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Nejprve se zdálo, že půjde o úřednické cvičení s trochou evropské rétoriky. Jako v každém
dobrém příběhu se však pod zdáním všedního klidu schylovalo k dramatické zápletce. Už
v prvním lednovém týdnu, kdy se Češi ujímali předsednictví v Radě Evropské unie, se však
dějová linka pořádně zašmodrchala. Priority české vlády pod zkratkou tří „E“ (Ekonomika,
Energetika a Evropa a svět) se musely vyrovnat se „zatížením“ 2 G. První ránu představoval
ruskou-ukrajinský spor o to, kdo je „zloděj“, zda Kyjev, který neplatí za plyn, nebo Rusko, jež
zastavilo přísun této strategické suroviny do Evropy. Češi museli rychle reagovat. Premiér a
ministři křižovali kontinent sem a tam, aby přiměli znesvářené strany k rozumu. Koncem
ledna už opět proudilo do východoevropských domácností teplo. Mezitím se však na jiném
místě planety rozhořel konflikt – tentokrát v Gaze. Iniciativu převzal neohrožený Karel
Schwarzenberg, který se se šlechtickou kuráží téměř vrhal pod pásy tanků, aby umožnil přísun
humanitární pomoci na palestinská území. A aby toho nebylo málo, kontroverzní výtvarník
David Černý odhalí provokativní instalaci Entropa. Černý bortí mýty a stereotypy,
vicepremiér Alexandr Vondra žehlí diplomatické skandály, překonává osobní zklamání z finty
na něj ušité a vyráží do úspěšného boje za zachování Entropy jako symbolu svobody 20 let od
pádu železné opony. Vlna kritiky a zájem o nevšední umělecké dílo učiní z Entropy jeden ze
symbolů českého předsednictví.
Svá chapadla nad celou Evropou roztahuje všudypřítomná hospodářská recese, která za sebou
nechává statisíce nezaměstnaných. Evropou obchází strašák národních bankrotů a různých
protekcionistických opatření. Mirek Topolánek se však nebojí říci stop takovému jednání.
Naplno vrcholí spor s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym o míru státní
intervence do hospodářství. Popularita a ohlas českých kormidelníků je na svém vrcholu
doma i ve světě. Dojednává se evropské turné nového prezidenta USA. Bojujeme za to, aby se
Praha stala místem jeho zásadního projevu. Stalo se.
Příběh o úspěchu našeho vedení Evropy jen zdánlivě končí pádem kabinetu. Doslova za pět
minut dvanáct dojednává odstupující vláda Východní partnerství a oživuje debatu o projektu
plynovodu ze střední Asie Nabucco. Druhý májový týden nastupuje nová garda.
Z nevýrazného chlapíka a šéfa „staťáku“ se přes noc vyloupne český premiér Jan Fischer.
Opět je vztyčena česká zástava. Ministerský předseda se chystá na závěrečný Armagedon,
který musí ustát, aby prosadil předsedu Evropské komise a odstranil poslední bariéry při
schvalování Lisabonské smlouvy v Irsku. Podařilo se. Velké drama střídá radost z toho, že
jsme to, byť s odřenýma ušima, zvládli. Princezna Európa je ještě krásnější a o něco sladší.

Co se řešilo
3.1. Izrael zahajuje pozemní ofenzivu v Gaze. Následuje mise českého ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga do oblasti konfliktu
6.1. Vrcholí rusko-ukrajinský spor o dodávky plynu. Přes Ukrajinu do Evropy neteče žádný
plyn. K obnovení dodávek dochází po intervenci českého předsednictví 19. ledna.

15.1. Vernisáž instalace Entropa výtvarníka Davida Černého rozvířila v Bruselu i celé Evropě
emoce. Spor se vedl o svobodu projevu a prostor pro umělecké ztvárnění národních
stereotypů.
19.2. Prezident Václav Klaus pronáší projev na plénu Evropského parlamentu, který
doprovázejí souhlasné i odporující reakce.
24.2. Centrální bankéři zemí střední a východní Evropy včetně guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy
se ohradili proti negativním hodnocením finančních a bankovních systémů v regionu, jež si
nevšímají odlišností jednotlivých ekonomik.
1.3. České předsednictví svolává mimořádnou Evropskou radu k otázce protekcionismu.
18. a 19.3. Hlavy států a vlád Evropské unie se v Bruselu po dvou dnech vyjednávání
vedených premiérem Mirkem Topolánkem dohodly na principech i konkrétních krocích, které
mají EU pomoci překonat dopady finanční a hospodářské krize.
24.3. Poslanecká sněmovna vyslovuje nedůvěru Topolánkově vládě.
25.3. Topolánek označuje v Evropském parlamentu plán ekonomické obnovy z dílny Baracka
Obamy za „cestu do pekel“.
4.3. Americký prezident Barack Obama navštívil Prahu. Češi předsedali setkání EU-USA, kde
se poprvé setkali unijní představitelé s novou americkou administrativou.
6.5. Senát schválil Lisabonskou smlouvu.
7. a 8.5. V Praze se konal summit k Východnímu partnerství a summit "Jižní koridor - nová
hedvábná stezka", který má oživit projekt plynovodu Nabucco.
8.5. Prezident Klaus jmenuje novou vládu pod vedením premiéra Jana Fischera. Jan Kohout
se stává ministrem zahraničí. Post ministra pro evropské záležitosti přebírá bývalý
velvyslanec při NATO Štefan Füle.
4.-8.6. Volby do Evropského parlamentu.
18. a 19.6. Evropská rada vedená premiérem Janem Fischerem schvaluje záruky pro Irsko
ohledně Lisabonské smlouvy a vyjadřuje politickou podporu Josému Manuelovi Barrosovi
jako kandidátovi na příštího předsedu Evropské komise.

