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Pomocná ruka se nemusí vždy vyplatit

Věra Flasarová

Čím více přibývá dní na kontě českého předsednictví Evropské unie,
tím méně hovoří čeští představitelé o úspěšném zvládnutí této role.
Zdá se, že zkušenosti z řešení finanční krize, krize v plynových dodávkách a z konfliktu na Blízkém Východě, vrátily české představitele
z oblaků zpátky na Zem.
V Gaze ministr Karel Schwarzenberg zůstal ve stínu francouzského
prezidenta a jeho diplomacie. A český premiér se z Moskvy a Kyjeva
vrátil s předstíraným sebevědomím z údajného přinucení obou stran
sporu usednout k jednání. Ve skutečnosti k vyřešení krize mnohem
větší měrou přispěla německá kancléřka Angela Merkelová, která
Čechům v předsednictví pomohla stejně nezištně jako Nicolas Sarkozy. České předsednictví má tedy o koho se opřít. Možná je to tak
správné, možná je to také jediná možnost, jak v této nelehké roli
uspět. Škoda tedy siláckých prohlášení a nekritického sebevědomí,
jímž mnozí státní představitelé hýřili ještě v předvečer zahájení svého evropského působení.

Nicméně, i my můžeme něco udělat a nespoléhat na pomoc, která
může být nezištná, ale může se také z dlouhodobého hlediska nevyplatit. Získávat punc neschopnosti je vždycky nebezpečné, by´t se
„neschopnému“ zprvu dostane pomocné ruky. Trest přichází vzápětí.
Přinejmenším bychom neměli dělat to, že vyšleme do Bruselu lidi, kteří
jsou schopni dobře a srozumitelně vyložit priority českého předsednictví a pak je náležitě obhájit. Jako členka dvou parlamentních výborů
(rovná práva a kultura) jsem byla v polovině ledna přítomná na prezentaci ministryně Džamily Stehlíkové a ministrů Václava Jehličky
a Ondřeje Lišky. S výjimkou ministra školství, Lišky, který ve svých
výborech předvedl velmi dobrý výkon a sklidil za to uznání auditoria,
ostatní prezentace dopadly nešťastně. Patrně nebylo skutečně nejšťastnější střídat ministry v době, kdy mají obhajovat své postoje na půdě
Evropské unie a vysílat je tam vlastně už jako soukromé osoby, které na
případné otázky mohou odpovědět: „Já nevím. Mě se to už netýká.“
Věra Flasarová

Slušný start předsednictví ČR Radě EU

Vladimír Remek
předsedajícího státu. Dovolte mi tedy pár poznámek a postřehů
k některým událostem, které s ohledem na moje zaměření aktivit
v EP považuji za zajímavé.
Například obsáhlé vystoupení premiéra Topolánka před poslanci EP
by vyžadovalo pochopitelně větší analýzu. Podle mne bylo pro danou
příležitost standardní. Určitě by se dalo s některými myšlenkami polemizovat. Ale protože jsem se v něm soustředil především na otázky
energetiky, které se v EP mimo jiné věnuji, domnívám se, že se s mnoha premiérovými závěry či postoji dá souhlasit. Především pokud jde
o potřebu větší energetické bezpečnosti. Tato priorita byla vygenerována i na základě dlouhodobé spolupráce nás poslanců s představiteli
státní správy. A že byla zvolena naprosto přesně, to ostatně potvrdily
shodou všech okolností i už zmiňované aktuální události kolem krize
v dodávkách plynu pro členské země EU. Osobně podporuji například
myšlenku, kterou… (pokračování na straně 2)

