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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).

Galileo má v EP zelenou
Jsem opravdu rád,
že se podařilo vyřešit hlavní problémy,
které bránily dalšímu
pokračování realizace jednoho z nejambicióznějších
projektů EU - systému družicové navigace Galileo - a budování systému
vstupuje do další fáze. Jako jediný poslanec EP ze Českou republiku
jsem se měl možnost účastnit se nelehkých a místy i velice „tvrdých“
vyjednávání tzv. „trialogu“ mezi zástupci Evropského parlamentu,
Evropské rady a Evropské komise o podmínkách právního rámce, časového harmonogramu, rozdělení pravomocí i fungování projektu. Jako
člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a navíc stínový zpravodaj pro příslušnou zprávu jsem mohl některými názory a zkušenostmi
napomoci najít kompromis, který otevřel cestu k pokračování už zahájených akcí. Z mého pohledu a řekl bych i z pohledu České republiky

je určitě důležitá i skutečnost, že se podařilo dojít ke shodě o potřebě
vytvořit Úřad pro dohled nad systémem Galileo (GSA). O sídlo této
agentury, která bude zajišťovat bezpečnostní akreditaci systému, má
zájem mezi dalšími uchazeči i Praha, a tak po posledních událostech
naše šance stále trvá. A to i přesto, že se pravděpodobně o umístění
GSA nebude rozhodovat v nejbližší době. Nicméně i skutečnost, na
kterou jsem upozorňoval už při prvních zmínkách o našem zájmu mít
agenturu pro dohled nad systémem Galileo v Praze - tedy abychom byli
členy Evropské kosmické agentury (ESA), se už také naplňuje, a tak
neztrácím naději, že se nakonec může podařit GSA pro ČR získat.
V souladu s dosaženým kompromisem je tedy jasnější podoba struktury řízení projektu, ve které hlavní díl odpovědnosti bude mít Evropská
komise. Výsledky jednání, které nakonec vyústily v takřka jednomyslné přijetí zprávy ke Galileu v našem průmyslovém výboru, startují
pokračování současné fáze projektu, do které spadá výroba a vypuštění
prvních družic a vybudování pozemní infrastruktury. Systém by měl
fungovat od roku 2013.
V. Remek

EU pod předsednictvím Slovinska
První pololetí roku 2008 se v Evropské unii nese pod předsednictvím Slovinska. Jedna z menších zemí Unie se jako první z desítky
nových členských států ujala prestižní role s energií a sebevědomě.
Malá země se dvěma milióny obyvatel, sevřená vysokými horami
a s úzkým koridorem vedoucím k moři, spolu s EU převzala několik
vážných problémů. Tím asi nejobtížnějším je otázka Kosova.
Od Slovinců se očekávalo, že při řešení tohoto problému využijí znalostí balkánské problematiky a skutečnosti, že Slovinsko spolu se Srbskem
patřilo ještě donedávna do svazku Federativní republiky Jugoslávie.
Začátkem března se Věra Flasarová zúčastnila výjezdní cesty politické frakce GUE/NGL do hlavního města Slovinska, Lubljaně. GUE/
NGL nemá ve Slovinsku přirozeného politického spojence a žádná slovinská strana není ve frakci Evropského parlamentu zastoupena.
(pokračovaní článku na straně 2)
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Pro Slovinsko není jednoduché udělat politické kroky jdoucí proti Srbsku a zachovat se tak podle představ nejvlivnějších zemí EU,
zejména Německa a Sarkozyho Francie. (Úmyslně připojuji Sarkozyho jméno, neboť soudím, že Sarkozyho Francie je trochu jiná než
Francie před a po Sarkozym.) Zná pozici Srbska v průběhu rozpadu
Jugoslávie lépe než většina jiných zemí EU a počáteční spory se Srby,
z doby vyhlášení slovinské samostatnosti, jsou z velké části minulostí.
Ve Slovisnku vycházejí srbské knihy a mluvit na ulici nebo v restauraci srbochorvatsky nezakládá žádný problém. Přesto Slovinsko kosovské samostatnosti z pozice předsedajícího státu Unie bránit nebude
a ani nemůže. Z postoje slovinských politiků vyplývá určitá rezignace.
Vědí, jak to všechno je, ale udělat mnoho pro zachování integrity srbského státu nemohou a ani nechtějí.
Ve Slovinsku je slabá pozice komunistické strany a dělnického
hnutí, nicméně odborové organizace se snaží o podporu zaměstnanců při řešení jejich vztahů se zaměstnavateli. Ovšem možnosti
obrany zaměstnanců jsou v podmínkách globální ekonomiky čím
dál obtížnější. Zaměstnanci jsou zaměstnavateli respektováni stále méně a volný pohyb kapitálu po celém světě jim dává možnost
ignorovat jejich požadavky.

