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  “Ruce pryč od Koreje?” 

   
 

     Severní Korea vypustila bezprostředně 
před návštěvou Baracka Obamy v Praze 
raketu, která může být použita i jako 
střela dlouhého doletu. Írán dlouhodobě 
odmítá zastavit jaderný program, jehož 
součástí je i vývoj materiálů použitelných 
pro atomové zbraně. Obě země v oblasti 
vojenského vývoje spolupracují. Americký 
prezident na jejich adresu vzkázal právě z 
Prahy dvě věty: "Vyzývám Severní Koreu, 
aby ctila své závazky, že se vzdá 
veškerých programů jaderného zbrojení" 
a „pokud Írán ustoupí od svého jaderného 
programu, my ustoupíme od budování 
protiraketového systému.“ Pchjongjang 
ani Teherán ale zatím své aktivity 
nezastavily a tvrdí, že jejich 
technologické programy mají ryze civilní 
povahu - ten severokorejský že je 
součástí dobývání kosmu, ten íránský 
rozvoje energetiky. Kritiku zvenčí 
odmítají s tím, že na podobné programy 
mají právo, jako jiné země. A také v nich 
– bez ohledu na mezinárodní dohody - 
pokračují. 

     V tom je ten zásadní rozdíl. Írán ani 
Severní Korea, respektive jejich 
ideologicky velmi vyhraněné vlády 
(islámská a komunistická), vůbec 
nepřipouštějí možnost, že by měly brát 
na mezinárodní společenství a jeho 
znepokojení ohledy. Severokorejské 
střely Taepodong-2 mají sice odhadovaný 
dolet téměř sedm tisíc kilometrů, ale 
zatím jsou velmi nespolehlivé, což děsí 
nejen Jižní Koreu, ale i Japonsko, a 
přestože jaderné technologie Íránu jsou 
zastaralém, jeho političtí i duchovní vůdci 
nabídku Evropské unie na dodávky 
moderních energetických systémů 
opakovaně odmítli.  

   
 
 

     Americký prezident v případě obou 
nečitelných zemí dodal, že svět bude 
čelit bezpečnostním rizikům společně. 
„Přestože se snížila hrozba globálního 
jaderného konfliktu, stále roste riziko 
atomového útoku,“ varoval doslova. A 
český premiér v demisi a předseda 
Evropské rady Mirek Topolánek v 
souvislosti s plánovanou výstavbou 
amerického radaru v Česku prohlásil, 
že „z rozhovorů s Barackem Obamou 
jasně vyplynulo, že projekt raketové 
obrany v Evropě nekončí, ale začíná“. 
Jinými slovy: obrannou strategii USA 
může změnit jen předchozí změna 
chování Íránu a severní Koreje a 
změna globálních bezpečnostní rizik.  

     Snaha nové americké 
administrativy snižovat je raději 
formou dohod, než ekonomického či 
mocenského nátlaku, je vkladem dobré 
vůle do mezinárodní politické 
atmosféry. Ať už jde o nabídku dialogu 
s Íránem, či plánovanou smlouvu s 
Ruskem o snižování počtu jaderných 
zbraní. Není ale - a v současné době 
ani nemůže být - jediným nástrojem 
obranné strategie spojenců. Tím spíš, 
že víme jak daleko jsou jednání mezi 
Českem a Spojenými státy, ale nevíme 
nic o spolupráci Íránu a Severní 
Koreje. Vždyť Pchjongjang dosud tvrdí, 
že poslední start rakety byl úspěšný a 
na oběžné dráze krouží komunikační 
satelit, ale podle západních vojenských 
rozvědek šlo o test balistické střely a 
skončil nezdarem … 

Jiří František Potužník, 
Tiskový mluvčí předsedy 

 Evropské rady  

Jak to vidí … 

                                                                                            

… Milena Vicenová, 

velvyslankyně ČR při EU 
 
 
 
 
 