Máme za sebou první měsíc v čele Rady Evropské unie a start
jsme měli doslova „ostrý“. Konflikt v Gaze a krize kolem dodávek plynu do Evropy nedaly od prvních minut předsednictví ani
se nadechnout a byli jsme hned uprostřed řešení problémů. Navíc
jsme si další přidělali prezentací ani ne tak provokujícího, jako
spíš urážejícího pohledu D.Černého na členské státy EU. Není proto divu, že obvyklé akce, spojené s předsednictvím jednotlivých
členských zemí unie byly pod vlivem těchto událostí. Myslím tím
vystoupení premiéra před plénem poslanců Evropského parlamentu i následné představení našich priorit v jednotlivých resortech,
se kterým ve výborech parlamentu tradičně vystupují ministři vlád
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(pokračování z titulní strany) … Mirek Topolánek ve Štrasburku přednesl,
a sice, že je nutná diverzifikace energetického mixu, včetně rehabilitace
jádra a investic do nových technologií. Dvakrát škoda, že v tomto směru si
doma nechal premiér svázat ruce koaliční „zelenou šňůrou“ a vláda nemůže
v zájmu občanů postupovat rozhodněji. Také cíl, který Mirek Topolánek
předestřel pro naše předsednictví, podle kterého je v energetice potřeba
usilovat o účinnou koordinaci operátorů přenosových soustav a budeme
se jako ČR snažit uvést v život zřízení Agentury pro spolupráci regulátorů,
mohu jen podpořit. I proto, že jsem se v tomto ohledu v součinnosti s našimi příslušnými odbornými pracovišti snažil na půdě EP už působit.
Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku prezentovali některé
z priorit našeho předsednictví ministři O. Liška (školství), M.Říman
(průmyslu a obchodu) a I. Langer (vnitra). Řekl bych, že si celkově
nevedli špatně, i když je možná poslanci „negrilovali“ (tak se v EP
všeobecně říká palbě otázek k nejaktuálnějším tématům) tak agresivně, jako v případě jejich kolegů z předchozích předsednictví.
Podstatné pro mne bylo, že jsem spolu s poslanci dalších členských
zemí unie slyšel i od Martina Římana potvrzení stanoviska, podle kterého se při řešení energetických otázek nevyhneme ani za stále silnějšího tlaku na větší využívání obnovitelných zdrojů energie jak my
v ČR, tak v EU, dalšímu využívání jaderné energie. Ta zatím nemá
v tzv. energetickém mixu alternativu.
Vladimír Remek

Myslím si, že ...
Mouchy filmu o letu much na Měsíc
Jsem přesvědčen, že popularizace kosmonautiky i výzkumu
a využívání vesmíru je prospěšná, protože se v současné době nebavíme jen o „nějakém létání si do vesmíru“. Mluvíme o důležitém
oboru s vysoce efektivním ekonomickým dopadem, což vědí dobře
nejen tradiční velmoci USA a Rusko, ale dnes už vedle nastupující Číny a dalších zemí také Evropa. Tedy EU a také Evropská
kosmická agentura (ESA). A tak jsem rád přijal pozvání na premiéru projekce animovaného filmu Cesta na Měsíc 3D. Musím říci,
že trojrozměrný snímek z belgické produkce o misi Apolla 11 na
Měsíc, ke které se připojí i trojice mušek, je docela efektním, skoro
pohádkově laděným filmem.
Jenom nechápu, proč i sem si autoři neodpustili „vecpat“ schématický pohled na kosmické závody amerických a sovětských
mušek. Už dlouho jsem neviděl tak ideologickou agitku, jako
vystřiženou z dob studené války – tentokrát s prohnaně šikovnými
americkými muškami a jejich pochopitelně naprosto nemožnými
sovětskými protivníky. Klišé jako řemen - když americká muška, tak pohledná, vynalézavá, zkrátka super. Naopak sovětská, tak
s jizvou, šklebem ve tváři, hrubá a neschopná. Jo jo, ještě že ve
skutečnosti je to přece jen poněkud jiné. Kdo by potom - když ne
Rusko - zachraňoval například nutné lety k Mezinárodní kosmické stanici, když se americkým misím s raketoplány přestalo dařit.
Ale říkejte to dětem, které pro sympatické mušky mouchy ještě
nevidí. Mimochodem, zájem jejich i rodičů o autogram prvního
neamerického a nesovětského kosmonauta byl v pražském 3D
kině IMAX Flóra mimořádný...
Vladimír Remek

Členové vlivného průmyslového výboru EP do Prahy
Jednou z důležitých událostí, spojených s našim předsednictví v Radě Evropy bude bezpochyby návštěva poslanců
EP z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v České republice. Považuji za
významný úspěch, že do programu, který
ve spolupráci s českými poslanci připravilo vedení výboru, byla - vedle setkání s ministrem školství O. Liškou,
který má odpovědnost také za vědu, výzkum a vývoj v ČR a ministrem
průmyslu a obchodu M. Římanem - zařazena také návštěva pracoviště
Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Můj návrh, aby naši vědci, kteří jsou
v oboru světovou špičkou, seznámili poslance EP s výzkumem procesů jaderné syntézy na originálním zařízení tokamak Compass, se setkal
s velkým zájmem. Tyto práce jsou součástí ambiciózního projektu EU
ověřovat nové možnosti energetických zdrojů v budovaném reaktoru
Vladimír Remek
pro jadernou fúzi ITER ve Francii.

