Vaše Excelence, Vaše Eminence, dámy a pánové, drazí přátelé,
děkuji, že jste přišli na oslavu španělského státního svátku. Připomínáme si výročí, kdy
Španělé připluli do Ameriky. S oblibou říkáme, že Španělsko tak významným
způsobem přispělo ke globalizaci našeho světa.
V průběhu posledních tří let jsem měl čest stát v čele týmu spolupracovníků
španělského velvyslanectví v Praze. S potěšením jsem přihlížel, jak narůstala bilaterální
ekonomická výměna mezi našimi zeměmi. Docházelo také k zintenzivnění vztahů
v oblasti školství, kultury a mezilidských vztahů.
Pokud jde o oblast ekonomie, mohu konstatovat, že španělská ekonomie překonala
recesi a opět dochází k růstu. Hospodářská politika, kterou si Španělsko zvolilo, klade
na zemi velké nároky. Zakládá se na fiskální konsolidaci, restrukturalizaci finančního
systému a ambiciózním plánu strukturálních reforem. Díky tomu dochází ke zmírnění
nerovnováhy v hospodářské oblasti a zlepšení ekonomických ukazatelů. Věříme také, že
dosáhneme řízeného trvalého růstu s cílem vytvářet pracovní místa – zejména pro mladé
lidi.
K ekonomickému oživení dochází nejen díky vládním opatřením a úsilí španělských
občanů, ale také díky solidárnosti našich evropských partnerů a institucí. Kdyby této
solidarity nebylo, bylo by to pro Španělsko velmi obtížné. Chtěl bych Vám proto za
Vaši podporu poděkovat.
Náš pohled na evropský projekt se může lišit, ale nakonec jsou všechny státy Evropské
unie jako členové jedné rodiny. V rodině jsou její členové také solidární, když má
někdo z nich potíže nebo mu hrozí vnější nebezpečí. A když se v rodině daří jednomu
jejímu členovi, daří se i ostatním.
Jsem si jistý, že ve Španělsku dojde ke konsolidaci ekonomického růstu. Naše země tak
přispěje k prosperitě zbývajících členů Evropské unie a ke stabilitě a bezpečnosti našeho
globalizovaného světa. Španělsko pevně věří, že k tomu bude moci v budoucnu přispět i
jako nestálý člen Rady bezpečnosti OSN.
Pokud jde o oblast kultury, můžu s radostí konstatovat, že každý rok dochází ke zvýšení
intenzity a kvality vztahů mezi občany našich zemí - a to díky mnohým z Vás.
Řadě českých kulturních institucí bych rád poděkoval za jejich spolupráci
s velvyslanectvím a Institutem Cervantes na realizaci rostoucího počtu kulturních akcí
ve všech oblastech. Rád bych zmínil zejména rozšíření flamenka v České republice.
Velmi děkuji šesti česko-španělským dvojjazyčným gymnáziím. Díky těmto gymnáziím
stoupá počet mladých lidí z České republiky, kteří se dobře orientují ve španělské
kultuře a jazyku.
Za skvělou práci děkuji českým hispanistům, učitelům španělštiny a těm, kdo přednášejí
o ibero-americké kultuře na českých vysokých školách. Jejich skvělá práce má za
následek také velký nárůst studentů programu Erasmus, a to jak v České republice, tak
ve Španělsku.
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Děkuji cestovním agenturám, španělským hotelům a odbornému tisku, které přispěly k
nárůstu počtu českých i španělských turistů.
Dovolte, abych na závěr co nejsrdečněji poděkoval španělským občanům, kteří žijí a
pracují v České republice. Z velké části pracují v podnicích, vzdělávacích a kulturních
institucích, a přispívají tak i k prosperitě české společnosti.
Jejich práce ve španělských firmách má za následek vynikající úroveň ekonomické
výměny mezi našimi zeměmi. Jejich práce během výuky má za následek nárůst zájmu
české společnosti o svět španělské a ibero-americké kultury.
Zvu Vás, abyste s námi nyní okusili naši gastronomickou kulturu - španělské tapas a
víno. Děkuji Hotelu President a Tapas Baru Miró za ochutnávku španělských tapas.
Děkuji firmám Petrus a Sherry Club za ochutnávku španělského šumivého vína cava a
španělského sherry. A zejména děkuji Murcijské oblasti, která nás dnes zve, abychom ji
blíže poznali prostřednictvím murcijských červených vín.
Dovolte, abych nyní připil na budoucnost našich vztahů – stále pozitivnějších v oblasti
ekonomické a stále bližších v oblasti mezilidských vztahů. Děkuji Vám.
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