       Říká se, že správné předsednictví je 
připraveno i na neočekávané situace. Přesto - 
české předsednictví EU, které tak dobře zvládlo 
hned několik krizových situací, se přehouplo do 
své druhé poloviny způsobem, jaký snad nikdo 
z nás nečekal. V bruselských kruzích nás v 
minulých dnech čekalo hodně vysvětlování a 
ujišťování, že pád vlády a následné sestavování 
nového týmu neovlivní chod EU a že řešení 
složité domácí vnitropolitické situace nebude na 
úkor EU. Našim evropským partnerům musíme 
dokázat, že předsednický tým funguje bezvadně 
a že pracujeme se stále stejným nasazením. Již 
tento týden nás čekají další klíčová jednání s 
Evropským parlamentem, v nichž naši diplomati 
budou zastupovat členské státy sedmadvacítky. 
Věříme, že se podaří získat kladné stanovisko 
Evropského parlamentu k návrhu řešení 
konfliktu jurisdikcí. Pod tímto nepříliš 
srozumitelným názvem se skrývá důležitý 
systém, který zamezí tomu, aby občan členské 
země EU nebyl za jeden trestný čin trestán 
dvakrát v různých členských státech EU. K 
úspěšnému konci spějí i jednání s europoslanci 
o pětimiliardovém balíčku o energetických 
projektech v rámci Evropského plánu 
hospodářské obnovy, na němž české 
předsednictví již vyjednalo shodu mezi 
členskými státy a úspěšně vyjednalo s 
Evropským parlamentem způsob financování 
balíčku. Ministr práce a sociálních věcí Petr 
Nečas povede další složitá jednání o směrnici o 
pracovní době. Věřím, že naše předsednictví je 
dostatečně spolehlivě připraveno, abychom 
pokračovalo v započaté práci se stejnou razancí 
jako dosud a abychom navázali na nesporné 
úspěchy v legislativní oblasti. V příštích týdnech 
nás také čekají důležité summity EU s Čínou, 
Ruskem, a Kanadou, summit k podpoře zvýšení 
zaměstnanosti, setkání hlav států evropské 
sedmadvacítky s šesti východoevropskými státy 
zahajující iniciativu Východní partnerství a 
summit s názvem Jižní koridor s významnými 
hráči v oblasti energetické bezpečnosti. Na 
přípravách všech těchto schůzek se významnou 
měrou budou podílet diplomaté Stálého 
zastoupení ČR při EU v Bruselu. Jsem si jistá, že 
jako vždy odvedou perfektní práci. Na prostoje 
nemáme čas. Jedeme dál. 
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Praha objektivem tajné policie 

 
 

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek 
a stálým zastoupení ČR při EU v Bruselu připravil výstavu Praha objektivem tajné 
policie. 
 
 
 

 
 
 

 (Velvyslankyně ČR oři EU Milena Vicenová pokřtila knihu 
fotografií výstavy “Praha objektivem tajní policie) 

 

                                                              Fotografická výstava představuje činnost Správy 
sledování StB, její techniku a způsoby kamufláže sledování. 
Zároveň s výstavou byla v Bruselu představena také 
stejnojmenná dvojjazyčná kniha, která obsahuje daleko více 
fotografií, než samotná výstava. Kniha Praha objektivem tajné 
policie, kterou pokřtila velvyslankyně ČR při EU Milena 
Vicenová spolu s ředitelem Ústavu pro studium totalitních 
režimů Pavlem Žáčkem a ředitelem Archivu bezpečnostních 
složek Ladislavem Bukovszkym, bude k dostání 
v knihkupectvích. V případě zájmu je možné ji zakoupit přímo 
v knihovně Ústavu v Praze na Žižkově. 
      Na jedenácti výstavních panelech jsou záběry ze skrytých 
kamer a fotoaparátů, jimiž tajná komunistická policie 
dokumentovala kontakty tisíců lidí. Jsou mezi nimi dnes známé 
osobnosti - představitelé disentu, církve (František kardinál 
Tomášek), vědeckých oborů (filosof a biolog Zdeněk 
Neubauer), ale i dnes zcela neznámí lidé k nimž se nepodařilo 
dohledat žádné informace.  
       Kromě zobrazení sledovaných osob, což byl hlavní cíl, se 
povedlo kouzlem nechtěného zachytit atmosféru  

 

Prahy 70. a 80. let. Zajímavé je, že tento 
„druhý plán“ úspěšně funfuje při vernisáži 
se zastavovali u jednotlivých panelů 
hloučky diskutujících a dohadovali se, kde 
byla daná fotografie pořízena.Kromě 
fotografií v publikacích a na výstavních 
panelech mají návštěvníci možnost 
shlédnout také videozáznam ze sledování 
Pavla Kohouta ze 17. listopadu 1982, kdy 
přiletěl do Prahy a okamžitě byl pod 
dohledem kamer StB. 
         Originální pásek pochází, stejně 
jako fotografie v knize a na výstavě, 
z fondů Archivu bezpečnostních složek a 
bylo velmi složité jej převést ze staré 
technické normy do dnešní digitální 
podoby.  