(pokračovaní článku z hlavní strany) Ten fakt přirozeně do jisté míry
komplikoval studijní dny frakce v této zemi, nicméně i tak se podařilo
poměrně přesně zmapovat priority slovinského předsednictví a vztah
slovinských politických špiček k řešení kosovského problému.

O evropské jaderné energii v Praze
z problémů průhlednosti informací v tom, že není chápán vyváženě.
Jestliže odpůrci jaderné energie požadují co nejširší transparentnost
a vidí za tím jen co největší množství co nejpodrobnějších informací
o problémech a mimořádných událostech v jaderné energetice, pak by
měli také akceptovat požadavek na podrobnou informovanost veřejnosti o přínosech a přednostech jaderné energie. Pokud ovšem stojí
o objektivní pohled na tuto součást energetického mixu a ne jen o další
„munici“ pro snížení role jaderné energie nebo přímo pro odstoupení
od ní. Stejně tak je potřeba ale pohlížet naopak i na další energetické
zdroje a třeba u obnovitelných zdrojů, jako je větrná energie, informovat nejen o přednostech, ale i záporech.
Celkově je ale určitě velkým úspěchem a pokrokem, že se o místě
jaderné energetiky v Evropě věcně diskutuje a jsem přesvědčen, že
fórum v Praze za účasti významných domácích i evropských politiků
i odborníků v tomto směru bude dalším přínosem.
V. Remek

Ve dnech 22. - 23. května bude naše hlavní město
hostit účastníky už druhého Evropského jaderného
fóra (ENEF). V pořádání těchto jaderných fór EU se
střídají Česká a Slovenská republika. Prvního v Bratislavě jsem se na podzim minulého roku, jako člen
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP, aktivně zúčastnil. Ve
vystoupení jsem, vedle využití zkušenosti z návštěv všech rozhodujících
jaderných pracovišť v Evropě, zdůraznil význam jaderné energie v celkovém tzv.“energetickém mixu“ - tedy mezi ostatními způsoby získávání
energie. Od bratislavských diskusí se už ale několikrát sešly i tři pracovní skupiny, připravující podklady pro další debaty odborníků na jadernou
energetiku, politiků, poslanců EP i některých přizvaných oponentů.
Jako jeden z pouhých tří poslanců Evropského parlamentu tak mám
možnost ve skupině, která se soustřeďuje na otázky průhlednosti
informací o jaderné energetice (Working Group Transparency) ovlivňovat vytváření podkladů pro diskuse na fórech. Osobně vidím jeden
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Sběratelská obálka v EP
30.výročí letu Vladimíra Remka do vesmíru
jako zahájení pilotovaných letů v Evropě, ale
také pobyt prvního Evropana na mezinárodní
kosmické stanici (ISS) Umberta Guidoniho,
připomíná limitovaná série ofrankovaných
obálek, která je k dispozici v Evropském
parlamentu ve Štrasburku. Jsou na ní portréty
obou poslanců Evropského parlamentu
z politické frakce GUE/NGL.

Filmový dokument
o kosmonautech
Filmový štáb německé společnosti „Mediopolis film“ z Lipska natáčí v současné době
dokument o osudech kosmonautů z projektu
pilotovaných letů programu Interkosmos. Dokument je spolufinancovaný z evropských prostředků na podporu dokumentární tvorby
a představí životní osudy deseti kosmonautů z bývalých socialistických zemí, kterým tehdejší Sovětský svaz nabídl účast na kosmických
pilotovaných letech. Natáčení probíhá například jak v Německu, Polsku, Mongolsku a dalších zemích, tak také třeba i v Belgii, kde filmaři
zaznamenali současné působení prvního československého kosmonauta a poslance EP Vladimíra Remka. Při té příležitosti natáčeli i besedu
se studenty Dvořákova gymnázia z Kralup nad Vltavou, kteří byli v EP
v Bruselu na jeho pozvání. Záměrem dokumentu je ukázat i aktuální
uplatnění kosmonautů. Vedle spolufinancování z prostředků Evropské filmové nadace se na přípravě ojedinělého filmového dokumentu
podílejí také televizní společnosti z Polska, Belgie atd. a štáb bude
natáčet i ve Hvězdném městečku u Moskvy.

