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 Plné znění zpráv
Trestní oznámení na ČT kvůli Iráku
4.12.2006    Právo    str. 03    Zpravodajství
    (čtk)        
PRAHA - Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize kvůli sobotní reportáži, podle které budou mezi hosty setkání stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna. Toto nařčení organizátoři konference odmítají, naopak výsledkem reportáže Martina Ruska je podle nich mimo jiné neskrývané zastrašování účastníků konference, která začíná 9. prosince.
	„Oznámení jsme poslali poštou,“ sdělila předsedkyně Českého mírového fondu Vladimíra Levá. Spolu s fórem pořádá konferenci Českoirácké sdružení.
Podle sobotní reportáže ČT jsou prý na seznamu hostů členové Saddámovy strany Baas. Televize to uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii.
	„Snažíme se o maximální korektnost. Prověříme to,“ řekl mluvčí televize Martin Krafl. Pokud podle něj televize shledá nějakou nesrovnalost, věc uvede na pravou míru.



ČESKÝ RUCH
4.12.2006    Hospodářské noviny    str. 04    z domova
    MICHAL RŮŽIČKA        
Zimní počasí přijde do střední Evropy nejdříve za dva týdny. Podle meteorologů za to může studený vzduch držící se nad Kanadou. Obraz Jana Zrzavého Studně v Locronan III vydražili za 5,5 miliónu korun. Organizátoři konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize kvůli reportáži, v níž se tvrdilo, že mezi hosty budou stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna. Mirek Topolánek na Primě nejprve tvrdil, že »vláda normálně vládne«, a pak potvrdil, že Marek Dalík je a zůstane jeho kamarádem. Policie oznámila, že bývalý zaměstnanec nemocnice v Havlíčkově Brodě je podezřelý z vraždy sedmi pacientů a z pokusu vraždy dalších deseti. Václav Exner byl odvolán z funkce místopředsedy KSČM, neboť prý uzavíral nevýhodné smlouvy na prodej a koupi stranických nemovitostí. V Jihlavě prošly o víkendu tisíce hříšníků Peklem. 



Česká televize čelí trestnímu oznámení
4.12.2006    Metropolitní expres    str. 04    Česko a Praha
    ČTK        
Praha - Organizátoři konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení na redaktora České televize pro šíření poplašné zprávy. Důvodem je sobotní reportáž, podle níž budou mezi hosty setkání stoupenci Saddáma Husajna. ČT podle svého mluvčího Martina Krafla vše prošetří a uvede na pravou míru. 



KRÁTCE
4.12.2006    Metro    str. 02    z domova
    ČTK        
* Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize kvůli sobotní reportáži, podle které budou mezi hosty setkání stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna. Toto nařčení organizátoři konference odmítají, naopak výsledkem reportáže Martina Ruska je podle nich mimo jiné neskrývané zastrašování účastníků konference, která začíná 9. prosince. Podle sobotní reportáže České televize jsou prý na seznamu hostů členové Saddámovy strany Baas. Televize to uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii. Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich dokonce hrozila smrt. 



Poplašná zpráva
4.12.2006    Lidové noviny    str. 02    Domov
    Ondřej Neff        
Seminář Pražská výzva pro Irák právem budí pochybnosti

KOMENTÁŘE LN

Občan by měl být poplašen zprávou, že v prostorách Poslanecké sněmovny má být uspořádán seminář Pražská výzva pro Irák, dokonce „pod záštitou“ místopředsedy sněmovny Lubomíra Zaorálka. Už sám název naznačuje výrazné angažování... v jakém směru? Právě o tom se vedly spory a panovaly pochybnosti už od začátku.
	Sněmovna je tu především od toho, aby schvalovala zákony, případně kontrolovala počínání vlády. Rozumí se, jde o české zákony a českou vládu. Jsme svobodný demokratický stát a je přirozené, že na našem území se mohou konat semináře na rozmanitá témata. Od místopředsedy sněmovny by se ale dala čekat soudnost v tom, zda je vhodné, aby se seminář typu „výzvy pro Irák“ konal právě na parlamentní půdě. Byť by se ho zúčastnil kdokoli a byť by „výzva“ byla ideálně v souladu se směřováním české zahraniční politiky - pokud česká zahraniční politika někam zřetelně směřuje -, právě místo konání a autorita zaštiťující osobnosti jí dávají zcela jinou váhu, než jakou by měla, kdyby se konala v hotelu Tichý.
	Korunu všemu nasadili organizátoři akce, když podali trestní oznámení na Českou televizi za „šíření poplašné zprávy“ - za to, že si dovolila přinést vlastní informace o některých účastnících semináře. Nehoráznost určitého typu lidí zkrátka přesahuje meze chápání.



Česká televize šíří poplašnou zprávu
4.12.2006    Haló noviny    str. 01    Titulní strana
    (ku)        
PRAHA - Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize kvůli sobotní reportáži, podle které budou mezi hosty setkání stoupenci Saddáma Husajna. 
	Toto nařčení organizátoři konference odmítají, naopak výsledkem reportáže Martina Ruska je podle nich mimo jiné neskrývané zastrašování účastníků konference, která začíná 9. prosince. »Oznámení jsme poslali poštou,« sdělila ČTK předsedkyně Českého mírového fondu Vladimíra Levá. Jak ČTK dále uvedla, spolu s fórem pořádá konferenci Česko-irácké sdružení. Organizátoři zaslali stížnost také Radě ČT a mediální komisi Sněmovny. »Snažíme se o maximální korektnost. Prověříme to,« reagoval mluvčí televize Martin Krafl. Pokud podle něj televize shledá nějakou nesrovnalost, věc uvede na pravou míru. Podle sobotní reportáže České televize jsou prý na seznamu hostů členové Saddámovy strany Baas. Uvedla to s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii. Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich za to dokonce hrozil trest smrti. 

(Pokračování na str. 2) 
(Dokončení ze str. 1) 

	V televizní reportáži jmenovaný Sarmaad Abdul Karim utekl podle pořadatelů konference z Iráku před diktátorským režimem v roce 1989. Od roku 1990 žije v Dánsku, kde založil známý zpravodajský web portál www.iraq4all.dk. Ani další dva jmenovaní muži podle pořadatelů nepatří mezi Saddámovy stoupence, jeden z nich navíc na konferenci pozván ani nebyl. Podle Českou televizí citovaného bývalého iráckého disidenta Maroofa Tahy existuje však dokonce podezření, zda konferenci nepřipravila strana Baas. Levá sdělila, že všechny výdaje související s konáním konference si účastníci hradí kolektivně zcela sami. »Ani jedna jediná koruna v prospěch této konference nebyla a není obdržena z jakýchkoli cizích zdrojů,« uvedla s tím, že reportér informace neověřil u organizátorů akce. 



Novinky: Organizátoři irácké konference žalují Českou televizi
3.12.2006    ceska-media.cz    str. 00    Média-Stalo se
    Publikováno na serveru www.novinky.cz dne 3.12.2006, autor: Novinky,čtk, (jka)        
"Od takzvaných fakt, která byla v reportáži Martina Ruseka uvedena, se ostře distancujeme a nezbývá nám nic jiného, než dát na redaktora ČT Martina Ruseka trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, že konference Pražská výzva pro Irák s sebou nese bezpečnostní rizika pro ČR a dále pro pomluvy jemu zcela neznámých lidí," uvádí v tiskové zprávě Český mírový fond, který pořádá konferenci spolu s Česko-iráckým sdružením. Organizátoři zaslali stížnost také Radě ČT a mediální komisi Sněmovny. "Snažíme se o maximální korektnost. Prověříme to," řekl ČTK mluvčí televize Martin Krafl. Pokud podle něj televize shledá nějakou nesrovnalost, věc uvede na pravou míru. České noviny: Pořadatelé konference o Iráku podali trestní oznámení na ČT (3.12.2006)


URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=181876



Na konferenci Pražská výzva pro Irák se chystají Saddámovi stoupenci
3.12.2006    iHNed.cz    str. 00    Cesko.iHNed.cz
    ČTK        
Praha 2. prosince

Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, která se má v české metropoli uskutečnit příští týden, patří podle České televize (ČT) mezi stoupence svrženého diktátora Saddáma Husajna. Na seznamu hostů jsou prý členové Saddámovy strany Baas. Televize to včera uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii.

Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich za to dokonce hrozil trest smrti. Bezpečnostní informační služba (BIS) prý monitoruje pohyb osob, které by mohly být rizikem pro Českou republiku.

"Ještě to můžeme posoudit. Pokud tam budou problematické osoby, tak není nutné jim dávat prostor," uvedl místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD), který převzal nad akcí záštitu.

"My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé, nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou," řekl mluvčí BIS Jan Šubrt.

Podle bývalého iráckého disidenta Maroofa Tahy existuje ale dokonce podezření, zda konferenci nepřipravila strana Baas.

Proti konferenci již dříve protestovala ODS. Nelíbilo se jí, že Zaorálek nabídl jako místo jejího konání budovu Poslanecké sněmovny. Podle české diplomacie by konference nemusela prospět pozici České republiky v Iráku. Mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi.

Znepokojení nad konáním konference už dříve vyjádřilo irácké velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás se kvůli konferenci obrátil na české ministerstvo zahraničí, protože mu vadilo, že organizátoři tají jména účastníků konference.

Dvoudenní konferenci Pražská výzva pro Irák pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít by měla v sobotu 9. prosince.


URL| http://Cesko.iHNed.cz/?m=d&article[id]=19887110



Organizátoři irácké konference žalují Českou televizi
3.12.2006    novinky.cz    str. 00    Domácí
    Novinky,ČTK        
Organizátoři konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení na redaktora České televize Martina Ruseka. Viní ho ze šíření poplašné zprávy. ČT v sobotní reportáži uvedla, že mezi hosty setkání budou i stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna.

"Od takzvaných fakt, která byla v reportáži Martina Ruseka uvedena, se ostře distancujeme a nezbývá nám nic jiného, než dát na redaktora ČT Martina Ruseka trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, že konference Pražská výzva pro Irák s sebou nese bezpečnostní rizika pro ČR a dále pro pomluvy jemu zcela neznámých lidí," uvádí v tiskové zprávě Český mírový fond, který pořádá konferenci spolu s Česko-iráckým sdružením. Organizátoři zaslali stížnost také Radě ČT a mediální komisi Sněmovny.
 "Snažíme se o maximální korektnost. Prověříme to," řekl ČTK mluvčí televize Martin Krafl. Pokud podle něj televize shledá nějakou nesrovnalost, věc uvede na pravou míru.
 Česká televize v sobotu s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii uvedla, že jsou prý na seznamu hostů také členové prosaddámovské strany Baas. To ale organizátoři odmítají.
 Reportáž například uvedla, že mezi hosty jsou například Abdul Amir Alwan, Sarmaad Abdul Karim a Dr. Haitham Alnahi. Organizátoři upřesnili, že první z nich byl odsouzen Husajnovým režimem k trestu smrti v roce 1978 a byl nucen utéct do ciziny a druhý žije od roku 1990 v Dánsku, kde založil zpravodajský portál angažovaný proti diktátorskému režimu. Alnahi založil v roce 1983 Iráckou národní stranu složenou z iráckých důstojníků, jejímž cílem bylo svrhnout irácký režim.
 Podle bývalého iráckého disidenta Maroofa Tahy, kterého Česká televize oslovila, existuje dokonce podezření, zda konferenci nepřipravila strana Baas. Organizátoři ale zdůrazňují, že všechny výdaje související s konáním konference si účastníci hradí kolektivně zcela sami. "Ani jedna jediná koruna v prospěch této konference nebyla a není obdržena z jakýchkoliv cizích zdrojů," stojí v prohlášení.
 Konference by se měla konat 9. a 10. prosince v prostorách Sněmovny, to se ale nelíbí ODS. Vadí ji, že to organizárotům nabídl místopředseda Snemovny Lubomír Zaorálek (ČSSD).
 Konferenci kritizovalo i irácký velvyslanec v Praze, který se obrátil na české ministerstvo zahraničí, protože mu vadilo, že organizátoři tají jména jejích účastníků.