 

        
 

                                              Výstava bude na Stálém zastoupení 
ČR při EU bude k vidění do 29. dubna. 
V budoucnu je naplánováno její turné po 
evropských i mimoevropských státech 
tak, aby veřejnost na celém světě měla 
možnost poznat, jak se chovala 
komunistická tajná policie, která 
udržovala režim u moci dlouhých 40 let. 

 
Jiří Reichl 

tiskový mluvčí 
Ústav pro studium totalitních režimů 

 
 

Kalendář  
 
   – stalo     se  

  
  
06.4. -12.4.2009 
 
6.4.2009 - 7.4.2009 
Rada ministrů pro 
spravedlnost a vnitro 
 
6.4.2009 - 7.4.2009 
Konference k 
partnerství mezi 
vzdělávacími 
institucemi a 
zaměstnavateli pro 
celoživotní učení 
 
6.4.2009 - 7.4.2009 
Konference "Evropa 
přátelská dětem" 
 
6.4.2009 - 8.4.2009 
Konference OECD: 
"Challenges for 
Agricultural Research" 
(Výzvy výzkumu v 
zemědělství) 
 
6.4.2009 - 7.4.2009 
Konference „e-ID a 
veřejné registry“ 
 
 
8.4.2009 - 10.4.2009 
JOBDAYS 2009 

 
 
Více na www.eu2009.cz 

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu  
a ve střední Evropě 

    
Odboj a odpor proti komunistickému režimu v 
Československu a ve střední Evropě bude hlavní 
náplní dvoudenní mezinárodní konference, 
kterou ve spolupráci s Úřadem vlády pořádají 
v Lichtenštejnském paláci 15. a 16, dubna Ústav 
pro studium totalitních režimů a Archiv 
bezpečnostních složek. První den konference 
pozdraví její účastníky premiér Mirek Topolánek, pod 
jehož záštitou se konference koná. 

       

       Konference je rozdělena do tří hlavních panelů a pro 
účastníky je připravena i možnost shlédnout výstavu Na frontě 
studené války v Muzeu hlavního města Prahy, Prahy, která 
mapuje osudy agentů pokoušejících se o ilegální přechod „železné 
opony“. 

 

      Program je pro oba dny naplánován do dvou sálů 
Lichtenštejnského paláce a bude simultánně tlumočen. Se svými 
příspěvky především na téma ozbrojeného odboje proti 
komunistickému režimu vystoupí na konferenci přes třicet 
odborníků z Polska, Německa, Maďarska, Rumunska, Bulharska, 
Slovinska, Finska, Litvy a České republiky. 

 

      Zazní v nich více informací o odbojových skupinách 
v jednotlivých evropských zemích. Například o polských 
partyzánských skupinách ukrývajících se v lesích promluví Rafal 
Wnuk z Katolické univerzity v Lublinu, Florian Banu představí 
ozbrojené skupiny působící v Rumunsku až do konce padesátých 
let a strategie litevského boje proti Sovětům přiblíží Rasa 
Balockaite z litevské Vytautas Magnus Univesity. Kompletní 
seznam příspěvků a jejich autorů naleznete v  programu 
konference na webových stránkách ústavu  
www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-konference-odboj-a-odpor-proti-
komunistickemu-rezimu                              



 

 
3 

Na změny klimatu se připravit musíme 
 
Změny světového klimatu bohužel nejsou hypotetickou budoucností nebo tématem 
pro akademickou diskusi, ale realitou. Vědci se snaží předpovědět, jak budou vypadat 
jejich dopady v Evropě i jinde ve světě v příštích desetiletích, ale první důsledky 
pociťujeme už dnes. Ve střední Evropě jde například o častější povodně a naopak 
letní sucha, postupné ubývání sněhové pokrývky v zimě či změny v druhovém složení 
naší přírody. Nemilé je především to, že naprostá většina dopadů klimatických změn 
je negativních – alespoň z pohledu způsobu života, na který jsme v Evropě zvyklí. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kalendář  
– stane se 
 

