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Eurolisty listopad 2020
Vážení čtenáři, uplynulý měsíc v evropské politice navzdory sychravému podzimu a zhoršující se pandemii
koronaviru nabídl důvody k optimismu do budoucna. Podařilo se dosáhnout dohody mezi Evropským
parlamentem a Radou o sedmiletém rozpočtu EU a fondu obnovy evropských ekonomik. Evropské instituce
zároveň vyvíjejí značné úsilí v boji proti covid-19. Francouzský prezident Emmanuel Macron zaujal
neústupný postoj proti radikálnímu islamismu a výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech dává
naději, že v mnoha oblastech, digitální sféry nevyjímaje, nastane sblížení mezi USA a evropskými zeměmi.
Ve druhé části vydání, věnované informacím z regionů, můžu vaší pozornosti doporučit rozhovor o
zahraničních dobrovolnících v Novém Městě pod Smrkem. Na poslední stránce přinášíme křížovku - pokud
vás luštění baví, mnohem více najdete na webu Euroskop.cz. Příjemnou zábavu!
Petr Pospíšil, editor
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Předseda EP David Sassoli označil dojednaný
kompromis za "excelentní výsledek pro občany".
Předseda EP David-Maria Sassoli

Zavedení nových zdrojů rozpočtových příjmů

Státy Evropské unie se po více než
dvouměsíčním vyjednávání dohodly s
Evropským parlamentem na parametrech
budoucího sedmiletého rozpočtu a fondu
pomoci ekonomikám zasaženým
koronavirovou krizí.

"Poskytuje v těchto těžkých časech jistotu
regionům, zemědělcům či výzkumníkům,"
ocenil úspěch jednání šéf nejsilnější lidovecké
frakce europoslanců Manfred Weber, podle
něhož je důležité zvláště poslanci vyjednané
zvýšení výdajů na zdravotnictví a ochranu hranic.

Oznámilo to včera německé předsednictví EU,
které za státy vedlo rozhovory. Dohodu na balíku
o celkovém objemu přes 1,8 bilionu eur (více než
50 bilionů korun) musí potvrdit členské země i
plénum europarlamentu, aby mohly být fondy k
dispozici již od ledna.

Dohodu uvítala i předsedkyně EK Ursula von der
Leyenová.

Oběma stranám se podařilo překonat hlavní
rozpory, mezi nimiž byla provázanost čerpání
peněz s dodržováním evropských hodnot, objem
peněz na takzvané centrální programy či
zavádění nových zdrojů rozpočtových příjmů.
Právě kvůli spojení peněz a vlády práva však
hrozí vetem celého balíku Maďarsko i Polsko, s
nimiž vedou unijní orgány řízení kvůli
porušování hodnot EU.
Víc prostředků na výzkum, zdravotnictví a
studentské výměny
"Je to vyvážená dohoda, která zohledňuje
požadavky parlamentu a zároveň respektuje směr
vytyčený v červenci Evropskou radou," uvedl
německý velvyslanec při EU Michael Clauss s
odkazem na červencový čtyřdenní summit.
Oproti jeho výsledku se po tlaku europoslanců
zvýší výdaje rozpočtu o 16 miliard eur na
celkových 1,074 bilionu. Objem fondu zůstane
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Kompromis počítá mimo jiné s upřesněním
harmonogramu, podle něhož by EU měla zavádět
nové zdroje rozpočtových příjmů. Ty mají pokrýt
především splácení bezprecedentní společné
půjčky, z níž bude financován krizový fond.
Vedle poplatku z nerecyklovaných plastů, který
by měly státy začít pro společný rozpočet vybírat
od příštího roku, by od roku 2023 měly do unijní
pokladny proudit i peníze z prodeje emisních
povolenek a takzvaného uhlíkového cla.
V dalších letech by pak EU měla mít k dispozici i
digitální daň či poplatek z finančních transakcí.
"Evropa je tvrdě zasažena druhou vlnou
pandemie. Naléhavě potřebujeme mít k dispozici
fungující fond obnovy, který pomůže zmírnit
těžké ekonomické následky pandemie," prohlásil
Clauss s tím, že doufá v rychlé schválení
jednotlivých norem spojených s balíkem
národními parlamenty i Evropským
parlamentem.
Autor: Euroskop, čtk, 11.11.2020
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KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled
seminářů, přednášek a dalších
akcí naleznete na
webových stránkách
jednotlivých Eurocenter.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Erasmus talks
Kdy? 23.11., 25.11., 2.12.,
9.12.; vždy od 18:00
Kde? online (více informací
na webu EC České
Budějovice)

LIBEREC
“Wie bitte?” - Německo pro
začátečníky a pokročilé
Kdy? 24.11.; 17:00 - 18:00
Kde? online (více informací
na webu EC Liberec)