ITER - ČR v prestižní světové společnosti
O mém spojení europoslaneckých aktivit s problematikou
termojaderné fúze, jako jednoho
z významných vědecko-výzkumných programů EU, jsem už
v našem Bulletinu informoval
několikrát. A jsem rád, že tento
trend může pokračovat. Česká
republika nejen zůstává v prestižní společnosti států, rozvíjejících výzkum termojaderné fúze,
ale v rámci Evropy se dostává na
samotnou špičku. I proto jsem byl potěšen pozváním na malou slavnost, při které byl odhalen v pražském Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd v Praze - Kobylisích speciální reaktor - tokamak Compass.
Jsem rád, že jsem měl možnost seznámit se s tímto zařízením před více
než dvěma lety při návštěvě Společného evropského výzkumného střediska jaderné fúze v britském Cullhamu, které nám věnovalo tento unikátní přístroj jako ocenění kvality české vědy na tomto poli. Nemá cenu
popisovat podrobnosti - stačí snad jen zopakovat, že jsme s předsedou
akademie věd Václavem Pačesem a dalšími účastníky setkání mohli
potvrdit snahu české vědy přispět co nejaktivněji k dalšímu poznání
cesty, která by mohla vést k využívání jednoho z nejnadějnějších způsobů získávání energie v budoucnosti. Náš „malý“ tokamak mimo jiné
pomůže odborníkům hledat detaily pro experimenty na reaktoru ITER,
který Evropa, i díky podpoře poslanců EP, buduje v jižní Francii. Že
musíme při řešení energetických problémů zkoušet různá řešení, je jasné. Myslím si, že jaderná fúze není projektem bez nadějí. I proto má
výzkum na tomto poli v EP moji podporu.
V. Remek

Šachisté o pohár kosmonautů podesáté
Když jsme před 10. lety společně s Alexejem Gubarevem věnovali dva putovní poháry pro mladé šachisty, asi jsme si ani nemysleli, že turnaj bude tak životaschopný. Mezi tím jsem byl zvolen do EP, jeden
z putovních pohárů už je natrvalo v držení šachových
nadějí z gymnázia U Libeňského zámku a my společně s Alexejem
Gubarevem už jsme si připomínali třicet let od naší kosmické mise...
Díky nadšencům ze Šachového klubu Smíchov v čele s Josefem
Čermákem je dnes turnaj mládežnických čtyřčlenných družstev už
prestižní akcí a patří pevně do jarního kalendáře mladých šachistů
z celé republiky. Letošní účast byla jedna z nejvyšších a tak se sál

na radnici smíchovské části Prahy - poskytnutý tradičně díky pochopení Obvodního úřadu Prahy 5 - doslova zaplnil šachovým potěrem. Ten se kromě utkání zajímal také o zážitky z kosmického letu
v improvizované besedě.
A ještě kdo v jubilejním, 10.ročníku turnaje o pohár kosmonautů
vyhrál. V mladších žácích to byl tým Jiskry Hořice, z družstev dorostenců byl nejlepší Pionýr Jince. Hlavně to ale nakonec byla příjemná a vydařená jarní šachová sobota. I pro mne, i když nejsem žádný
šachový přeborník. Ale šachy přece ke kosmonautice tak trochu patří
- například i na stanici MIR si s nimi posádky krátili dlouhé chvíle.
V. Remek

Na návštěvě v Evropském parlamentu
Studenti Dvořákova gymnázia Kralupy nad Vltavou na návštěvě EP
v Bruselu na pozvání europoslance V. Remka

Na návštěvu Evropského parlamentu přijely v dubnu do Bruselu tři
desítky žen z několika míst Moravskoslezského kraje i jiných regionů
republiky. Zastupovaly Český svaz žen. Organizátorkou akce byla Věra
Flasarová, která se nimi sešla v prostorách EP určených pro podobná
setkání. V. Flasarová ženy seznámila s problematikou EU i Evropského parlamentu. Po besedě měly ženy možnost sledovat z balkónu zasedání Evropského parlamentu.

