, aby zpracovaly projektové záměry a zažádaly o dotace v celkové výši přes čtyři miliardy korun
na roky 2017 až 2020.

Island se na podzim zmítal v politické krizi,
která vyústila v rezignaci kabinetu premiéra
Sigmundura Davída Gunnlaugssona. Nakonec ji vyřešilo až vypsání předčasných voleb.
V nich ale dosavadní vládní strany – Strana
nezávislosti a Pokroková strana – nezískaly
v islandském parlamentu většinu, musely tak
přizvat do koaličního jednání Jasnou budoucnost. Ale to předbíháme, stávající ostrovní koalice vznikla až na čtvrtý pokus, v jednu chvíli
se zdálo, že volby se budou muset opakovat.

nejrůznější kamery. Plzeň si od toho slibuje, že tyto firmy nebudou ve městě
jen odvádět daně a vytvářet nová pracovní místa, ale že do města přitáhnou
i nové středoškoláky a vysokoškoláky.
Plzeň bude také pokračovat v projektu
Greenways, tedy v budování cyklostezek podél řek. Projekt Sportovně rekreačních tras v údolích plzeňských řek
zpracoval přitom Útvar koncepce a rozvoje města Plzně již v roce 2008 a za
pouhý jeden rok ho jako vůbec první
projekt z bývalého východního bloku v
sekci Mobilita ocenila Evropská asociace Greenways v belgickém St. Vith. Od
té doby se cesty podél řek ve městě stále
zkvalitňují a propojují.
Budovat se budou ale i přestupní terminály u hlavního nádraží v Plzni, v
Nýřanech, Přešticích a Blovicích. Pro
zpracovatele projektových záměrů
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně pořádá během ledna a
února 2017 informační semináře.
Podle podmínek, které v současné době
platí, by aglomerace měla do roku 2018
vyčerpat 27,3 procenta rezervované
částky. Vzhledem k tomu, že program
ITI je o téměř dva roky zpožděn, to ale
bude problém. Může se tak stát, že Evropská unie usoudí, že Česká republika
do konce programového období peníze
nedočerpá, a bude je proto krátit.
Jana Bartošová

Rezervovaná alokace dle jednotlivých operačních programů:
Integrovaný regionální OP

2 185 mil. Kč

OP Doprava

630 mil. Kč

OP Zaměstnanost

140 mil. Kč

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

503 mil. Kč

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

370 mil. Kč

OP Životní prostředí

200 mil. Kč

Celkem rezervována alokace

4 028 mil. Kč

foto: Présidence de la République - L. Blevennec
jich ohodnocení, kritéria propuštění
zaměstnanců z ekonomických důvodů,
výplatu prémií, práce o nedělích a státních svátcích, čerpání dovolené atd. Za
podpory Manuella Vallse došlo k definitivnímu přijetí zákona 21. července použitím článku 49 odstavce 3. Ústavy.
POLITICKÉ ZMĚNY
Také na politické scéně bylo velmi rušno,
zejména kvůli nestabilitě levicové Socialistické strany a jejího postupného rozpadu. Jako první podala demisi ministryně
spravedlnosti Christine Taubiraová, poté
ministr zahraničních věcí Laurent Fabius,
byla propuštěná ministryně kultury Fleur

Pellerinová, v sprnu odešel ministr ekonomiky Emmanuel Macron a posléze premiér vlády Manuel Valls, aby se věnoval
přípravám vlastní kandidatury na prezidenta. Na podzim proběhlo první a druhé
výběrové kolo pravicové strany Republikánů, ve kterých Francois Fillon (66,5
% hlasů) porazil Alaina Juppé (33,5 %
hlasů). Sympatický „Gaullista a křesťan“
dokázal získat Francouze na upřímnost
a slibem vylepšit Francii zavedením rázných hospodářských reforem, boje proti
islámské radikalizaci, regulaci imigrace,
podporu rodiny a jejích hodnot a oživení
spolupráce s Ruskem.
V prosinci stávající prezident François
Hollande, delší dobu národem diskredi-

tovaný s rekordně nejnižší popularitou,
překvapil upřímným a dojemným projevem, ve kterém ohlásil rozhodnutí nekandidovat ve volbách prezidenta. V neděli
22. ledna jeho Socialistická strana organizovala první kolo voleb na vhodného kandidáta, ze kterých Benoît Hanon vyšel
jako vítěz s 36,30 % hlasů, zatímco Manuel Valls obsadil druhou pozici s 31,12 %
hlasů. Oba soupeři se setkají ve druhém
kole voleb v neděli 29. ledna.
Ovšem nejvýznamnější a nejsledovanější budou neděle 23. dubna a 7. května
letošního roku, volby osmého prezidenta Francie V. Republiky. Máme se na co
těšit!
Ilona Mádrová, Paříž

Dosavadní koaliční partner Strany nezávislosti, centristická Pokroková strana, zaznamenala výrazné ztráty. Získala 11,5 % hlasů a což jí
vyneslo osm poslanců, o jedenáct méně než v
posledních volbách. Dohromady tak se Stranou
nezávislosti disponovala pouze 29 křesly. Hledání třetího do party nebylo vůbec jednoduché.
Výrazný úspěch naopak zaznamenala liberální
strana Vidreisn, což v islandštině znamená obnova či reforma. Přestože vznikla teprve loni v
květnu, získala od voličů 10,5 procenta hlasů a
do parlamentu vyslala sedm svých zástupců.
Kormě Pirátů se do parlamentu protlačila ještě
liberální Jasná budoucnost díky 7,2 % hlasů
a levicová Sociálně demokratická aliance s
5,7 procenta. Především pro Piráty byl výsledek předčasných voleb hořkou pilulkou, i na
Islandu se potvrdilo, že se nedá věřit průzkumům veřejného mínění. Favorizované partaji
lidé nakonec přisoudili až třetí místo.
Volební účast byla rekordně nízká, přesto ale
by drtivá většina evropských zemí mohla vo-

ličskou disciplinovanost Islanďanům závidět.
K volebním urnám přišlo 79,2 % oprávněných voličů, před třemi lety jich bylo 81,4 %.
Islandský parlament má celkem 63 křesla.
Islandský prezident Gudni Jóhannesson
krátce po volbách pověřil sestavením vlády
nejprve Bjarniho Benediktssona, jehož
strana v parlamentu získala 21 zástupců.
Předseda Strany nezávislosti ale neuspěl
kvůli rozdílnému pohledu partnerů na
otázky rybolovu a vztahu k Evropské unii.
Po něm se marně snažila vytvořit kabinet
i Katrín Jakobsdóttirová, předsedkyně
Levicově-zeleného hnutí, které má v zákonodárném sboru deset poslanců. Jako
třetí v pořadí pak neuspěla ani Birgitta
Jónsdóttirová, šéfka Pirátské strany, jež
ve volbách získala taktéž deset mandátů.
Její ambiciózní plán na vytvoření vládní
koalice sestávající se z pěti stran pohořel.
Na čtvrtý pokus dostal důvěru opět bývalý ministr financí Benediktsson, který tak
mohl začátkem ledna oznámit vznik nové
vládní koalice. Jeho středopravá Strana
nezávislosti se dohodla na spolupráci s
Jasnou budoucností a novou stranou Vidreisn. Pokroková strana odstoupivšího
premiéra tak nakonec ostrouhala a zůstala v opozici.
Za klíčové priority svého programu noví
islandští vůdci stanovili vypsání referenda
o znovu zahájení rozhovorů o plnohodnotném členství v EU. Podle zpráv agentury
AFP ale nová středopravá koalice uložila
k ledu započaté radikální institucionální
reformy, jako třeba potvrzení nové ústavy.

Na území ostrovního státu žije asi 320 tisíc obyvatel. Island je od roku 1996 součástí schengenského prostoru bez hraničních kontrol a Evropského hospodářského prostoru. Jednu z
největších překážek na cestě Islandu do EU představovaly spory o rozsah rybolovu, který je
klíčovou součástí islandské ekonomiky.
KDY BUDE REFERENDUM?
Předchozí vláda před čtyřmi lety zastavila
přístupové rozhovory s Unií. Krize eurozóny a špatně zvládnutá a chybně komunikovaná uprchlická krize islandské zákonodárce
dotlačily k přesvědčení, že nechtějí rozšířit počet členských států Unie. Před dvěma
lety pak požádali o oficiální vyškrtnutí ze seznamu kandidátských zemí. Poslanci o tom
však tehdy rozhodli bez souhlasu veřejnosti.
Plebiscit o definitivním ukončení rozhovorů
nebo o jejich opětovném navázání by nyní
nová vláda ráda uspořádala. Průzkumy veřejného mínění ale nejsou příliš nakloněny
novému začátku jednání s osmadvacítkou.
Nová vláda chce především vyrovnat dluh
vůči občanům a dát jim možnost vyjádřit
se k dalšímu směřování vztahů s Evropskou
unií prostřednictvím referenda. Zatím není
jasné, kdy by se mělo uskutečnit. Spekuluje
se, že by se tak mělo stát ke konci současného volebního období. Podle informací BBC
je většina veřejnosti proti vstupu do Unie,
chtějí ale možnost říct, co si o tom myslí.