PRAHA
Eurodesk slaví 30 let
Kdy? 28.11.; 14:00 - 18:00
Kde? online (více informací
na webu EC Praha)

Mezinárodní smlouva o pandemii jako záchrana multilateralismu?
Charles Michel navrhl minulý týden sjednat
mezinárodní smlouvu o pandemii. Svou
myšlenku představil na Pařížském mírovém
fóru, konferenci, která se koná každý rok na
podporu mezinárodní spolupráce a míru.
Jedná se o vstřícný krok směrem ke kooperaci
mezi státy. Otázkou je, jestli se podaří návrh
prosadit v současném mezinárodním
prostředí, ve kterém se už několik let státům
nedaří dělat kompromisy a dohodnout se.
Na Pařížském mírovém fóru vystoupil minulý
čtvrtek předseda Evropské rady Charles Michel s
návrhem na uzavření mezinárodní smlouvy o
pandemii. Ta by měla předejít budoucímu
globálnímu propuknutí nemocí a lépe
koordinovat celosvětovou reakci. Globální
smlouva by měla také prokázat, že se
představitelé států z koronavirové pandemie
poučili.
Příprava na další pandemii
Charles Michel tento nápad dostal přímo na fóru,
kde ho také rovnou představil. „Možná
potřebujeme mezinárodní smlouvu o pandemii,
abychom měli silnější mezinárodní závazek jim
zabránit. Cítíme, že je nutné, abychom v případě,
že se znovu objeví mohli reagovat rychleji a
koordinovaně. Je nutné, abychom zajistili, že
bude k dispozici lékařské vybavení a že dojde k
efektivní výměně informací, abychom lépe
ochránili naše občany.“
Evropská unie počítá s tím, že současná
pandemie rozhodně není poslední, okomentoval
návrh vysoký úředník EU. „Konvence tohoto
druhu musí sledovat velmi jasné a přesné cíle:
vypořádat se s tragédií pandemie vědecky a
efektivně, v rámci mezinárodní spolupráce,“ řekl
serveru Politico. Multilaterální smlouva by
mohla v budoucnosti vyřešit řadu výzev, které
řeší političtí leadeři dnes. Je jí třeba spravedlivá
distribuce vakcíny.
Úspěšnost myšlenky a její realizace
Představitelé Evropské unie počítají s tím, že
uzavření mezinárodní smlouvy o pandemii bude
vyžadovat hodně času. Do procesu ale chtějí
určitě zahrnout agentury OSN, nevládní
organizace i občanskou společnost. Předseda
Evropské rady by chtěl dohodu uzavřít po vzoru

Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Ta byla
sjednaná pod záštitou Světové zdravotnické
organizace a se 168 signatáři vstoupila v platnost
v roce 2005.

Předseda Evropské rady Charles Michel

Dopady pandemie covid-19 postihly svět plošně
bez výjimek právě kvůli fenoménu globalizace.
Právě proto je podle představitelů EU nutné řešit
situaci pomocí nástrojů multilateralismu.
Evropská unie tento přístup dlouhodobě
prosazuje nejen v otázkách koronavirové krize,
ale také v boji proti změně klimatu.
Nový rozkvět multilateralismu?
Unie chce nadále posilovat mezinárodní řád
založený na pravidlech a dodržování
mezinárodního práva. Zároveň také podporuje
nadnárodní autority, jako jsou Organizace
spojených národů, Světová obchodní organizace
a Světová zdravotnická organizace, a připisuje
jejím rozhodnutím naprostou legitimitu. Takový
postoj ale není v současném mezinárodním
prostředí obecně přijímaný. Určitě bude záležet
na tom, jakým směrem se vydají Spojené státy po
nástupu nového prezidenta.
Posledních pár let se zdálo, že fenomén podpory
mezinárodní spolupráce v rámci multilateralismu
je už passé. Populismus byl na výsluní a vlády
tradičně otevřené spolupráci se uzavíraly do
sebe. Tento pocit jen umocnil fakt, že příkladem
tomu šel nejmocnější muž planety – prezident
Spojených států. Zvolením Joea Bidena
prezidentem USA vysvitla naděje na změnu
právě díky tomu, že Biden je oddaný
internacionalista. Leadeři Evropské unie proto
zdůrazňují, že mezinárodní spolupráci uvítají.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop, Evropská
komise

Opatření Komise proti šíření covid-19
Proti dalšímu šíření pandemie viru covid-19
přijala Komise soubor opatření, jejichž cílem
je chránit životy občanů EU a zároveň
podpořit fungování vnitřního trhu.
Hlavním cílem opatření je pochopit chování viru
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(jeho šíření atd) a účinnost reakce členských
států, které spočívá především v testování a v
trasování následných kontaktů. Cíl spočívá ale i v
přípravách na očkování proti viru a snaze
usnadnit obyvatelům bezpečné cestování v EU a
současné zachovat pohyb zboží v EU v rámci
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svobody pohybu po EU.