Aktuálně z poslaneckých aktivit V. Remka
I když by se zdálo, že s blížícím se koncem mandátu současného
složení Evropského parlamentu bude aktivita ochabovat, je tomu právě
naopak. Do posledního plenárního zasedání na počátku května je snaha
dokončit řadu rozpracovaných legislativních dokumentů, zpráv, rezolucí
i stanovisek. V současné době se tak například V. Remek podílí ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku jako předkladatel na závěrečné fázi
přípravy Rezoluce o zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií. V tomtéž výboru je pak stínovým zpravodajem pro Zprávu o zřízení Agentury regulátorů energetických sítí, která je v procesu tzv. „druhého čtení“ podrobována hledání
kompromisního znění ve složitých diskusích tripartitního jednání mezi
EP, Komisí a Radou EU. Materiál je součástí dokumentů tzv.“Třetího
energetického balíčku“, upravujícího otázky budoucího vývoje evropské
energetické politiky. Stínovým zpravodajem je V. Remek také u dokumentu Druhý strategický přezkum energetické politiky EU.
Vedle těchto aktivit se Vladimír Remek jako člen pracovní skupiny
„Transparency“ (Průhlednost informací) účastní příprav na už v pořadí třetí Evropské jaderné fórum (ENEF), tentokrát plánované na druhou polovinu května do Prahy.
V činnosti pokračuje také Delegace pro spolupráci Evropského parlamentu s dolní komorou ruského parlamentu – Státní dumou. Únorové jednání poslanců obou stran v Bruselu bude bezpochyby ovlivněno
i situací po krizi v dodávkách ruského plynu pro členské země EU
a bude tak poutat velkou pozornost.

www.ﬂasarova.cz

Inaugurace, korunovace, defilé a průvody
Spojené státy jsou v nadějném očekávání a spolu s nimi snad
celý svět. Přinese nový prezident Obama opravdu tolik očekávanou, proklamovanou a ve volbách slibovanou změnu? Přál bych
si to také, ale s mnohými střízlivými komentátory zas až tak velké kotrmelce v americké politice, včetně té zahraniční nečekám.
Ale uvidíme. Zaujala mne jiná věc. Při útržkovitém sledování
nekončících přenosů z inaugurace nového amerického prezidenta jsem si vzpomněl na popis příprav historické korunovace Karla
IV a koneckonců i jiných panovníků. A nenacházím moc rozdílů
– stejná snaha o propracovaný, okázalý scénář, o oslnění publika.
Jen doba a rekvizity se změnily. A při pohledu na několikahodinové
defilé kapel, mažoretek, vojenských a jiných formací, představitelů
původních obyvatel – Indiánů, alegorických vozů, vlajek, mávátek a třepetalek jsem si skoro připadal jak na májovém průvodu.
Jen hesla a vlajky byly jiné a chyběli možná sokolníci a sportovci
– cyklisté a některá další seskupení. A také se to různě jmenuje,
přehlídka, defilé, průvod…
Vladimír Remek

2

www.vladimirremek.cz

Financují: Věra Flasarová a Vladimír Remek

ročník 4., číslo 1/2009

Posádka projektu MARS 2008 úspěšně přistála

Myslím si, že ...

Let to byl sice jen simulovaný, ale pro
pětičlennou posádku mladých lidí z České
republiky a jejich stejně početnou posádku záložní to byl přesto v Evropském
vesmírném středisku v Belgii ojedinělý
zážitek. Poté co prošli výběrem z původně přihlášených takřka 200 zájemců,
absolvovali několikadenní výcvik, včetně
teorie a přípravy na speciálních trenažérech, plnili řadu úkolů, včetně závěrečného simulovaného letu na
Mars. Kabina byla takřka identická jako ve skutečném raketoplánu
a v belgickém středisku měla posádka při simulovaném letu mimo jiné
vypustit družici, spojit se s orbitálním komplexem a přitom překonávat
řadu nástrah v podobě avizovaných poruch a závad.
Jako patron projektu MARS, který má
už pětiletou tradici, jsem si s našimi školáky při závěrečné fázi přípravy v Transine poblíž Bruselu zkusil i já některé z tréninkových trenažérů, zodpověděl mnohé
jejich zvídavé otázky a nakonec popřál všem účastníkům finále Expedice MARS 2008 dobrý let. Ten se nakonec skutečně vydařil. Finalistům projektu přinesl nejen nové zážitky, ale také ukázal, nakolik jsou
schopni pracovat v týmu a pomáhat si v zájmu splnění cíle. Nehledě na to, že se sešli z různých koutů republiky - z Teplic, Žďáru nad
Sázavou, Ústí nad Labem, Ostravy, Třebíče a Hustopečí. Dík za obětavost při zajištění tak ojedinělého projektu patří všem organizátorům
z Občanského sdružení Dětská tisková agentura, ocenění za podporu pak také Českému rozhlasu 2, České kosmické kanceláři i dalším
institucím. Rád jsem i za osobní angažovanost poslankyně Parlamentu
České republiky za ČSSD Anny Čurdové a Generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, kteří projektu rovněž pomohli.
Vladimír Remek

