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Úvodní článek
Podpis smlouvy o radaru - proč nepostupujeme jako polská vláda?

Tento týden proběhla návštěva ministryně zahraničních věcí USA Condoleezy Riceové. Ministryně Riceová nepřijela do ČR vést diskusi a přesvědčovat veřejnost či opozici o
nutnosti podpořit výstavbu radarové základny na našem území. Paní ministryně sem jela rychle podepsat smlouvu, kterou administrativa USA vyjednala s Topolánkovou
vládou. Poté, co totiž umístění raket na svém území odmítla polská vláda a celý projekt tak je ještě problematičtější, než doposud, je podpis smlouvy s Topolánkovou vládou
pro Bushovu administrativu klíčový. Bez toho by byl projekt protiraketové obrany v ČR a v Polsku minimálně do nástupu nového prezidenta USA pravděpodobně zastaven.
Topolánkova vláda navíc svým velmi vstřícným přístupem umožňuje USA vyvinout větší tlak na polskou vládu Donalda Tuska. Topolánkova vláda se tak mimoděk usvědčuje z
naprosté nejednotnosti její zahraniční politiky, neboť v případě irského "ne" Lisabonské smlouvě je to pro ni důvod proces jejího přijetí zpochybnit, kdežto v případě polského
"ne" raketám USA je to naopak příčina jejího uspěchaného souhlasu.

Už několikrát jsem zopakoval důvody, proč je ČSSD proti základně: 1. nejsou dostatečně prokázány hrozby, před kterými má základna údajně chránit; 2. občané by měli mít
právo o tak zásadní věci rozhodnout v referendu; 3. není dostatečně vyloučen případný negativní dopad radaru na zdraví občanů. Tyto důvody stále trvají. Postup polské
vlády, která odmítla na návrhy USA přistoupit, neboť není dostatečně zaručena bezpečnost polských občanů, navíc otevírá další otázky, na které musí Topolánkova vláda
občanům odpovědět. Poláci totiž jasně řekli to, co tvrdí mnozí bezpečnostní experti: protiraketová základna paradoxně zvyšuje bezpečnostní rizika pro naše a polské občany,
místo toho aby je snižovala. Proto Poláci žádají po USA posílení jejich národní armády, včetně umístění raket typu Patriot na svém území, které by chránily primárně jejich
území proti případnému útoku. Jak Topolánkova vláda zajistila bezpečnost našich občanů? Mám bohužel mnoho důvodů si myslet, že nijak.

Česká média podpořila smlouvu

Výrony nenávisti pravicového tisku a politiků koalice, kterých jsme byli svědky zejména v prvních dnech tohoto týdne, jimž vévodil slovní útok místopředsedy vlády Vondry, vůči
sociální demokracii a k mé osobě přesáhly obvyklé meze hnusu. Ptám se, kde se bere v některých novinářích na jedné straně nestoudnost a na straně druhé nenávist. Proč
nestoudnost? Protože sedmdesát procent občanů této země si nepřeje umístění radaru na našem území. Napadají-li tedy politickou stranu (a jejího předsedu), která je proti
radaru, je to neuvěřitelné. Kde berou ti lidé vůbec odvahu přehlížet názory sedmdesáti procent občanů této země a psát v této souvislosti přezíravě o "preferencích" a
"průzkumech veřejného mínění", které Lidový dům údajně přeceňuje. Jaké je to pohrdání lidmi! Téměř se nenajde médium, které by dokázalo napsat o radaru objektivně.
Anebo dokonce se vyslovovat proti jeho umístění.

Nenávist vůči sociální demokracii a mně osobně opět vygradovala. Někteří politici a novináři se dostali v posledních dnech do jakési extáze, do jakéhosi protisocialistického
delíria. Zajímavé v této souvislosti je, že se titíž lidé vůbec nepouštějí do komunistů. Ti jakoby neexistovali. 

Místopředseda vlády Vondra se dostal dokonce opravdu daleko s tvrzením, že část ČSSD je řízena "ruskou vojenskou zpravodajskou službou". Tvrdil to v televizních
Událostech a komentářích a měl jsem v tomto programu možnost vystoupit po něm. I když byla redaktorka jako obvykle proti ČSSD zaujatá, nezabránila mi říci v souvislosti s
Vondrou, že je opilý. Nebylo totiž možné si nevšimnout, že mpř. vlády hovoří poněkud ztěžka a není schopen vůbec argumentovat. Ne, že jindy by to bylo o tolik lepší, ale
tentokrát bylo vidět, že je hodně unavený. A samozřejmě jsem jeho skandální výrok odmítl.