URL| http://www.novinky.cz/10/29/74.html



Aktualita 15:14:09
3.12.2006    novinky.cz    str. 00    Aktuálně
    xxx        
Organizátoři konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení na redaktora České televize. Viní ho ze šíření poplašné zprávy. ČT v sobotní reportáži uvedla, že mezi hosty setkání budou i stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna.


URL| http://www.novinky.cz/10/29/74.html



Pořadatelé konference o Iráku podali trestní oznámení na ČT
3.12.2006    ceskenoviny.cz    str. 00    z domova
    ČTK        
Praha - Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize kvůli sobotní reportáži, podle které budou mezi hosty setkání stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna. Toto nařčení organizátoři konference odmítají, naopak výsledkem reportáže Martina Ruska je podle nich mimo jiné neskrývané zastrašování účastníků konference, která začíná 9. prosince.
 "Oznámení jsme poslali poštou," sdělila ČTK předsedkyně Českého mírového fondu Vladimíra Levá. Spolu s fórem pořádá konferenci Česko-irácké sdružení. Organizátoři zaslali stížnost také Radě České televize a mediální komisi sněmovny. "Snažíme se o maximální korektnost. Prověříme to," řekl ČTK mluvčí televize Martin Krafl. Pokud podle něj televize shledá nějakou nesrovnalost, věc uvede na pravou míru. 
 Podle sobotní reportáže České televize jsou prý na seznamu hostů členové Saddámovy strany Baas. Televize to uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii. Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich za to dokonce hrozil trest smrti.
 V televizní reportáži jmenovaný Sarmaad Abdul Karim utekl podle pořadatelů konference z Iráku před diktátorským režimem v roce 1989. Od roku 1990 žije v Dánsku, kde založil známý zpravodajský web portál www.iraq4all.dk. Ani další dva jmenovaní muži podle pořadatelů nepatří mezi Saddámovi stoupence, jeden z nich navíc na konferenci pozván ani nebyl.
 Podle Českou televizí citovaného bývalého iráckého disidenta Maroofa Tahy existuje ale dokonce podezření, zda konferenci nepřipravila strana Baas. Levá ČTK sdělila, že všechny výdaje související s konáním konference si účastníci hradí kolektivně zcela sami. "Ani jedna jediná koruna v prospěch této konference nebyla a není obdržena z jakýchkoliv cizích zdrojů," uvedla s tím, že reportér informace neověřil u organizátorů akce. 
 Premiér Mirek Topolánek považuje za "velkou chybu", že se konference má uskutečnit v budově Poslanecké sněmovny. "Já se nedomnívám, že by měla na půdě Poslanecké sněmovny probíhat tak kontroverzní jednání," řekl Topolánek novinářům. "Nemíním zamezovat konání žádné konference, nicméně má být dělána v tom případě na nějaké nonprofitní bázi, nemá být součástí oficiálního programu v Poslanecké sněmovně, protože tím je dáván velmi negativní signál a myslím si, že určitá stížnost irácké ambasády o tom hovoří jasně," konstatoval Topolánek.
 Znepokojení nad konáním konference totiž už dříve vyjádřilo irácké velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás se kvůli konferenci obrátil na české ministerstvo zahraničí, protože mu vadilo, že organizátoři tají jména účastníků konference.
 Proti konferenci již dříve protestovali i další členové ODS. I jim se nelíbilo, že místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) nabídl jako místo jejího konání budovu Poslanecké sněmovny. Podle české diplomacie by konference nemusela prospět pozici České republiky v Iráku. Mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=223844



Organizátoři konference o Iráku kritizují Českou televizi
3.12.2006    zpravy.iDNES.cz    str. 00    Zprávy / Domácí
    iDNES.cz, ost        
Pořadatelé akce Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení na redaktora České televize Martina Ruska pro šíření poplašné zprávy, že konference s sebou nese bezpečnostní rizika pro ČR.

Podle organizátorů použil Rusek v reportáži o konferenci, která proběhne 9. a 10. prosince, chybné informace.

"Jednalo se o následující sdělení: organizátoři na konferenci pozvali stoupence bývalého diktátorského režimu Saddáma Hussaina. Na podporu těchto tvrzení byla uvedena tři konkrétní jména. Od těchto takzvaných fakt se ostře distancujeme,“ stojí v oficiálním prohlášení.

"Dále redaktor Rusek ve své reportáži představil divákům nám zcela neznámou osobu a poskytl jí prostor k vyslovení informace, že konferenci financuje z Jordánska dcera Saddáma Hussaina,“ ohrazují se pořadatelé s tím, že všechny výdaje si hradí účastníci akce sami.  Česká televize je připravena v případě pochybení věc uvést na pravou míru. "Snažíme se o maximální korektnost. Prověříme to," řekl ČTK mluvčí televize Martin Krafl.  Organizátoři Pražské výzvy pro Irák zaslali stížnost také Radě České televize a mediální komisi sněmovny. 


URL| http://zpravy.idnes.cz/organizatori-konference-o-iraku-kritizuji-ceskou-televizi-p44-/domaci.asp?c=A061203_162758_domaci_ost



Trestní oznámení na redaktora České televize
3.12.2006    ČRo 6    str. 06    18:00 Zprávy
            
Tereza CHYTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize. Důvodem je jeho sobotní reportáž, podle které budou mezi hosty stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna, kteří tento pořad označili jako zastrašování účastníků konference, která začíná 9. prosince. Podle české diplomacie by konference nemusela prospět pověsti naší republiky v Iráku. Mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v této zemi. Znepokojení vyjádřilo také irácké velvyslanectví v Praze. Premiér Mirek Topolánek považuje za velkou chybu, že sporná konference má proběhnout na půdě Poslanecké sněmovny.


Pořadatelé konference o Iráku podali trestní oznámení na ČT
3.12.2006    aktualne.cz    str. 00    Domácí
    Aktuálně.cz        
Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize kvůli sobotní reportáži, podle které budou mezi hosty setkání stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna. Toto nařčení
organizátoři konference odmítají, naopak výsledkem reportáže Martina Ruska je podle nich mimo jiné neskrývané zastrašování účastníků konference, která začíná 9. prosince.

"Oznámení jsme poslali poštou," sdělila agentuče ČTK předsedkyně Českého mírového fondu Vladimíra Levá. Spolu s fórem pořádá konferenci Česko-irácké sdružení. Organizátoři zaslali stížnost také Radě České televize a mediální komisi sněmovny. Reakci České televize se zatím nepodařilo získat.

Podle sobotní reportáže České televize jsou prý na seznamu hostů členové Saddámovy strany Baas. Televize to uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii. Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich za to dokonce hrozil trest smrti.

Například v reportáži jmenovaný Sarmaad Abdul Karim utekl podle pořadatelů konference z Iráku před diktátorským režimem v roce 1989. Od roku 1990 žije v Dánsku, kde založil známý zpravodajský web portál www.iraq4all.dk. Ani další dva jmenovaní muži podle pořadatelů nepatří mezi Saddámovi stoupence, jeden z nich navíc na konferenci pozván ani nebyl.


URL| http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=300704



Pořadatelé konference o Iráku žalují ČT
3.12.2006    iHNed.cz    str. 00    Cesko.iHNed.cz
    onl-iHNed        
Praha 3. prosince

Organizátoři dvoudenní konference Pražská výzva pro Irák podali trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na redaktora České televize Martina Ruska kvůli sobotní reportáži, podle které budou mezi hosty setkání stoupenci svrženého diktátora Saddáma Husajna. Toto nařčení organizátoři konference odmítají, výsledkem reportáže je podle nich mimo jiné neskrývané zastrašování účastníků konference, která začne 9. prosince.

"Oznámení jsme poslali poštou," sdělila předsedkyně Českého mírového fondu Vladimíra Levá agentuře ČTK. Spolu s fórem fond pořádá konferenci Česko-irácké sdružení. Organizátoři zaslali stížnost také Radě České televize a mediální komisi sněmovny.


URL| http://cesko.ihned.cz/?m=d&article[id]=19887930



Politickou scénu rozbouřil chystaný seminář o Iráku
2.12.2006    Právo    str. 02    Zpravodajství
    (ada, nig, trj, tur)        
Proti akci pod Zaorálkovou záštitou se postavily ODS, ministerstvo zahraničí i irácká ambasáda

Vlastní zpráva

Tvrdé politické střety na české vnitropolitické scéně i mezi Iráčany žijícími v Česku vyvolal záměr uspořádat příští týden v Poslanecké sněmovně víkendový seminář se zdánlivě nevinným názvem „Pražská výzva pro Irák“.
	Rozbuškou je především fakt, že se na akci podílí místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD), zatímco ministerstvo zahraničí vedené Alexandrem Vondrou (za ODS) i irácká ambasáda s konáním semináře na parlamentní půdě nesouhlasí. Velkým otazníkem je i možné politické zabarvení akce.
	„Vidíme v tom samozřejmě veliké riziko a veliký problém,“ řekl šéf poslanců ODS Petr Tluchoř. „Naším záměrem bude, aby tahle akce na půdě Poslanecké sněmovny rozhodně nebyla. Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, už tímto se chci od toho za ODS výrazně distancovat,“ dodal Tluchoř s tím, že podle jeho informací akci organizuje KSČM.
	Šéf komunistů Vojtěch Filip to však popřel. Podle něj se konference dokonce mají účastnit zástupci Evropského parlamentu. Vondra uvedl „osobní názor“, že „konference, kterých se účastní některé vyhraněné skupiny, je lepší nespojovat, řekněme, s oficiální budovou“.
	„Vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou. Slyšel jsem, že se tu má konat konference za účasti jedné skupiny irácké opozice natáčená al-Džazírou a vyslovil jsem svůj názor, že bych byl raději, kdyby to bylo někde jinde, mimo tuto budovu,“ dodal. Akci organizují České mírové fórum, jehož předsedkyně Vladimíra Levá se má akce osobně účastnit, a Česko-irácké sdružení vedené Faisalem Ismailem. Na pozvánce, již má Právo k dispozici, stojí, že Zaorálek převzal nad akcí záštitu a že má být jedním z úvodních řečníků.
	Hlavní řečníci - čtyři mají být Češi a čtyři původem z Iráku - jsou však v pozvánce popsáni jen jako „politické a akademické osobnosti velmi dobře známé na české a irácké politické scéně - s profesionálními znalostmi a vědomostmi k danému tématu“.