 
14.4.2009 - 15.4.2009 
Neformální zasedání ministrů 
životního prostředí 
 
14.4.2009 - 16.4.2009 
Neformální zasedání hlavních 
veterinárních úředníků 
 
15.4.2009 - 16.4.2009 
Ministerská konference 
"Bakteriální ohrožení 
bezpečnosti pacientů v 
Evropě" 
 
15.4.2009 - 16.4.2009 
Seminář na vysoké úrovni k 
elektronickým komunikacím: 
"Evropa budoucnosti: 
moderní komunikace pro 
každého" 
 
15.4.2009 - 16.4.2009 
Konference: Odboj proti 
totalitnímu režimu: hranice 
legitimity 
 
16.4.2009 - 17.4.2009 
Setkání sítě kontaktních bodů 
pro analýzu rizik agentury 
FRONTEX (FRAN) 
 
16.4.2009 - 18.4.2009 
Mezinárodní evropská 
konference k sociální 
ekonomice a podnikání 
 

                                                            
 
 

     Jak se na změny klimatu co nejlépe 
připravit a jak čelit jejíïch dopadům bude 
hlavním tématem neformálního zasedání 
ministrů životního prostředí Evropské unie 
14. a 15. dubna v Praze. České předsednictví 
připravilo obsáhlý a podrobný diskusní 
materiál o tom, jaké možnosti v adaptacích 
máme, jaké zkušenosti už s jednotlivými 
z nich Evropa udělala a co bychom měli dělat 
pro to, abychom se připravili co nejlépe. 
 
   Evropská komise navíc 1. dubna zveřejnila 
očekávanou Bílou knihu k adaptacím na 
změny klimatu, o níž budeme pochopitelně 
s kolegy diskutovat také. Je evidentní, že 
jednotlivá adaptační opatření musíme 
přijímat přímo v členských státech, stejně 
zřejmé je ale to, že tyto aktivity by měly být 
koordinované. Dopady klimatických změn si 
státních hranic (například v povodích řek) 
příliš nevšímají a Evropa má navíc 
integrovanou politiku v řadě oblastí 
(zemědělství, rybolov, apod.), kterých se 
klimatická změna bolestně dotkne. 

 
                                                   
 
 

             Spolu s komisařem Dimasem a švédským 
ministrem Carlgrenem budu informovat naše 
kolegy také o výsledcích jednání, vedených 
jménem Unie českým předsednictvím, o budoucí 
podobě nové kodaňské klimatické dohody. Krátce 
před návštěvou Baracka Obamy v Praze představil 
kongresman Henry Waxman návrh nové americké 
federální legislativy na ochranu klimatu, která 
slibuje 20% snížení skleníkových plynů v USA do 
roku 2020. To je zásadní krok kupředu nejen pro 
USA, ale i pro světová jednání. Přesně na to čekala 
EU jako lídr těchto rozhovorů, ale i dosud váhající 
Čína, Indie a další prudce se rozvíjející ekonomiky. 
 
        Rok 2009 je klíčový nejen pro budoucnost 
Evropy, ale celého světa. Byť to zní jako poněkud 
nabubřelá fráze, je to jen konstatování faktu. 
Proto děláme maximum možného pro úspěch 
kodaňského klimatického summitu OSN a já 
v dosažení dohody v Kodani pevně věřím. 
 
 

Martin Bursík, 
Ministr pro živoní prostředí ČR 

           Ministerská konference „Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě” 
      Ve dnech 15. - 16. dubna 2009 v Praze 
pořádá české předsednictví ve spolupráci s 
Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC) a Evropskou společností 
klinické mikrobiologie a infekčních nemocí 
(ESCMID) konferenci na ministerské úrovni,  
která se zaměří na problematiku prevence 
a kontroly antibiotické rezistence a infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče 
ve zdravotnických zařízeních s důrazem na 
nemocnice.      
      Témata konference budou: nemocniční 
antibiotické programy - standardy a 
indikátory pro evropské nemocnice, vliv 
systémových parametrů zdravotní péče na 
výskyt antibiotické rezistence  a infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče, 

řízení a odpovědnost - snižování 
rizik pro pacienty souvisejících s 
antibiotickou rezistencí a infekcemi 
spojenými s poskytováním zdravotní 
péče. 