Island podal přihlášku do EU v roce 2009.
Značně euroskeptická předchozí středopravicová vláda však v březnu 2015 žádost stáhla. Kvůli tomu, že se poslanci rozhodli bez
účasti veřejnosti, se konaly v květnu téhož
roku demonstrace. Přesný důvod tehdyejší
vládní politici nevysvětlili. Vláda premiéra
Sigmundura Davída Gunnlaugssona přerušila přístupové rozhovory už v září 2013.
Přerušení rozhovorů, při kterém tehdejším
kabinet obešel nejen občany, ale rovněž i
parlament, rozlítilo opozici. Podle tehdejšího
ministra zahraničí Gunnara Bragi Sveinssona stáhl Island svoji žádost proto, že vně Evropské unie dokáže lépe prosadit své zájmy.
Ačkoliv Island nepatřil do EU, mohl využívat
některých výhod, které plynou z plného členství, jako třeba účast v schengenském prostoru od roku 1996. O vstup mezi evropskou
elitu požádala v roce 2009 vláda sociálnědemokratické premiérky Jóhanny Sigurdardóttirové, která v EU viděla jedinou šanci, jak
dlouhodobě stabilizovat islandské hospodářství, které světová hospodářská krize dovedla
na dohled bankrotu.
Lukáš Zitka

Island podal přihlášku do EU kvůli strachu z následků světové finanční krize. Jenže poté, co se
z hospodářského úpadku vyhrabal, svoji žádost zrušil.
zdroj: flick.com

Doprava čerpala dotace úspěšně

Evropské miliardy podpoří školní infrastrukturu

Ministerstvo dopravy využilo v minulém roce zhruba 13 miliard korun na realizaci projektů pro Operační program Doprava 2014-2020 - OPD2. Doprava je
vedle toho také jedním ze dvou nejúspěšnějších operačních programů, co se týče
administrace evropských prostředků. Prvním je po program Zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ministra dopravy Dana Ťoka tak ministerstvo splnilo svůj úkol a podle všech ukazatelů se mu v uplynulém roce
podařilo úspěšně využívat evropské prostředky. Zároveň se jednalo o historicky
nejlepší čerpání celého rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na sklonku uplynulého roku vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj dvě výzvy na
podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy „Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů“. Podpora bude směřovat do oblasti vzdělávání. Konkrétně bude podpořena infrastruktura základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Na žadatele čeká v obou
výzvách dohromady 3,7 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Příjem žádostí byl zahájen 5. ledna letošního roku a bude ukončen 31. října 2022.

Příjemci podpory mohou být v obou případech
kraje, jimi zřizované nebo zakládané organizace,
obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dále pak nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu
a jejich příspěvkové organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
a také školy a školská zařízení různých úrovní.

První z výzev, nesoucí pořadové číslo 66 a název
„Infrastruktura pro vzdělávání – integrované
projekty ITI, je určena na projekty, které spadají,
jak z názvu vyplývá, pod ITI, tedy Integrované teritoriální investice. Projekty mohou být v tomto
případě realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, a v Ostravské,
Olomoucké, Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické aglomeraci. Vyhrazeno je na ně z Ev-

BEZBARIÉROVÉ VCHODY
I UČEBNÍ POMŮCKY

V rámci OPD2 ministerstvo v loňském
roce vyžádalo v rámci souhrnných žádostí k refundaci, tedy náhradě výdajů,
3,55 miliardy korun, což ho řadí mezi dva
nejúspěšnější operační programy v rámci
programového období 2014-2020. V praxi
to představovalo, že tyto výdaje musely
projít velmi komplikovaným administrativním procesem, od schválení projektu,
přes realizaci výdajů po jejich komplexní
kontrolu. Žádosti za takto prověřené projekty následně proplácí ministerstvo financí z prostředků Evropské unie již přímo
na účty ministerstva dopravy.
Vedle toho byly zrealizovány platby evropských prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, SFDI, za zhruba 13 miliard korun. Doprava tak vyčerpala téměř všechny evropské peníze,
které pro ni byly v rozpočtu SFDI vyhrazeny. Celkový objem evropských financí byl
14,3 miliardy korun. „Úspěšné čerpání je
způsobené tím, že se nám podařilo rozhýbat investiční přípravu staveb a zahájit nové
projekty v dopravní výstavbě,“ vysvětluje
Tomáš Neřold, vedoucí tiskového oddělení
a tiskový mluvčí ministerstva dopravy.
PRODLOUŽENÁ RUDNÁ
ULEVÍ PORUBĚ
K těm nejvýznamnějším projektům, které
byly v loňském roce financovány z prostředků OPD, patří výstavba nových úseků
dálnice D3, modernizace D1, stavba D1 v
úseku Přerov – Lipník, obchvat Třince na
silnici I/11 či stavba úseku Ostrava Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava.
V tomto případě se jedná o budování čtyř-

proudové komunikace, která naváže na
silnici I/11 severozápadně od Ostravy
směrem na Opavu. Prodloužená Rudná se
napojí v místě odbočení na Plesnou po napojení na stavbu I/11 v Mokrých Lazcích.
Automobily nyní při cestě z Ostravy do
Opavy po silnici I/11 uhýbají z Rudné na
velmi frekventovanou silnici 17. listopadu
v ostravském obvodu Poruba. Stavba prodloužené Rudné je tak pro Porubu zásadní,
neboť dennodenní fronty automobilů a kamionů těžce snášejí jak obyvatelé obvodu,
tak motoristé. Současná situace především
na ulici 17. listopadu je neudržitelná.
POKRAČUJÍ MODERNIZACE
ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ
Řada dalších důležitých projektů je letos
z evropských peněz financována na železnici. Jde například o modernizaci trati Rokycany - Plzeň, která je součástí západní
větve vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru. Úsek Rokycany – Plzeň
se nachází na elektrifikované dvojkolejné
trati č. 170 Praha – Plzeň, která je nejdůležitější částí celé západní větve koridoru, která vede mezi Prahou a hranicemi
s Německem. Trať zajišťuje významnou
dopravu mezi Prahou a Plzní, ale také
třeba mezi Prahou a Chebem. Významná
je samozřejmě i pro mezinárodní dopravu mezi Prahou a Mnichovem či Norimberkem. Samotný úsek Rokycany – Plzeň
je pak hojně využíván také pro příměstskou dopravu. Vylepšení parametrů trati
tak bude mít velký přínos pro početnou
skupinu cestujících. Modernizaci provádí
již od roku 2013 stavební společnost Sub-

terra, která je součástí koncernu Skupina
Metrostav. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce stávající trati v úseku
Plzeň hlavní nádraží – Plzeň-Doubravka. Modernější podobu dostala zastávka
Plzeň - Doubravka. Dočkala se nového zastřešení podchodu a přístupu k vlakům.
Nové nástupiště má délku 170 metrů.
Nechybí zde úpravy pro smyslově a tělesně hendikepované, osvětlení, rozhlas
a informační systém. Vzhledem k tomu,
že trať vede hustou obytnou zástavbou,
zahrnoval projekt výstavbu protihlukových stěn v délce přibližně 1 700 metrů.
Nejnáročnější úsek modernizované trati
Rokycany–Plzeň představuje přeložka Ejpovice–Kyšice, jejíž součástí jsou nejdelší
tuzemské železniční tunely. Metrostav již
prorazil jižní tunel Ejpovice a zahájil realizaci severní tunelové trouby.
OPRAVENÁ OLOMOUC
Další z velkých investic v uplynulém roce
byla rekonstrukce železniční stanice Olomouc. Železniční uzel Olomouc je součástí
třetího tranzitního železničního koridoru v úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou, který spojuje východní a západní
část České republiky. Tento úsek zároveň
propojuje první a druhý tranzitní železniční koridor. Kromě mezinárodních a vnitrostátních dálkových vazeb plní stanice
významnou funkci také v regionální dopravě. Oprava nádraží byla zahájena v roce
2013, rekonstruovalo se kolejiště, budovala nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující i jejich zastřešení.
Současné programové období OPD2 navazuje na předchozí, které se zúčtovávalo
na konci loňského roku. Z tohoto období
již Evropská unie schválila výplatu peněz
na všechny velké projekty ve výši zhruba
156 miliard korun. Program tak bude zřejmě vyčerpán bez toho, aby Česká republika
musela nějaké peníze vracet do evropského rozpočtu.
Jana Bartošová

ropského fondu pro regionální rozvoj více než tři
miliardy korun. Druhá, 67. výzva, označená jako
Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ, je určena na projekty zařazené do Integrovaných plánů rozvoje území - IPRÚ, které
mohou být realizovány na území Českých Budějovic, Karlových Varů, Liberce – Jablonce nad
Nisou, Mladé Boleslavi či Zlína. Na tyto projekty
čeká ve stejném fondu 0,67 miliardy korun.

V obou výzvách budou shodně podporovány dvě
aktivity. Tou první je infrastruktura základních,
středních a vyšších odborných škol. Podpořeny
budou jednak stavby a stavební úpravy, jednak
pořizování nového vybavení odborných učeben.
Přičemž toto vybavení má vést ke zvýšení kvali-

ty vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na
trhu práce v klíčových kompetencích. Těmi jsou
myšleny komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Peníze jsou určeny ale také
na ty rekonstrukce, které jsou spojené s bezbariérovými úpravami školních zařízení nebo
s navýšením kapacity škol, které mají vazbu na
území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Druhou podporovanou aktivitou je infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání. Konkrétně jde o stavební úpravy a
pořízení vybavení odborných učeben, opět za
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce ve stejných klíčových kompetencích jako v případě první aktivity.			
Jana Bartošová