Ambasáda: irácká opozice zneužila český parlament

I Zaorálek připustil, že mu seznam vystupujících nebyl dodán. „Bylo to za evropštější poměry v Iráku,“ shrnul pro Právo podle něj pozitivní smysl semináře.
	Na otázku, zda není riskantní dávat záštitu nad akcí, o jejíchž účastnících nic neví, řekl, že cíle ani účast českých odborníků mu nepřipadaly špatné. „Myslím, že ta debata se mohla konat, ale jestli oni nejsou schopni splnit to, co slíbili, tak si myslím, že se to problematizuje,“ řekl Zaorálek. O něm se spekuluje, že by v případné vládě ODS s ČSSD a KDU-ČSL mohl být ministrem zahraničí a snad i vicepremiérem a současně v kuloárech kolují informace o jeho nepřijatelnosti pro ODS.
„V žádném případě nemám důvod dávat tady prostor nějakým saddámovcům. Aby si tady dělali schůzku exponenti bývalého režimu, o to nestojím,“ prohlásil. Rezervovaný postoj zaujal šéf ČSSD Jiří Paroubek. „Já o tom nic nevím,“ sdělil Právu.
	Ačkoli deklarovaným cílem akce je hledat a formulovat východiska z řešení irácké krize, výhrady má i velvyslanec Iráku Dhia‘a ad-Dabbás, který si dokonce stěžoval u Vondrova náměstka Jaroslava Bašty. „Máme pocit, že se irácká opozice snaží v kampani proti demokratické vládě zneužít český parlament,“ řekl ambasador Právu.
	„Ptáme se, proč tam třeba nebyli pozváni členové iráckého parlamentu. Dosud je utajován i seznam řečníků, takže máme obavy, že celá akce nebude nic vypovídat o skutečné situaci v Iráku a že naopak zemi poškodí,“ dodal ad-Dabbás.

„Vše je průhledné“

Ismail veškerá obvinění o neprůhlednosti a postranních úmyslech odmítá. „Nechci se plést do české politiky. Co se ale týká iráckého aspektu, zdá se, že ačkoli někteří lidé hovoří o demokracii v Iráku, náhle jim vadí, že by na semináři vystupovali řečníci s nepohodlnými názory,“ řekl Právu. „My ale chceme hledat reálná řešení pro Irák a to by přece pomohlo i Američanům,“ dodal.
	To, že dosud nebyl zveřejněn soupis řečníků, je prý jen organizační záležitostí. „Rozhodně nic netajíme. Budeme seznam i přesný program formulovat teď o víkendu a v pondělí bude k dispozici,“ řekl. Na naléhání pak zmínil, že přijede například britský profesor iráckého původu Hajsam an-Náhí či politolog Bystřický.
	Levá z mírového fóra pro Právo popírala, že by do Prahy měli dorazit představitelé současné irácké opozice nebo že by se měly řešit náboženské otázky. Informace o politickém boji o konferenci ji vyděsila. „Jsou to intelektuálové, protisaddámovští disidenti, žijící dlouhodobě v zemích EU,“ popsala složení hostí s tím, že mají dorazit vysokoškolští profesoři z Británie, Francie, Nizozemska a ze Švédska.
	Kritický názor na zamýšlenou akci má také Irácké fórum, hlavní organizace Iráčanů usazených v Česku. „Hledání řešení pro Irák je samozřejmě záměr, pod nějž se můžeme podepsat,“ řekl Právu mluvčí fóra Ahmad al-Gari. „Jenže okolnosti toho semináře jsou velmi podezřelé a to vůbec nemluvím o tom, kdo to může financovat,“ dodal.
	Podle informací Práva z arabské komunity přitom Ismail ve fóru v minulosti sám působil, avšak poté se s organizací rozešel a založil své Českoiráckého sdružení. „Loni když fórum organizovalo odjezd českých Iráčanů k volbám do Vídně, Ismail uspořádal ve stejnou dobu trucakci, předvánoční besídku,“ řekl Právu pod podmínkou zachování anonymity jeden Arab. „Myslím, že to vypovídá o jeho vztahu k budování irácké demokracie dostatečně.“
	Podle informací Práva se už spor donesl do Evropského parlamentu. Někteří politici se v Praze tázali, zda se akce bude konat a zda nemají rušit letenky.



Na diskusi o Iráku se do Prahy chystají Saddámovi stoupenci
2.12.2006    ceskenoviny.cz    str. 00    Hlavní zprávy
    ČTK        
Praha - Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, která se má v české metropoli uskutečnit příští týden, patří podle České televize (ČT) mezi stoupence svrženého diktátora Saddáma Husajna. Na seznamu hostů jsou prý členové Saddámovy strany Baas. Televize to uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii.
 Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich za to dokonce hrozil trest smrti. Bezpečnostní informační služba (BIS) prý monitoruje pohyb osob, které by mohly být rizikem pro Českou republiku.
 "Ještě to můžeme posoudit. Pokud tam budou problematické osoby, tak není nutné jim dávat prostor," uvedl místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD), který převzal nad akcí záštitu.
 "My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé, nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou," řekl mluvčí BIS Jan Šubrt.
 Podle bývalého iráckého disidenta Maroofa Tahy existuje ale dokonce podezření, zda konferenci nepřipravila strana Baas.
 Proti konferenci již dříve protestovala ODS. Nelíbilo se jí, že Zaorálek nabídl jako místo jejího konání budovu Poslanecké sněmovny. Podle české diplomacie by konference nemusela prospět pozici České republiky v Iráku. Mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi.
 Znepokojení nad konáním konference už dříve vyjádřilo irácké velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás se kvůli konferenci obrátil na české ministerstvo zahraničí, protože mu vadilo, že organizátoři tají jména účastníků konference.
 Dvoudenní konferenci Pražská výzva pro Irák pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít by měla v sobotu 9. prosince.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=223757



ODS proti konferenci irácké opozice
2.12.2006    Lidové noviny    str. 05    Domov
    ČTK        
SNĚMOVNA

PRAHA Občanští demokraté mají výhrady k tomu, aby se v prostorách sněmovny konala konference Pražská výzva pro Irák. Konferenci má údajně přenášet televize Al-Džazíra a mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi. Záštitu nad akcí převzal místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby se na půdě Poslanecké sněmovny a pod záštitou vysokého ústavního činitele, kterým je místopředseda sněmovny Zaorálek, taková akce konala,“ řekl novinářům šéf poslanců ODS Petr Tluchoř. Také ministr zahraničí Alexandr Vondra nerad vidí, že se podobné setkání koná v českém parlamentu s požehnáním jeho představitelů. Znepokojení nad konáním konference vyjádřilo i irácké velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás kritizuje hlavně to, že organizátoři tají jména účastníků. Akci pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít má 9. prosince.



Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku
2.12.2006    blisty.cz    str. 00    
    Štěpán Kotrba        
Basra - Hassan Juma?a Awad - Sjednocené odbory ropných těžařůLživá obvinění médií a dezinformace předsedy poslaneckého klubu ODS se dotkla organizátorů i jejich některých hostí. 3. 12. 2006 ČT/ČTK/iHNed: Na konferenci Pražská výzva pro Irák se chystají Saddámovi stoupenci ZDEZDE tisková zpráva - dementi organizátorů
ZDE
Paradoxem je, že mezi akreditovanými na tuto konferenci jsou i Jana Adamcová z odboru zahraniční prezentace MZV, Ivana Červenková z mezinárodně právního odboru MZV či Gabriela Dlouhá z oddělení transformační spolupráce MZV, Pavel Barša, Jaroslav Bureš, Jan Eichler, Jan Karlas, Mesfin Gedlu a Veronika Bílková a další z Centra bezpečnostních analýz MZV či Jiří Brodský z z politického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Účast přislíbil i prof. Luboš Kropáček z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, doc. Miloš Mendel z Orientálního ústavu Akademie věd, Vlastimil Lorenz z odboru mimoevropských zemí MPO či dokonce i komentátor RFE Jefim Fištejn . Ladislav Jakl se nakonec omluvil... Konference se zúčastní též iráčtí intelektuálové, kteří žijí dlouhodobě v evropských zemích (Velká Británie, Švédsko, Nizozemí, Německo atd.). Jedná se o disidenty bývalého diktátorského režimu, kteří stojí mimo dnešní probíhající politický proces v Iráku a nejsou jeho součástí, sází na efektivní působení EU na poválečném iráckém dění a vidí, že EU může hrát v Iráku dnes mnohem významnější roli než doposud. Narozdíl od USA je EU je v dnešní době všestranně akceptovatelná u irácké společnosti. Česká republika může díky své bývalé roli při výstavbě iráckého průmyslu sehrát roli mostu. Akreditovaným a potvrzeným hostem je proto i náměstek ministra zahraničí David Gladiš, který má na starosti vnější ekonomické vztahy. A o ty právě jde. Obchodní firma jednoho ze spoluorganizátorů konference, Ismaila Faisala od městské rady Basry získala smlouvu na projektovou studii rekonstrukce Američany zničeného města. Takže je jasné, proč se proamerické části české politické reprezentace nehodí konání konference, která mimo navázání politického dialogu by napomohla rekonstrukci Iráku prostřednictvím českých firem - jiné rekontrukce, než jakou si představují USA. V Praze se má podle nich sejít koalice neposlušných. Všichni účastníci konference se podle organizátorů naprosto distancují od jakýchkoliv náznaků náboženského sektářství, které je dnes uplatňováno v Iráku. 
Seznamy hostů obsahují pouze jména lidí, kteří byli pozváni a svou účast potvrdili nebo doposud neodřekli.Seznam českých hostů konference Pražská výzva pro Irák ZDE
Seznam iráckých hostů konference Pražská výzva pro Irák ZDE


URL| http://www.blisty.cz/art/31581.html



ODS nechce konferenci
2.12.2006    Šíp    str. 02    Politika a události
    (čtk)        
Krátce z politiky

Praha - ODS má výhrady k tomu, aby se v prostorách sněmovny konala protiamerická konference Pražská výzva pro Irák. Má ji přenášet televize Al-Džazíra.



Pražská výzva pro Irák znepokojuje
2.12.2006    ČRo 6    str. 04    23:00 Zprávy
            
Zbyněk ŠTÍBR, moderátor
--------------------
Informace z domova. Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, která se má v české metropoli uskutečnit příští týden, patří podle České televize ke stoupencům svrženého diktátora Saddáma Husajna. Na seznamu hostů jsou podle iráckých exilových disidentů členové jeho strany Baas. Pořadatelé tvrdí, že údajní Saddámovi přívrženci se postavili proti režimu a některým prý za to hrozil trest smrti. Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, který převzal nad konferencí záštitu, uvedl, že problematické osoby by na ní nemusely dostat prostor. Podle české diplomacie by konference nemusela prospět naší pověsti v Iráku. Mají se jí účastnit i představitelé opozice, kteří kritizují americkou politiku v této zemi. Irácké velvyslanectví v Praze je konferencí znepokojeno.


