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Prezident republiky Miloš Zeman se dne 25.5.2016 zúčastnil jubilejního 200.  
Žofínského fóra s tématem „ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ PRO KAŽDÉHO.“

Ve svém projevu se věnoval především ekonomické diplomacii.
Hájil své návštěvy do Číny  a Ruska s tím, že „moralizování v zahraniční politice 
je nebezpečné“. Soudí, že povinností politika je usilovat o rozšiřování 
exportních trhů a rozšiřování investic. Jako prezident si k jednání za tímto 
účelem vybírá prezidentské režimy, neboť je to „efektivnější“. Proti 
ekonomickým sankcím vůči Rusku se na žofínském fóru vyslovil takto:    Sankce 
podle něj posilují „mýtus obklíčené pevnosti“ a roste tak popularita ruského 
prezidenta Vladimira Putina. „Rusko se cítí obklíčené a domnívá se, že má 
nepřátele i tam, kde je nemá,“ prohlásil prezident.

Z dalšího vystoupení vybíráme:

 Zeman chystá velkou debatu se Sobotkou a Babišem o Euru.

 Prezident vysvětloval smysl svých návštěv a podle čeho si vybírá cíle 
svých cest

 Dobývání nových trhů – zdůraznil význam ekonomické spolupráce s 
Čínou, která - jak řekl - bude do roku 2020 první ekonomikou světa. 
„Pronikání na čínský trh považuji za nesmírně důležité,“ řekl. Jako příklad 
jmenoval sklárnu Moser, která vyprodala kapacitu své výroby právě do 
Číny.
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 „Signály zpomalení naší ekonomiky musí připomenout všem českým 
politikům jejich povinnost usilovat o rozšíření našich exportních trhů a o 
příliv zahraničních investic. Samozřejmě, že každý politik to dělá na své 
úrovni. Já vycházím z toho, že jsou prezidentské režimy a jsou 
parlamentní režimy. Prezident by měl navštěvovat především země s 
prezidentskými režimy, protože tam má jeho jednání větší efektivitu,“ 
řekl prezident Zeman.

 Sankce upevňují sankcionované režimy, neschvaluje ani sankce proti 
Rusku. „Ti, kdo tvrdí, že tyto sankce Rusko ničí, se hluboce mýlí, protože 
ruskou ekonomiku ničí nízká cena ropy,“ soudí.

 představil svou vlastní pozitivní alternativu k sankcím. Tu spatřuje v co 
nejširší výměně turistů, studentů, podnikatelů a politiků.

 Vyjádřil se také k rakouské prezidentské volbě, kterou vyhrál Alexander 
Van der Bellen nad populistou Norbertem Hoferem, jenž horoval proti 
migraci a Evropské unii. „Respektujme výsledky těchto voleb. To, že jsou 
těsné, jenom dokazuje, že rakouská společnost je rozdělená na dvě 
části.“ Prezident si přeje, aby nyní rakouský prezident Van der Bellen 
respektoval mínění obou částí rakouské populace, nikoliv pouze jedné 
poloviny.

Po svém projevu prezident odpovídal na řadu otázek z pléna Žofínského fóra. 
Jako prognostik odhadnul, že Velká Británie nevystoupí z Evropské unie. 

Po skončení a vyčerpání programu se uskutečnilo společenské setkání 
s prezidentem republiky v dalších prostorách paláce Žofín. Každý měl možnost 
alespoň chvilku s prezidentem pohovořit, podepsat fotku nebo se s ním 
vyfotografovat. To využila většina návštěvníku této akce.

Setkání proběhlo ve velmi přátelském a srdečném ovzduší, nechyběly ani jeho 
bonmoty a samozřejmě se nevzdal svých cigaret.
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