Vlna protivládních protestů cestovala Polskem
V Polsku to koncem roku opět vřelo. Dolní sněmovna polského parlamentu totiž
plánovala razantně omezit přístup novinářů na svá jednání. Podle jejich návrhu
by na novinářský balkon mohli pouze dva akreditovaní žurnalisté, kteří by však
nemohli fotografovat ani pořizovat videozáznam. Polská média se proti tomuto
nařízení rozhodla paradoxně protestovat tím, že po celý pátek 16. prosince neinformovala o dění z Dolní ani Horní komory.
Do protestu proti uvažovanému vládnímu nařízení se zapojila dvacítka polských médií, protesty se ale rozšířily i do ulic a poslaneckých lavic.
Před budovou parlamentu ve Varšavě několik
dní bivakovala skupina protestujících, celkem se
do protestů v hlavním městě i ostatních větších
polských měst zapojilo několik tisícovek nespokojených občanů. Opoziční poslanci zase přímo
v budově Sejmu blokovali jednací sál. Policie
musela řešit i ojedinělé incidenty, v Krakowě
třeba odvlekla skupinu demonstrantů, která
si lehla na silnici a blokovala tak vjezd na hrad
Wawel autu s předáky vládnoucí strany Právo a
spravedlnost (PiS). Ti tam přijeli uctít památku
lidí, kteří zahynuli při havárii polského vládního
letounu u Smolensku před sedmi lety.
Nepokoje vyvolal návrh poslanců strany PiS,
který by novinářům značně omezil přístup na
jednání Dolní komory parlamentu a pořizování

záznamů z nich. Novinářské centrum mělo být
zřízeno v jiné budově, než ve které Sejm zasedá, a k dispozici by novináři měli pouze oficiální záběry poskytnuté parlamentem. Do protestu
v půlce prosince se zapojila dvacítka polských
médií včetně velkých deníků Gazeta Wyborcza a
Rzeczpospolita a dvou velkých soukromých rádií.
Proti návrhu o den dříve také protestovalo před
budovou parlamentu několik desítek novinářů.
Předsedům obou komor parlamentu žurnalisté
předali dopis se žádostí o zvážení zavedení tohoto omezení. „Politikům pouze umožní snadno se
novinářům vyhýbat,“ vzkázali v dopise vládním
činitelům polští publicisté.
PROSTESTY POSLANCŮ
Protesty ale neprobíhaly jen v redakcích
a ulicích. Přímo v budově sněmu něko-

V českém parlamentu je od roku 2009 například zakázáno, aby televizní kamery natáčely
poslance při rozhovorech v kuloárech. Od té doby je možné pořizovat rozhovory s politiky
pouze v tiskovém středisku. Pro vstup do kuloárů potřebují novináři speciální akreditaci,
kterou jim vystavují pracovníci tiskového odboru. Do prostor sněmovny také nemusí být
vpuštěni nevhodně oblečení žurnalisté.
lik dní nocovalo asi dvacet opozičních
poslanců na protest proti hlasování o
státním rozpočtu, které podle nich bylo
protizákonné. Předseda Sejmu totiž hlasování o rozpočtu přesunul kvůli protestním akcím opozice z hlavního jednacího
sálu. Někteří zákonodárci se tak údajně
do místnosti nedostali.
Předsedkyně vlády Beata Szydlo označila počínání opozičních poslanců za skandální a škodlivé pro pověst Polska a jeho
vlády. Ministr vnitra Mariusz Blaszczak zase chování části opozice označil za
pokus o nelegální převzetí moci.
Spor nakonec hasil i polský prezident Andrzej Duda, jenž jednal nejen s opozičními předáky, setkal se též s předsedou PiS
Jaroslawem Kaczyńským a maršálkem
Sejmu Markem Kuchcińským. Nakonec se
mu podařilo je přesvědčit, aby stáhli své

požadavky na omezení pohybu novinářů
v Sejmu.
Do řešení polské politické krize se vložila i Evropská komise, která vydala pár
dní po začátku protestů doporučení, co
by měli Poláci změnit. Podle Komise se
jedná o systémový problém, v krocích
polské vlády vidí ohrožení demokratického systému v zemi. Prosincová doporučení Komise doplnila ty z července
loňského roku, které se týkaly věcí právního státu.
PiS po svém předloňském výrazném volebním vítězství učinila několik kontroverzních kroků k upevnění moci.
Prosadila třeba personální změny v
ústavním soudu nebo narychlo předloženou novelu zákona o něm, která posiluje
vliv PiS v nejvyšší justiční instanci země.
Lukáš Zitka
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„Bude tvrdý brexit,“ rozhodla Mayová
Theresa Mayová, premiérka Velké Británie, začátkem letošního roku konečně potvrdila, o čem se již delší dobu spekulovalo,
a sice že Britové odejdou z jednotného trhu. Ostře se vyhradila
proti tomu, že by Británie místo odchodu přešla na režim tzv.
částečného členství. „Britové jasně hlasovali pro změnu,“ vysvětlila ve svém projevu s tématem brexitu Mayová.
Podle vyjádření premiérky jsou
si britští občané vědomi toho, že
opuštění Unie nebude bezbolestné, rozhodovali se ale podle ní
především s ohledem na budoucnost svých dětí. Za hlavní úkol
svého kabinetu považuje to, aby
těmto očekáváním dostál. Theresa Mayová neodmítla hospodářskou či vojenskou spolupráci
se členskými státy, žádá však razantní úpravu těchto vztahů. Při
svém lednovém projevu taktéž
zdůraznila, že si Britové rozhodně nepřejí absolutní rozbití evropského paktu.
Spojené království by se rádo
stáhlo z jednotného trhu. Kdyby
jej Británie neopustila, řídila by
se stále unijními zákony, což by
podle Mayové de facto znamenalo, že Velká Británie zůstala členským státem. Varovala taktéž
zbylé členské státy před jednáními o hospodářských otázkách
po odchodu Spojeného království
z jednotného trhu. Kdyby prý
měla pocit, že se ostatní země
Unie snaží navrhovanými podmínkami trestat Brity a odstrašovat další státy od případného
následování jejich příkladu, odejde ze svazku bez jakékoliv dohody. Jasně tak dala najevo, že
o dohodu s EU nestojí za každou
cenu. Vizí vládního kabinetu je i
nadále úzká spolupráce s členskými zeměmi, byť s pozměněnými
celními pravidly.

proč v posledních letech nerostou
mzdy zrovna závratnou rychlostí. Podle ní se ale cizinci, kteří ve
Velké Británii pracují legálně, nemusí bát případného vyhoštění.
Důležitý bodem, který budou
britští zákonodárci v souvislosti s brexitem řešit, jsou evropské
zákony, respektive výběr těch,
které si Britové ve svém právním systému ponechají. Podle
premiérky je klíčové, aby Spojené království opět získalo plnou
kontrolu nad svými zákony.
Velká Británie také plánuje odstoupit od Soudního dvora EU
a dalších unijních institucí. Ak-

centovaným tématem bude také
zajištění volného pohybu osob
na hranicích Severního Irska a
Irska. Předsedkyně britské vlády
chce i nadále spolupracovat
s unijními zeměmi při potírání
kriminality a terorismu. I nadále
také souhlasí se sdílením zpravodajských informací a spolupráce
tajných služeb.
Vize pobrexitové Británie je taková, že z odchodu z Unie vyjde
Spojené království s větší mírou
autonomie a lepší pozicí při vyjednávání s partnery. Rozhodnutí
lidového plebiscitu podle ní nebyl
„krok zpět“, nýbrž možnost, jak
vybudovat „skutečně globální
Británii“. Potvrdila též, že vláda
by měla k aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, který vymezuje podmínky, za kterých zanikne
členství státu v Unii, přikročit
koncem letošního března.

Pomocnou ruku při vyjednávání
o brexitu nabídl Londýnu i nedávno zvolený prezident USA
Donald Trump. Podle pozorovatelů může Trumpova osobnost při brexitových jednáních
být žolíkem v talónu britských
karet. Případné vylepšení bilaterálních obchodních vztahů
království se Spojenými státy
by mohlo být silnou berličkou,
o kterou by se ostrovní politici mohli opřít. Pokud Británie
skutečně aktivuje článek 50 do
konce letošního března, konečná dohoda o brexitu by podle
šéfa vyjednavačů Evropské komise Michela Barniera mohla
být hotová do října příštího
roku. Konečnou podobu brexitu
ale bude muset ještě před jeho
definitivním
uskutečněním
schvalovat britský parlament.
Lukáš Zitka

KONTROLA PŘÍCHOZÍCH
Dalším důležitým bodem, jenž
chce kabinet konzervativní předsedkyně vlády akcentovat při jednáních, je zpřísnění imigrační
politiky. Británie chce více kontrolovat počty lidí z ostatních zemí
Unie, kteří do ostrovní země přicházejí pracovat. Podle vládního
kabinetu jsou jedním z důvodů,

Theresa Mayová.							

zdroj: flickr.com

PŘEDSTAVUJEME OSOBNOSTI EVROPY

Antonio Tajani
Většinou v této rubrice představujeme osobnost, která už výrazně zasáhla do dějin Evropy. Tento měsíc ale trošku upravíme
tuto výchozí premisu a představíme vám člověka, který v následujících dvou letech bude jedním z nejdůležitějších mužů v Evropské unii a velké činy ho tak teprve čekají. Řeč je o novém
předsedovi Evropského parlamentu Italovi Antonio Tajanim.
V lednu 2017 skončil v pozici předsedy Evropského parlamentu Němec Martin Schulz,
kterému mnozí vyčítali nezvládnutí krizí eurozóny či té migrační. Nový předseda Parlamentu
vystřídal Schulze po pěti letech,
v čele orgánu bude stát do příštích voleb v roce 2019. Ve čtvrtém kole lednové volby získal
Antonio Tajani 351 hlas, jeho vyzyvatel Gianni Pittela přesvědčil
282 poslance. Dosavadní předseda Martin Schulz nekandidoval.
Celkem se volba nového předsedy protáhla na dvanáct hodin,
přičemž evropští zákonodárci využili maximálního počtu čtyř hlasovacích kol.
Antonio Tajani pochází z nesilnější lidovecké frakce v europarlamentu. Poslancem Evropského
parlamentu se stal už v roce 1994
a následně byl dvakrát znovu zvolen. Parlament na jedno volební

období v roce 2008 opustil, aby
přešel do Evropské komise, kde
měl jako komisař na starosti dopravu. V roce 2010 pak převzal
portfolio komisaře pro průmysl
a podnikání. Od posledních voleb
v roce 2014 se do lavic Parlamentu znovu vrátil a původně působil
roli místopředsedy EP.
NOVINÁŘ A PRÁVNÍK
Antonio Tajani je vzděláním
právník; dříve pracoval pro italskou armádu a poté jako novinář mimo jiné pro milánský
deník „Il Giornale“. Do vysoké politiky vstoupil se stranou
„Forza Italia“ Silvia Berlusconiho a byl také mluvčím bývalého
premiéra v letech 1994 – 1995.
Je ženatý a má dvě děti. Jeho
zvolení je dalším posílením lidovecké frakce, která kromě předsedy Parlamentu má i předsedu

