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S FRANCOUZI O UVOLNĚNÍ V EVROPĚ
Podnětem
byla dohoda při návštěvě
francouzského ministra zahraničních věcí
Gouve de Murvilla v Praze o tom, že s~
budou pořádat dvoustranná kolokvia čs.
francouzská mezi odborníky z oblasti výzkumu mezinárodních vztahů, mezi historiky a mezi ekonomy. K prvnímu set,kání došlo v Praze v ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii ve dnech 1. až
3. prosince 1967 a týkalo se oblasti mezinárodních vztahů, konkrétně faktorů uvolnění u Evropě. Přijeli k němu z Francie:
prof. Jacques Ve r na nt, ředitel Centre
d'Études de politiqu~ étrangěre; armádní generál A. B e a ·uf r e, ředitel ústavu
strategických studií; armádní generál P.
Gene ve y, generální kontrolor Centre
d'Études de politique étrangěre; prof.
Alfred Grosse r, profesor na Institut
des Études politiques; prof. Leo H a m o n,
profesor právnické fakulty v Dijonu; prof.
Mario L é v i, sekretář Institut d'Études
des Problemes économiques a prof. Hubert T h i e r r y, profesor na École des
Hautes Études v Paříži a profesor právnické fakulty university v Caen. Z čes
koslovenské strany zasedli za konferenční stůl: dr. Antonín š ne j dárek, ře
ditel ÚMPE, dr. Ján či e r n ý, vědeoký
pracovník Historického ústavu SAV; ing.
Juraj M a m o j k a, pracovník SloV1'8nské
národní rady; prof. dr. Jaroslav M ar t i-

nic, rektor University 17. listopadu, dr.
Alexandr Ort, CSc., náměstek ředitele
ÚMPE, Dušan Roz e hna 1, redaktor Nové mysli, doc. ing. Miroslav S o u k u p,
CSc., vědecký pracovník Sociologického
ústavu ČSAV a doc. dr. Ján Zvada,
CSc., vědecký pr~covník Vo.:jenské politické
akademie. Rozhovorů se zúčastnili jako
pozorovatelé i vědečtí pracovníci ÚMPE
dr. Jaroslav šedivý a dr. Arnošt Ta uber.
Na programu jednání bylo šest témat.
navržených francouzskou stranou, k nimž
z každé strany bylo proneseno krátké
úvodní slovo. Po něm následovala volná
výměna názorů. Tématy byla historie posledních deseti let v evropské politice, politické a vojenské (respektive vojenskopolitické) aspekty uvolnění v Evropě,
problematika v německé otázce, možnosti
v evropské kulturní spolupráci, mozne
perspektivy čs.-francouzských vztahů a
nakonec některé otázky čs.-francouzských
ekonomických vztahů.
účastníci se předem dohodli, že diskuse bude zcela otevřená, že se nebude
provádět její zápis a nebude se zveřej
ňovat. Tak tomu i bylo a myslím, jak
nakonec vyjádřili i ostatní účastníci, že
výsledky této první schůzky přesáhly
očekávání.

J. š.

HODNOCENÍ ROKU "VELKÉ" KOALICE V NSR
Dne ll. ledna 1968 se v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii v Praze
konala z iniciativy redakční rady Informačního bulletinu ÚMPE o německé otázce celodenní porada zástupců zahraničně
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politické praxe a odborníků z několika
výzkumných pracovišť věnovaná hodnocení vývoje NSR za vlády "velké" koalice
a hodnocení čs.-západoněmeckých vztahů_
Redakční rada předložila účastníkům po-