Iráčtí odpůrci USA míří do Prahy
2.12.2006    Mladá fronta DNES    str. 01    Titulní strana
    JOSEF KOPECKÝ        
Praha - Je to sporná věc, ze které nemohou mít američtí spojenci Čechů radost.
	V Praze, přímo v sídle Sněmovny, se má konat seminář o budoucnosti Iráku nazvaný „Pražská výzva pro Irák“, kterého se mají zúčastnit i iráčtí exiloví odpůrci postupu Američanů v Iráku. Záštitu nad akcí převzal místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD. Politikům z ODS se to však nelíbí a proti akci protestují.
	Jeden ze dvou organizátorů akce, Faisal Ismaíl z Česko-iráckého sdružení, před pár dny v České televizi navrhoval, že by Američané a irácká vláda měli začít spolupracovat se členy zakázané strany někdejšího diktátora Saddáma Husajna. „Dosud jsme neobdrželi pozvánku na tuto akci, a nemůžeme proto hovořit o něčem, o čem nevíme,“ řekla včera mluvčí amerického velvyslanectví v Praze Victoria Silvermanová.
	„Na semináři se objeví Iráčané žijící v zahraničí - v Británii, Švédsku, Nizozemsku i v Česku. Pozvána byla i zahraniční média, televize Al-Džazíra a Al-Arabíja,“ řekla včera MF DNES Vladimíra Levá z pořádajícího Českého mírového fóra.
Pokračování na str. A2

Iráčtí odpůrci USA v Praze
Místopředseda Sněmovny Zaorálek převzal záštitu nad jejich konferencí

Pokračování ze str. 1
Na konání akce v Praze si stěžoval na ministerstvu zahraničí irácký velvyslanec v Praze Zía Hádí Mahmúd Dabás. Rozpaky nad akcí netají šéf diplomacie Alexandr Vondra. „Je lepší takovou akci nespojovat se Sněmovnou,“ míní Vondra.
	Podle něj by se akce mohly zúčastnit některé „vyhraněné skupiny“. Na konferenci mají přijet i „intelektuálové, kteří se buď neztotožňují s dnes probíhajícím procesem v Iráku, nebo stojí mimo něj“. Vyplývá to z dopisu, který dostal od pořadatelů akce místopředseda Sněmovny Zaorálek a do něhož měla MF DNES možnost nahlédnout.
	Složení pořadatelé slibují pestré - pozváni jsou údajně i disidenti proti režimu Saddáma Husajna. A námět semináře? Akce má podle dopisu „hledat reálné východisko ze zkázy, ve které se nyní Irák a irácký lid nacházejí“. Jedna z pořadatelek akce, Vladimíra Levá z Českéhomírového fóra, ke svým osobním pohnutkám, proč takovou akci pomáhá organizovat, MF DNES řekla, že její první muž byl Iráčan. „Máme z toho strach, celá akce může Česko poškodit, protože může vyvolat dojem, že naše země zpochybňuje svou oficiální politiku vůči Iráku,“ shrnul postoj odpůrců konference ve Sněmovně šéf poslanců ODS Petr Tluchoř.
	Místopředseda Sněmovny a stínový ministr zahraničí ČSSD Lubomír Zaorálek to, že nad akcí převzal záštitu, zatím hájí. „Vnímám tu akci jen jako jeden z příspěvků k diskusi o budoucnosti Iráku,“ řekl včera Zaorálek. Prý mu byl slíben jmenovitý seznam účastníků, ale zatím ho nedostal. „Až se na seznam podívám, teprve se rozhodnu, co dál. Nechci, aby toto téma rozdělovalo Sněmovnu,“ uvedl Zaorálek.

***

Arabská CNN Televize Al-Džazíra bývá nazývána arabskou CNN, protože jeden z jejích kanálů přináší jen zpravodajství. Televize na sebe upozornila po útocích na New York v září 2001 - od té doby několikrát vysílala nahrávky s Usámou bin Ládinem vyhrožujícím dalšími útoky. Televize sídlí v Kataru a má několik kanálů v arabštině.



Pražská konference o Iráku
2.12.2006    ČT 24    str. 01    19:15 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, bude tu příští týden, patří mezi stoupence svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas. Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec.

Martin RUSEK, redaktor
--------------------
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být podle irácké ambasády v Praze i bývalí členové Saddámovy strany Baas. Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí, a ostražité jsou i tajné služby. 

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba 
--------------------
My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou.

Lenka TICHÁ, redaktorka
--------------------
Za bezpečnostní riziko považuje pražskou konferenci i bývalý irácký disident Maroof Taha.

Maroof TAHA, bývalý irácký disident 
--------------------
/Nesrozumitelné/ který žije v Holandsku. To je známá firma. Dodnes hájí Saddáma.

Martin RUSEK, redaktor
--------------------
Na oficiálním seznamu hostů jsou podle Iráčanů žijících ve Velké Británii nejmíň čtyři další stoupenci strany Baas. Jeden z nich, šajch Mohamed Šurmaj al Kosaj, prý navíc aktivně vystupuje proti demokratizaci Iráku. 

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba
--------------------
Pokud jaksi takový člověk k nám vstoupí, tak já mohu ujistit, že jeho aktivity, kontakty a chování máme pod kontrolou. A v případě, že by začal ohrožovat naši bezpečnost, neujde naší pozornosti. A služba ve spolupráci s policií potom přijme kroky, které případné riziko eliminují. 

Lenka TICHÁ, redaktorka
--------------------
Pořadatelé konference se brání. Profesor Haitham Alnahi, kterého krajané označili za baasistu, byl podle nich odsouzen za Saddámova režimu v nepřítomnosti k trestu smrti. A i další účastníci konference se prý postavili proti Husajnovi.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Ještě to můžeme posoudit s panem velvyslancem. A pokud jsou tam problematické osoby a ..., tak není důvod jim dávat prostor. Kdyby nebyla dohoda, tak se konference konat nemusí.

Martin RUSEK, redaktor
--------------------
Podle Maroofa Tahy má dokonce celou akci financovat Saddámova rodina.

Maroof TAHA, bývalý irácký disident
--------------------
Odkud maj peníze? Kdo to financuje? Strana Baas, dcera Saddáma, která žije v Jordánsku. 

Lenka TICHÁ, redaktorka
--------------------
Kromě Iráčanů žijících v Česku se proti konání konference v Praze bouří také poslanci ODS. Ti chtějí, aby sociální demokracie setkání s Iráčany na půdě českého parlamentu zrušila.


Pražská konference o Iráku
2.12.2006    ČT 1    str. 01    19:15 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, bude tu příští týden, patří mezi stoupence svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas. Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec.

Martin RUSEK, redaktor
--------------------
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být podle irácké ambasády v Praze i bývalí členové Saddámovy strany Baas. Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí, a ostražité jsou i tajné služby. 

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba 
--------------------
My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou.

Lenka TICHÁ, redaktorka
--------------------
Za bezpečnostní riziko považuje pražskou konferenci i bývalý irácký disident Maroof Taha.

Maroof TAHA, bývalý irácký disident 
--------------------
/Nesrozumitelné/ který žije v Holandsku. To je známá firma. Dodnes hájí Saddáma.

Martin RUSEK, redaktor
--------------------
Na oficiálním seznamu hostů jsou podle Iráčanů žijících ve Velké Británii nejmíň čtyři další stoupenci strany Baas. Jeden z nich, šajch Mohamed Šurmaj al Kosaj, prý navíc aktivně vystupuje proti demokratizaci Iráku. 

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba
--------------------
Pokud jaksi takový člověk k nám vstoupí, tak já mohu ujistit, že jeho aktivity, kontakty a chování máme pod kontrolou. A v případě, že by začal ohrožovat naši bezpečnost, neujde naší pozornosti. A služba ve spolupráci s policií potom přijme kroky, které případné riziko eliminují. 

Lenka TICHÁ, redaktorka
--------------------
Pořadatelé konference se brání. Profesor Haitham Alnahi, kterého krajané označili za baasistu, byl podle nich odsouzen za Saddámova režimu v nepřítomnosti k trestu smrti. A i další účastníci konference se prý postavili proti Husajnovi.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Ještě to můžeme posoudit s panem velvyslancem. A pokud jsou tam problematické osoby a ..., tak není důvod jim dávat prostor. Kdyby nebyla dohoda, tak se konference konat nemusí.

Martin RUSEK, redaktor
--------------------
Podle Maroofa Tahy má dokonce celou akci financovat Saddámova rodina.

Maroof TAHA, bývalý irácký disident
--------------------
Odkud maj peníze? Kdo to financuje? Strana Baas, dcera Saddáma, která žije v Jordánsku. 

Lenka TICHÁ, redaktorka
--------------------
Kromě Iráčanů žijících v Česku se proti konání konference v Praze bouří také poslanci ODS. Ti chtějí, aby sociální demokracie setkání s Iráčany na půdě českého parlamentu zrušila.


* Stop konferenci
2.12.2006    Aha!    str. 02    Politika
    (čtk)        
Krátce z politiky

PRAHA - ODS má výhrady k tomu, aby se ve Sněmovně konala konference Pražská výzva pro Irák. Má ji přenášet i arabská televize Al-Džazíra a zúčastní se jí i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku.



Konferenci nechtějí
2.12.2006    Blesk    str. 02    Politika
    (čtk)        
PRAHA - Místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) včera pěkně naštval občanské demokraty a iráckého velvyslance v Praze. A to tím, že na půdě sněmovny podporuje uspořádání konference Pražská výzva pro Irák, které by se měly účastnit i irácké opoziční skupiny kritizující americkou politiku ve své zemi. 



Strana Baas
2.12.2006    ČT 1    str. 02    19:15 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je zmiňovaná strana Baas vlastně zač? Za Saddáma byla v Iráku jediná. Po jeho svržení v roce 2003 přišel zákaz. Zatím naposled se socialistická strana arabské obrody ozvala minulý měsíc, když pohrozila útokem na Bagdád, pokud Husajn skončí na popravišti.

Vendula KREJČOVÁ, redaktorka
--------------------
Konec šedesátých let minulého století. O získání moci v Iráku usiluje Saddám Husajn. V roce 1979 se mu to daří, nechává se zvolit prezidentem. Strana Baas se stává vládní a jedinou stranou v zemi. Saddám Husajn v jejím čele má jasný cíl - stát se světovým vůdcem arabského lidu. Politickou opozici zastrašuje vraždami, mučením nebo sexuálními útoky proti ženám politických oponentů. Odhady mluví o desetitisících popravených. V roce 1980 začíná osmiletá válka v Íránu. V srpnu 1990 Irák napadá Kuvajt. Ani po skončení války s katastrofální porážkou Husajnovy armády není jeho režim svržen, pokračuje dál. Projevit nesouhlas se Saddámem Husajnem nebo se stranou Baas v té době znamená sebevraždu. Husajnovy vojenské jednotky povraždí třicet až padesát tisíc Iráčanů, kteří proti němu povstali. Až po deseti letech od konce války v Zálivu a teprve když Spojené státy vyhlásí válku proti světovému terorismu je Husajnův režim v roce 2002 obviněn z nedodržování sankcí OSN. Saddám Husajn je svržen. Několik měsíců se skrývá na neznámém místě. V polovině listopadu 2003 je dopaden a strana Baas zakázána. Opozice ji rozpouští. Takzvanou debaasifikací, tedy očištěním státní správy od členů strany, se v současné době zabývá i zvláštní komise.