Se zvolením svého nového předsedy si evropští zákonodárci dali značně
načas. Itala Tajaniho zvolili až po dvanácti hodinách.
zdroj: wikimedia.commons
Evropské komise Jeana-Claudea města Gijón. Z vděčnosti pak po
Junckera a šéfa Evropské rady něm pojmenovali v Gijónu ulici.
V celkovém pořadí je to třicátý
Donalda Tuska.
Před šestnácti lety se Tajani ne- předseda Evropského parlamenúspěšně pokoušel stát se staros- tu a patnáctý, pokud počítáme
tou Říma, o rok později se stal jeho předchůdce od roku 1979,
místopředsedou Evropské lido- kdy byl EP poprvé zvolen přímo
vé strany. Ve funkci komisaře pro občany EU. Mezi jeho hlavní podopravu například prosadil refor- vinnosti patří kromě řízení schůmu letového provozu. Jako euro- zí europarlamentu také zahájení
komisař pro podnikání a průmysl summitů, či podepisuje rozpočet
zase pomohl dojednat znovuote- Evropské unie poté, co ho poslanvření továrny společnosti Tenne- ci schválí.
Lukáš Zitka
co v oblasti kolem španělského
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CO NA TO EUROPOSLANCI:
Co přinese Evropě výměna na postu amerického
prezidenta?
Donald Trump se během kampaně zcela nepochybně choval
jako člověk velmi nepředvídatelný. Nikdo nevěděl, nakolik bylo
možné jeho slova brát vážně a
nakolik chtěl pouze šokovat posluchače. Také jeho schvalování
brexitu bylo pro EU zcela nepochybně velmi znepokojující. Mám
ale za to, že skutečná politika Donalda Trumpa bude velmi odlišná
od jeho předvolební rétoriky.
Trump dává už dlouho jasně najevo, že se bude nejspíše chtít
zaměřit spíše na domácí témata. Už v minulosti mluvil i o nutnosti větší spoluúčasti Evropy ve
věci společné obrany, což je svým
způsobem dobře, protože Evropa prostě nemůže pořád spoléhat
na pomoc USA. Musí být schopná bránit se i sama a dosavadní
přístup většiny evropských zemí
k obraně byl opravdu tristní a neudržitelný. Pokud chce být Evropská unie významným světovým

hráčem, nemůže zároveň zůstat
trpaslíkem v obranné politice.
Přes všechny výhrady by se EU
jako celek měla snažit o co největší „uhlazení vztahů.“ V současné době se vztahy mezi EU a USA
jeví jako dost vyhrocené, protože většina evropských politiků v
amerických prezidentských volbách velmi otevřeně podporovala
Hillary Clintonovou. A Trump se
to teď snaží evropským politikům
vracet. Myslím, že ať stojí v čele
USA kdokoliv, Spojené státy jsou
nejbližším spojencem Evropské
unie. Snaha o co nejlepší vztahy
s USA musí zůstat pro EU jasnou
prioritou.

To čo prinesie Európe a Európskej
únii (EÚ) výmena na poste amerického prezidenta, bude možné
posúdiť až na základe jeho konkrétnych činov, ako aj krokov
predstaviteľov jeho administratívy. Z doterajších vyjadrení Donalda Trumpa však vyplýva, že
EÚ považuje z hľadiska ekonomicko-obchodného viac za konkurenta než spojenca. Znamená
to aj pravdepodobne definitívny koniec Transatlantickej dohody o voľnom obchode medzi EÚ
a USA, ktorú poznáme pod skratkou TTIP.
Vystrašené reakcie na spochybňovanie NATO zo strany amerického prezidenta ukazujú, že
Európa sa doteraz akoby vzdávala
svojej bezpečnostnej nezávislosti
a až príliš sa spoliehala na svojho
amerického spojenca. Prebudenie
sa z tejto ilúzie bude znamenať
nevyhnutnosť prevzatia väčšej
miery zodpovednosti a potrebu
výraznejších investícii do zaistenia vlastnej obrany. V konečnom
dôsledku tak v prípade schopnosti európskych politikov dohodnúť
sa, môže byť EÚ vďaka Trumpovi a istému „stiahnutiu sa“ USA

oveľa silnejšia, než je tomu dnes.
Jej ekonomická sila by mohla
časom konečne zodpovedať tej
obrannej.
Trumpa, nech si o ňom ktokoľvek
myslí čokoľvek, treba ako najvyššieho predstaviteľa USA brať
vážne. Je teraz na lídroch EÚ a jej
členských štátov, aby našli efektívny spôsob komunikácie s ním.
Pri rokovaniach a ďalšom budovaní vzťahov s novou americkou
administratívou je veľmi dôležité,
aby sme zotrvávali na princípoch,
ktorých sa Európa nemôže za
žiadnych okolností vzdať. Sú nimi
predovšetkým úcta k ľudskej dôstojnosti, podpora slabších, menšín, demokracia, rovnosť, právny
štát a rešpektovanie ľudských
práv. Spoločne potom možno
prídeme na to, že vzájomná spolupráca je rovnako výhodná
a nevyhnutná pre obe strany Atlantiku.

Neviem - ako nikto nevie, ani
pán prezident Trump. Zastával som v uplynulých 30 rokoch
rôzne funkcie a z praxe viem, že
aj pri nejlepšej snahe človek nevie
zvonka odhadnúť, čo ho čaká
na mieste činu. Aj pán Trump
mal rôzne vyhlásenia, ktoré
sa postupne vymažú a nastúpi realita. O chvíľu zistí, že USA
strácajú svoje pozície v globálnej
súťaži a bude potrebovať spojenca aj v relácii k Číne, aj k Rusku a

k muslimskému svetu. A jediným
potencionálnym silným partnerom môže byť len tá kultúra,
ktorá má to isté civilizačné zázemie: a tým je Europa. Takže: nie
som pesimista.

USA jsou hlavním globálním hráčem ve světě a pro Evropu také
klíčovým spojencem. Z hlediska geopolitického uspořádání světa je pro EU to, kdo sedí v
Bílém domě, velmi důležité. Aniž
bych tedy chtěla dělat přehnané soudy, jistá ostražitost je na
místě. Některé výroky Donalda
Trumpa jsou opravdu hodně kontroverzní a nabízí řadu otázek (i
výkladů). Jestli je tedy něco zřejmé, tak je to fakt, že Evropa se
bude muset spoléhat více sama
na sebe. Soudržnost Unie je tak
v tuto chvíli zcela zásadní. Co se
týká vzájemných vztahů USA a
EU, ukazuje se jako velmi pravděpodobné, že smlouva TTIP bude
za Trumpovy administrativy uložena k ledu. Nezastírám, že mě to

mrzí. TTIP je možná největší příležitost, kterou transatlantický
prostor z hlediska obchodu i vzájemných vztahů na stole kdy měl.
Ale nechme se překvapit, třeba
se ukáže, že Trumpova radikální
řešení byla jen součástí agresivní
předvolební kampaně.

Tomáš Zdechovský,
poslanec Evropského parlamentu

Monika Flašíková Beňová,
poslankyně Európskeho parlamentu

Pál Csáky,
poslanec Európskeho parlamentu

Dita Charanzová,
poslankyně Evropského parlamentu
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Čtyři moravské kraje vydaly zcela nový společný magazín
Nový propagační materiál čtyř moravských krajů s názvem „To nejlepší z
Moravy a Slezska“ byl představen na veletrhu cestovního ruchu Regiontour.
Symbolického křtu se za Jihomoravský kraj zúčastnil radní JMK Petr Hýbler.
Magazín je určen zahraničním návštěvníkům moravských krajů. Smyslem jeho
vzniku bylo nabídnout zahraničním
trhům formou přitažlivých fotografií
a poutavých článků cestovatelské zajímavosti a novinky z Moravy a Slezska.
Nejedná se o turistického průvodce, ale
o magazín, který má vyvolávat emoce
a touhu destinaci Morava a Slezsko navštívit. Potenciální návštěvníky tak na
sto stránkách oslovuje mimořádné krajinářské, architektonické a duchovní bohatství moravských krajů. Představuje i
um a zručnost obyvatel Moravy a Slezska včetně folklorní jedinečnosti nebo

lokální gastronomie. Magazín vychází
s ohledem na zahraniční cílové skupiny
Moravy a Slezska v polštině a angličtině
(každá mutace v počtu 10 000 kusů).
Zástupci jednotlivých krajů na společné tiskové konferenci představili
své nejnovější úspěšné projekty. „Příkladem úspěšného projektu Jihomoravského kraje je zábavně vědecké
centrum VIDA!, které za dvouletou
existenci navštívilo přes 460 tisíc návštěvníků. Dalším velkým investičním projektem se spoluúčastí kraje je
Archeopark Pavlov, který se otevřel
v loňském roce a získal ocenění titu-

lem Stavba roku 2016. A rád bych také
zmínil podporu našeho kraje budování
tzv. single trailů,“ představil radní Petr
Hýbler.
Kraje Jihomoravský, Moravskoslezský,
Olomoucký a Zlínský úzce spolupracují při vytváření společných projektů už
od roku 2005. Všechny projekty byly
vždy přijaty velmi příznivě především
širokou veřejností a staly se vyhledávaným „zbožím“ ve všech krajích. V minulých letech byly vydány např. publikace
„Duchovní dědictví Moravy a Slezska“
(2012), „Lázně s chutí Moravy a Slezska“
(2013), „Gastronomie a folklór Moravy a
Slezska“ (2014), „Gastronomie a folklór
Moravy a Slezska“ (2015) a Mapa zážitků
Moravy a Slezska (2016).
(jmk)

