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DUBEN
Akce organizované Iniciativou pro evropské hodnoty
V Brně jsme uspořádali Regionální debatu Iniciativy pro evropské hodnoty
s titulem „Abychom v Česku opět neztratili svobodu“. Událost, jejímž cílem
bylo poskytnout občanům Brna a okolí prostor pro diskuzi, tvořily dva diskuzní
panely. V prvním panelu o budoucnosti Evropské unie a vývoji v Evropě
diskutovali textař Michal Horáček, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity Břetislav Dančák a člen IEH a bývalý eurokomisař Štefan Füle.
Předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář, čestný předseda TOP
09 Karel Schwarzenberg a redaktor Hospodářských novin Jindřich Šídlo v
druhém panelu o směřování České republiky diskutovali také o hodnotách,
které tvoří základ evropské společnosti. Debaty se zúčastnilo více než 130
návštěvníků, včetně zástupců města či brněnských kulturních institucí. Podle
studenta Masarykovy univerzity Vojtěcha Jakeše byla akce přínosem: „Diskuzi
bych zhodnotil jako zdařilou, pořadatelům se podařilo získat skvělé hosty, ať už
Michala Horáčka, se kterým v jeho názoru na nutnost evropské soudržnosti
naprosto souhlasím, nebo Karla Schwarzenberga. Podle mě je nutné si
připomínat, že jsou zde stále lidé, kteří nepodléhají mase a věří ve skutečné
liberální hodnoty.“

V médiích
Petr Kolář byl hostem internetového pořadu Čekárna, kde hovořil o své
kariéře, současných aktivitách i o tom, co ho vedlo ke zvýšení své občanské
angažovanosti a založení Iniciativy pro evropské hodnoty.
V rozhovoru pro Neovlivni.cz o odchodu Libora Grubhoffera z pozice rektora
Jihočeské univerzity zaznělo: „Velice se chci angažovat pro občanskou
společnost v Iniciativě pro evropské hodnoty.”
Petr Kolář řekl pro Aktuálně.cz, že není příznivcem krajního kroku, jímž je
vypovězení cizinců považovaných za špiony ze země. „Nevím, jak v tomto
případě, ale v minulosti jsme měli k vypovězení ruských diplomatů či novinářů
vždy hodně dobré důvody. Pohár naší trpělivosti s tím, co ti lidé u nás a proti
nám dělali, zkrátka přetekl.”
„Jednání a chování prezidenta bohužel nepřispívá například našemu
postavení nebo pohledu vnějšího světa na nás příznivě, pozitivně,” řekl
místopředseda IEH Libor Rouček v rozhovoru pro Neovlivní.cz.
V článku “Kdo porazí Zemana“ přináší Respekt mimo jiné i krátkou reportáž
z Regionální debaty IEH v Brně, kde cituje slova předsedy IEH Petra
Koláře: „Vede se tady debata o tom, kam vlastně patříme, což jsem myslel, že
máme už dávno vyřešené. Ale ukazuje se, že ne.“

KVĚTEN
Akce organizované Iniciativou pro evropské hodnoty
V úvodním květnovém týdnu jsme zorganizovali první ze série Hodnotových
debat, nového formátu akcí, v rámci nichž si předseda IEH Petr Kolář zve k
diskuzi zajímavé osobnosti. Hostem akce na téma „Které hodnoty je třeba
bránit?“ byla eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitelskou soutěž a
rovnost žen a mužů Věra Jourová.
Oba řečníci se v debatě o hodnotách, kvůli kterým ČR usilovala po roce
1989 o vstup do EU, současné pozici Čechů vůči EU a unijní budoucnosti
shodli na tom, že základními hodnotami jsou demokracie, svoboda, úcta k
právu, vláda práva a rovnost. Podle Petra Koláře je základem demokracie
občanská společnost. „Svobodní, uvědomělí a aktivní občané, kteří se chovají
ke své zemi jako spoluvlastníci, kteří mají povinnost se o ni starat." V závěru
diskuze se mluvilo o migraci a terorismu. Věra Jourová uzavřela svou řeč
konstatováním, že ve společnosti je silně cítit nenávist, a proto je důležité
zachovat chladnou hlavu a nepodléhat těm, kteří slibují jednoduchá řešení – ta
totiž neexistují.

V rámci debat na středních školách diskutoval Petr Kolář na dvou gymnáziích
se 150 studenty na téma
„Čím se platí za svobodu.”
V pondělí 23. května jsme se nejprve setkali se studenty 3. ročníků Gymnázia
v Benešově a poté na odpolední debatě se studenty 2. ročníků Gymnázia ve
Vlašimi. Po úvodním slově Petra Koláře o základních hodnotách, jakými jsou
liberální demokracie, svoboda, lidská důstojnost, a připomenutí, že svoboda
znamená odpovědnost, se do diskuze zapojili sami studenti, kteří svými dotazy
volili témata debaty. Zajímali se o zkušenosti a kariéru Petra Koláře,
současnou situaci ve světě a v domácí politice i o to, jakou cestou se nejlépe
ubírat, chce-li se člověk stát diplomatem. Na závěr obou debat doporučil Petr
Kolář všem studentům, aby se zajímali o dění a četli knihy, ze kterých je
možné si vzít ponaučení.

Účast členů Iniciativy pro evropské hodnoty
O budoucnosti Evropské unie hovořil člen IEH Štefan Füle na Katedře
politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci.
Štefan Füle se zúčastnil debaty pořádané Evropskými hodnotami Brno na
téma Schengen 2.0 – Jak posílit ochranu vnějších hranic EU.
Předseda Inciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář se zúčastnil debaty na
téma

“Brexit

aneb

vystoupí

Velká

Británie

z

EU?”,

kterou

v

rámci Budějovického majálesu uspořádal Český rozhlas České Budějovice.