Startují projekty MARS a SPACE
Dva projekty, podporující aktivity dětí
a mládeže, kterým je patronem europoslanec Vladimír Remek, už znovu startují do nových ročníků. A kdo jiný by měl
mít záštitu nad takovými soutěžemi, které mládež spojením hry s poznáním připravují na simulovaný kosmický let, než
jediný náš spoluobčan, který ve vesmíru
skutečně byl. Podporu Vladimíra Remka
tedy i letos znovu má akce, kterou pořádá
Dětská tisková agentura a která navazuje na projekt MARS 2007,
stejně jako projekt SPACE FOUR Asociace mladých českých debrujárů. Takže - Letu zdar!

www.ﬂasarova.cz
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Účast V. Flasarové na pietních aktech a 1. máji
Pietních aktů k osvobození Československa Rudou armádou se
Věra Flasarová zúčastní na Hlučínsku a v Ostravě. Májové oslavy zahájí europoslankyně vystoupením na náměstí T. G. Masaryka
v Jeseníku, a to 27. dubna ve 14.30 hodin, po kterém budou následovat další akce na území Moravskoslezského kraje. A májový
program Věra Flasarová ukončí 1. května ve 14 hodin na Zámku
Statise Prusalise v Ostravě-Porubě.
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Houslové naděje a Vladimír Remek

ANO pro Evropu a rovné příležitosti

Zní to skoro neuvěřitelně, ale mladí houslisté se sjíždějí do Ústí nad
Orlicí už po padesáté,
aby vyzkoušeli svoje
umění v soutěži Kocianovo Ústí. A už třetím
rokem je jedním z patronů akce s mezinárodním renomé a neuvěřitelně dlouhou tradicí
europoslanec V. Remek.
Cesta do podhůří Orlických hor v první polovině května už je pro něj
také tradicí a také letos
se navíc k účastníkům
i pořadatelům soutěže
obrátil krátkým poselstvím, ve kterém mimo
jiné uvádí:
… Už jsem se před
Vámi určitě přiznal, že nejsem hudební odborník ani přeborník,
i když mám pěknou hudbu rád. Ona ta pravá hudba, která lahodí uchu i duši, může být dokonce pro každého jiná. Pro příznivce
houslí jsou to melodie strun umocněné rezonancí ušlechtile zpracovaného dřeva. Ale pro lesáky je to třeba šumění korun stromů, pro
porodníky pláč novorozenců, pro lidi tzv. „od dráhy“ dunění pražců, pro motoristy ševelení vyladěných strojů a pro nás, kosmonauty, tou rajskou hudbou jsou určitě slova ze řídícího střediska poté,
co se kosmická loď opět dostane do spojení po průletu atmosférou
kolem Země…
To všechno je vlastně hudba života kolem nás s bezpočtem aranžmá. Aby byla silná, jímavá a opravdová, tak se podle mne musí
oprostit falešných tónů a musí být podpořená pílí, umem a provozovaná s láskou. Jsem přesvědčen, že bez rozdílu. A v tom je ta naše
– myslím tím tu část veřejnosti, která právě nevládne oním darem
rozeznívat například housle - stejná, jako hudba Vás, nadějí, které
se už půl století sjíždějí sem do Ústí nad Orlicí...

Březnová konference organizovaná v Ostravě sdružením ANO
pro Evropu měla na programu nejenom postavení Moravskoslezského kraje v rámci euroregionů, ale také sociální problematiku.
Na konferenci vystoupila mezi pozvanými hosty také poslankyně
EP Věra Flasarová, která navázala na vystoupení eurokomisaře
Vladimíra Špidly a mluvila o sociálních otázkách a o postavení žen
v Evropské unii i v České republice. Na snímku je Věra Flasarová
při svém rozhovoru s rektorem Ostravské univerzity profesorem
Jiřím Močkořem.