Jihomoravský kraj se představil na veletrhu Regiontour 2017
V prostorách brněnských veletrhů proběhlo 19. ledna slavnostní zahájení tradičního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2017,
kterého se spolu s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, primátorem města Brna Petrem Vokřálem zúčastnil také hejtman Jihomoravského
kraje Bohumil Šimek.
Po oficiálním symbolickém přestřižení
pásky celého veletrhu následovala návštěva expozice Jižní Morava, kde hejtman přivítal hosty moravským vínem.
„Na brněnském výstavišti i na veletrhu
Regiontour jsem byl v minulosti nespočetněkrát, ale dnes poprvé v roli hejtmana. Náš kraj zde prezentuje svoji bohatou
turistickou nabídku a prostor již tradičně
mají i zahraniční partneři našeho regionu. Veletrh je také o setkávání, výměně zkušeností a nových nápadech. Jsem
přesvědčen o tom, že lidem, které do našeho kraje zveme, máme co nabídnout a
naší snahou bude i nadále cestovní ruch

maximálně podporovat,“ řekl Bohumil
Šimek v souvislosti s otevřením expozice Jižní Morava. Celé dopoledne
hejtman Šimek věnoval návštěvám jednotlivých expozic našeho regionu, kde
se setkal se starosty a dalšími představiteli měst a organizací působících v
cestovním ruchu. Jihomoravský kraj
prezentoval svoji turistickou nabídku pro zahraniční i domácí návštěvníky v expozici (pavilon P, stánek číslo
050), kde kromě ucelené nabídky turistických možností dostali prostor pro
prezentaci i jeho zahraniční partneři.
Letos pozvání na veletrh přijali zástup-

ci Trenčínského samosprávného kraje,
Dolního Rakouska, Lodžského vojvodství, Leningradské oblasti, Zadarské
župy, Bjelovarsko-bilogorské župy, Regionu Kaunas, Šumadijského okruhu a
provincie Guangdong z Čínské lidové
republiky.
Hlavním cílem prezentace Jihomoravského kraje byla ucelená turistická nabídka v jediné expozici. To znamená, že
zde byla soustředěna jak nabídka tematická (jako cykloturistika, vinařství, lázeňství, Baťův kanál, galerie a muzea
a vědecko-zábavní centrum VIDA!),
tak regionální, tj. z turistických oblastí: Brno a okolí, Moravský kras a okolí,
Znojemsko a Podyjí, Pálava a Lednicko-valtický areál a Slovácko. Turistické
produkty představovala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.
(jmk)
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Operační program Doprava II nepřinese tolik,
kolik by kraje potřebovaly

PARDUBICKÉHO KRAJE

Obnova vlakového parku v regionech by v příštích letech měla
vypadat trochu jinak, než tomu bylo doposud. Ministerstvo dopravy připravilo pro vládu materiál, podle kterého by se kraje
měly podělit o zhruba pětimiliardovou dotaci. Peníze by měly
proudit z nového Operačního programu Doprava a nahradit tak
peníze ze zrušených regionálních operačních programů. Z těch
získaly kraje od roku 2010 zhruba tři miliardy. Kraje by však
potřebovaly částku daleko vyšší. Věc má navíc několik háčků.
Kraje se budou muset o peníze utkat v otevřené výzvě, což je
zásadní rozdíl oproti skončenému období regionálních operačních programů. Evropská komise navíc podmínila podporu nákupu nových vlaků řadou podmínek.
Aktuální stav je podle Zdeňka
Neusara z tiskového oddělení ministerstva dopravy takový, že ministerstvo, aby pomohlo krajům,
iniciovalo navýšení prostředků na nový vozový park v Operačním programu Doprava II. V
minulém období, jak podotýká
Neusar, takové prostředky pro
kraje nebyly vůbec. Jde ale o evropské peníze a Evropská komise
při vyjednávání dala jasné podmínky, mimo jiné to, že vozidla
pořízená z programu budou jezdit jen na linkách, kde se dopravce vybere v soutěži. Nyní musí
rozhodnout vláda, zda podmínky Evropské komise akceptuje a
jaký bude další postup. Ministerstvo dopravy materiál pro vládu
už připravilo a předložilo, projednán by měl být zhruba v únoru.
„Podle krajů by bylo adekvátních
dokonce 25 miliard – to ale není
částka, kterou Evropská komise
odsouhlasila, ale spíše ‚poptávka‘ krajů, tedy objem peněz, které
by byly schopny za nová vozidla
utratit. Obsah výzev i rozsah prostředků na nové vlaky se bude odvíjet od toho, v jaké podobě bude
vládou schválen materiál o otvírání trhu,“ vysvětluje Zdeněk Neusar a dodává, že ministerstvo
dopravy podporuje co největší finanční pomoc na vozový park na
regionální železnici, Evropská komise má ale při rozhodování o penězích z Operačního programu
zásadní slovo. Kraje i vláda si tak
podle Neusara musí udělat jasno
v tom, jestli chtějí podmínky Evropské komise přijmout a evropské peníze na nové vlaky využít.
„Ministerstvo dopravy to podporuje, nemůžeme ale věc stavět
tak, že budeme podmínky Evrop-

Pardubický kraj chce do silnic investovat
stovky milionů korun
Pardubický kraj skončil hospodaření loňského roku s přebytkem. Rekordní částku přesahující 400 milionů korun
hodlá stejně jako v minulých letech investovat zpět do regionu, nejvíce do oblasti dopravy a dopravní infrastruktury. Za
pozitivní považuje vedení Pardubického kraje i skutečnost,
že se regionu podařilo bez potíží překlenout dvouletou pauzu
mezi evropskými dotačními programy.

ské komise ignorovat, zadávat
železniční dopravu na přímo a
očekávat, že Evropská komise automaticky proplatí nová vozidla,“
dodává Neusar.

Aktuálně jsou vypsány výzvy
z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
Krajská příspěvková organizace Správa a údržba silnic
Pardubického kraje má teď
za úkol vytvářet podporu pro
přípravu projektů ucházejících se o dotace z tohoto programu. „Problém s IROPem je
především v komplikovanosti
příprav, což logicky opožďuje
samotné čerpání finančních
prostředků. Problematická je
například metodika týkající
se zadávání zakázek a sčítání
či nesčítání projektových do-

POTŘEBA BY BYLO
AŽ 35 MILIARD
Krajským představitelům je již
nyní jasné, že částku na kvalitní obnovu vlakového parku,
by opravdu potřebovali daleko vyšší. Jihočeský hejtman
Jiří Zimola dokonce hovoří o
35 miliardách, které by byly
adekvátní tomu, co vše je třeba
obnovit. Jak dále vysvětluje, Jihočeský kraj bude požadovat v
rámci jednání o výběru železničních dopravců na období po
roce 2019 komplexní obměnu
parku kolejových vozidel pro
regionální dopravu tak, aby
plně odpovídal požadavkům na
kvalitní železniční dopravu v
21. století. To mimo jiné znamená, aby vozy byly nízkopodlažní,
měly klimatizaci, bylo se v nich
možné připojit na WIFI apod. V
rámci elektrického provozu se
kraj bude snažit doplnit současné čtyři jednotky RegioPanter o
dalších šest dvoudílných jednotek obdobného typu s využitím
prostředků právě Operačního
programu Doprava II. U tak zvaných motoráků pak chce vypsat
soutěž na modernizovaná vozidla, splňující obdobné podmínky jako v již ukončené soutěži
na Provozní soubor Šumava, kde
budou od prosince letošního roku
nasazena vozidla kvalitativně o
třídu lepší, než která tam jezdí
doposud. „Jihočeský kraj v rámci
výše popsané modernizace požá-

„Připravovaná podpora je určena výhradně na zřízení veřejných přístupových míst
nabízejících bezdrátové připojení k internetu, tak zvaných wi-fi hotspotů. Na rozdíl
od mnoha veřejných wi-fi by v
projektu měla být zřízena přístupová místa nabízející skuteč-

ně vysokorychlostní internet o
minimální rychlosti 30Mb/s,“
vysvětluje Jiří Průša, projektový manažer sdružení CZ.NIC,
které projekty do Bruselu připravuje. Hotspoty budou vznikat kupříkladu na náměstích
nebo autobusových a vlakových
nádražích, v nemocnicích.

