ročník 2., číslo 1/2007

Poslanci Evropského parlamentu
Vladimír Remek

Věra Flasarová

Jednat lidsky a bez okázalých gest
www.vladimirremek.cz

www.flasarova.cz

VLADIMÍR REMEK
nar. 1948. V EP: Výbor pro
průmysl, výzkum a energetiku,
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(náhradník). Člen Delegace
pro vztahy EU s Ruskem
a Delegace pro vztahy EU
s Jihoafrickou Republikou.

VĚRA FLASAROVÁ
nar. 1952. V EP: Výbor pro
práva žen a rovné příležitosti,
Výbor pro kulturu, vzdělání
a tělovýchovu, Výbor pro regionální rozvoj (náhradník).
Delegace pro vztahy EU
s Běloruskem a Delegace pro
vztahy s Mexikem (náhradník).

následky případných havárií v evropských přenosových sítích,
které mají v konečném důsledku dopad na tisíce zákazníků, závislých na dodávkách elektrické energie. Ing. Petráňová při slyšení
o energetické politice EU také připomněla, že u nás máme nejen
specialisty, ale i zkušenosti s řízením podobných soustav, a tak
by vhodným místem pro takové evropské koordinační centrum
mohla být například Praha…

Slyšení na téma Energetická politika EU
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) uspořádal
slyšení odborníků na téma budoucí energetické politiky unie.
Podobné slyšení slouží v Evropském parlamentu k podrobnější
diskusi o problémech, ke kterým nejprve příslušné výbory a poté
celý EP chystá závažné dokumenty. Energetika, jako jedno ze
zásadních témat poutá velkou pozornost a je diskutovaná z řady pohledů. Na slyšení k energetické politice EU za přítomnosti
evropských specialistů, poslanců EP i velkého množství novinářů
se podařilo Vladimíru Remkovi pozvat přední odbornici v oboru
elektrických přenosových sítí ing. Ludmilu Petráňovou. Někdejší
šéfka České energetické přenosové soustavy (ČEPS) upozornila na skutečnost, která je všeobecně poměrně málo známá. Při
prodeji elektrické energie do zahraničí totiž dochází k tomu, že
se náklady za přenosové poplatky přes tranzitní země rozpočítávají k tíži obyvatel exportujícího státu. V praxi to znamená, že se
uživatel energetické sítě v ČR podílí svými prostředky na dodávce elektrické energie kupříkladu pro zákazníka ve Španělsku
– jinými slovy, že občan ČR vlastně dotuje energii, kterou si prostřednictvím svého dodavatele koupil zákazník třeba ve vzpomínaném Španělsku. Problém se ale dotýká jen zemí exportujících
elektrickou energii – tedy i České republiky a jak upozornila na
půdě EP L. Petráňová, čas dřívější solidarity v EU by měl skončit
a mělo by dojít k narovnání obchodních vztahů. Respektovaná
a uznávaná specialistka ve vystoupení, které vyvolalo pozornost,
také mimo jiné připomněla myšlenku vytvoření středoevropského koordinačního centra. V tomto centru by se soustředily nejen
informace o elektrických tocích v mezinárodní přenosové síti
v reálném čase, ale také o výrobě a spotřebě, o klimatických podmínkách v regionu a další důležité informace. Výsledkem by byla
například předpověď provozu sítě v příštích několika hodinách.
Vedle jiných předností by toto centrum dávalo šanci zmírňovat