Konflikt v Gaze
Konflikt v Gaze, který si vyžádal přes 1300 životů, spěje k příměří
válčících stran. Nicméně je třeba mít na mysli slova jednoho nejmenovaného izraelského odborníka na otázky vojenství, který před
lety, v souvislosti s americkou válkou v Iráku řekl, že ten, kdo neřeší
příčiny konfliktů, si přeje „nikdy nekončící válku“. Tato slova ocitoval v jednom svém článku americký myslitel Noam Chomsky a jsou
pravdivá ve smyslu všech současných konfliktů. Izrael je ze všeho
nejvíce vojenskou základnou USA na Předním Východě. Je to armáda mající svůj stát, nikoliv stát mající armádu (Chomsky). Je plně
závislý na politice USA, které spolehlivě vetují všechny rezoluce
OSN snažící se kritizovat jednání Izraele. Pelestinci jsou rukojmími
situace, která v této oblasti světa existuje, a není v silách ani jejich,
ani Izraele cokoliv změnit, pokud si to nebudou přát Spojené státy.
Skutečnost, že se tento konflikt nedaří řešit už více než půl století,
dokládá faktickou bezmocnost obou krvácejících stran.

Ukrajinsko-ruský spor o plyn
Ukrajinsko-ruský spor o plyn se odehrál na dvou scénách a měl
také dvojí význam. V tom prvním paradigmatu se jednalo o upozornění Moskvy Kyjevu, že zůstává v ruské sféře zájmu. A pokud by
Kyjev snad uvažoval jinak, pak ať zváží energetická a cenová rizika,
která z opuštění spojenectví nutně plynou. Skutečnost, že Ukrajina
zastavila tranzit plynu do zemí EU, také zhoršil pozici této země
v jejím partnerství s EU. Ukázalo se totiž, že Kyjev v dobách nouze sahá k nepříliš čestným metodám, což se Unii většinou nelíbí.
I toto je bod pro Rusko. Ve vzájemných vztazích obou zemí plynová krize rovněž představuje předehru pro budoucí jednání o dalším pronájmu černomořských přístavů pro ruské loďstvo. Faktická
závislost na Rusku může oslabit Juščenkův záměr pronájem Rusům
neprodloužit. A druhá rovina? Ta byla zprávou pro ostatní země. Její
dešifrování je jednoduché: „Berte Rusko opět vážně!“

Z vystoupení Věry Flasarové na plenárním
zasedání EP ve Štrasburku

Barack Obama a Amerika

Dámy a pánové,
Bělorusko je poslední evropskou zemí, se kterou Evropskou unii
neváže smlouva o vzájemných vztazích. Tato anomálie, jak naznačuje
návrh strategie Rady a Komise vůči Bělorusku, by mohla v brzké době
skončit. Ostatně, několikaměsíční testovací období právě končí.
Běloruské vedení může umožnit změny vedoucí k prohloubení
demokracie a svobod a Evropská unie nabídne spolupráci a normalizaci vztahů. To by mělo být cílem. Uměním diplomacie je ale vidět
věci v širších souvislostech a podle nich dávkovat požadavky.
Téměř každá změna, k níž v posledních letech dochází, se děje
v globálním kontextu. Právě dnes prožíváme zásadní proměnu situace. Dvě desetiletí trvající experiment nadvlády Spojených států
naštěstí končí. Na jeho místo nastupuje multipolární koncept, který
může rovněž vést ke konfliktům. To, co se děje kolem nás, jsou průvodní jevy změn v poměru sil.
Nová a staronová centra se vymezují vůči konkurentům a dotvářejí
své oblasti vlivu. Bělorusko, stejně jako Ukrajina, Moldávie nebo
Kavkaz, tvoří pásma, o která se vede tvrdý boj. Mezi Ruskem na
straně jedné a Spojenými státy, respektive Evropskou unií, na straně
druhé. Je absurdní toto popírat, byť se válčí pod vlajkami hezkých
hesel, jako jsou svoboda, demokracie a lidská práva. Skutečnými
veličinami, o které ale jde, jsou energie, peníze a vojenské strategie.
Pokud hlavní světoví hráči, k nimž patří i Evropská unie, budou ochotni respektovat nově se utvářející geopolitickou realitu, pak se svět snad
může vyhnout konfliktům. Pokud ne, čeká nás nebezpečné 21. století.