Ženy Latinské Ameriky
Ve čtvrtek 10. října se na mimořádné schůzi frakce GUE/NGL
konalo slyšení s ženami z několika zemí Latinské Ameriky. Mluvilo
se o postavení žen v těchto státech a také o sociálních podmínkách
obyvatel Latinské Ameriky. Věra Flasarová na tuto schůzi jako svého hosta pozvala také poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a bývalou primátorku Havířova Miladu Halíkovou,
která se pak sešla ke krátkému rozhovoru s portugalskou poslankyní
a místopředsedkyní frakce Ildou Figuereido.

Myslím si, že...
Srážka tramvají
Tragické následky, které počátkem dubna způsobila srážka dvou
tramvají na trase číslo 5 mezi Ostravou-Porubou a Kyjovicemi, svědčí
o nutnosti předcházet neštěstím a nespoléhat se na to, že některé věci
dlouhodobě fungují v ne zcela dobře zabezpečených podmínkách.
Celá desetiletí se na tomto úseku nestalo nic a spoléhání se na lidský
faktor bylo zde považováno za samozřejmost. Až do toho osudného
dne. Ponaučením z neštěstí by měla být snaha zabezpečit nejenom
tento úsek tramvajové trati v Ostravě, ale aktivně vyhledávat všechna problematická a ne dobře zabezpečená místa městské hromadné
dopravy. A ponaučení by mělo mát ještě univerzálnější charakter,
neboť neopatrně spoléháme na štěstí i v mnoha dalších oblastech
našeho života a práce.
V. Flasarová
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A. Vondra akceptoval připomínky V. Flasarové

Z vystoupení Věry Flasarové ke zprávě
Kultura v globálním světě
Dámy a pánové
globální svět přináší globální kulturu. To je ovšem pojem, který
umožňuje řadu výkladů. Globální kultura může být v měřítku Evropské unie esencí toho nejlepšího, co představují dílčí evropské kultury.
Nebo může být postmoderní univerzální kulturou, která původní pestrost Evropy postupně převrství a vytlačí.
Osobně bych dala přednost prvnímu řešení. Jsem proto, aby Evropská unie podporovala kulturní rozmanitost, díky níž se národy obohacují a navzájem od sebe učí. Globální svět nám globalizuje životní
styl a styl práce. Nadnárodní obchodní řetězce z našich měst udělaly
jednotné tržiště, takže člověk chvílemi neví, je-li v Paříži či v Praze.
To, podle mého názoru, docela stačí. Kultura je spjata s duší národů
i s místem, na kterém vzniká. Je sdělitelná a má schopnost vstřebávat
i vylučovat. Ale je i zranitelná, pokud se stane pouze zbožím nebo se
podrobí nenáročnému vkusu, aby byla, jak se říká, dostupná všem.
Kultura by měla být dostupná všem. Měla by však pěstovat vkus,
ne se podbízet, zvyšovat nároky, a ne využívat toho, že naše nároky
vůči ní klesají a že široké publikum je ochotno spokojit se s málem.
Děkuji zpravodaji za to, že klade důraz na zachování kulturního
bohatství evropských národů.