Vzdělání musí být přístupno všem
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 31. ledna
až 1. února 2007 přednesla Věra Flasarová iniciativní zprávu EP
na téma Diskriminace mladých žen a dívek v procesu vzdělávání. Stala se tak teprve pátým poslancem České republiky (z 24),
který dostal příležitost zpracovat iniciativní zprávu. Evropský
parlament zprávu Věry Flasarové přijal. V následujícím textu přinášíme část jejího vystoupení v EP, před hlasováním o zprávě.
Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové!
Vážím si toho, že jsem měla možnost vypracovat zprávu
týkající se diskriminace mladých žen a dívek v oblasti přístupu
ke vzdělávání a děkuji všem kolegyním a kolegům ve výboru za
jejich náměty a doplnění.
Vzdělání vždy mělo vysokou společenskou hodnotu. Proto
lidstvo v minulosti nakládalo s přístupem ke vzdělání podobně
jako s přístupem ke každému bohatství. Tedy výběrově. Nemajetné, neprivilegované vrstvy měly cestu ke vzdělání obtížnou.
Cizinci, přistěhovalci, jinověrci a příslušníci jiných ras ještě
obtížnější. Také ženám byl přístup ke vzdělání, zejména vyššímu,
ztížen předsudky a ostrým ohraničením společenského prostoru,
ve kterém se žena většinou musela pohybovat.
(pokračování na straně 2)
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Archaické stereotypy, udržované po tisíciletích, jen s obtížemi
ustupují před potřebami civilizace. Přežívají v myšlení i jednání lidí,
i když by se na veřejnosti asi nikdo k nim nepřiznal. Nechci nikomu
sahat do svědomí, ale rozptýlené úlomky středověku, mohu-li to tak
zjednodušeně říci, v nás zůstávají. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby
naše kultura, měla principy rovnosti pod kůží, nemuseli bychom se
tímto problémem zabývat.
Ve své zprávě jsem vycházela z předpokladu, že vzdělávání je
celoživotním procesem. Nicméně - a to budete se mnou jistě souhlasit - určujícím obdobím pro kvalifikaci, osobní růst a kariéru, je
mladý věk. Ten by měl být především osvobozen od všech forem
diskriminace, mezi nimiž tou nejtíživější jsou ekonomická omezení,
postihující zejména sociálně slabší vrstvy společnosti.

Dohoda ES–Rusko o krátkodobých vízech – Dohoda ES –Rusko
o předávání a zpětném přebírání osob (rozprava)
Vladimír Remek (GUE/NGL ) – Děkuji pane předsedo. Vážení
přítomní, z mého pohledu je dohoda o zjednodušení vízového procesu s Ruskem přes všechny uvedené připomínky a výhrady krokem vpřed. Ukazuje, že je možné i ve složitých otázkách najít mezi
Evropskou unií a Ruskem kompromis. Navíc si odpovězme na otázku: „Chceme umožnit alespoň studentům, vědcům, podnikatelům
nebo třeba rodinným příslušníkům jednodušší, rychlejší i levnější
cestu k vízům?“ Myslím, že chceme. Ano, je to sice selektivní přístup, a o něm víme své i my v České republice. Např. ve vztahu
k Evropské unii. Třeba k začlenění do Schengenu jsem nuceni jít
také postupně, a nikoli bez problémů. Ovšem jako člověk, který strávil dlouhodobě mnoho let v Rusku, a jako člen Delegace pro vztahy
s Ruskem, jsem se přesvědčil o komplikacích kvůli vízům a proto
tvrdím: „Zjednodušení alespoň části vízových vztahů je lepší než
nic“. Děkuji.

Konference o reprodukčním zdraví

Zasedání Evropské rady (8. a 9. března 2007) (rozprava)
Vladimír Remek (GUE/NGL ) – Vážení přítomní, dámy
a pánové, řešení otázky globálního oteplování nedílně souvisí s tím,
jak bude vypadat nejen využívání obnovitelných zdrojů energie, ale
také s faktem, jak se budeme stavět k těm tradičním. Osobně jsem
rád, že summit EU nakonec přece jen posunul stojaté vody kolem
názorů Unie na jadernou energii. Příznačně pro rozporuplnost přístupu k jaderné energii právě za německého předsednictví, které se
kolem jádra točí také jako kolem horké kaše a které ví, že si asi bude
nakonec muset smočit energeticky hladový jazyk své ekonomiky,
ale přitom se nechce spálit o zelené koření. Ale vážněji. Onen posun
vidím v tom, že účastníci summitu nakonec přiznali, že členské státy v zájmu snah o energetickou bezpečnost a také snižování emisí
mohou počítat i s využíváním jaderné energie. Jsem totiž přesvědčen,
že energetický mix by měl být nejen vyvážený, ale i demokraticky
otevřený pro všechny dostupné zdroje, samozřejmě s maximální péčí
o zachování nejvyšší bezpečnosti.

