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Zpravodajství 

Kvůli Mackovi premiér za starosty nepřijde 

PRAHA - Předseda vlády ČR Jiří Paroubek se včera omluvil z účasti na I. 
Národním setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky. 

V zaslaném dopise Lukáši Tesařovi, řediteli a majiteli RegionServis s. r. o. 
který setkání dnes v TOP hotelu Praha organizuje, premiér poděkoval za 
pozvání na akci. Byl jsem připraven vystoupit s úvodním slovem a akce se i 
jinak účastnit. Nicméně, jistě uznáte, že je pro mne velmi nesnadné se 
takového čestného úkolu zhostit, jestliže mezi panelisty stěžejní části 
pořádané akce Vystoupení nejvyšších představitelů českého státu je na 
prvém místě s pověřením Kanceláře prezidenta České republiky zařazen 
MUDr. Miroslav Macek. Tento pán, po jeho mediálně známém nečestném 
útoku zezadu na ministra mé vlády MUDr. Davida Ratha, je pro mne natolik, 
troufám si říci, společensky nepřijatelný, že je překážkou i mé účasti na jinak 
velmi prospěšném a prestižním setkání, uvedl předseda vlády. 

20. června 2006, (za) 

 
Moje noviny.cz 
 
20.6.2006 9:46  
Na 450 starostů, primátorů a krajských hejtmanů bude dnes v pražském Top hotelu diskutovat o 
budování státu a vztahu územní samosprávy a státní správy. Smyslem setkání je podle 
organizátorů především možnost otevřeně diskutovat o aktuálních otázkách veřejné správy, 
vzájemné spolupráci a o formách podpory rozvoje územních samospráv, řekl majitel pořádající 
agentury Regionservis Lukáš Tesař. 
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Paroubek se nesetká s hejtmany kv ůli Mackovi 

 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek   
foto: PRÁVO/Lukáš Táborský  
  
Premiér Jiří Paroubek se omluvil z účasti na I. Národním setkání 
starostů, primátorů a hejtmanů ČR, které se koná v úterý v pražském 
Top hotelu. V dopise organizátorům sdělil, že překážkou jeho účasti je 
přítomnost Miroslava Macka.  

20.6. 2006 10:23  
PRAHA - "Byl jsem připraven vystoupit s úvodním slovem a akce se i jinak účastnit. Nicméně 
jistě uznáte, že je pro mne velmi nesnadné se takového čestného úkolu zhostit, jestliže mezi 
panelisty - vystoupení nejvyšších představitelů českého státu - je na prvém místě s pověřením 
Kanceláře prezidenta ČR zařazen MUDr. Miroslav Macek," uvedl premiér.  
Macek je pro Paroubka nepřijatelný kvůli facce, kterou před volbami uštědřil ministru 
zdravotnictví Davidu Rathovi. "Je překážkou i mé účasti na jinak velmi prospěšném a prestižním 
setkání," shrnul Paroubek.  
Na téma budování státu bude diskutovat přes 400 starostů, primátorů i krajských hejtmanů. 
Setkání se zúčastní také šéf ODS Mirek Topolánek. 
trj, Právo, Novinky  

 

 

Premiér se omluvil z ú časti na I. Národním setkání starost ů, primátor ů a hejtman ů ČR 

(Praha 19. 6. 2006)  Předseda vlády České republiky Jiří Paroubek dnes, v pondělí 19. června 
2006, zaslal dopis Lukáši Tesařovi, řediteli a majiteli RegionServis s. r. o., ve kterém se omluvil z 
účasti na I. Národním setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky.  

Premiér v dopise poděkoval za pozvání na akci, která se koná zítra v TOP hotelu Praha.  

„Byl jsem připraven vystoupit s úvodním slovem a akce se i jinak účastnit. Nicméně, jistě uznáte, 
že je pro mne velmi nesnadné se takového čestného úkolu zhostit, jestliže mezi panelisty stěžejní 
části pořádané akce „Vystoupení nejvyšších představitelů českého státu“ je na prvém místě s 
pověřením Kanceláře prezidenta České republiky zařazen MUDr. Miroslav Macek.  

Tento pán, po jeho mediálně známém nečestném útoku zezadu na ministra mé vlády MUDr. 
Davida Ratha, je pro mne natolik, troufám si říci, společensky nepřijatelný, že je překážkou i mé 
účasti na jinak velmi prospěšném a prestižním setkání. Přijměte tedy prosím mou omluvu a 
zároveň přání zdaru Vámi pořádané akce,“ uvedl předseda vlády.  

Lucie Orgoníková 
mluvčí vlády ČR 
gsm: +420 602 581 141 
e-mail: orgonikova.lucie@vlada.cz 

 
 