Ukazuje se, že je potřeba si každý krok v této souvislosti promýšlet velmi pečlivě dopředu. Někteří naši přátelé (dvě odborné komise ČSSD) si právě v den podpisu smlouvy
pozvali do Lidového domu ruského odborníka na raketovou obranu Bužinského. Kdyby to bylo o týden dříve či později, nikdo z médií by si toho nevšiml. Ostatně, proč by
odborné zázemí strany, která chce být vládní, nemohlo diskutovat o odborných problémech s odborníky. Byť i z Ruska. Proč bychom neměli slyšet jejich argumenty? A neměli 
je znát. Pravice (Vondra a média) toho využila k hysterickému útoku na nás jako na politickou stranu. Prakticky jsem neslyšel
jediný hlas v médiích, který by objektivně věc hodnotil. Protože řídím marketing strany osobně, budu rád, když příště se mnou
naše odborné komise zkonzultují dopředu své mediální výstupy. V tomto případě jsem z dalekého Izraele jen minimalizoval
škody.

A ještě jednu věc bych rád zmínil. I když se občas někomu z našich lidí nepovede věci udělat tak, aby veřejností byly věci vzaty
pozitivně, chce to ze strany nás ostatních tak vysokou dávku loajality.

J. Ovčáček, M. Šlouf

J. Ovčáček je již delší dobu redaktorem Práva se specializací na sociální demokracii. Jak se propracoval k této pozici?
Spolupracoval již s Lucií Orgoníkovou na Úřadu vlády a později v Lidovém domě. Na jaře loni se stal šéfem tiskové sekce v
Lidovém domě. A pracoval výborně. Říkal jsem si, že máme konečně vystaráno. Pak ovšem přišlo období, kdy jsem na počátku
července 2007 oznámil, že se rozvádím, což se stalo pro bulvár a bulvarizující pravicový tisk příležitostí k útokům na mě a mou
rodinu. Musím říci, že v té době docházelo z Lidového domu k únikům mnoha informací a tyto úniky přestaly až poté, co J.
Ovčáček odešel z pozice šéfa tiskového oddělení a z Lidového domu vůbec. Tím si trochu zdůvodňuji jeho současné psaní o
naší straně a o mně osobně i heroizace M. Šloufa.

A'propos v příloze tohoto bulletinu Vám připomínám některé výroky M. Šloufa před prezidentskou volbou. My jsme se na sjezdu
přitom dohodli na podpoře jiného kandidáta nežli je V. Klaus. Ať si každý udělá na věc svůj názor.

Aktuality z ČSSD
 Vyjádření předsedy ČSSD Jiřího Paroubka k naznačenému výměnnému obchodu 
"radar za Lisabonskou smlouvu" dle M. Topolánka
Jiří Paroubek: Naše "Ne radaru" je výsledkem racionální ochrany českých národních zájmů
Delegace ČSSD jednala s vrcholnými představiteli Izraele
Návrh novely zákona o spotřebních daních
Zdeněk Škromach a Anna Čurdová představili cíle pro oblast sociální a rodinné politiky ČSSD
Jiří Paroubek podal trestní oznámení na Petra Wolfa

Stálé odkazy:

Programová konference ČSSD

Sledujte blogy Jiřího Paroubka na serveru iDnes.cz a na serveru Aktualne.cz

Online rozhovory

On-line rozhovor s Alenou Gajdůškovou (úterý 8. července 2008 od 12:00)

On-line rozhovor s Františkem Bublanem (čtvrtek 3. července od 11:00)

Kompletní archiv on-line rozhovorů naleznete zde

Z programu předsedy Názory veřejnosti

Zajímají Vás názory veřejnosti na nejrůznější témata?

Názory si můžete prohlédnout ZDE

Pokud si nepřejete dostávat další emaily, prosím klikněte ZDE a automaticky se můžete odhlásit z odběru Informačních bulletinů.

Pokud máte zájem vyjádřit svůj názor na příslušný tématický obsah, tak prosím neváhejte nás kontaktovat

prostřednictvím emailové adresy bulletin@cssd.cz s jejíž pomocí s Vámi můžeme komunikovat

http://www.cssd.cz/s14983/tiskove-zpravy/a19617.html
http://www.cssd.cz/s14983/tiskove-zpravy/a19617.html
http://www.cssd.cz/dokumenty/clanky/s19592/a19604.html
http://www.cssd.cz/s14983/tiskove-zpravy/a19620.html
http://www.cssd.cz/s14983/tiskove-zpravy/a19618.html
http://www.cssd.cz/s14983/tiskove-zpravy/a19612.html
http://www.cssd.cz/s14983/tiskove-zpravy/a19616.html
http://www.cssd.cz/program-nadeje/
http://paroubek.blog.idnes.cz
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php
http://www.cssd.cz/rozhovory/r19600.html
http://www.cssd.cz/rozhovory/r19089.html
http://www.cssd.cz/internetove-noviny/online-rozhovory-archiv/
http://www.cssd.cz/dopisy.html
http://cssd.cz/scripts/informacni-bulletin/odhlasit.php
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Kauza Čunek - co ukáže audit jeho financí?