Místopředseda vlády Alexandr Vondra v dopise ze 16. dubna, adresovanémVěře Flasarové, akceptoval většinu připomínek, které mu na
jeho vlastní žádost před časem zaslala. Připomínky se týkají příprav
českého předsednictví Evropské unie v první polovině roku 2009.
Věra Flasarová se netají kritickým pohledem na přípravu českého předsednictví. Podle ní je o České republice na půdě Evropské
unie slyšet velmi málo. Rozhodně méně, než o státech, které Unii
v poslední době vedly (Portugalsko, Slovinsko) či brzy povedou
(Francie). Věra Flasarová v dopise ministru Vondrovi upozornila na
nezbytnost vybrat ze široké palety témat skutečné priority, na které
zaměřit pozornost tak, aby se netříštily síly a aby český program
byl dostatečně srozumitelný a jeho cíle jasné. Podle europoslankyně
je třeba zaměřit větší pozornost EU na spolupráci s Afrikou, která
skýtá velké možnosti do budoucna, a o jejíž rozvíjející trhy už usilují jiné ekonomické a politické mocnosti. Alexandr Vondra v tomto
bodě Věře Flasarové dává za pravdu a odpovídá: „Plně sdílím Váš
názor, že se jedná o důležitou oblast, kterou by EU neměla opomíjet již s ohledem na otázku energetické bezpečnosti a migrace… Je
mi potěšením Vás informovat, že materiál bude doplněn o přímou
zmínku o problematice Afriky…“
Jako členka Výboru pro práva žen a rovné příležitosti požadovala
europoslankyně Flasarová, aby české předsednictví Evropské unie
věnovalo více pozornosti otázkám rovných příležitostí mužů a žen.
Alexandr Vondra ve své odpovědi Flasarové ale píše: „Děkuji rovněž za Váš návrh zdůraznit v materiálu k prioritním oblastem otázku
rovných příležitostí. Navrhovanou změnu názvu jedné z prioriních
oblastí na ,Evropa bezpečná, svobodná a rovných příležitostí´však
bohužel nebudeme moci zohlednit. Názvy kapitol byly zvoleny tak,
aby stručně a jasně prezentovaly zaměření každé z identifikovaných
prioritních oblastí.“
S tímto vysvětlením Flasarová nesouhlasí. Podle ní preference rovných příležitostí do názvů kapitol patří. „Není v tom nic matoucího,
právě naopak. Bohužel, i toto je příkladem, jak málo je otázka rovných
příležitostí brána vážně, a že zůstává často na okraji zájmu i pozornosti, což je velká chyba.“

O českém předsednictví v EP
V úterý 22. dubna se s českými eurposlanci na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku sešli místopředseda vlády A. Vondra
a velvyslankyně ČR při EU M. Vicenová. Tématem schůzky byla
příprava českého předsednictví Evropské unie. Věra Flasarová
při té příležitosti upozornila na celosvětový problém související s nedostatkem potravin, který postihuje zejména země třetího
světa, a na nutnost, aby české předsednictví nabídlo i určitá řešení
tohoto problému.

Německá výstava kosmických letů
V Morgenröthe-Rautenkranz,
rodišti prvního německého
kosmonauta Sigmunda Jahna si
v expozici „Německá výstava
kosmických letů“ připomínají
od března zvláštní výstavou
30. výročí pilotovaných letů
programu Interkosmos. Mezi exponáty jsou i předměty zapůjčené
z České republiky. Při této příležitosti bude městečko, vzdálené jen
asi 16 kilometrů od hraničního přechodu Kraslice/Klingenthal hostit
ve dnech 16.-18. května zajímavé setkání účastníků kosmických letů
posádek S.Jähn - V. Bykovskij (srpen 1978, Sojuz 31) a V. Remek - A.
Gubarev (březen 1978, Sojuz 29) i dalších kosmonautů a představitelů
evropské i ruské kosmické vědy a výzkumu. Podrobnosti na stránkách
www.deutsche-raumfahrtausstellung.de/tschechisch/

Sarkozyho iniciativa
V. Flasarová se studenty Univerzity Roberta
Schumana ve Štrasburku
V průběhu plenárního zasedání Evropského parlamentu ve
Štrasburku poskytla Věra Flasarová rozhovor studentům Institutu
politologie Štrasburské univerzity. Řeč byla o rovných příležitostech v Evropské unii, o nových členských státech, o práci v Evropském parlamentu a dalších věcech. Rozhovoru s europoslankyní
využijí studenti univerzity ve Štrasburku především ve svých studentských pracích.

www.ﬂasarova.cz

Kandidatura V. Flasarové do Senátu

Francouský prezident Nicolas Sarkozy přijal v pondělí 14. dubna
v Elysejském paláci předsedu frakce Evropského parlamentu Francise
Wurtze, který mu sdělil priority levicového uskupení v EP, především
zájem na vyvolání dialogu o platech zaměstnanců a jejich sociálních
podmínkách. Jsem přesvědčena, že toto setkání z iniciativy francouzského prezidenta bylo motivováno blížícím se francouzským předsednictvím EU. Podle mého názoru by se v blízké době měli nechat
inspirovat k podobným krokům také čeští vrcholní státníci, neboť
Česká republika na postu předsedající země Francii střídá. A to už
počátkem roku 2009.
V. Flasarová
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Městská konference KSČM v Ostravě nominovala poslankyni
Evropského parlamentu pro letošní podzimní volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě 72, který zahrnuje městský
obvod Ostrava-Poruba a část okresu Opava. Věra Flasarová považuje za klíčové otázky tohoto obvodu především budoucnost Fakultní
nemocnice v Ostravě-Porubě a její další rozvoj. Dále je to dopravní
obslužnost v celé oblasti včetně dobudování dálniční přípojky v Porubě, rozvoj služeb a pracovních příležitostí a zpříjemnění životního
prostředí obvodu. Velkou důležitost kandidátka přikládá problematice
bytů RPG, rozvoji kulturních možností a sportovních aktivit obyvatel
Ostravy-Poruby a blízkých obcí na Opavsku.