Změna v Bílém domě a nástup Baracka Obamy do prezidentského úřadu vyvolávají spoustu očekávání a otázek. Co potřebuje
Amerika, co potřebuje svět a co může ovlivnit tento muž? S jistotou
můžeme říci, že mnohá očekávání nesplní, neboť je ani neslíbil. To
lidé, toužící po změně, si je vysnili. Další očekávání nesplní, byť by
si to třeba i sám přál, ale prostě proto, že věci jsou obtížnější, než
si troufáme připustit. Další tužby nebudou realizovány, protože mu
v tom zabrání jiní lidé a jiné zájmy. Na jiné úkoly si možná sám po
zralé úvaze netroufne. Kdyby se však Baracku Obamovi podařilo
přivést Spojené státy k ochotě jednat s ostatními zeměmi s respektem a posunout svět k větší bezpečnosti, bylo by to dost. Nejsem si
ale jista, že právě tohle někdo dokáže.
Věra Flasarová

Oba poslanci EP na studijních dnech GUE/NGL k českému
předsednictví, v lednu v Českých Budějovicích.
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Proč Českou republiku v Evropské unii nereprezentuje české sklo?
Když Česká republika šokovala Brusel dílem výtvarníka Davida Černého, mohla či měla vyplout na povrch jedna jemná, provokativní myšlenka.
Čímpak se to Česká republika nechává reprezentovat? Copak vysílá do
Evropy jako svého emisara? Nemáme opravdu něco charakterističtějšího
a serióznějšího? Ale jistěže máme. Máme například české sklo a s ním
tradici táhnoucí se staletí do historie. Nebylo tedy rozumnější předvést
v Bruselu dílo z českého skla, prozrazující nádheru, dovednost, solidnost
a poctivost? Něco, co budí úctu a respekt, a co nejlépe ze všeho dokládá
dlouhodobou českou příslušnost k okruhu vysoké evropské kultury?
A nadto, v časech tak pohnutých pro domácí skláře, by podniky získaly lukrativní zakázku a české předsednictví by ještě více otevřelo dveře
do světa svému sklu. Sklo, to není podnikání jako každé jiné. Sklo je
kusem české kultury a historie. A právě z takových kusů a kousíčků
sestává pestrá mozaika naší národní identity. Podpořit české sklárny
právě v době, kdy se jim obchodně nedaří, mohlo být dobrým nápadem
vlády. Nestalo se tak. Větší důvěře, než tradiční domácí výrobci, se
u české reprezentace těšil výtvarník, který se před lety proslavil natřením sovětského tanku na růžovo. Inu, taková je optika našich dnů. Víc
než na hodnoty se hledí na to, kdo koho zná a jaké s ním má vztahy.
Čeští skláři asi ve Strakově akademii nikoho moc dobře neznají.

A tak mají smůlu. Ale s nimi má smůlu i kus české tradice serióznosti. Možná budujeme novou tradici, méně vážnou a důstojnou, zato
však nepřehlédnutelnou. Daří se nám taková malá kulturní revoluce po
česku, jež představuje postupný krach dávných hodnot a jejich nahrazení velkou srandou, jíž ale jen tak někdo neporozumí.
Náš severní soused, Polsko, uvažuje jinak. Poláci berou sami sebe
vážně. A Evropa zase na oplátku je. V týchž dnech, kdy český výtvarník odklízel ze své plastiky své osobní vidění Bulharska (splachoval je
do turecké toalety), instalovalo Polsko v prostorách Evropského parlamentu vlastní prezentaci. Jednoduchou, důstojnou, působivou a jistě ne
příliš nákladnou sérii panelů informujících Evropany o tom, že Polsko
má dlouhou parlamentní historii šlechtické republiky, již ukončilo teprve poslední z trojího dělení Polska. Nic nápaditého, nic originálního,
nic provokativního, nic urážejícího, nic, zač by se bylo třeba omlouvat.
Vskutku Poláci nepředvedli nic, co by připomínalo českou strategii
reprezentování sebe sama coby země vtipálků, neodpovědných kejklířů
a drobných podvodníčků, jací tahají za nos i svou vlastní vládu.
Inu, Poláci jsou staromódní a my tak avandgardní, že Evropě potrvá
celá desetiletí, než nás pochopí.
Věra Flasarová