Na konferenci věnované reprodukčnímu zdraví v Evropském parlamentu v Bruselu vystoupila 7. března Věra Flasarová s příspěvkem,
který uzavíral blok diskuzí. Poslankyně Flasarová se zaměřila především na tzv. konciliaci rodinného a profesního života, což představuje
zásadní kvalitativní požadavek na členské země Evropské unie, který
by měl zvyšovat kvalitu života a dostatečně chránit rodinu před krizovými tendencemi moderního životního stylu.
Dále je třeba rozšířit ženám možnost využívat po celý život dostupnou zdravotní péči, což předpokládá zvyšovat prostředky jdoucí do
zdravotní sféry a věnované osvětové činnosti. Reprodukční zdraví je
rovněž otázkou, která vyvolává ideové střety v pojetí rodičovství, kdy
svobodné právo rozhodnout o rodičovství stojí v opozici ke konzervativním stanoviskům.

Beseda nejen o radaru
Ve Fulneku s občany besedovala v sobotu 31. března Věra Flasarová o možnostech práce v zahraničí, o investicích, a také o svém názoru
na umístění radarové základny na území České republiky. Stanovisko
Věry Flasarové je v této záležitosti odmítavé, s ohledem na mezinárodní aspekt situace a se zřetelem ke koncepci vojenské strategie USA ve
světě. Občany zajímala pozice republiky v Evropské unie a postavení
jejích občanů. Velmi citlivě je vnímáno zneužívání levné pracovní síly
nadnárodními společnostmi v ČR, a také stále přetrvávající nerovnost
českých občanů z hlediska některých práv EU.

Studenti z Frýdku-Místku v EP
Tři desítky studentů soukromé Vyšší odborné školy z FrýdkuMístku se na pozvání Věry Flasarové koncem března zúčastnily, v roli
pozorovatelů, zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. Kromě programu zasedání EP zajímal studenty také chod evropských institucí
a život obyvatel belgické metropole.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (rozprava)
Vladimír Remek, za skupinu GUE/NGL. – Vážení přítomní,
dámy a pánové. Obecně se všichni shodujeme, že kroky vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti v letectví jsou prospěšné. Lze například souhlasit
s tím, že Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví může přispívat k zajištění volného pohybu výrobků letecké techniky, dopravních
služeb i personálu pomocí faktu, že různé licence, oprávnění a další
dokumenty vydávané touto institucí nebo národními úřady na základě
jednotných pravidel budou automaticky akceptovány v ostatních členských zemích.
Proto chci i na základě vlastních dlouholetých zkušeností pilota v zásadě návrh nařízení a práci zpravodaje ocenit. Nicméně, dámy
a pánové, stává se, že i dobře míněné kroky mohou být v jistém smyslu
pro některé dotčené subjekty kontroverzní nebo dokonce negativní. Příkladem bude fakt, že zavedení působnosti evropské agentury ve vztahu
ke kategorii letadel do 600 kg nezvýší zásadně bezpečnost letectví, ale
přitom vyvolá třeba v České republice neúměrné náklady a prodloužení
administrativních procedur. Produkce těchto ultralehkých letadel je pro
naše malé a střední podniky se silnou exportní orientací šancí, jak se
www.ﬂasarova.cz

uplatnit i na náročných světových trzích včetně USA.
Protože ale příloha nařízení bohužel nevyjímá výrobky právě tohoto specializovaného odvětví letecké techniky z působnosti nařízení, na
rozdíl od řady jiných případů, bude mít dokument v oboru nedozírné
následky pro konkurenceschopnost výrobců. Dojde k diskriminaci na
trhu, která určitě nepatří k cílům nových předpisů a právních úprav
přijímaných naším Parlamentem.
Jako sporné také vidím otázky kolem udělování pokut. Lepší by,
podle mého soudu, bylo zůstat u zavedené fungující praxe neudělení či
odebrání odpovídající licence. Pokuty nejsou standardním opatřením,
a mohlo by existovat nebezpečí jejich zneužívání ve snaze zvyšovat
příjmy toho, kdo bude příjemcem vybraných prostředků.
A ještě jeden aspekt – některé navrhované body dokumentu zasahují do suverenity členských států, aniž by souvisely s kritérii bezpečnosti letecké dopravy. Proto bychom měli asi pečlivěji sledovat, jestli v zájmu všeobecného boje za větší bezpečnost domýšlíme veškeré
dopady našich kroků na všechny občany i subjekty členských zemí
Evropské unie. Děkuji vám.
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O šachové poháry kosmonautů už podeváté…