Na diskusi o Iráku se do Prahy chystají Saddámovi stoupenci
2.12.2006    ceskenoviny.cz    str. 00    z domova
    ČTK        
Praha - Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, která se má v české metropoli uskutečnit příští týden, patří podle České televize (ČT) mezi stoupence svrženého diktátora Saddáma Husajna. Na seznamu hostů jsou prý členové Saddámovy strany Baas. Televize to uvedla s odvoláním na irácké disidenty žijící v Británii.
 Pořadatelé konference se brání a tvrdí, že údajně Saddámovi stoupenci se prý také postavili proti režimu a některým z nich za to dokonce hrozil trest smrti. Bezpečnostní informační služba (BIS) prý monitoruje pohyb osob, které by mohly být rizikem pro Českou republiku.
 "Ještě to můžeme posoudit. Pokud tam budou problematické osoby, tak není nutné jim dávat prostor," uvedl místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD), který převzal nad akcí záštitu.
 "My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé, nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou," řekl mluvčí BIS Jan Šubrt.
 Podle bývalého iráckého disidenta Maroofa Tahy existuje ale dokonce podezření, zda konferenci nepřipravila strana Baas.
 Proti konferenci již dříve protestovala ODS. Nelíbilo se jí, že Zaorálek nabídl jako místo jejího konání budovu Poslanecké sněmovny. Podle české diplomacie by konference nemusela prospět pozici České republiky v Iráku. Mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi.
 Znepokojení nad konáním konference už dříve vyjádřilo irácké velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás se kvůli konferenci obrátil na české ministerstvo zahraničí, protože mu vadilo, že organizátoři tají jména účastníků konference.
 Dvoudenní konferenci Pražská výzva pro Irák pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít by měla v sobotu 9. prosince.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=223757



Na pražské konferenci o Iráku mají být stoupenci Husajna
2.12.2006    ČT 1    str. 02    23:00 Zprávy
            
Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být podle irácké ambasády stoupenci svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas. Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec. Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí a ostražité jsou i tajné služby.


Al Džazíra do parlamentu nepatří
2.12.2006    neviditelnypes.cz    str. 00    Neviditelný pes / Politický cirkus
    Aston        
Nějaká Pražská výzva pro Irák se může pořádat kdekoli jinde, ne v parlamentě. Pro to, aby se konala v parlamentě, je zřejmě jediný důvod - protiamerické politické přesvědčení Lubomíra Zaorálka, který nad podnikem v uvozovkách převzal záštitu.

On nemá co přebírat záštity. Jako místopředseda parlamentu má dbát na to, aby parlament dělal, co dělat má a za co je poplatníky placen. Nota bene, ten parlament, který už půl roku nedělá nic, co by stálo za fajfku tabáku - je to momentálně nejmizernější a nejméně efektivní instituce ve státě. To by asi bylo dobré těm pánům a též dámám opakovat na každém kroku: jste paraziti, nepracujete, neodevzdáváte žádnou práci. Rvete se o podíl na moci, o podíl z veřejných peněz. Škodíte samotnému principu demokracie, principu zastupitelské demokracie, protože svou umanutostí, neschopností dělného přístupu ji zpochybňujete.

Konkrétní příklad? Nechť pan Paroubek vysvětlí, proč nesmí zelení být účastni na vládě. Proč jenom lidovci. Proč ne zelení, u všech rohatých?


URL| http://neviditelnypes.zpravy.cz/al-dzazira-do-parlamentu-nepatri-dow-/p_cirkus.asp?c=A061201_214230_p_cirkus_nef



Strana Baas
2.12.2006    ČT 24    str. 02    19:15 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je zmiňovaná strana Baas vlastně zač? Za Saddáma byla v Iráku jediná. Po jeho svržení v roce 2003 přišel zákaz. Zatím naposled se socialistická strana arabské obrody ozvala minulý měsíc, když pohrozila útokem na Bagdád, pokud Husajn skončí na popravišti.

Vendula KREJČOVÁ, redaktorka
--------------------
Konec šedesátých let minulého století. O získání moci v Iráku usiluje Saddám Husajn. V roce 1979 se mu to daří, nechává se zvolit prezidentem. Strana Baas se stává vládní a jedinou stranou v zemi. Saddám Husajn v jejím čele má jasný cíl - stát se světovým vůdcem arabského lidu. Politickou opozici zastrašuje vraždami, mučením nebo sexuálními útoky proti ženám politických oponentů. Odhady mluví o desetitisících popravených. V roce 1980 začíná osmiletá válka v Íránu. V srpnu 1990 Irák napadá Kuvajt. Ani po skončení války s katastrofální porážkou Husajnovy armády není jeho režim svržen, pokračuje dál. Projevit nesouhlas se Saddámem Husajnem nebo se stranou Baas v té době znamená sebevraždu. Husajnovy vojenské jednotky povraždí třicet až padesát tisíc Iráčanů, kteří proti němu povstali. Až po deseti letech od konce války v Zálivu a teprve když Spojené státy vyhlásí válku proti světovému terorismu je Husajnův režim v roce 2002 obviněn z nedodržování sankcí OSN. Saddám Husajn je svržen. Několik měsíců se skrývá na neznámém místě. V polovině listopadu 2003 je dopaden a strana Baas zakázána. Opozice ji rozpouští. Takzvanou debaasifikací, tedy očištěním státní správy od členů strany, se v současné době zabývá i zvláštní komise.


Sněmovna pohostí iráckou opozici, ODS protestuje
1.12.2006    iHNed.cz    str. 00    Cesko.iHNed.cz
    jos-iHNed, čtk        
Praha 1. prosince
Konferenci zaštítí místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek. Občanští demokraté se obávají, že akce může vyvolat politický střet.

Konference Pražská výzva pro Irák, která se má konat v prostorách sněmovny, by nemusela prospět pozici České republiky v Iráku, uvádí česká diplomacie. Konferenci má údajně přenášet arabská televize Al-Džazíra a mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi. Záštitu nad akcí převzal místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Střety před objektivy Al-Džazíry 
Znepokojení nad konáním konference vyjádřilo irácké velvyslanectví v Praze a výhrady k ní mají i občanští demokraté. Na konferenci se mají objevit i některé exilové skupiny, a pokud akci televize odvysílá v Iráku, nemusí to být v souvislosti s českou přítomností v Iráku úplně šťastné, řekla mluvčí ministerstva Zuzana Opletalová.

"Považoval bych za vhodnější, aby se to konalo mimo půdu sněmovny, pokud to má snímat Al-Džazíra a pokud se toho má účastnit nebo to dokonce spoluorganizovat jedna z těch exilových skupin," uvedl ministr zahraničí Alexandr Vondra.
Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás se kvůli konferenci obrátil na náměstka ministra zahraničí Jaroslava Baštu. Velvyslanci hlavně vadí, že organizátoři tají jména účastníků konference.

Avizovaná konference vyvolala spor mezi poslanci, jednoznačně proti jejímu konání v sídle parlementu se postavili zástupci ODS. "Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby na půdě Poslanecké sněmovny a pod záštitou vysokého ústavního činitele, kterým je místopředseda sněmovny Zaorálek, se taková akce konala," řekl šéf poslanců ODS Petr Tluchoř.
Zaorálek přiznal, že zatím nezná přesný seznam účastníků konference. Jejím záměrem podle něj je podpořit prosazování evropských hodnot a vlivu EU v Iráku. Zdůraznil, že nechce v souvislosti s konferencí vyvolávat politické střety. Seznam účastníků proto chce s ODS projednat. "Pokud nemáme zájem, aby se tady třeba prezentovali saddámovci, pokud nemáme zájem, aby se konference stala propagací, která by odmítala současné legitimně zvolené irácké vedení, tak se určitě dohodneme," řekl.

Irák jako Tibet...
Spornou konferenci podle ODS pomáhal organizovat i poslanecký klub KSČM. Jeho předseda Pavel Kováčik to ale popřel. "Poslanecký klub KSČM ani já osobně jsme žádnou takovou iniciativu neprojednávali, ani to neorganizujeme," řekl. Proti tomu, aby se ve sněmovně scházela irácká opozice, ale Kováčik nic nemá. "Různé politické strany i na půdě parlamentu pořádají podobná setkání a akce, třeba vícekrát opakované akce týkající se Tibetu, kde je rovněž podpora opozičních skupin vůči oficiální vládě Čínské lidové republiky," uvedl. 

Dvoudenní konferenci Pražská výzva pro Irák pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít by měla v sobotu 9. prosince.


URL| http://Cesko.iHNed.cz/?m=d&article[id]=19882950



Protiamerická irácká opozice chce jednat v Praze
1.12.2006    ČT 1    str. 01    19:15 Události
            
Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, máme pro vás Události.

Roman PISTORIUS, moderátor
--------------------
Vítáme vás.
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
--------------------
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
--------------------
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Pokud se to nepovede, pokud se shodneme na tom, že nemáme, že není dostatečně připravena tato konference, tak se konat nebude.

redaktor
--------------------
Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobná není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
--------------------
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
--------------------
Jsou to povětšinou disidenti bývalého Saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Vůbec nevím, kdo má na konferenci přijet, nejsou pozváni ani současní poslanci iráckého parlamentu.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
--------------------
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

Roman PISTORIUS, moderátor
--------------------
Kde bude nakonec konference irácké opozice a proč si podrobnosti nezjistil místopředseda sněmovny dřív, na to se přímo Lubomíra Zaorálka budou ptát i Události, komentáře na tomto programu ve dvacet dva třicet.

redaktor
- Martin RUSEK, redaktor
- František KRAMÁŘ, redaktor
- Daniel TAKÁČ, redaktor


Hádky kolem schůzky iráckých exulantů ve sněmovně
1.12.2006    Prima TV    str. 07    19:00 1. ZPRÁVY
            
Petr TICHÝ, moderátor
--------------------
Čeští politici si hádky neodpustili ani dnes. Našli si pouze nové téma. V Poslanecké sněmovně si mají dát sraz iráčtí exulanti, setkání má přenášet katarská televize Al-Džazíra a spor na světě. Celou akci nazvanou Pražská výzva pro Irák prý pořádá komunistický poslanecký klub a záštitu nad ní převzal místopředseda sněmovny Zaorálek. Vše by se možná odehrálo v tichosti, kdyby se neozvali občanští demokraté. Těm se nelíbí, že by měli přijet i lidé, kteří v Iráku bojují proti současnému proamerickému režimu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
--------------------
Lubomír Zaorálek má jasno - mělo by se jednat o mírumilovnou konferenci lidí, kteří utekli před režimem Saddáma Husajna.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Na mě se sice obrátila skupina iráckých emigrantů a zároveň českých odborníků, většinou na iráckou problematiku.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
--------------------
Ale ODS má prý jiné informace. Prý by mohli přijet i přívrženci Saddáma Husajna.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničí /nestraník/
--------------------
Pokud se toho má účastnit jedna z těch exilových skupin, tak považoval bych za vhodnější, aby to bylo jinde.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Podle informací, které já mám k dispozici, tak to organizuje poslanecký klub KSČM.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
--------------------
Jenže KSČM se dušuje o podobné akci nic neví.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
--------------------
Jste mě zaskočili, protože o té akci nemám bližší informace.

Václav EXNER, poslanec /KSČM/
--------------------
Dostal jsem na to pozvánku, že je to konference pod záštitou pana místopředsedy Zaorálka.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
--------------------
Kdo tedy nakonec opravdu přijede, v tom nemá jasno ani sám Lubomír Zaorálek, i když už podal žádost, aby sněmovna konferenci hostila. Mlčení kolem jmen účastníků se ostatně nelíbí ani iráckému velvyslanci.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ta irácká skupina slíbila, že mi dodá seznam těch, kteří by měli na té konferenci vystoupit, eventuálně se jí účastnit. Já ale jsem ten seznam do této chvíle neobdržel.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
--------------------
Zda se nakonec Iráčané skutečně na oficiálně konferenci ve sněmovně sejdou, se ukáže v pondělí. ODS je ale odhodlána za každou cenu celou akci zablokovat.