V médiích
„Zeman není neporazitelný,” řekl Petr Kolář v rozhovoru pro Euro TV.
„Jestli se něco za posledních 25 let vysloveně nepodařilo, tak etablovat politiku
jako slušné a profesionální řemeslo. Je to stejné, jako když vám někdo
nekompetentní spravuje vaši firmu, váš statek nebo váš dům. Důsledkem
bude, že to bude zanedbané a bude vám to občas padat na hlavu,” řekl člen
IEH Jan Bubeník v rozhovoru pro Neovlivní.cz.
„Barack Obama kromě toho, že opakovaně sní o světě bez jaderných zbraní,
je snad natolik realistou, že chápe, že jednostranné odzbrojení dnes
nepřichází v úvahu.” Předseda IEH Petr Kolář pro ČRo Plus komentoval
návštěvu Baracka Obamy v Hirošimě a americkou zahraniční politiku v
regionu.
„Není nic nemravného na tom chceme-li vědět, jak si lidé žijící Evropě
představují svou existenci. Zda vnímají náboženská pravidla jako něco
důležitějšího než zákony v zemi, ve které žijí," v Událostech, komentářích
ČT diskutoval Petr Kolář s dalšími hosty o extremismu v Evropě.

ČERVEN
Akce organizované Iniciativou pro evropské hodnoty
Ve spolupráci s Ateliérem 3D Jihočeského divadla a pod záštitou senátora
Jiřího Šestáka jsme v Českých Budějovicích zorganizovali debatu, na které
vystoupili předseda IEH Petr Kolář s Tomášem Halíkem, knězem, filozofem a
členem

IEH.

V

debatě

s

názvem „Hovory o nás“ řečníci společně

s moderátorem Jiřím Šestákem hledali odpovědi na otázky: „Blíží se Česká
republika opět k rozcestí mezi Západem a Východem? Co jsou vlastně
západní hodnoty? Jak reagovat na obavy a nejistoty velké části české i
evropské

společnosti?"

Zaplněné publikum Jihočeského divadla bylo

aktivně zapojeno do debaty možností klást otázky řečníkům.
V pražské Lucerně jsme uspořádali druhou Hodnotovou debatu o tom, které
evropské hodnoty je třeba bránit.

Hostem Petra Koláře byl tentokrát

armádní generál a předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, který hned
na úvod řekl: „Určitou hrozbou jsme sami sobě, a to v tom, že tyto hrozby
vnímáme jako něco abstraktního. Necháme se často a snadno ukonejšit třeba
tím, že Rusko je hrozbou pouze potenciální a tak špatně se zase nechová,
abychom museli dělat mimořádná opatření.” Debatovalo se o odlišných
bezpečnostních zájmech zemí, evropské závislosti na USA i evropské armádě,
která je podle Petra Pavla pouhou utopií. Hovořilo se také o otázce Ukrajiny a
o Rusku jakožto největší bezpečnostní hrozbě pro Evropu. Právě Rusko vede
informační válku, která podle generála Petra Pavla představuje „velmi
nebezpečnou plíživou nákazu, která je jako plyn, co není vidět, ale za nějakou
dobu spolehlivě zabíjí.”

V médiích
Svobodné fórum v článku o Brexitu před samotným referendem citovalo
slova Petra Koláře: „Je jisté, že vítězem Brexitu by bylo putinovské Rusko.
Oslabená EU, zmítaná vnitřními rozpory a nejistotou – co víc si mohou v
Kremlu přát.“
Šimon Pánek v rozhovoru pro DVTV komentoval přirovnání neziskovek k
pijavicím

vyslovené

Milošem

Zemanem.

„Kdyby

byly

státní

finance

kontrolovány jen ze třetiny tak jako neziskovky, tak by stát ušetřil desítky
miliard.”
O Hodnotové debatě IEH s armádním generálem Petrem Pavlem, kde
zaznělo, že s Ruskem je třeba jednat z pozice síly a zároveň být připraven
k dialogu, informovalo Aktuálně.cz, Lidovky.cz a Rádio Praha.
„Hledejme spolu s Británií východiska, která by minimalizovala škody a
prospěla by jak EU, tak ostrovanům, ale hlavně demokracii.” Reflex ve svém
online zpravodajství o Brexitu sdílel komentář předsedy IEH Petra Koláře.
V pořadu Hyde Park odpovídal Libor Rouček na dotazy diváků o Brexitu a
budoucnosti Evropské unie.
„Při živelných sbírkách se u nás vybere od dobrovolných dárců mnoho
peněz, nejsme jednoduše sobecká a nesolidární společnost. Ale hysterie, která
se rozpoutala kolem uprchlíků, kdy si lidé často zaměňovali oběti násilí za
jejich

pachatele,

znemožňuje

přijmout

reálná

řešení,“ ř e k l Tomáš

Halík pro Eurozprávy.cz.
Tomáš Halík

v

rozhovoru DVTV: „Evropskou unii už máme a ještě

potřebujeme ty Evropany. Myslím, že je třeba výchovy v evropanství, uvědomit
si, že národní identita se může plně rozvinout jenom v evropském kontextu."

Zveme Vás:
Ve spolupráci s Gymnáziem Třeboň a Občanskou iniciativou Peleton
pořádáme v Třeboni debatu „Hovory o nás“, která se uskuteční 19. srpna od
19:00. Diskutovat o směřování naší země a české společnosti bude předseda
I E H Petr Kolář

s

filmovou

dokumentaristkou Olgou Sommerovou a

novinářem Janem Urbanem.

Líbí se Vám, co děláme? Podpořte nás.

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