Z vystoupení Věry Flasarové na plenárním zasedání EP
v Bruselu, 28. března 2007. Ke zprávě o situaci
v profesionálním fotbalu

V Praze na Smíchově se uskutečnil už
IX.ročník
šachového
„Turnaje kosmonautů“
čtyřčlenných družstev
mládeže o putovní ceny
dvojice Vladimír Remek – Alexej Gubarev.
Jedenáct týmů bojoval
v prostorách Úřadu
městské části Praha 5
o putovní poháry a další ceny. Týmu Gymnázia U Libeňského zámku z Prahy se nakonec
podařilo v kategorii juniorů zvítězit potřetí v řadě a tak získal pohár
dvojice kosmonautů, předávaný i letos Vladimírem Remkem trvale do
svého vlastnictví. Příští rok se tedy utkají šachoví junioři v jubilejním
X.ročníku turnaje o pohár zbrusu nový…
Mezi sedmičkou žákovských šachových týmů letos zvítězila čtveřice Unionu Plzeň. Zajímavým zpestřením akce, která má mezi příznivci 64-ti černobílých políček byla účast doslova šachového „potěru“.
Jako nejmladší si cenu odnesla teprve čtyřletá Lea Rosenbaumová, kterou musel Vladimír Remek při vyhlašování výsledků vzít do náruče,
když mezi chlapci byl nejmladším šachistou na „Turnaji kosmonautů“
o celé čtyři roky „starší“ Lukáš Boček.

Fotbal je patrně nejpopulárnějším evropským sportem a prostředí fotbalu a kolem fotbalu má tedy nemalý vliv také na mladou
generaci. Ten vliv je spontánní, nikým nediktovaný, ani nedoporučovaný, takže o to silnější. Proto je tak důležité, aby fotbal nebyl
chápán jen jako prostředí, ve kterém se točí obrovské peníze, a jehož
profesionální vrchol pyramidy je zcela odtržen od amatérské základny. Přitom právě amatérská základna je, troufám si říci, společensky
důležitější než exkluzivní prostředí profesionálního sportu.
Spolu s autorem zprávy, Ivem Beletem, chci proto velmi apelovat na to, aby se Evropská unie zasadila o to, aby způsoby a zvyky profesionálního sportu neovlivňovaly žákovský a dorostenecký fotbal. Aby se děti nestávaly předmětem obchodování s jejich
talentem a výkonností a jakýmisi malými gladiátory. To nejenom
poškozuje práva dítěte, ale zároveň snižuje i zájem fotbalových
klubů věnovat se výchově vlastní mládeže a omezuje i přístup
mnoha dětí ke sportu.
Z vystoupení Věry Flasarové v Evropském parlamentu v Bruselu, k ustavení Dne rovnosti žen a mužů, dne 28. března 2007
Ne ve všech členských zemích je veřejnost pravidelně informována o významu gendrové rovnosti. projektová partnerství vytvořená v rámci programu EQUAL převzala iniciativu k oslavám Dne
rovnosti žen a mužů. Již v několika státech Evropské unie se 19.
června slaví Den rovnosti žen a mužů. Cílem je vytváření respektu k gendrové rovnosti, kladně zobrazovat partnerství mezi muži
a ženami, zvyšovat povědomí společnosti a informovat o relevanci
problému. Den rovnosti žen a mužů se snaží pojem „rovné příležitosti“ vztáhnout na obě pohlaví.
19. červen je v kalendáři blízko Dne mužů, což umožňuje zdůraznit společný zájem o účast otců v péči o děti a rodinu. Domnívám se proto, že letošní Rok rovných příležitostí pro všechny je
tím nejvhodnějším termínem k vyhlášení ustavení Dne rovnosti
žen a mužů v Evropské unii.