MILIARDY
DO KRAJSKÝCH SILNIC
Pro Českou republiku je
na rekonstrukce silnic II. a

dal ministerstvo dopravy o spolufinancování z prostředků EU
ve výši 600 milionů korun. Jestliže spočítáme požadavky všech
krajů, jedná se zhruba o 35 miliard. Z toho vyplývá, že dosavadní
alokace pro regionální dopravu v
OPD II je mizivá,“ říká k současné situaci Jiří Zimola a dodává, že
pokud by chtěl kraj, aby prostředky do elektrické trakce investoval
dopravce bez podpory EU, znamenalo by to nárůst kompenzace za odpisy vozidel z veřejných

rozpočtů o 24 miliony korun, přičemž v případě podpory z EU by
se jednalo o přijatelných 3,6 milionu korun. V praxi by tak kraj byl
nucen přistoupit na fakt, že i po
roce 2019 budou dále v provozu
nehospodárné 40 let staré klasické soupravy v čele s elektrickou
lokomotivou.
ZANEDBANOST JE VELKÁ
Také sousední Plzeňský kraj
by potřeboval na obnovu vlaků

nemalé prostředky. Aktuálně
by tu rádi obnovili vozový park
pro trať Horažďovice – Plzeň
– Pňovany. Jde o nákup devíti vlakových souprav za miliardu korun. Výhledově by pak
rádi pokračovali obnovou pro
trať 170 Praha – Plzeň s působností na území Plzeňského
kraje. Kolik by bylo třeba na
to, aby v kraji byl vlakový park
zcela moderní, krajští představitelé zatím nevědí. „Konkrétní částku nelze v tuto chvíli

odhadnout, jisté je pouze to,
že bychom potřebovali více finančních prostředků, protože
zanedbanost vozového parku
je velká. Pouze pro výše zmíněné tratě bychom potřebovali zhruba dvě miliardy korun.
Dopravci ale nemohou v tuto
chvíli nabídnout dostatečně kvalitní vozový park ve finančních možnostech kraje,“
vysvětluje hejtman Josef Bernard.
Jana Bartošová

Typickým žadatelem, který si o
dotaci bude moci požádat, je veřejný subjekt, tedy především
město nebo obec. O dotaci se ale
podle pravidel Evropské komise budou moci ucházet i další veřejné instituce, které budou chtít
široké veřejnosti nabídnout bezplatný přístup k internetu. Vedle
měst a obcí se tak podle Jiřího
Průši může jednat například o
knihovny, muzea, galerie, školy,
ale i nemocnice. Dotace nejsou
určené pro soukromé firmy. Hotspoty by zároveň neměly vznikat v těch místech, kde již nějaká

wi-fi existuje. Zájemci jsou tedy
povinni připravit takové projekty, které nebudou konkurovat
soukromým poskytovatelům.
INTERNET OPRAVDU
VYSOKORYCHLOSTNÍ
Úspěšným žadatelům poskytne Evropská komise jednorázový příspěvek ve výši až 20 tisíc
eur, který bude určen na zbudování hotspotu. Tyto prostředky budou sloužit především na
vlastní zřízení hotspotu, tedy na
nákup routerů či jiných síťových

prvků. Žadatel pak bude mít povinnost z vlastních prostředků hradit připojení k internetu,
tak zvanou konektivitu, a to po
dobu minimálně tří let. Musí rovněž dodržet požadavek na zřízení skutečně vysokorychlostního
internetu, jehož parametrem je
již uvedená minimální rychlost
30 MB/s. „Provozovatel hotspotu musí být vždy žadatel, který
bude odpovědný za jeho provoz.
Je však logické, že na zajištění
konektivity si bude moci najmout
externí subjekty,“ přibližuje další
z podmínek dotace Jiří Průša.

Zájemci nebudou o dotaci žádat
v České republice, ale přímo v Bruselu. Veškerou administraci projektu má na starosti přímo Evropská
komise pro celou Unii. Zapojení
našeho ministerstva průmyslu a
obchodu se tedy nepředpokládá.
První výzvu spustí Evropská komise v březnu. Žadatele, kteří dotaci
dostanou, pak vybere do letošního
podzimu. Podle předběžných odhadů by dotaci letos mohlo získat
až čtyřicet subjektů. Veřejné sítě
budou vznikat po celé Evropě pod
jednotným názvem WIFI4EU.
Jana Bartošová
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Do krajské dopravy hodlá Pardubický kraj investovat na čtyři sta milionů korun.
ce urychlit veškeré přípravné procesy. „Mám vizi, která
zahrnuje přípravu dlouhodobého plánu investic do dopravní infrastruktury nejen
v Pardubicích, ale v celém
regionu až do roku 2030 nebo
dokonce 2050,“ prohlásil náměstek hejtmana Kortyš.
PODÍL STÁTU

ilustrační foto: wikimedia.commons

Evropské peníze podpoří vznik veřejných wi-fi sítí
V České republice by již během letošního roku mohlo vzniknout
až čtyřicet míst s veřejným připojením k internetu. Projekt veřejných wi-fi schválila začátkem prosince uplynulého roku Rada
ministrů Evopské unie. Do roku 2020 by měla Unie přispět na
veřejné wi-fi sítě až 120 milionů eur, což představuje více než
3 miliardy korun.

kumentací,“ popsal aktuální
problémy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„V letošním roce zahájíme
čtyři stavby, dalších 27 staveb
připravujeme. Jejich zařazení do programu budeme řešit
bez ohledu na územní rozložení, ale podle stavu připravenosti daného projektu,“ dodal
hejtman.

III. třídy, které navazují na
mezinárodní síť TEN-T, určeno 27 miliard korun. Další
prostředky by měl kraj získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Podle
mých informací navíc ministr dopravy Dan Ťok je usnesením vlády vázán, že musí
pro kraje najít finance ve
výši alespoň minulého roku,
což jsou zhruba tři miliardy korun, a z toho necelých
200 milionů pro náš kraj,“
prozradil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Na skutečnost, že
Pardubický kraj musí být připraven a musí být schopen
maximálně využít veškeré
dotační možnosti, upozornil
i náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Podle něj je nutné co nejví-

Pardubickému kraji se podařilo překlenout pauzu mezi evropskými dotacemi, investoval stamiliony korun.

V rámci Pardubického kraje
neinvestuje do dopravní infrastruktury jen krajská samospráva, ale i stát. Ovšem
zástupci Ředitelství silnic
a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty se na
pracovním setkání shodli,
že letošní rok bude „pouze“
o přípravách a nikoli o
stavbách. Přesto tu zazněla dobrá zpráva – první dva

úseky dálnice D35 z Opatovic do Časů a Ostrova získaly výjimku vlády a nemusí
znovu usilovat o kompletní
posudek o vlivu stavby na
životní prostředí, tzv. EIA.
A protože jsou vykoupeny
téměř všechny pozemky potřebné pro stavbu, může už
letos na jaře začít archeologický průzkum a do konce
roku by mohlo být dokončeno i výběrové řízení na dodavatele stavby. „Posunuli
jsme se dále také s projekty
na přivaděčích k D35, tedy
silnic II. a III. třídy, které jsou
v majetku kraje. Máme čistopis memoranda k D35 a snažíme se získat podporu státu
i pro další silnice nižších
tříd, kde dojde ke zvýšení
dopravní zátěže v souvislosti s výstavbou dálnice,“ uvedl

ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.
INVESTICE NEJEN
DO DOPRAVY
Pardubický kraj je z pohledu realizace investic do
všech oblastí, nejen dopravy, úspěšný a tento trend se
snaží zachovat i pro příští
roky. „Máme připravené projekty za tři miliardy korun
z neevropských zdrojů a za
čtyři miliardy z evropských
fondů. V příštích letech tak
můžeme v kraji realizovat investice za sedm miliard korun, což doufám, že se
nám také podaří,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast
investic, majetku a kultury
Roman Línek.

Krajští silničáři za uspořené peníze koupili nové radlice
Krajská Správa a údržba silnic Pardubického kraje rozšířila svůj vozový park. Nakoupila dvě nákladní vozidla, která
v současném počasí posílí zimní údržbu. Prostředky na jejich pořízení silničáři získali díky dobrému hospodaření
v loňském roce, kdy z provozních prostředků uspořili přes
deset milionů korun.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje za více než
deset milionů korun pořídila dva nákladní automobily se sněhovou radlicí,
které lze ovšem díky své
variabilitě využívat i pro
běžnou letní údržbu. Vozidla slouží na cestmistrovství v Hlinsku a v Holicích.
„Tyto dvě ‚tatrovky‘ už jsou
v plném nasazení. Peníze,
které jsme využili na jejich
nákup, jsou výsledkem relativně mírné zimy minulého
roku a také úsporného hos-
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podaření naší organizace,“
vysvětluje ředitel Správy a
údržby silnic Pardubického
kraje Miroslav Němec.
Krajská organizace v roce
2016 hospodařila skutečně zodpovědně a dosáhla vyrovnaného rozpočtu.
S ročním obratem téměř
878 milionů korun dokázala vygenerovat i mírný
zisk. „Pro nás to byl rok
rekordní i z pohledu investic. Z vlastních zdrojů
a ze zdrojů Pardubického
kraje ‚súska‘ proinvesto-

vala více než 129 milionů
korun, do běžných oprav a
dalších provozních záležitostí šlo během uplynulých
dvanácti měsíců přibližně
425 milionů korun,“ připomíná finanční stránku
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný
za dopravu Michal Kortyš
s tím, že se jedná o investice bez započítání dotací Státního fondu dopravní
infrastruktury nebo evropských zdrojů. „Tyto částky jsou víceméně totožné
s výší investic a provozních
výdajů z let předchozích.
Pro rok 2017 zatím odhadujeme částku cca 500 milionů
korun zahrnující jak provozní, tak investiční výdaje,“ doplňuje Michal Kortyš.