      Zajištění bezpečné a kvalitní zdravotní péče 
včetně poskytování dostupných a 
srozumitelných informací pacientům je též 
obsahem návrhu Doporučení Rady EU o 
bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly 
infekcí spojených s poskytováním zdravotní 
péče, který představuje jeden z hlavních 
dokumentů v oblasti ochrany veřejného zdraví a 
je v současné době je projednáván v pracovních 
orgánech Rady EU s cílem jeho přijetí Radou 
v červnu letošního roku.     
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České předsednictví v poločase      
 
 
                    

                    Tento text měl původně být 
malým zamyšlením nad první 
polovinou českého předsednictví. 
Osud tomu chtěl jinak, jeho první 
polovinu nelze hodnotit bez toho, 
abychom se zamysleli nad tím co 
bude následovat a víme jen, že 
druhá polovina již nemůže ve 
všech aspektech být pokračováním 
té první. Bude je navždy dělit něco 
co naší partneři jen těžko chápou a 
co, musím se přiznat, dost dobře 
nechápu ani já. 

    24. března 2009 vláda Mirka 
Topolánka ztratila důvěru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Ještě ten den 
večer ve vysílání České televize 
předseda oposiční ČSSD Paroubek 
oznámil, že ČSSD nehodlá převzít 
odpovědnost za sestavení nové 
vlády, chce překlenovací „vládu 
odborníků“ na přechodnou dobu do 
konání předčasných voleb a 
nebude trvat na nahrazení 
Topolánkovy vlády před 
ukončením českého předsednictví 
na konci června. Zdálo se, že 
přesto, že vláda bude vládnout 
v demisi, bude moci důstojně 
ukončit dosud úspěšné a 
partnerskými zeměmi dobře 
hodnocené předsednictví. 

                           Brzy ale bylo vše jinak.  
26.3.2009 vydal prezident 
republiky prohlášení, ve kterém 
oznamuje, že přijal demisi vlády 
premiéra Topolánka a že požaduje 
rychlé řešení, protože to vyžaduje 
„jak složitá hospodářská situace, 
tak naše předsednictví Rady 
Evropské unie, které musí 
vykonávat plnohodnotná vláda.“ 

Zároveň, v souladu s Ústavou, odstupující vládu pověřil, aby 
své funkce vykonávala do jmenování vlády nové. Dále pak 
v prohlášení uvádí:  
„Nepřipustím neřešení situace, tedy setrvávání v dnešním 

provizorním stavu, jak někteří spekulují, např. do konce našeho 
předsednictví Rady Evropské unie či do řádných nebo 
i předčasných voleb.“ 

 

       Řešení, dokonce uspokojivé i pro prezidenta republiky, 
bylo skutečně rychle nalezeno v jednáních demokratických 
parlamentních stran. Jeho výsledkem je nominace Jana 
Fischera na funkci předsedy vlády (kterou president přijal a 
pana Fischera9.4.2009 jmenoval premiérem) a návrh zákona o 
předčasných volbách které se budou konat začátkem října. Celý 
proces jednání a jmenování tedy trval dva týdny. 

Topolánkova vláda bude 
v pověření presidenta republiky 
spravovat zemi a předsedat 
Evropské unii do 9 května a 
během prvních dvou týdnů 
v tomto „provisorním stavu“ 
současně s jednáními o naší 
vnitřní politické situaci zvládla 
representovat Evropskou unii 
na G20 summitu v Londýně, 
representovat  Českou 
republiku na summitu NATO ve 
Štrasburku a summitu EU-USA 
spojeném s návštěvou 
presidenta Obamy v Praze. 
Bude ještě, před 9.květnem, 
předsedat Summitu pro 
východní partnerství a velmi 
důležitému Job summitu.                               
Po zbytek předsednictví, mezi 
9. květnem a koncem června, 
bude předsednictví EU za 
Českou republiku vykonávat 
nová plnohodnotná 
překlenovací úřednická vláda 
Jana Fischera. Jí čekají dva 
důležité summity, summit EU-
Rusko v Chabarovsku, kterému 
bude podle dohody s Mirkem 
Topolánkem z konce minulého 
roku předsedat prezident Klaus 
a summit EU-Čína, kterému 
bude zřejmě předsedat 
předseda vlády Fischer. 