Evropa v Mahenově knihovně v Brně
Série výstav zaměřených
k evropskému Roku rovných příležitostí pro všechny pokračovala
v březnu letošního roku v Mahenově knihovně v Brně. Věra Flasarové výstavu zahájila vernisáží
5. března, po které následovala
beseda s prvními návštěvníky.
„Evropská unie je jedním z nejvytrvalejších prosazovatelů myšlenky rovných příležitostí“, řekla
Flasarová svým hostům a upozornila na to, že pojetí rovnosti se
týká všech vrstev obyvatelstva,
nejenom klasického vyrovnávání rozdílných pozic mezi muži
a ženami. Součástí brněnské
výstavy je také literární soutěž
nazvaná Z očí do očí. Účastníci
soutěže, mladí lidé od 17 let, mají
možnost podívat se na pozvání
europoslankyně do EP v Bruselu.

Rovné příležitosti a Praha
Po Ostravě a Brnu se třetím městem, hostícím výstavu o rovných
příležitostech, stala i Praha a její Eurocentrum v Jungmannově ulici
ve středu města. Pražanům se příležitost shlédnout tematické panely výstavy, na kterých je téma rovnostiu představeno i s ohledem na
tělesně postižené, běžence a příslušníky etnických či národnostních
menšin, naskytla v době od 2. do 26. dubna. Dalšími hostujícími městy budou Karlovy Vary a Pardubice.

Glosa z EP...
Přešlapování naší současné politické reprezentace kolem
budoucnosti energetické politiky, při kterém se velmi neurčitě nastiňuje perspektiva dalšího využívání jaderné energie v celkovém
tzv.“energetickém mixu“ jako kdyby vhánělo kuráž do snažení politiků rakouských. A musím konstatovat, že je to viditelnější i na půdě
Evropského parlamentu. I tady jsou častěji slyšet poznámky na adresu využívání jaderné energie v ČR. V nedávné době se to projevilo
i na jednání Výboru pro průmyslu, vědu a energetiku, kde se jeden
z rakouských poslanců pustil při jednání o padesáti letech smlouvy
EURATOM do zpochybňování bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín. Obratně k tomu využil odkaz na publikace rakouských médií,
podle kterých Temelín neodpovídá mezinárodním standardům bezpečnosti. Protože to pochopitelně tak není - závěry všech mezinárodních kontrol i šetření naopak potvrzují, že Temelín odpovídá všem
mezinárodně přijatým a uznávaným parametrům bezpečnosti jaderných elektráren, nezbylo mi než se proti takovým nepodloženým tvrzením na půdě EP ohradit...
www.vladimirremek.cz
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Inspirace u Slunce

Aktivity V. Remka v EP
Zpravodaj EP pro následující legislativu:
▪ Předkladatel zprávy ITRE - Stanovisko k Evropskému fondu pro
přizpůsobení se následkům globalizace
▪ Rámcová dohoda ES o mnohostranném programu Ruské
federace pro životní prostředí v jaderné oblasti - zpravodaj
Stínový zpravodaj politické frakce pro následující legislativu:
▪ Evropský technologický institut
▪ Interoperabilita pro celoevropské služby elektronické veřejné
správy
▪ Evropská politika v oblasti jaderné energie - 50 let Euratom
▪ Dodatek k nařízení EP a Rady na harmonizaci technických
požadavků a administrativních procedur ve sféře civilního letectví
▪ Společný evropský letecký prostor
▪ Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví
▪ Evropská agentura pro bezpečnost letectví
Položené otázky: 5
Návrhy usnesení: 2
Vystoupení na plenárním zasedání: 18