www.vladimirremek.cz
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Financují: Věra Flasarová a Vladimír Remek

V EP proti komunismu

Mediální prezentace V. Remek (výběr):

Do programu dubnového zasedání Evropského parlamentu byl zařazen bod „Slyšení komise o ,zločinech genocidy, zločinech proti lidskosti
a válečných zločinech spáchaných totalitními režimy“. K tomuto bodu
se rozvinula debata, která se v zásadě nesla v duchu tradičních klišé, kdy
se do diskuse přihlásili (až na čestné výjimky) především lidé považující
boj proti komunismu za své hlavní, nebo dokonce jediné politické téma.
Snaha dostat na jednu úroveň komunistické hnutí s fašismem má, podle
mého názoru, jediný účel. A sice zdiskreditovat levicové hnutí obecně,
a s ním odstranit jedinou i poslední instanci, o kterou se mohou opírat
lidé pracující za mzdu na celém světě.
Nadnárodní kapitál si otevřel hranice a přiměl národní vlády k rezignované poslušnosti. Ve své nepolapitelné mobilitě se dočasně zabydluje
tam, kde od vlád dostává záruku, že pracovní síla je v zemi dostatečně
bezmocná a nedokáže se účinně bránit. Levicové síly, pokud nejsou kapitálem zkorumpovány, stále představují nebezpečí, že zájmy zaměstnanců
bude někdo bránit na politické úrovni. Komunistické strany evropských
států tuto podporu lidí pracujících za mzdu jasně deklarují. Proto se do
politiky periodicky vrací snahy komunismus srovnat s fašismem a tak se
Věra Flasarová
jej jednou provždy zbavit.

ČRo 1 Radiožurnál - Galileo
ČT - Výročí letu J. Gagarina a pilotované lety
Haló noviny - Aktivity v EP
www stránky EP - 30. výročí letu
CORDIS NEWS - webový infoservis Evropské komise
Dětská TV - práce v EP
www stránky Technet - Galileo

Mediální prezentace V. Flasarové
Haló noviny, 6/3 2008: Mateřství nesmí diskriminovat ženy v jejich profesi
Haló noviny, 3/4 2008: Největším přínosem pro region jsou vzdělaní
obyvatelé
Britské listy, 6/4 2008: O možnosti sjednocení Kypru

Účast V. Remka na akcích (výběr):
-

Beseda se studenty VŠE Praha
MDŽ v Havířově
Krajská konference KSČM Liberec
Krajská konference KSČM České Budějovice
Předání fúzního reaktoru Compass Akademii věd ČR
Zahájení výstavy Program Interkosmos v Morgenröthe (SRN)
Mezinárodní konference NavAge o navigaci v EU - Praha
Jednání pracovní sekce Jaderného fóra EU
Dny kosmonautiky (Space Days) v Belgii - beseda v Bruselu
50. ročník mezinárodní houslové soutěže „Kocianovo Ústí“
v Ústí nad Orlicí
- Setkání ke 125. výročí narození a 85 let od úmrtí Jaroslava Haška
v Lipnici nad Sázavou
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
T05030
Allée du Printemps
BP 10024/F
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: +33-388 177 131
Fax: +33-388 179 131

Kancelář v České republice:
V Závětří 1036/4
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420-266 791 676 (675)
Fax: +420-266 791 670

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
Allé du Printemps
BP 10024/F
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: +33-388 175 913
Fax: +33-388 179 913

Kancelář v České republice:
Českobratrská 4
702 01 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 120 511
Fax: +420 596 120 511
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