Ve sněmovně má být protiamerická konference
1.12.2006    lidovky.cz    str. 00    Lidovky / Domov
    Lidovky.cz, ČTK        
V prostorách Poslanecké sněmovny se má uskutečnit konference s účastí protiamerických opozičních iráckých skupin. Událost má přenášet arabská televize Al-Džazíra. Poslanci ODS s tím nesouhlasí.

Občanští demokraté mají výhrady k tomu, aby se v prostorách Poslanecké sněmovny konala konference Pražská výzva pro Irák. Konferenci má údajně přenášet televize Al-Džazíra a mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi. Záštitu nad akcí převzal místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD).
 
 "Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby na půdě Poslanecké sněmovny a pod záštitou vysokého ústavního činitele, kterým je místopředseda sněmovny Zaorálek, se taková akce konala," řekl dnes novinářům šéf poslanců ODS Petr Tluchoř. Také ministr zahraničí Alexandr Vondra nerad vidí, že se podobné setkání koná v českém parlamentu s požehnáním jeho představitelů.
 
 "Považoval bych za vhodnější, aby se to konalo mimo půdu sněmovny, pokud to má snímat Al-Džazíra a pokud se toho má účastnit nebo to dokonce spoluorganizovat jedna z těch exilových skupin," uvedl Vondra.
 
 Zaorálek přiznal, že zatím nezná přesný seznam účastníků konference. Jejím záměrem podle něj je podpořit prosazování evropských hodnot a vlivu Evropské unie v Iráku. Zdůraznil přitom, že nechce v souvislosti s konferencí vyvolávat politické střety. Seznam účastníků proto chce s ODS projednat. 
 
 "Pokud nemáme zájem, aby se tady třeba prezentovali saddámovci, pokud nemáme zájem, aby se konference stala propagací, která by odmítala současné legitimně zvolené irácké vedení, tak se určitě dohodneme," řekl. Dvoudenní konferenci Pražská výzva pro Irák pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít by měla v sobotu 9. prosince. 


URL| http://lidovky.zpravy.cz/ve-snemovne-ma-byt-protiamericka-konference-fzv-/ln_domov.asp?c=A061201_160607_ln_domov_fho



Konference o Iráku na půdě Poslanecké sněmovny
1.12.2006    ČT 1    str. 02    22:30 Události, komentáře
            
UDÁLOSTI DNE

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze. Na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Lubomír Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
--------------------
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám jí odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
--------------------
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec. Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobně není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
--------------------
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
--------------------
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
--------------------
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

ROZHOVOR

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Na lince je místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo, konference se má konat už za týden. Není to trochu pozdě teď zjišťovat, kdo vlastně přijede a jestli tam bude i protiamerická irácká opozice?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, já nevím, jestli teď jsem schopen vyjasnit..., haló ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, slyšíme vás, my vám slyšíme.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Ano, ano, já nevím, jestli jsem schopen vyjasnit všechny ty nepřesnosti, které zazněly, protože jich bylo velké množství. Především ta konference se připravuje zhruba měsíc. Měsíc mě organizátoři informují o tom, jak probíhají přípravy. Velká část toho seznamu je dneska známá. Za českou stranu je to těch sedmdesát, zhruba sedmdesát hostů, za stranu iráckou z celé Evropy, převážně z Británie, Švédsko, Holandsko, se jedná asi i patnáct, sedmnáct hostů. Já jsem v průběhu dneška dostal už definitivní seznam. Prozatím jsem měl pouze předběžný těch zvaných a mohu říct, že v této chvíli je k dispozici vlastně kompletní seznam.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, spory o to, jestli tam bude ...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Já bych rád řekl ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo nebude ta irácká protiamerická opozice, proti čemuž protestuje irácký velvyslanec, ministr zahraničních věcí, o to jde.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Víte, mě trochu udivuje to, co jsem slyšel říct pana velvyslance, protože jsem se s ním sešel a já jsem se s ním dohodl, že bude na té konferenci participovat a on s tou konferencí souhlasil. Dokonce jsme se dohodli, že by se mohla pořádat řada podobných konferencí. Plánovali jsme pozvat také poslance z Iráku a i představitele exekutivy. Tak já mám dojem, že tady je asi celá řada nedorozumění, které jsou docela zbytečná. Já dneska vím, že televize Al-Džazíra se té konference například nezúčastní a stejně tak si myslím, že pan velvyslanec bude velmi rychle obeznámen i s tím definitivním seznamem, který jsem dneska obdržel. Takže já tady ty výrazy, že opozice přijede, podle mě pokládám za nepřesné, nevím přesně, kde vznikly. Byl bych rád, kdyby se sedlo k jednomu stolu a ujasnilo se a, všechny tady tyhle nepřesnosti, které během dneška znějí, se prostě vyjasnily. Dovedu si představit ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A co tedy budete dělat? Pokusíte se to teď prokomunikovat, nebo rovnou zrušíte konání konference na půdě Poslanecké sněmovny?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Já, já předpokládám, že všichni, kdo, kdo byli pozváni, i pan velvyslanec, představitelé politických stran, dostanou také nebo budou mít k dispozici ty seznamy, které už teď jsou hotové, a že bude možné posoudit přesně, jestli je pravda to, co se říká, že se tady chystá nějaké opoziční setkání. Já si myslím, že to pravda není. Na tom setkáním by měla promluvit celá řada velmi známých odborníků, expertů, jako to, co se vytvořilo jako mýtus kolem toho, je pro mě trošku nepochopitelné. Já pouze věřím, že se to podaří rychle vyjasnit, že konference bude a že bude prostě jedna z těch akcí, které podle mě je docela dobré, aby se v naší zemi konaly, protože tím dáváme najevo zájem o situaci například v zemi, ve které je dnes velmi složitá situace, a my bychom měli uvažovat také o tom, jak jí pomoci.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo, děkuji vám, přeju hezký večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Taky, na shledanou, pěkný večer.

redaktor
- Daniel TAKÁČ, redaktor
- Martin RUSEK, redaktor
- František KRAMÁŘ, redaktor


Seminář o Iráku vyvolal dusno mezi ODS a ČSSD
1.12.2006    novinky.cz    str. 00    Domácí
    ada, nig, trj,Právo        
Nebývalé dusno v politických kuloárech vyvolal nenápadný papír, na němž tajemnice místopředsedy Sněmovny Lubomíra Zaorálka žádá vedoucího kanceláře Sněmovny o souhlas s konáním semináře "Pražská výzva pro Irák". Interní sněmovní dokument novinářům poskytl šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř a spustil tak kolotoč vzájemného napadání. Kdo ví, jestli ne mezinárodní skandál.

Oč jde? Na Zaorálka se obrátila dvě sdružení: České mírové fórum a Česko-irácké sdružení jejich představitelé Vladímíra Levá a Ismail Faisal. Požádali ho, aby nad seminářem, který by se 9. a 10. prosince konal ve Sněmovně, převzal záštitu a Zaorálek jim vyhověl. Tluchoř řekl, že se o věci dozvěděl od ministerstva zahraničí a hned kontaktoval ČSSD.
 "Vidíme v tom samozřejmě veliké riziko a veliký problém," uvedl šéf poslanců ODS s tím, že by se taková akce neměla konat v českém parlamentu pod Zaorálkovou záštitou. "Naším záměrem bude, aby tahle akce na půdě Poslanecké sněmovny v Praze rozhodně nebyla. Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, už tímto se chci od toho výrazně za ODS distancovat," uvedl Tluchoř s tím, že podle jeho informací akci organizuje KSČM. Šéf komunistů Vojtěch Filip to důrazně popřel. 
Vondra proti konání ve Sněmovně Méně kritický než Tluchoř byl ministr zahraničí a senátor za ODS Alexandr Vondra: "Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou." "Slyšel jsem, že se tu má konat konference za účasti jedné skupiny irácké opozice natáčená Al-Džazírou a vyslovil jsem svůj názor, že bych byl raději, kdyby to bylo někde jinde, mimo tuto budovu," přiblížil Vondra, jemuž jde především o českou misi v Iráku.
 O možném bezpečnostním riziku Vondra nechtěl spekulovat. "Já si myslím, že konference, kterých se účastní některé vyhraněné skupiny, je lepší nespojovat řekněme s oficiální budovou, ale to je můj názor." Podle informací Práva se už spor donesl do Evropského parlamentu, některé politiky zaskočil nový předmět českého politického boje a začali se v Praze dotazovat, zda se akce bude vůbec konat a zda nemají rušit letenky.
 Zaorálek, o němž se spekuluje, že by v případné vládě ODS s ČSSD a KDU-ČSL mohl být ministrem zahraničí a snad i vicepremiérem a současně v kuloárech kolují informace o jeho nepřijatelnosti pro ODS, ale nevidí na konferenci nic špatného. Čeští odborníci i Iráčané žijící v emigraci se na něj obrátili s myšlenkou, aby se v Iráku více prosazovaly evropské hodnoty a ne pouze rozdělení na náboženském principu, které zemi štěpí. "Bylo to za evropštější poměry v Iráku," poznamenal pro Právo Zaorálek a dodal: "V žádném případě nemám důvod dávat tady prostor nějakým saddámovců. Aby si tady dělali schůzku exponenti bývalého režimu, o to nestojím."
 Připustil však, že irácká strana měla předat seznam účastníků, což se nestalo.
Stop protisaddámovcům? Na otázku, zda není riskantní dávat záštitu nad akcí, o jejíž účastnících nic neví, řekl, že cíle, ani účast českých odborníků mu nepřipadaly špatné. "Myslím, že ta debata se mohla konat, ale jestli oni nejsou schopni splnit to co slíbili, tak si myslím, že se to problematizuje," prohlásil Zaorálek. Rezervovaný postoj k věci zaujal šéf ČSSD Jiří Paroubek. "Já o tom nic nevím," sdělil Právu.
 Vladimíra Levá z mírového fóra pro Právo popřela, že by do Prahy měli dorazit představitelé současné irácké opozice, nebo že by se měly řešit náboženské otázky. Informace o politickém boji o konferenci ji vyděsila. A kdo tedy mají být účastníci? "Jsou to intelektuálové, protisaddámovští disidenti, žijící dlouhodobě v zemích EU," řekla Levá s tím, že na akci mají dorazit vysokoškolští profesoři z Velké Británie, Francie, Nizozemí a Švédska akademické obce. Levá vyloučila bezpečnostní riziko.
 "Sdružení podporuje úsilí iráckého lidu o dosažení a uplatnění lidských a občanských práv a všestranný svébytný rozvoj, spolupůsobí na poli humanitární pomoci iráckému lidu a napomáhá k lepší informovanosti české veřejnosti o dnešní realitě a aktuálnostech v Iráku," říkají oficiální stránky Česko-iráckého sdružení, jehož významným členem je i filosof prof. Erazim Kohák. České mírové fórum už pořádalo protiválečné diskuse, mj. v jednacím sále pražského zastupitelstva v hlavní budově radnice.