Díky dobrému hospodaření koupili silničáři dvě nové „Tatrovky“.
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EU gegen Terrorismus: Mehr
Geld und neue Organisationen
Sicherheit und Terrorismusbekämpfung waren in
den letzten beiden Jahren die wohl am meisten frequentierten Begriffe in der Europäischen Union.
Eine wachsende Bedeutung dieser Agenda belegen auch die Gelder, die jedes Jahr in der EU für Sicherheit und Zivilgesellschaft ausgegeben werden.
Während es 2015 etwas über zwei Milliarden Euro
waren, hat sich dieser Betrag ein Jahr später bereits verdoppelt und ist für dieses Jahr um weitere
rund 200 Millionen angestiegen.
Heute steht die Verabschiedung einer neuen Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, die in Reaktion auf die Terrorarschläge in Paris entstand, im
Mittelpunkt. Darin werden unter anderem auch
höhere Strafen für die Vorbereitung terroristischer Anschläge oder ihre Unterstützung im Internet vorgeschlagen.
Wenngleich ein Großteil der Antiterrorismusaktivitäten auf Ebene der Europäischen Union durchgeführt wird, unternimmt auch die Tschechische
Republik eine Reihe von Schritten, die der Prävention eventueller Anschläge dienen. Die Hauptthesen
in diesem Bereich fasst die „Strategie der Tschechischen Republik zur Bekämpfung des Terrorismus“ zusammen. Darin wird die Prävention und
Vorbeugung von Anschlägen sowie die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung auf eine eventuelle
Krisensituation und deren Bewältigung hervorgehoben. Die praktische Seite der Prävention gewährleisten in erster Linie die Geheimdienste.
Diskussionen hat in letzter Zeit das Zentrum gegen
Terrorismus und hybride Gefahren ausgelöst, welches seit Januar unter dem von Milan Chovanec
geleiteten Innenministerium eingerichtet ist. Den
Vertretern des Innenministeriums zufolge wird
die Tätigkeit des Zentrums hauptsächlich in Monitoring und Situationsanalyse bestehen. Es wird
sich neben Desinformationskampagnen mit Terrorismus, Angriffen auf sog. weiche Ziele oder Sicherheitsaspekten der Migration befassen. Einige
Politiker sehen die neu gegründete Organisation
und vor allem ihre Tätigkeit im Bereich der Desinformationen aber als Versuch der Internetzensur an.
Filip Appl

Terrorismus als reale Gefahr
für Europa
Erstmals nach den Anschlägen vom 11. September
2001 in den USA hat sich die Europäische Union
mit Fragen des Terrorismus befasst. Die Vertreter
des Europäischen Rates waren sich damals einig,
dass der Terrorismus ein wahrhaft dringendes
Problem für die Welt und für Europa ist, und legten den Kampf dagegen als eine der wichtigsten
Prioritätsachsen der Europäischen Union fest.
Am 2. Februar 2016 präsentierte die Europäische
Kommission einen Aktionsplan zur Bekämpfung
der Terrorismusfinanzierung. Der Aktionsplan,
welcher sich bereits Ende dieses Jahres erfüllen
soll, ist auf zwei Hauptbereiche ausgerichtet. Der
erste ist die Überwachung von Terroristen über
Finanzströme und die Verhinderung von Geldtransfers. Der zweite Bereich ist das Bemühen um
Unterbrechung der Einkommensquellen terroristischer Organisationen, die meist aus dem illegalen Handel im besetzten Gebiet stammen.
Seit den terroristischen Anschlägen von Paris im
November 2015 arbeitet die Europäische Union
an einer Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung,
die insbesondere auf die Sanktionierung der
Ausbildung und Unterstützung von Terroristen
gerichtet sein soll. Der slowakische Vorsitz erreichte am 30. November 2016 eine Vereinbarung
mit dem Europäischen Parlament, welche die erwähnte Richtlinie betrifft. Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde die Vereinbarung auch
vom Ausschuss des Europäischen Parlaments für
bürgerliche Freiheiten, Gerechtigkeit und innere
Angelegenheiten bestätigt. Dank dieser Vereinbarung trennen die Richtlinie zur Bekämpfung des
Terrorismus von ihrer offiziellen Verabschiedung
durch das Europäische Parlament nur noch formale legislative Anpassungen. „Die erzielte Vereinbarung stellt ein gutes Gleichgewicht zwischen dem
Erfordernis, neue Formen des Terrorismus – insbesondere in Hinblick auf ausländische Kämpfer
– wirksam zu bekämpfen, und dem Schutz der individuellen Rechte und Stärkung des Schutzes und
der Rechte von Terrorismusopfern dar“, erklärte
Lucia Žitňanská, Justizministerin der Slowakischen Republik.
Tamara Peterková

EU Against Terrorism: More
Funding and New Departments
Security and fight against terrorism are possibly the hottest
topics in the European Union
in the last two years. And, as it
seems, they will remain of great
concern even in 2017, contributing greatly to the discussion regarding EU’s future direction.
The growing importance of this
issue is documented by the annual EU expenditure on security
and citizenship. While the expenses were just over two billion
euros in 2015, the amount doubled a year later and it increased
further by about 200 million this
year.
Today, the approval of a new directive on combating terrorism,
which was created in response to
the terrorist attacks in Paris, is at
the centre of attention. Amongst
other things, it proposes harsher
penalties for planning terrorist
attacks and supporting them on
the Internet. Tomáš Zdechovský, Czech Member of the European Parliament, who took part
in preparing the directive, points out a number of corresponding measures already taken by
the European Union. “In April
2016, we already approved the
allocation of 2 million euros for
recruitment into the European Anti-terrorism Centre of the
Europol and we adopted a statement for global strategy of the
EU, which emphasised the need

for stronger defence of the EU
and mutual cooperation”, said
Zdechovský and added that the
directive addresses the issue of
foreign fighters, amongst other
things. This is one of the issues
perceived by the Member States
as increasingly pressing. It is estimated that over five thousand
Europeans left for Syria or Iraq
to fight for the Islamic State.
Some of them are returning and
might even become what is sometimes called the “lone wolves”
– terrorists who are very hard to
track down.
Even though a major part of the
counter-terrorist activities takes
place on European Union-wide
level, the Czech Republic itself
takes a number of steps to prevent potential attacks. Main
points regarding this area are
summarised by the Strategy of
the Czech Republic for the Fight
against Terrorism. It emphasises
the prevention of attacks and
cooperation in preparing for and
managing potential crises. In
practice, the prevention is provided for primarily by the secret
services. In this regard, the Security Information Service report
from last October concludes that
there exists a potential threat of an Islamist attack in the
Czech Republic. Seven people
who wanted to join the terrorists in Syria allegedly shortly sta-

yed in the country. At the same
time, the Ministry of Interior
issued a reassurance that the secret services have no information about any immediate threats.
Last but not least, the prevention and elimination of terrorism is the focus of special police
departments. Since 2009, it is
in particular the national Contact Point for Terrorism, which
falls under the Headquarters for
Combating Organised Crime.
Established eight years ago, the
body is engaged mostly in collection, analysis and evaluation of
information.
However, most attention is
drawn by the Centre Against
Terrorism and Hybrid Threats,
established in January by the
Ministry of the Interior led by
Milan Chovanec. According to
representatives of the Ministry of the Interior, the activities
of the Centre will, in particular,
consist of monitoring and analysing the situation. Apart from
disinformation campaigns, it
will focus on terrorism, attacks
against “soft targets” and the
safety aspects related to migration. Nonetheless, some politicians are considering the
newfound department and especially its activities relating to disinformation to be an attempt to
censor the Internet.
Filip Appl

Terrorism as a Real Threat for Europe
Events of the year 2016 call attention to the cruel reality. Not too
long ago, the word “terrorism”
was perceived by most Europeans
just as a vague word belonging somewhere in the Middle East. Now
it is becoming much more specific,
despite the efforts of the Member
States to prevent terrorist attacks
where possible.
The European Union became engaged in the issues of terrorism for
the first time after the attacks on
the USA on 11 September 2001. It
was then that the representatives
of the European Council agreed
terrorism is a pressing issue both
for Europe and the world at large
and set the fight against terrorism
as one of the main priority axes of
the European Union.
On 2 February 2016, the European Commission revealed the Action Plan to fight against terrorist
financing. The Action Plan, which
should already be achieved by the
end of this year, will focus on two
main strands of action. The first is
tracing terrorists through financial movements and preventing
them from moving funds. The second is focused on disrupting the

sources of revenue of terrorist organisations, usually consisting in
illegal trade on an occupied territory.
Since the terrorist attacks in Paris
in November 2015, the European
Union has been working on a directive on combating terrorism,
which is to focus in particular on
penalisation of training and support of terrorists. The issue lies in
that those responsible for the majority of terrorist attacks in Europe were citizens of the affected
country, who had gone through a
specific military training prior to
the attack. The European Union
aims to use the directive for better
control over movements of people
to Iran or Syria for example, which
could be aimed at undergoing terrorist training.
On 30 November 2016, the Slovak
Presidency reached an agreement
with the European Parliament
with respect to the aforementioned directive. The agreement was
confirmed by the Committee on
Civil Liberties, Justice and Home
Affairs in early December. Thanks
to this agreement, the Directive
on combating terrorism just re-