Důvodů, proč jsem rád přijal pozvání vypravit na cestě ke čtenářům symbolickým křtem knihu „Fúze – energie vesmíru“, bylo hned
několik. V Evropském parlamentu se jako člen Výboru pro průmysl,
výzkum a energetiku zvýšenou měrou věnuji právě otázkám energetiky, včetně její budoucnosti. To za prvé. Za druhé – věda je dnes
jedním z klíčů nejen rozvoje Evropy, ale lidstva vůbec. Proto jsem
uvítal i příležitost, setkat se na půdě Akademie věd s jejím předsedou
Václavem Pačesem - a byť krátce, ale přece jen si s ním vyměnit pár
slov o situaci české vědy v evropském kontextu s důrazem právě na
budoucí směry rozvoje „energetického mixu“ u nás. Přes to všechno
ale asi přece jen nehlavnějším důvodem mé přítomnosti na křtu populárně-vědecké knihy fyziků G. McCrackena a P. Stotta byl fakt, že ji
našim českým čtenářům zpřístupnila dvojice Milan Řípa a Jan Mlynář.
A Milan Řípa je nejen odborník na jadernou fúzi „na slovo vzatý“ a pro
věc zapálený, ale je to také můj kamarád a někdejší spolužák z gymnázia v Čáslavi. Společně s Janem Mlynářem se navíc zasloužili také
o to, že jsem si mohl jako vůbec první europoslanec, a také jako první
kosmonaut, prohlédnout Společné evropské pracoviště JET v britském
Culhamu, kde už léta zkoumají právě možnosti využití jaderné fúze
pro řešení dostatku energie v budoucnosti. Musím konstatovat, že
dosavadní moje životní zkušenosti, včetně přípravy na kosmický let,
vesmírné mise i dráhy letce a člověka, který se často stýkal s výsledky práce vědců, mě vedou k podpoře projektů, dávajících šanci na
další posun lidstva. Tím spíš v tak klíčové otázce, jakou bezesporu je
dostatek energie. Proč se nepokusit napodobit a posléze i využít proces, jakým produkuje energii Slunce a ostatní hvězdy? Ambiciózního
projektu Evropské unie, který nese název ITER a který má vyústit ve
vybudování velkého experimentálního fúzního reaktoru ve Francii, se
aktivně účastní i Česká republika. Což, jak jsem se přesvědčil už několikrát, alespoň vědecká Evropa vysoce oceňuje.

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

Očekává se ...

Česká média CZ: Videorozhovor s V. Remkem – Energetická politika EU (27.1.2007)
MF DNES: …ale čí zájmy vlastně budeme hájit? (K umístění radarové základny USA v ČR (30.1.2007)
ČTK: V. Remek pokřtil knihu Fúze (22.2.2007)
Hospodárske noviny (Slovensko): Kde hranice nevidno – Výročí
kosmického letu, práce v EP (2.3.2007)
STRIP - Časopis Řízení letového provozu v ČR: Aktivity v EP,
letecká a kosmická témata
Evropské noviny: Úspory energií, Globální oteplování
Český rozhlas 7, Radio Praha, Ruská redakce: Práce v EP, vztahy
EU-Rusko
Radio VIVA (Slovensko): Působení v EP, 29 let od kosmického letu
Vladimír Remek
▪ Kosmos news party - 11. - 13.5.2007 v Pardubicích (Lázně
Bohdaneč), tradiční setkání zájemců o kosmonautiku.
▪ Nad Hudebním festivalem a mezinárodní houslovou
soutěží „Kocianovo Ústí 2007“ převezme počátkem května
patronát opět europoslanec V. Remek

Kancelář v Evropském parlamentu
ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
T05030
Kancelář v České republice:
Allée du Printemps
V Závětří 1036/4
BP 10024/F
170 00 Praha 7
F-67070 Strasbourg Cedex
Česká republika
Tel.: +33-388 177 131
Tel.: +420-266 791 676 (675)
Fax: +33-388 179 131
Fax: +420-266 791 670
Kancelář v Evropském parlamentu
ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
T05034
Kancelář v České republice:
Allé du Printemps
Českobratrská 4
BP 10024/F
702 01 Ostrava
F-67070 Strasbourg Cedex
Česká republika
Tel.: +33-388 175 913
Tel.: +420 596 120 511
Fax: +33-388 179 913
Fax: +420 596 120 511

Mediální prezentace V. Flasarové:
ČT 1 - Před polednem (diskuse na
téma zastoupení žen v politice, institucích a ve veřejném životě) - 29.1.2007
Britské listy - Proč premiér potřebuje Čunka a kdo je nebezpečnější
(3.4.2007)
Haló noviny - „Potlesk“ pro senátora
Mejstříka (28.3.) a další články a
komentáře

Očekává se ...

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

Mediální prezentace V. Remka:

Věra Flasarová
1. 5. - 9.00 Šumperk, 14.00
Bruntál.
25. 5. V. Flasarová zve na
vernisáž výstavy Rok 2007,
Rok rovných příležitostí pro
všechny. Eurocentrum, krajský úřad Karlovy Vary.
30. 5. Eurocentrum, Knihovna města Ostravy - beseda se
studenty středních škol.
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