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LEDEN
Akce organizované Iniciativou pro evropské hodnoty
Uspořádali

jsme 3 debaty na středních školách na téma „Čím se platí za

svobodu?“, které navštívilo více než 560 studentů.
V úterý 12. ledna předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář společně
s pedagogem a komentátorem Hospodářských novin Davidem Klimešem navštívili
Gymnázium v Nové Pace a následně Gymnázium a VOŠ v Hořicích. S místními
studenty debatovali o hodnotách, na nichž je postavená západní společnost, i o
hrozbách a problémech, které v současnosti ohrožují svobodu a bezpečnost na
evropském kontinentu.
Na Obchodní akademii v Kolíně vystoupil v rámci naší debaty v pondělí 25. února
místopředseda Inciativy pro evropské hodnoty Libor Rouček a občanský aktivista
Martin Uhlíř.

V průběhu debaty projevili studenti 3. a 4. ročníku velké obavy o

bezpečnost v České republice spojené s migrací a terorismem. Libor Rouček, coby
někdejší migrant, studentům předal cenné zkušenosti, které v době emigrace získal.
Oba řečníci se studenty také debatovali nejen o odpovědnosti, která plyne ze
svobody, a o nutnosti lidské solidarity s potřebnými, ale i odpovědnosti za domácí
problémy.

Účast členů Iniciativy pro evropské hodnoty
Předseda Inciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář byl v úterý 12. ledna jedním
z hostů Debaty s Respektem v Knihovně Václava Havla, jejímž tématem byly
silvestrovské útoky v Kolíně nad Rýnem.

V médiích
U příležitosti návštěvy Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Federici Morgeriny v Praze komentoval v pořadu Interview ČT24 předseda
Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář současné výzvy, kterým Evropská unie
čelí. Vyjádřil se k silvestrovským útokům v Kolíně nad Rýnem i dalším aktuálním
tématům evropské politiky. Záznam pořadu Interview ČT24 můžete zhlédnout zde.
Petr Kolář vystoupil v reportáži věnované vůli amerických tajných služeb vyšetřit
rostoucí vliv Ruska na politiky v ČR a celkově rostoucí vazby Moskvy na ČR, která

byla odvysílána v pořadu 168 hodin ČT24.

ÚNOR
Akce organizované Iniciativou pro evropské hodnoty
V únoru jsme uspořádali 3 debaty na středních školách v Praze na téma „Čím se
platí za svobodu?“, které navštívilo více než 230 studentů.
První z nich, zorganizovaná ve spolupráci s Českou středoškolskou unií, se
uskutečnila 17. února na Rakouském gymnáziu. Vystoupil zde předseda Inciativy pro
evropské hodnoty Petr Kolář společně s redaktorem časopisu Newsweek Danielem
Anýžem.
Místopředseda Iniciativy pro evropské hodnoty Libor Rouček se 22. února setkal na
Střední škole Náhorní s budoucími grafiky a knihtiskaři. Úvodními otázkami „co je
svoboda?“, „proč máme svobodu?“ započal Libor Rouček živou debatu se studenty.
Hlavním tématem byla demokracie a otázka „proč jsou ostatní západní demokracie
vyspělejší než naše?“.
Poslední z únorových středoškolských debat proběhla na soukromé škole 1. KPŠA
v úterý 23. února. Studenti třetích ročníku měli možnost debatovat s Liborem
Roučkem, kterého se ptali na řadu otázek týkajících se především ohrožení Evropy
migrací a ruskou agresí.
Předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář vedl 16. února seminář zaměřený
na otázku: „Současné výzvy zahraniční a bezpečnostní politiky EU: Unie jako
politický trpaslík?“ na Fakultě sociální věd Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.

Účast členů Iniciativy pro evropské hodnoty
Petr Kolář se zúčastnil konference Ruská mediální válka pořádané Filozofickou
fakultou UK, kde promluvil k tématu „ruská národní povaha“.

V médiích
„Visegrádská skupina je v Evropě respektovanou značkou,“ řekl místopředseda
Inciativy Libor Rouček v rozhovoru pro Rádio Praha. Rozhovor proběhl krátce před
konferencí V4 k 25 letům od založení.
V pořadu Máte slovo věnovanému tématu „Tváří v tvář problému. Kam směřuje česká
politika – k USA nebo Rusku?" vystoupil náš předseda Petr Kolář.
Šimon Pánek v rozhovoru pro The Student Times o Inciativě pro evropské hodnoty:
„Chceme větší povědomí o Evropské unii a chceme vysvětlovat, jak funguje a proč je
pro nás důležitá. V rámci toho je i rozkrývání a vysvětlování skutečných ruských
zájmů včetně propagandy."