quires certain formal legislative
modifications before being officially approved by the European
Parliament. Lucia Žitňanská, Minister of Justice of the Slovak Republic said: “The agreement we
have reached is the right balance
between the need to effectively
combat new forms of terrorism –
in particular foreign fighters – and
protecting individual rights and
reinforcing protection and rights
of victims of terrorism.”
The European Union is doing its
best to prevent terrorist acts, but
only time will tell if the Directive
proves effective. Slovakia is trying to prevent terrorism also by
taking nationwide measures. Last
time it was in 2015 by amending
its Constitution and Criminal
Code. In the past, the Constitution limited the time a person could
be detained for to 48 hours.
Thanks to the amendment, detention can last up to 96 hours in case
of acts of terrorism. Despite the
concerns and measures, the question still arises as to whether there
is a real threat of terrorist attacks
in a country such as Slovakia.
Tamara Peterková
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L’UE contre le terrorisme:
plus d’argent et de nouveaux
services
Sécurité et lutte contre le terrorisme. Ces deux dernières années, ces deux expressions sont probablement celles que l’on entend le plus sur le territoire de
l’Union européenne. Les dépenses effectuées chaque
année dans l’UE pour la sécurité et la citoyenneté témoignent notamment de l’importance croissance de
ce sujet. Alors qu’en 2015 le montant de ces dépenses atteignait un peu plus de deux milliards d’euros,
il avait doublé ne serait-ce qu’un an plus tard et il a
augmenté d’encore quelque 200 millions d’euros pour
l’année 2017.
Aujourd’hui, l’approbation de la directive relative à la
lutte contre le terrorisme, élaborée en réaction aux
attaques terroristes de Paris, est au centre de toutes
les attentions. Elle comprend entre autres la proposition d’alourdir les peines pour la préparation d’attaques terroristes ou leur soutien sur internet.
Même si une grande partie des activités de lutte contre le terrorisme se déroulent au niveau de l’Union
européenne, la République tchèque met elle aussi en
place toute une série de mesures pour la prévention
des attaques. Les grandes lignes de son action dans
ce domaine sont résumées dans la Stratégie de la République tchèque pour la lutte contre le terrorisme.
Celle-ci met l’accent sur la prévention des attaques et
la coopération dans la préparation ou la gestion d’une
éventuelle situation de crise. Les aspects pratiques
de la prévention sont principalement assurés par les
services secrets.
Ces derniers temps, le débat s’est animé autour de
la question du Centre de lutte contre le terrorisme
et les menaces hybrides, mis en place depuis janvier
par le ministère de l’Intérieur dirigé par Milan Chovanec. Les représentants du ministère de l’Intérieur
indiquent que la principale activité de ce centre sera
de surveiller et d’analyser la situation. Il s’intéressera,
outre aux campagnes de désinformation, au terrorisme, aux attaques contre les « cibles vulnérables » ou
encore aux aspects sécuritaires de la migration. Toutefois, une partie des hommes politiques considèrent
ce nouveau service, et principalement son activité
dans le domaine de la désinformation, comme une
tentative de censurer internet.
Filip Appl

Le terrorisme, une menace
réelle pour l’Europe
Pour la première fois, l’Union européenne s’était
intéressée à la question du terrorisme après les
attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.
Les représentants du Conseil européen étaient
alors convenus que le terrorisme était vraiment
un problème brûlant pour le monde et l’Europe,
et ils avaient fait de la lutte contre ce phénomène
l’un des axes prioritaires de l’Union européenne.
Le 2 février 2016, la Commission européenne
a présenté le Plan d’action pour la lutte contre
le financement du terrorisme. Celui-ci, qui doit
s’appliquer dès la fin de cette année, vise deux domaines principaux. Le premier est la surveillance
des terroristes par leurs mouvements financiers et
la prévention du transfert de leurs fonds. Le deuxième domaine est celui des efforts déployés pour
couper les sources de revenus des organisations
terroristes qui, le plus souvent, proviennent du
commerce illégal sur le territoire occupé.
Depuis les attaques terroristes de Paris en novembre 2015, l’Union européenne travaille sur une directive relative à la lutte contre le terrorisme qui
doit viser essentiellement à sanctionner l’entraînement et le soutien des terroristes. La présidence slovaque est parvenue, le 30 novembre 2016,
à un accord avec le Parlement européen sur cette
directive. Au début du mois de décembre dernier,
l’accord a également été confirmé par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. Grâce à
cet accord, la directive relative à la lutte contre le
terrorisme n’a plus qu’à subir quelques adaptations législatives formelles pour être officiellement
approuvée par le Parlement européen. « L’accord
auquel nous sommes parvenus offre le bon équilibre entre le besoin de lutter efficacement contre
les nouvelles formes de terrorisme (en particulier
contre les combattants étrangers) et la protection des droits individuels et le renforcement de la
protection et des droits des victimes du terrorisme », a indiqué Lucia Žitňanská, la ministre slovaque de la Justice.
Tamara Peterková
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Martin Korba: Užívám si atmosféru příprav dostihové sezony
Rok 2017 bude už 143. sezonou na pardubickém dostihovém
závodišti - tedy pokud ji budeme datovat od prvního ročníku
Velké pardubické. Anebo taky 161. sezonou, protože závodní
dráhu v Pardubicích, na které se pak konaly dostihy pravidelně, vybudovali pardubičtí „turfmani“ už v roce 1856. Dlouhá je
historie a tradice dostihů v Pardubicích, a to nejen ta dostihová. Závodiště se stalo domovem celé řady dalších sportovních,
ale i kulturních a společenských událostí. Co čeká návštěvníky
letos? Na to odpovídá místopředseda představenstva a výkonný
ředitel Dostihového spolku a.s. MARTIN KORBA.
První otázka se tedy nabízí
sama – co připravujete na rok
2017?
Jsme především dostihové závodiště, takže pořádání dostihů je
pro nás stále prioritní. I když se
snažíme areál oživit i mimo dostihové dny. Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo
udržet deset dostihových mítinků ve víceméně tradičních termínech. Ale nějaké změny přece jen
jsou. Například se vracíme k letnímu dostihovému dni, který je
naplánován na červenec. Tímto
jsme vyšli vstříc přání majitelů
koní přesto, že pořádat letní dostihy může být komplikované
vzhledem ke klimatickým podmínkám, které již několik minulých sezon v tomto letním měsíci
panují. Po dvou mítincích mají
květen a červen, po jednom dostihovém dnu počítáme v červenci,
srpnu a v září a vrcholem samozřejmě bude říjen. A to nejen díky
už 127. ročníku Velké pardubické.
Ta se poběží tradičně v druhou
říjnovou neděli v rámci dvoudenního dostihového festivalu.
Systém kvalifikací se nemění?
Z pohledu termínů určitě ne.
Opět to bude čtyřdílný seriál ko-

naný v květnu, červnu, srpnu
a v září. Všichni přihlášení do
Velké pardubické budou muset
dokončit nejméně jeden z těchto
dostihů, aby si vybojovali právo
startu ve Velké. Co se ale mění,
to je systém přihlášek do tohoto
legendárního dostihu. Už jsme to
avizovali vloni. První kolo přihlášek zůstává na začátku května,
všechny další termíny ale rušíme.
Zůstane jen poslední termín přihlášek v září za snížený poplatek
třicet tisíc korun, což je mnohem
méně, než bylo dříve. Je to vstřícné gesto vůči majitelům koní,
hlavně těm zahraničním, kteří se
o účasti ve Velké pardubické většinou rozhodují až na poslední
chvíli.
Takže Dostihový spolek stojí o
účast zahraničních koní v Pardubicích?
Samozřejmě, že stojí, i když v minulosti někteří lidé tvrdili opak.
Velká pardubická je součástí mezinárodního festivalu Crystal
Cup a my se teď snažíme vzbudit
zájem zahraničních stájí o start
v Pardubicích a naopak pomoci
českým koním startovat v dalších
zemích Crystal Cupu. Příkladem je třeba nedávný start Deli-

ght My Fire v Cheltenhamu, kde
jsme vyjednali pro realizační tým
nejlepší možné podmínky a pomohli s komunikací se zástupci anglického Jockey clubu. A přestože
Delight dostih nedokončila, ukázala tamním dostihovým fanouškům, že naši koně jsou na tom
hodně dobře. Na druhou stranu
jsme Crystal Cupu předložili koncepci, jak podpořit starty koní na
zahraničních závodištích a která
byla schválena. Uvidíme, jestli
tyto pobídky zvýší i počet koní ze
zahraničí na startu Velké pardubické. Není to ale opravdu jednoduché z mnoha důvodů, nejenom
finančních.
Kromě dostihových dnů pořádá
Dostihový spolek i další sportovní „koňské“ akce…
Říkáme, že závodiště v Pardubicích není jen domovem dostihů,
ale i dalších aktivit. Máme tu všestrannost, závody spřežení, parkury, ale taky třeba Pony Games,
rodeové soutěže a podobně. V letošním roce nás třeba čekají hned
tři mistrovství České republiky – v červenci ve všestrannosti,
v srpnu mistrovství haflingů v sedlových soutěžích a v září mistrovství republiky spřežení. Především
všestrannost budí mezi koňskou
veřejností velký zájem a už několikrát jsme v minulosti museli
závody kvůli velkému počtu závodníků rozšiřovat. Naším cílem
teď je přilákat k těmto soutěžím i
více diváků. Ostatně stejně jako na
dostihové dny, kdy bychom chtěli více rozšířit doprovodné programy, protože tyto závody jsou
opravdu divácky velmi atraktivní.

A co „nekoňské“ aktivity?
V tomto směru jsme pro pořadatele těchto akcí skutečně čím dál
víc atraktivnější lokalita. Závodiště bude hostit už tradiční
akce jako je Fresh festival nebo
vloni velmi úspěšný Friends
Fest, opět bude dětský den
a hned několik běhů v dráze
Velké pardubické. Novinkou by
měl být Taxis Race, extrémní
běžecký závod, o jehož termínu se stále v tuto chvíli jedná.
Chceme ho propojit i s jistým
druhem dobročinnosti, respektive část výtěžku věnovat na

ochranné pomůcky pro koně,
které mohou ještě více ochránit
jejich zdraví při dostizích. Bezpečnost koní a jezdců je pro nás
totiž jednou z priorit. Proto se
i snažíme stále vylepšovat a
upravovat překážky a další zázemí.
Na co se v roce 2017 těšíte Vy?
Vloni jsem do funkce ředitele nastoupil v době, kdy už byla sezona naplánovaná. Takže si v tuto
chvíli užívám tu pravou atmosféru příprav celé sezony. Těším se
na novinku v podobě Taxis Race,

těším se na adrenalin dostihových
dnů, těším se na neuvěřitelné zážitky při Velké pardubické. Ale
v první řadě se těším na návštěvníky, diváky, koňáky, se kterými
se mi snad daří budovat vzájemný respekt, a také na fanoušky
nejen dostihů, kteří k nám letos
zavítají. Budeme se snažit pro ně
vždy připravit co nejatraktivnější
programy a zážitky, aby se k nám
rádi vraceli. Nesmím zapomenout na naše partnery, kterých
si velmi vážíme. Věřím, že budou
nadále na partnerství s Dostihovým spolkem a.s. opravdu pyšní.
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