Nová tvář internetových stránek
www.vladimirremek.cz

Mediální prezentace a akce Věry Flasarové
Mladá fronta DNES, prosinec 2008 - anketa k volbám do EP, Právo,
prosinec 2008 - rozhovor k volbám do EP, Halo noviny, průběžně listopad 2008 až leden 2009 - komentáře a analýzy domácí i mezinárodní
politiky, Běloruská nezávislá televize, Minsk - leden 2009 - rozhovor
o rezoluci EP k situaci v Bělorusku
Akce na únor: 9. 2. v 16.00 hod. Kult. dům Ostrava - setkání s občany.
18. 2. v 17.00 hod. - setkání s občany ČR v Bruselu. 24. 2. v 16.00 hod.
VŠB Ostrava - přednáška pro studenty. 25. 2. Prostějov - setkání s občany.
26. 2. Praha - beseda se členy základ. org. 28. 2. v 10.00 hod. MěV KSČM
Ostrava - beseda s mladými a v 19.00 hod. PZKO Stonava - třešňový bál.

Od spuštění webových stránek www.vladimirremek.cz , které bylo
oznámeno při tradičním setkání přátel kosmonautiky KOSMOS NEWS
PARTY v Bohdanči, už zanedlouho uplynou tři roky. Je zajímavou shodou náhod, že tomu tak bude ve dnech dalších voleb do Evropského parlamentu, tady počátkem června. Za tu dobu si už na stránky našly cestu
stovky zájemců, registrační počítadlo eviduje více než 65 000 vstupů.
I když vím, že zdaleka není všechno tak, jak bychom si představovali a společně s mými spolupracovníky nestíháme všechny aktualizace, často kulháme za během událostí, besed, publikací atd., přesto
se zdá, že jsou internetové stránky pro řadu lidí zajímavým zdrojem
informací. Proto jsme se rozhodli, že do tohoto roku, kdy budu opět
kandidovat na místo poslance EP a ucházet se o Vaše hlasy, vstoupíme
s novější, modernější podobou stránek a že se budeme snažit o jejich
lepší a zajímavější obsah nejen v sekcích, věnovaných kosmonautice,
ale i aktivitám v EP, podpoře různých projektů atd.
Doufám proto, že se Vám nová podoba
stránek www.vladimirremek.cz bude líbit
a pro ilustraci Vám nabízím srovnání
původní a inovované verze. V. Remek

Mediální prezentace Vladimíra Remek (výběr):
The Bulletin - Kosmický let, práce v EP, The Parliament Magazine
- ČR a její pozice v evropském vesmírném programu, Science and
Technology Review - Přínos pilotovaných kosmických letů, TV Euronews - K předsednictví ČR v EU, ČT 24 - Před půlnocí - Lisabonská
smlouva, práce v EP, kosmická politika, SONDY Rewue - Práce v EP,
Lisabonská smlouva, radar USA v ČR, krize a ČR, Geobussines Galileo, Haló noviny - Vztahy s Ruskem - Expedice MARS 2008 - Jak
na úspory energie, ČRo1 - ZZZ (Mars 2008), ČR vstoupila do ESA.
Kontakt: Vladimír Remek
Kancelář v Evropském parlamentu v Bruselu:
European Parliement
Bat. Altiero Spinelli
07F151
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32-2-284 71 31
Fax: +32-2-284 91 31
E-mail: vremek@europarl.europa.eu

Kancelář v Evropském parlamentu ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
Kancelář v České republice:
T05030
V Závětří 1036/4
Allée du Printemps
170 00 Praha 7
BP 10024/F
Česká republika
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: +420-266 791 676 (675)
Tel.: +33-388 177 131
Fax: +420-266 791 670
Fax: +33-388 179 131

Kontakt: Věra Flasarová
Kancelář v Evropském parlamentu v Bruselu:
European Parliement
Bat. Altiero Spinelli
07F154
60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32-2-22845913,
Fax: +32-2-22849913
E-mail: vflasarova@europarl.europa.eu

Kancelář v Evropském parlamentu ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
T05034
Kancelář v České republice:
Allé du Printemps
Českobratrská 4
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F-67070 Strasbourg Cedex
Česká republika
Tel.: +33-388 175 913
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