BŘEZEN
Akce organizované Iniciativou pro evropské hodnoty

Regionální debata Iniciativy pro evropské hodnoty
První březnový den jsme uspořádali v Hradci Králové první ze série Regionálních
debat Inciativy pro evropské hodnoty, jejímž titulem bylo „Abychom v Česku opět
neztratili svobodu“. Akce se skládala ze dvou diskuzních panelů. V rámci prvního
panelu na téma „Proč nedůvěřujeme politickým stranám?“ vystoupil Zdeněk Fink
(primátor Hradce Králové), Leoš Heger (poslanec za TOP 09), Jan Hartl (ředitel
agentury STEM). Debatu moderoval Jan Outlý (politolog). V druhém panelu na téma
„Jakého chceme prezidenta?“ vystoupil: Petr Kolář (bývalý diplomat, předseda
Iniciativy pro evropské hodnoty), Jiří Pehe (publicista, ředitel NYU v Praze, prof.
Evropských

studií

na

NYU

v

New

Yorku),

Petr

Honzejk

(komentátor

Hospodářských novin). Moderátorem panelu byl Radko Hokovský (ředitel think-tanku
Evropské hodnoty).

Další akce
Předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář navštívil v rámci debat Iniciativy
na středních školách na téma „Čím se platí za svobodu?” dvě gymnázia, kde
debatoval s více než 160 studenty.
V rámci našich aktivit jsme ve středu 16. března poprvé závítali do Karlovarského
kraje. Petr Kolář zde na Gymnáziu v Ostrově debatoval se studenty třetích ročníků,
kterým mimo jiné řekl: „Jsem-li svobodný a správně to chápu, jsem také zodpovědný
a není mi jedno, co se kolem mě děje.“
V úterý 22. března proběhla debata v Poděbradech na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad,
kam přijel Petr Kolář diskutovat se studenty třetích a druhých ročníků. Místní
studenty zajímalo, co je propaganda a jak ji rozpoznat. Debatovalo se o tom, proč
podle Petra Koláře Rusko a podpora putinismu představují hrozbu pro Českou
republiku i o tom, co jsou evropské hodnoty.
Ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií jsme 23. března pořádali v
rámci Pedagogických dnů Univerzity Hradec Králové panelovou diskuzi. Na prvním
panelu vystoupil člen poradního výboru Iniciativy pro evropské hodnoty Libor
Grubhoffer a Václav Umlauf, bývalý politický vězeň, nyní filozof a teolog. Pánové
spolu diskutovali na téma: Univerzita jako garant evropské vzdělanosti? Role
akademické obce v současné evropské společnosti. Diskutovalo se o vzdělanosti v
současné Evropě a společenské angažovanosti univerzit. Na druhém panelu vystoupil

předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář a novinář z Hospodářských novin
Petr Fischer společně se zástupci hostitelské katedry: historikem Tomášem
Petráčkem a kulturní antropoložkou Zdenkou Sokolíčkovou. Diskuze se zaměřila na
t ém a: Hledání evropských hodnot. Debatovalo se i o hledání hranic Evropy v
historické, geografické perspektivě. Zároveň diskutující debatovali nad úlohou a
postojem Evropy k putinovskému Rusku, prostředky manipulace i náchylností
Evropanů jí nekriticky podléhat.
Uspořádali jsme besedu se členem poradního výboru Iniciativy pro evropské hodnoty
Janem Bubeníkem ve Skautském institutu. Hlavní host večera diskutoval s diváky o
tom, zda vůbec existují hranice osobní svobody. Má někdo právo narušovat naši
svobodu? Kde je hranice mezi vlastní osobní svobodou a narušováním či upíráním
svobody druhých? Bývalý československý politik a nezavislý poslanec Sněmovny
lidu Federálního shromáždění promluvil také o revolučním roce 1989 a o tom, jak je
důležité za svobodu bojovat, a že svoboda není zadarmo, a proto se o ní stejně jako
o demokracii musí neustále pečovat.

Účast členů Iniciativy pro evropské hodnoty
V knihovně Václava Havla proběhl křest knihy Ondřeje Kundry, který byl spojen s
debatou na téma: Putinovi agenti. Jedním z hostů byl Petr Kolář. „Přáli bychom si,
aby bylo Rusko vĕrohodným partnerem. To není jen naším zájmem a mělo by to být
přece i v zájmu Ruska.”
Institut pro politiku a společnost uspořádal debatu na téma „Evropské hodnoty". Na
debatě vystoupil Petr Kolář společně s Karlem Schwarzenbergem, Helenou Válkovou,
Jiřinou Šiklovou a Jiřím Pehem.