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg si najal na svého vládního kolegu a předsedu jedné z koaličních stran Jiřího Čunka detektivní agenturu. Už sám o sobě je tento fakt
důvodem k zamyšlení nad stavem politické kultury v naší zemi. Korupční kauza Jiřího Čunka, včetně nestandardních okolností jejího vyšetřování s vyvrcholením v soudním
sporu s tzv. justiční mafií je smutným mementem působení Topolánkovy vlády. Zelení kličkují, postupně mění svá stanoviska, která původně zněla, že kvůli kauze Jiřího Čunka
odejdou z vlády, aby dnes byli po přeběhlících tou nejstabilnější součástí vládní koalice. Je nutné jim pořád připomínat jejich sliby, které dali voličům před volbami, kdy slibovali
"novou politickou kulturu" a bili se v prsa, že jim nejde o funkce. Opak je pravdou a Martin Bursík a jeho lidé opakovaně prokazují, jak je jim blízký styl lidí, jako je Miroslav
Šlouf a Marek Dalík.

Karel Schwarzenberg by měl držet své slovo a v případě, že audit neobjasní původ Čunkových peněz, měl by z vlády odejít. V opačném případě jen ztratí možná jen domnělou
aureolu posledního slušného člověka této vlády.

Z návštěvy delegace ČSSD v Izraeli

V uplynulém týdnu navštívila delegace ČSSD, na pozvání izraelské Strany práce (Labour party), stát Izrael. Kromě předsedy strany Jiřího Paroubka, který delegaci vedl, se
cesty zúčastnil také místopředseda PSP ČR Lubomír Zaorálek, předseda Poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek, místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD David Rath a
poslanec a předseda Bezpečnostní komise ČSSD Jeroným Tejc. 

V průběhu své návštěvy jednala delegace s řadou vrcholných představitelů Izraele a Strany práce. Delegace byla přijata mimo jiné ministryní zahraničních věcí Tzipi Livni ze
strany Kadima, místopředsedkyní izraelského Knessetu Collette Avital nebo ministrem vědy, kultury a sportu Ralebem Majadelem, oba ze Strany práce a dalšími představiteli a
odborníky. 
  
Hlavním tématem jednání byla spolupráce mezi izraelskou Stranou práce a ČSSD, ale také situace na Blízkém východě. Zdůraznil jsem při jednáních nutnost mírového řešení
situace na Blízkém východě. Uvedl jsem také, že pokud se ČSSD stane po příštích volbách opět vládní stranou, bude se ze všech sil snažit napomoci mírovému řešení situace
na Blízkém východě.
  
Jedním z častých témat diskusí byla také tzv. Íránská hrozba. Jednání s představiteli izraelského ministerstva zahraničí a bezpečnostních složek však nepřinesla jasné důkazy
o tom, že by Írán v současné době disponoval jadernými zbraněmi či balistickými raketami.

Chci také říci důležitou informaci, že tato cesta nezatížila vůbec rozpočet ČSSD.

Radio Jerevan (zřejmě trvalá rubrika)

Protože se šíří "zaručené" zprávy o tom, že má žena Petra má kandidovat do Poslanecké sněmovny (prý v Praze či Hradci Králové), sděluji, že jsme o tom ona ani já nikdy
neuvažovali.

Výroky Miroslava Šloufa o prezidentské volbě

Václav Moravec: "Vy byste ho (Václava Klause - pozn.aut.) volil, proč byste ho volil?"

Miroslav Šlouf: "Volil bych ho proto, protože na rozdíl, jak jsem se teď díval na pana Švejnara, tak to jsou ze strany pana Švejnara, to jsou taková učebnicová slůvka."

Václav Moravec: "Která máte na mysli?"

Miroslav Šlouf: "V podstatě všechno, co tady říkal. A pokud se týká Václava Klause, on tu žil, on má ten prožitek v podstatě všech problémů, nedostatků, starostí, jak se ta
zem rodila, jaké pak byly vytvářeny prostě tlaky a tak dále a tak dále."