URL| http://www.novinky.cz/10/28/65.html



Protiamerická irácká opozice chce jednat v Praze
1.12.2006    ČT 24    str. 02    22:00 Zprávy
            
Michal SCHUSTER, moderátor
--------------------
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze, a to na půdě Poslanecké sněmovny a pod záštitou jejího místopředsedy, sociálního demokrata Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po ČSSD požadují, aby tento sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
--------------------
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
--------------------
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky /ČSSD/
--------------------
Pokud se to nepovede, pokud se shodneme na tom, že nemáme, že není dostatečně připravena ta konference, tak se konat nebude.

redaktor
--------------------
Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobná není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
--------------------
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
--------------------
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Vůbec nevím, kdo má na konferenci přijet, nejsou pozváni ani současní poslanci iráckého parlamentu.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
--------------------
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

Michal SCHUSTER, moderátor
--------------------
Kde nakonec bude konference irácké opozice a proč si místopředseda sněmovny nezjistil podrobnosti dřív, na to se Lubomíra Zaorálka zeptá už za chvíli Daniela Drtinová v Událostech, komentářích na ČT 1 a ČT 24. Začínají ve dvacet dva třicet.

redaktor
- Martin RUSEK, redaktor
- Daniel TAKÁČ, redaktor


Protiamerická irácká opozice chce jednat v Praze
1.12.2006    ČT 24    str. 01    19:15 Události
            
Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, máme pro vás Události.

Roman PISTORIUS, moderátor
--------------------
Vítáme vás.
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
--------------------
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
--------------------
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Pokud se to nepovede, pokud se shodneme na tom, že nemáme, že není dostatečně připravena tato konference, tak se konat nebude.

redaktor
--------------------
Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobná není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
--------------------
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
--------------------
Jsou to povětšinou disidenti bývalého Saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Vůbec nevím, kdo má na konferenci přijet, nejsou pozváni ani současní poslanci iráckého parlamentu.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
--------------------
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

Roman PISTORIUS, moderátor
--------------------
Kde bude nakonec konference irácké opozice a proč si podrobnosti nezjistil místopředseda sněmovny dřív, na to se přímo Lubomíra Zaorálka budou ptát i Události, komentáře na tomto programu ve dvacet dva třicet.

redaktor
- Martin RUSEK, redaktor
- František KRAMÁŘ, redaktor
- Daniel TAKÁČ, redaktor


Zaorálek zve do Sněmovny spornou konferenci o Iráku
1.12.2006    zpravy.iDNES.cz    str. 00    Zprávy / Domácí
    iDNES.cz, MF DNES, Radek Bartoníček, Josef Kopecký        
Významný sociální demokrat Lubomír Zaorálek pořádně naštval iráckého velvyslance i vládní občanské demokraty. Podporuje totiž uspořádání sporné konference o Iráku na půdě Sněmovny. Zástupci ODS tvrdí, že taková akce znamená pro zemi riziko, Zaorálek se brání, že zatím nemá seznam hostů.

Místopředseda Sněmovny Zaorálek se sice ke konferenci příliš nehlásí, jenže dokumenty ho usvědčují. "Já mám nad akcí pouze záštitu," tvrdí politik, který v minulosti několikrát kritizoval chování USA v Iráku.

Jenže dokument z jeho kanceláře svědčí o tom, že právě Zaorálek požádal vedení Sněmovny o to, aby kontroverzní akce proběhla právě tady. "Vážený pane kancléři, z pověření místopředsedy Sněmovny Zaorálka si vás dovoluji požádat o souhlas s konáním konference s názvem Pražská výzva pro Irák," stojí v žádosti, kterou napsala Zaorálkova asistentka.

Konference se má už příští víkend účastnit přes sedmdesát hostů. Mezi nimi i Iráčané, kteří kritizují působení USA ve své zemi. Akci pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum.

Máme z takové akce strach, tvrdí ODS Poslanci ODS proti takové akci hlasitě protestují, v pátek to dávali najevo v kuloárech Sněmovny.

"Máme z toho strach, celá akce může Česko poškodit, protože může vyvolat dojem, že naše země zpochybňuje svou oficiální politiku vůči Iráku. Zejména, pokud se má akce konat v parlamentu a ještě pod záštitou vysokého ústavního činitele," stěžoval si iDNES.cz předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.

"Je to pro naši zemi opravdu riziko," tvrdí Tluchoř, který už kvůli celé věci promluvil s předsedou poslaneckého klubu ČSSD Michalem Haškem. Chce, aby Hašek a další sociální demokraté Zaorálkovi jeho nápad rozmluvili.

"Myslím, že by taková akce měla být jinde než ve Sněmovně," připojil se ke kritickým hlasům ministr zahraničí za ODS Alexandr Vondra.

Irácký velvyslanec protestuje Podle informací iDNES.cz si na konání konference stěžuje samotný irácký velvyslanec v Praze. Navštívil ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně náměstka ministra Jaroslava Baštu, a nad konferencí vyjádřil znepokojení.

Tyto informace potvrdila iDNES.cz mluvčí ministerstva Zuzana Opletalová. "Panu velvyslanci hlavně vadí, že organizátoři konference tají jména účastníků," sdělila. 

Zaorálek: Chci nejdříve seznam hostů Lubomír Zaorálek se brání a tvrdí, že neví, kdo přesně na konferenci vystoupí. "Bylo mi slíbeno, že obdržím seznam účastníků. Zatím ho ale nemám," reaguje na kritiku. Teprve až tento seznam uvidí, rozhodne se prý, jestli nad akcí ve Sněmovně převezme záštitu.

Z jeho vyjádření ale vyplývá, že konferenci spíše podporuje. "Vnímám ji jako jeden z příspěvků k debatě o budoucnosti Iráku," říká.

Z Prahy má vysílat Al-Džazíra Zatím vše nasvědčuje tomu, že Iráčané v dolní parlamentní komoře vystoupí. Pokud tedy Zaorálek na poslední chvíli akci neodvolá. "Jestliže nad akcí převzal záštitu místopředseda Sněmovny, není důvod, proč by se nemohla uskutečnit," řekl iDNES.cz Roman Žamboch z tiskového oddělení Sněmovny.

Také samotný kancléř Petr Kynštetr proti akci nic nenamítá. "My zásadně neposuzujeme charakter akcí, které se tady uskutečňují," řekl MF DNES. 

Občanským demokratům vadí ještě jedna věc. Podle Tluchoře mají totiž informaci, že jednání má přenášet kontroverzní arabská stanice Al-Džazíra. "I tato informace svědčí o tom, co za akci se vlastně chystá," míní šéf poslanců ODS.

Pořadatelé akce MF DNES potvrdili, že Al-Džazíru opravdu pozvali. Stejně tak prý pozvali i mnoho dalších mezinárodních médií, protože v Praze vystoupí řada Iráčanů žijících po celém světě.

Organizátor: Jde nám o životy nevinných Hlavním organizátorem konference je předseda Česko-iráckého sdružení. Ten už před několika dny oznámil v České televizi, že konference bude v Praze, a to právě pod záštitou Zaorálka.

"Kdyby ta konference pomohla zachránit v Iráku byť jen jeden jediný nevinný život, tak jsme splnili úkol," řekl Ismail ke smyslu takové konference. "Tamní lidé říkají, že když jdou z domu ven, měli by si vzít úmrtní list. Americká administrativa už musí spolupracovat na nějakém kompromisu, jiné řešení není, věci se už nedají řešit násilím," stěžoval si Faisal Ismail.

Hned přišel s jedním návrhem - Američané i irácká vláda by podle něj měli začít spolupracovat s členy zakázané strany někdejšího diktátora Saddáma Husajna. "Já si to myslím," prohlásil v ČT. 


URL| http://zpravy.idnes.cz/zaoralek-zve-do-snemovny-spornou-konferenci-o-iraku-f9o-/domaci.asp?c=A061201_142245_domaci_rb



ODS proti konferenci v Poslanecké sněmovně
1.12.2006    ČRo 6    str. 06    18:10 Názory a argumenty
            
Petr HARTMAN, moderátor
--------------------
Občanští demokraté mají výhrady k tomu, aby se v prostorách Poslanecké sněmovny konala konference Pražská výzva pro Irák. Konferenci má údajně přenášet arabská televize Al-Džazíra a mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi. Samozřejmě, nejen tyto polemiky se dnes odehrávaly na půdě Poslanecké sněmovny. O dalším dění informuje Milan Bouška.

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
Poslanci se dnes také z úst ministra financí při projednávání zprávy o plnění Státního rozpočtu České republiky první poloviny roku dva tisíce šest dozvěděli, že výše deficitu tohoto roku může překročit výši sta miliard. Ministr Tlustý k tomu poznamenal.

Vlastimil TLUSTÝ, ministr financí /ODS/
--------------------
To není nové sdělení, to je opakované sdělení, už přibližně před měsícem nejméně bylo jasné, že deficit rozpočtu v letošním roce překročí sto miliard korun, je to vyvoláno zaprvé tím, že státní rozpočet zaplatil záruku České národní bance, to bylo patnáct miliard, za druhé všichni vědí, bylo nutné vyřešit problém chybějících téměř deseti miliard na výplatu starobních důchodů a také v průběhu roku došlo k několikerému navýšení platby státu za státní pojištěnce v systému zdravotního pojištění, to je částka, která také v letošním rozpočtu znamená skoro deset miliard, takže, když si sečtete patnáct, deset a deset, tak je to třicet pět miliard navíc, a protože rozpočet byl schválen s deficitem sedmdesát čtyři miliard, určité rezervy v něm byly, tak v žádném případě nestačily na třicet pět miliard zvýšených výdajů a v tuto chvíli je víceméně jasné, že deficit překročí částku sto miliard korun. 

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
Vy jste říkal, že nebude ani vybráno tolik, kolik se počítalo. Je to také možné?

Vlastimil TLUSTÝ, ministr financí /ODS/
--------------------
To je velká kuriozita z dílny sociální demokracie, od prvního ledna letošního roku totiž platí změněný systém výběru daně od živnostníků, osob samostatně výdělečně činných, když tady v Poslanecké sněmovně před necelými dvěma roky byla diskuse a velmi tvrdá diskuse na toto téma, tak to tady tehdejší sociálnědemokratická vláda zdůvodňovala nezbytností zvýšit příjmy od živnostníků a teď jsem tady právě uvedl, že výsledkem těch změn, ke kterým sociální demokracie přistoupila, je propad této daně, a to o více než jednu třetinu. Výběru této daně se dostává pod úroveň začátku tisíciletí a je to docela hezká ukázka toho, jak když se zvyšují sazby a přitvrzuje v daňové politice, tak výsledkem nejsou zvýšené příjmy, ale naopak příjmy snížené. 

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
Potud ministr financí Vlastimil Tlustý. Poslanecká sněmovna dnes projednala také informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o možnosti zřízení vojenské základny na území České republiky, o kterou požádali poslanci KSČM, a tak se očekávalo poměrně ideologicky zaměřené projednávání. Po vystoupení několika komunistických poslanců však Poslanecká sněmovna nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení, což uvítal především ministr zahraničí Alexandr Vondra, který projednání tohoto bodu zhodnotil následovně.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já si myslím, že je třeba informovat parlament, my na rozdíl od té minulé vlády to průběžně činíme, byli jsme ve všech zainteresovaných bodech, teď jsem dali informaci na plech, budeme v té otevřené politice pokračovat. Je to závažné rozhodování, které není zdaleka u konce. Myslím si, že se dneska sněmovna zachovala racionálně. My čekáme teď na ten postoj Spojených států a myslím si, že se ho nedočkáme asi do konce roku, že to spíš bude až začátkem toho příštího roku a pak je to samozřejmě na další diskusi.