Věřím, že Fischerova vláda 
zvládne úkoly druhé části 
předsednictví úspěšně. Bude 
k tomu mít, jak se zdá, podporu 
všech demokratických 
parlamentních stran, i podporu 
prezidenta republiky.  

Tomáš Haas, ředitel 
Informačního centra vlády  

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
 

 

SME: Češi přicházejí o 
nejlepšího ministra 
 
    Krátký komentář ve slovenském 
deníku SME shrnuje působení českého 
ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga v Evropské unii a 
podtrhuje jeho silné stránky. Autor 
pochybuje, že by mohl nástupce Karla 
Schwarzenberga mít takové kvality, 
přehled a kontakty, a lituje, že  
předsednictví přijde o výraznou 
osobnost v čele diplomacie. 
http://www.sme.sk/c/4382092/cesi-
prichadzaju-o-najlepsieho-ministra.html 
 
Le Monde: České politické 
strany se dohodly na úřednické 
vládě a předčasných volbách  
 
 Francouzský deník Le Monde přináší 
informace o vnitropolitickém vývoji v 
ČR. Autor oceňuje snahu premiéra v 
demisi Mirka Topolánka, urychlit 
jednání, aby domácí krizí neutrpělo 
české předsednictví. ČSSD a koalice 
se tak dohodly na příštím premiérovi, 
Janu Fischerovi, který by předsedal 
vládě úředníků. Předseda Evropské 

 
 
 

rady podle Le Monde ještě počítá s tím, že se 
zúčastní zahajovacího summitu Východního 
partnerství, který byl jednou z hlavních 
priorit předsednictví. 
 
SME: Střelili jsme si do nohy 
  
       „Před celou Evropou jsme si střelili do 
nohy. Ale nemám žádné obavy, že by to Česi 
neprežili,“ to prohlásil český vicepremiér pro 
evropské záležitosti Alexandr Vondra 
v rozsáhlém rozhovoru pro slovenský deník 
SME. Podle něj si české předsednictví do této 
chvíle vedlo velmi dobře že konečně také  
věří, že Lisabonská smlouva bude 
v České republice ratifikována do října, kdy 
se má konat opakované referendum v Irsku.  
http://www.sme.sk/c/4383783/alexandr-
vondra-cesi-si-strelili-do-vlastnej-nohy.html 
 

Le Figaro: Bruno Le Maire: Evropská 
politika se musí vyhoupnout  na úroveň 
USA a  Číny    
 
Poprvé od pádu vlády Mirka Topolánka se k 
českému předsednictví vyjádřil Bruno Le 
Maire, francouzský státní tajemník pro 
evropské záležitosti. 

www.eu2009.cz 

 

V rozhovoru pro deník Le Figaro uvedl, že „očekává, 
že Česká republika bude vykonávat, jak nejlépe je to 
možné, svůj předsednický mandát až do jeho konce“. 
Dále také zdůraznil, že „Česká republika se zavázala 
ratifikovat Lisabonskou smlouvu a svůj závazek musí 
dodržet“. 
 
http://blog.lefigaro.fr/geopolitique/2009/04/les-propositions
bruno-le-m.html 
 
Sme: Českou diplomacii má zachránit Kohout  
 
Slovenský deník SME otiskl článek, ve kterém 
popisuje současnou situaci „dvojvládí v České 
republice“ od doby, kdy český prezident Václav Klaus 
jmenoval Jana Fischera novým premiérem. Autor 
píše, že většina jmen v nové české vládě je již 
známá a že „českou diplomacii by měl zachránit Jan 
Kohout“.  
Dále uvádí, že pozorovatelé se nejvíce obávají 
dokončení českého předsednictví, které mělo až 
dosud dobré jméno. Březnový pád vlády to však 
pokazil, což potvrzuje i Petr Kratochvíl z Ústavu 
mezinárodních vztahů v Praze „Na úrovni 
reprezentace se obávám, že je ta škoda tak velká, že 
ani nejlepší diplomat už Česko zachránit nemůže“.  
 
http://www.sme.sk/c/4389750/cesku-diplomaciu-
ma-zachranit-kohout.html  
 

 