/Otázky Václava Moravce, ČT, 11. 11. 2007/

Proč pomáháte Václavu Klausovi? Proč mu sháníte podporu u poslanců a senátorů ČSSD?
"Jeho protikandidát Švejnar mě vůbec neoslovuje. Už jen vzhledem k nejasnostem s jeho občanstvím. Švejnar musel jako cizinec přísahat věrnost Spojeným státům
americkým, kterou teď momentálně porušuje, protože se hodlá angažovat v úplně jiném státě. A jeho výrok, že se v případě zvolení vzdá svého amerického občanství, je
vlastně první výraz naprosto regulérní zrady. A v tom okamžiku nemám jistotu, že posléze nezradí ani svou prezidentskou přísahu v neprospěch českého státu. Druhá věc je,
že regulérně zastupuje zahraniční kapitál. Jako předseda dozorčí rady ČSOB jednoznačně útočí na ekonomiku českého státu svými miliardovými požadavky (v souvislosti se
spory mezi ČSOB a státem po převzetí IPB). Proto se nemohu smířit s jeho kandidaturou. A pokud se týká Klause, tak on na rozdíl od Švejnara tady žil a prožíval s námi vše
dobré a špatné. Moje názory na něho se jaksi vytvářely, krystalizovaly. A dnes, když se dívám, jak reprezentuje stát, tak jsem v zásadě spokojen."

Jak "přesvědčujete" přátele z ČSSD? 
"Podezřívám vás, že pod pojmem přesvědčování máte představu peněz či nějakých výhod. V tomto případě o to určitě nejde. Já ty volitele ČSSD znám deset nebo dvacet let.
Jsou to lidé, s nimiž jsem si vždycky vyměňoval názory. A oni je vnímají a diskutujeme o nich."

/Mladá fronta DNES, 6. 2. 2008/
"Když se o mně naposledy začalo hodně mluvit, mohl jsem zdvojnásobit své hodinové taxy, protože jsem v očích svých klientů vyrostl.""Když se o mně naposledy začalo
hodně mluvit, mohl jsem zdvojnásobit své hodinové taxy, protože jsem v očích svých klientů vyrostl." Pomůže mu také kauza s fotografiemi z jeho setkání s kancléřem
Weiglem? "To ještě uvidím," reagoval.

/Týden, 11. 2. 2008/
A s panem Šloufem se taky nebavíte?
Marek Dalík: "S panem Šloufem jsem párkrát v životě hovořil, tykáme si. U toho bych se možná zastavil. Já si ještě před pár lety nedovedl vůbec představit, že bych se s
člověkem typu pana Šloufa mohl někdy bavit, protože jsem vyrůstal v hodně protikomunistické rodině, jsem antikomunista a nikdy nezapomenu komunistům, co tady s tou
zemí udělali. Nicméně pro mě pan Šlouf je člověk, na rozdíl od pana Tvrdíka, který drží slovo a kterému se dá věřit. On je prostě hodně levicový, spolupracuje s Milošem
Zemanem, ale mně nikdy nic špatného neudělal, na rozdíl od pana Tvrdíka. A myslím si, že jsou metody, které by pan Šlouf, na rozdíl od pana Tvrdíka, nepoužil."

/rozhovor s Markem Dalíkem "Jistě pane premiére", Pátek Lidových novin, 11.7.2008/

Usnesení XXXIV. sjezdu ČSSD č. 24

XXXIV. sjezd ČSSD odmítá podporu kandidatury Václava Klause na funkci prezidenta České republiky a vyzývá proto poslance a senátory zvolené za ČSSD, aby jednali
napříč politickým spektrem o podpoře jiného kandidáta

Společné prohlášení o protiraketovém systému v Evropě

My, lídři dvou sociálně demokratických stran, Aliance demokratické levice (SLD) a České strany sociálně demokratické (ČSSD), vyjadřujeme svůj názor na postup vlád České
a Polské republiky ohledně rozmístění částí amerického protiraketového obranného systému na území našich států.

Průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že většina polských a českých občanů je proti tomuto projektu. Vlády našich zemí by měly respektovat vůli svých občanů.

Jsme pobouřeni faktem, že zde neproběhla žádná podstatná debata o tomto důležitém tématu, které může ovlivnit zahraniční a obrannou politiku našich států a celé Evropské
unie. Společnost má právo vědět, jaké je riziko instalace tzv. protiraketového štítu.

Vyzýváme vlády Polské a České republiky, aby vzaly v úvahu - v souladu s demokratickými principy - názor občanů při rozhodováních o klíčových národních otázkách.

Grzegorz Napieralski Jiří Paroubek 
      předseda SLD předseda ČSSD

Pokud si nepřejete dostávat další emaily, prosím klikněte ZDE a automaticky se můžete odhlásit z odběru Informačních bulletinů.
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