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
V poslaneckých kuloárech se dnes objevila také informace, že by se na půdě Poslanecké sněmovny měla konat konference s názvem Pražská výzva pro Irák, které by se měla zúčastnit i blíže nespecifikovaná opoziční skupina a kterou by měla přenášet televize Al-Džazíra. Konference by se měla konat pod záštitou místopředsedy sněmovny Lubomíra Zaorálka, který také dopisem požádal kancléře sněmovny o umožnění konání této konference. Tato informace vzbudila poněkud značný rozruch a především poslanecký klub ODS v konání takové konference vidí jasné riziko, jak vyplývá ze slov předsedy klubu Petra Tluchoře.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu ODS
--------------------
Já jsem se o tom dozvěděl od zástupce ministerstva zahraničí a kontaktoval jsem hned předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby mi vysvětlil, jestli to je jejich akce nebo jak se k tomu oni staví, vidíme v tom samozřejmě veliké riziko a veliký problém, rozhodně nesouhlasíme s tím, aby na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou tak vysokého ústavního činitele, jakým je místopředseda Poslanecké sněmovny, aby se takováto akce, která má být údajně přenášena Al-Džazírou a evidentně do toho zapojena jedna skupina nějaké irácké opozice, aby se vydávala taková akce na půdě Poslanecké sněmovny snad za stanovisko Poslanecké sněmovny v českém parlamentu. Podle informací, které já mám k dispozici, tak to zorganizuje poslanecký klub KSČM údajně pod záštitou pana místopředsedy Zaorálka.

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
Tolik předseda klubu ODS Petr Tluchoř. Jisté riziko vidí v konání konference ovšem i ministr zahraničí Alexandr Vondra.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já jsem slyšel, že se tu má konat konference za účasti jedné skupiny irácké opozice a natáčená Al-Džazírou a vyslovil jsem svůj názor, že bych raději byl, kdyby to bylo někde jinde mimo tuto budovu, ale samozřejmě závisí na rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
Podle informací by za touto akcí měl stát i poslanecký klub KSČM, to však jeho předseda Pavel Kováčik kategoricky vyloučil. Nicméně na konání podobných akcí nevidí nic špatného.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
--------------------
Poslanecký klub KSČM ani já osobně jsme žádnou takovouto iniciativu neprojednávali a ani to neorganizujeme. Různé poslanecké kluby nebo různé politické strany i na půdě Parlamentu, pokud mě paměť neklame, pořádají různá podobná setkání a různé podobné akce, namátkou vzpomenu třeba vícekrát opakované akce týkající se Tibetu, kde je rovněž podpora opozičních skupin vůči oficiální Vládě Čínské lidové republiky a nikdo to za bezpečnostní riziko nikdy nepovažoval. 

Milan BOUŠKA, redaktor
--------------------
Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat příští týden, kdy na poslance čeká projednání klíčového zákona, kterým je rozpočet republiky na příští rok.

Petr HARTMAN, moderátor
--------------------
O dění v Poslanecké sněmovně informoval Milan Bouška.


Konference o Iráku na půdě Poslanecké sněmovny
1.12.2006    ČT 24    str. 02    22:30 Události, komentáře
            
UDÁLOSTI DNE

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze. Na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Lubomír Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
--------------------
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám jí odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
--------------------
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec. Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobně není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
--------------------
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
--------------------
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
--------------------
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
--------------------
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
--------------------
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

ROZHOVOR

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Na lince je místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo, konference se má konat už za týden. Není to trochu pozdě teď zjišťovat, kdo vlastně přijede a jestli tam bude i protiamerická irácká opozice?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, já nevím, jestli teď jsem schopen vyjasnit..., haló ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, slyšíme vás, my vám slyšíme.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Ano, ano, já nevím, jestli jsem schopen vyjasnit všechny ty nepřesnosti, které zazněly, protože jich bylo velké množství. Především ta konference se připravuje zhruba měsíc. Měsíc mě organizátoři informují o tom, jak probíhají přípravy. Velká část toho seznamu je dneska známá. Za českou stranu je to těch sedmdesát, zhruba sedmdesát hostů, za stranu iráckou z celé Evropy, převážně z Británie, Švédsko, Holandsko, se jedná asi i patnáct, sedmnáct hostů. Já jsem v průběhu dneška dostal už definitivní seznam. Prozatím jsem měl pouze předběžný těch zvaných a mohu říct, že v této chvíli je k dispozici vlastně kompletní seznam.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, spory o to, jestli tam bude ...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Já bych rád řekl ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo nebude ta irácká protiamerická opozice, proti čemuž protestuje irácký velvyslanec, ministr zahraničních věcí, o to jde.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Víte, mě trochu udivuje to, co jsem slyšel říct pana velvyslance, protože jsem se s ním sešel a já jsem se s ním dohodl, že bude na té konferenci participovat a on s tou konferencí souhlasil. Dokonce jsme se dohodli, že by se mohla pořádat řada podobných konferencí. Plánovali jsme pozvat také poslance z Iráku a i představitele exekutivy. Tak já mám dojem, že tady je asi celá řada nedorozumění, které jsou docela zbytečná. Já dneska vím, že televize Al-Džazíra se té konference například nezúčastní a stejně tak si myslím, že pan velvyslanec bude velmi rychle obeznámen i s tím definitivním seznamem, který jsem dneska obdržel. Takže já tady ty výrazy, že opozice přijede, podle mě pokládám za nepřesné, nevím přesně, kde vznikly. Byl bych rád, kdyby se sedlo k jednomu stolu a ujasnilo se a, všechny tady tyhle nepřesnosti, které během dneška znějí, se prostě vyjasnily. Dovedu si představit ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A co tedy budete dělat? Pokusíte se to teď prokomunikovat, nebo rovnou zrušíte konání konference na půdě Poslanecké sněmovny?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Já, já předpokládám, že všichni, kdo, kdo byli pozváni, i pan velvyslanec, představitelé politických stran, dostanou také nebo budou mít k dispozici ty seznamy, které už teď jsou hotové, a že bude možné posoudit přesně, jestli je pravda to, co se říká, že se tady chystá nějaké opoziční setkání. Já si myslím, že to pravda není. Na tom setkáním by měla promluvit celá řada velmi známých odborníků, expertů, jako to, co se vytvořilo jako mýtus kolem toho, je pro mě trošku nepochopitelné. Já pouze věřím, že se to podaří rychle vyjasnit, že konference bude a že bude prostě jedna z těch akcí, které podle mě je docela dobré, aby se v naší zemi konaly, protože tím dáváme najevo zájem o situaci například v zemi, ve které je dnes velmi složitá situace, a my bychom měli uvažovat také o tom, jak jí pomoci.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo, děkuji vám, přeju hezký večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR /ČSSD/
--------------------
Taky, na shledanou, pěkný večer.

redaktor
- Daniel TAKÁČ, redaktor
- Martin RUSEK, redaktor
- František KRAMÁŘ, redaktor


ODS se nelíbí konference irácké opozice chystaná na půdě sněmovny
1.12.2006    ČRo - izurnal.cz    str. 00    izurnal / cesko
    PAVEL NOVÁK        
V budově Poslanecké sněmovny se má příští týden konat konference o budoucnosti Iráku. Záštitu nad akcí převzal místopředseda dolní komory Lubomír Zaorálek. Myšlenka jejího uspořádání na parlamentní půdě se ale nelíbí části poslanců, ministrovi zahraničí ani iráckým diplomatům u nás. Mohly by se jí totiž účastnit i opoziční skupiny ostře kritizující americkou přítomnost v zemi.

Konferenci s názvem Pražská výzva pro Irák chce uspořádat Česko-irácké fórum - organizace, která není známá ani iráckému velvyslanectví v Praze. To ostatně informace o chystaném semináři zaskočila."Od parlamentu jsme se dozvěděli jen to, že se má konference konat. Jména Iráčanů, kteří na ní budou prezentovat své názory na situaci u nás, jsou ale tajná," říká irácký ambasador Dhia al Dabbass. Podle něj konference nepřinese reálný obraz současné situace v Iráku.Smyslem schůzky českých odborníků s iráckými emigranty měla být podle Lubomíra Zaorálka podpora vlivu EU v Iráku. Přiznal ale, že dosud neví, jací Iráčané se mají konference zúčastnit. "Rozhodně to neměla být konference, která by měla poskytnout prostor opozici Saddámovské a podobně," řekl Zaorálek.Proti konání konference na půdě sněmovny se rozhodně postavila ODS. Setkání iráckých exulantů by v parlamentu nerad viděl i ministr zahraničí Alexander Vondra. "Vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou," dodal ministr.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/299031



ODS nechce, aby sněmovna hostila konferenci irácké opozice
1.12.2006    ceskenoviny.cz    str. 00    z domova
    ČTK        
Praha - Občanští demokraté mají výhrady k tomu, aby se v prostorách Poslanecké sněmovny konala konference Pražská výzva pro Irák. Konferenci má údajně přenášet arabská televize Al-Džazíra a mají se jí účastnit i opoziční irácké skupiny, které kritizují americkou politiku v zemi. Záštitu nad akcí převzal místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Znepokojení nad konáním konference vyjádřilo irácké velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Zía Hádí Mahmúd Dabás se kvůli tomu obrátil na náměstka ministra zahraničí Jaroslava Baštu. Velvyslanci hlavně vadí, že organizátoři tají jména účastníků konference, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva Zuzana Opletalová.
 "Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby na půdě Poslanecké sněmovny a pod záštitou vysokého ústavního činitele, kterým je místopředseda sněmovny Zaorálek, se taková akce konala," řekl dnes novinářům šéf poslanců ODS Petr Tluchoř. Také ministr zahraničí Alexandr Vondra nerad vidí, že se podobné setkání koná v českém parlamentu s požehnáním jeho představitelů. "Považoval bych za vhodnější, aby se to konalo mimo půdu sněmovny, pokud to má snímat Al-Džazíra a pokud se toho má účastnit nebo to dokonce spoluorganizovat jedna z těch exilových skupin," uvedl Vondra.
 Zaorálek přiznal, že zatím nezná přesný seznam účastníků konference. Jejím záměrem podle něj je podpořit prosazování evropských hodnot a vlivu Evropské unie v Iráku. Zdůraznil, že nechce v souvislosti s konferencí vyvolávat politické střety. Seznam účastníků proto chce s ODS projednat. "Pokud nemáme zájem, aby se tady třeba prezentovali saddámovci, pokud nemáme zájem, aby se konference stala propagací, která by odmítala současné legitimně zvolené irácké vedení, tak se určitě dohodneme," řekl.
 Spornou konferenci podle občanských demokratů pomáhal organizovat i poslanecký klub KSČM. Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik to ale popřel. "Poslanecký klub KSČM ani já osobně jsme žádnou takovou iniciativu neprojednávali, ani to neorganizujeme," řekl. Proti tomu, aby se ve sněmovně scházela irácká opozice ale Kováčik nic nemá. "Různé politické strany i na půdě parlamentu pořádají podobná setkání a akce, třeba vícekrát opakované akce týkající se Tibetu, kde je rovněž podpora opozičních skupin vůči oficiální vládě Čínské lidové republiky," uvedl. 
 Dvoudenní konferenci Pražská výzva pro Irák pořádá Česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Začít by měla v sobotu 9. prosince.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=223570