V médiích
Libor Grubhoffer v rozhovoru pro ČTK: „Ještě stále máme demokracii, stále můžeme
mluvit otevřeně, aniž bychom se museli bát. Ale když my, kteří si to uvědomujeme,
nebudeme dostatečně hlasití, tak i toto ztratíme, poněvadž svoboda je nesmírně
křehká."
V rozhovoru internetové televize DVTV promluvil Libor Grubhoffer o volbě rektora
Jihočeské univerzity i o boji s českým prezidentem Milošem Zemanem.
Petr Kolář, předseda Inciativy pro evropské hodnoty, vydal komentář k teroristickým
útokům v Bruselu na Ihned.cz
„Ale prezident může a měl by být kotvou a jistotou, mravní autoritou nastavující
hodnotový žebříček a v časech těžkých by měl být jakýmsi majákem ukazujícím
světlo. Když si Slováci mohli zvolit Andreje Kisku, tak my to taky třeba jednou
dokážeme a zase budeme na svého prezidenta pyšní," řek l Petr Kolář, předseda
Iniciativy pro evropské hodnoty, v rozhovoru pro týdeník Reflex.
Petr Kolář pro Český rozhlas k výrokům prezidenta Zemana o změně zahraničních
priorit ČR a kritice předchozí české vlády za politiku k Číně: „prezident se buďto
spletl, nebo neví, co říká, a nebo to ví, a o to je to ještě horší.”
„Prezident Zeman se chová jako únosce, který uchvátil náš stát a vzal si nás občany
jako rukojmí,” komentoval Petr Kolář ve zprávách TV Prima vystoupení českého

prezidenta v čínské televizi. Záznam najdete v archivu TV Prima.
Petr Kolář vystoupil v pořadu Interview ČT24 věnovanému návštěvě čínského
prezidenta v ČR a událostem, které návštěvu provázely.
Na webu Svobodné fórum vyšel článek o postojích Petra Koláře k rozhovoru M.
Zemana pro čínskou televizi. „Rád bych také zdůraznil, že navzdory přání a tvrzení
prezidenta Zemana naše příslušnost k Západu stále trvá. Naše spolupráce a
spojenectví s USA je pro českou i evropskou bezpečnost naprosto zásadní.”

Zveme Vás:
Ve čtvrtek 21. dubna v Brně pořádáme Regionální debatu na téma „Abychom v Česku
opět neztratili svobodu" . Na akci vystoupí řada významných osobností veřejného
života – textař Michal Horáček, čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg,
předseda Iniciativy pro evropské hodnoty a bývalý diplomat Petr Kolář, bývalý
eurokomisař a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle, komentátor Jindřich
Šídlo a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Břetislav Dančák .
V případě zájmu se registrujte zde .
Evropa je dnes pod tlakem agresivního Ruska, nekontrolované migrace, totalitární
islamistické ideologie či vzmáhajícího se populismu, demagogie, xenofobie i přehnané
a kontraproduktivní politické korektnosti. Kudy vede cesta ven? Které hodnoty jsou
dnes pro naše liberální demokracie nejdůležitější a je třeba je bránit? V
rámci Hodnotové debaty na téma "Které hodnoty je třeba bránit?” ve středu 4. května
budou nejen na tyto otázky hledat společnou odpověď Věra Jourová, komisařka pro
spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů a Petr Kolář, předseda
Iniciativy pro evropské hodnoty.
V pátek 10. června zveme na další ze série Hodnotových debat na téma "Které
hodnoty je třeba bránit?”. Tentokrát s Armádním generálem Petrem Pavlem,
předsedou Vojenského výboru NATO, a předsedou Iniciativy pro evropské
hodnoty Petrem Kolářem.

Jsme občanskou iniciativou a nechceme přijímat žádné příspěvky z veřejných zdrojů.
Proto jsme finančně zcela závislí na podpoře lidí, jako jste Vy. Lidí, kteří stejně jako
my vědí, že práci na zvýšení kvality naší demokracie za nás nikdo jiný neudělá. Pokud
nás můžete podpořit, neváhejte prosím. Velmi si ceníme jakýchkoliv finančních
příspěvků, které podpoří naše úsilí pečovat o liberální demokracii a bránit svobodu.

Iniciativa pro evropské hodnoty
ieh@evropskehodnoty.cz
+420 775 962 643
www.prohodnoty.cz