trasování kontaktů a jejich varování (52 stažení těchto aplikací).
Komise nyní řeší jejich vzájemné propojení v celé EU, což se
povedlo zatím u tří aplikací - Německa, Irska a Itálie, které byly
propojeny 19. října. Komise si slibuje od následujících týdnů
propojení dalších aplikací, které by měly být k dispozici ve všech
členských státech.
Účinné očkování
V rámci strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 Komise
jedná o dohodách s výrobci očkovacích látek, aby bylo možné
očkovací látky zpřístupnit Evropanům a světu, jakmile se prokáže,
že jsou bezpečné a účinné. Pro maximální účinek je třeba očkovací
látky v okamžiku, kdy budou k dispozici, rychle distribuovat a začít
jimi očkovat.
© čtk

„Situace je v souvislosti s pandemií COVID-19 velmi vážná.
Reakce EU proto musí být dále posílena. V našem boji proti tomuto
viru dnes přijímáme dodatečná opatření – od zlepšení přístupu k
rychlým testům přes přípravu očkovacích kampaní až po případné
zajištění bezpečného cestování. Vyzývám tedy členské státy k úzké
spolupráci. Odvážná opatření, která nyní přijímáme, pomohou
zachraňovat lidské životy a chránit živobytí občanů. Žádný členský
stát tuto pandemii nepřekoná, dokud ji nepřekonáme všichni,"
uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Sdělení Evropské komise o dodatečných opatřeních proti viru
covid-19
Zlepšit tok informací
Zajistit přesné a komplexní informace o epidemiologických
údajích (testování, trasování). V zájmu lepšího sdílení údajů na
úrovni EU Komise vyzývá členské státy, aby jí a Evropskému
středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytovaly
veškeré relevantní údaje.
Účinnější a rychlejší testování
Komise přijala v uplynulých dnech doporučení o strategiích
testování na covid-19, a to za použití rychlotestů na protilátky. V
tomto doporučení Komise určila klíčové prvky, jako jsou například
kapacity a zdroje pro testování, prioritní skupiny apod. Komise v
rámci tohoto bodu rovněž vyzvala členské státy, aby do půlky
listopadu vypracovaly národní strategie testování. Pro rychlejší
nákup testů na protilátky pro členské státy uvolnila Komise 100
milionů euro v rámci nástroje pro mimořádnou podporu. Zároveń
dodává, že je nutné pro volný pohyb cestujících v rámci EU
vzájemné uznávání testů na covid-19.

Lepší komunikace s občany
Členské státy by měly podle Komise usilovat o znovuzavedení
komunikačních kampaní s cílem bojovat proti fake news o covid-19
a řešit s občany svých zemí "únavu z tématu covid-19". Boj s fake
news se bude týkat zejména oblasti očkování .
Základní dodávky zdravotnického vybavení
EU podporuje od počátku pandemie výrobce tak, aby se zajistila
dostupnost základních zdravotnických potřeb pro členské státy. Pro
urychlení systému spustila Komise společné zadávání veřejných
zakázek na zdravotnické vybavení pro očkování a zároveň Komise
dočasně pozastavuje cla a DPH na dovoz zdravotnického vybavení
ze zemí mimo EU.
Usnadnění cestování v EU
Volný pohyb v rámci EU je nesmírně cenným pro občany EU, z
toho důvodu vyzývá Komise členské státy, aby v plném rozsahu
prováděly doporučení, které přijala Rada v zájmu společného a
koordinovaného přístupu k volnému pohybu. Měla by být zrušena
veškerá zbývající opatření pro kontrolu vnitřních hranic související
s COVID-19. Agentura EU pro bezpečnost letectví a ECDC pracují
na testovacím protokolu pro cestující, který budou používat orgány
veřejného zdraví, letecké společnosti a letiště s cílem přispět k
bezpečnému příjezdu cestujících. Komise bude rovněž
spolupracovat s členskými státy a agenturami na společném
přístupu k praktickým opatřením v případě karantény.
Zajištění hospodářské struktury a dodávek zboží v EU

Využití aplikace pro trasování a varování kontaktů

Komise navrhla rozšířit tzv. zelené pruhy v případě silniční
nákladní dopravy tak, aby dokázaly překročit hranice za méně než
15 minut, což funguje již od března letošního roku. Komise si tak
slibuje účinné fungování dopravy v oblastech, jako je například
železniční, lodní či letecká nákladní doprava.

Samy členské státy disponují dodnes 19 vyvinutými aplikacemi na

Autor: David Březina, Euroskop, Evropská komise, 1.11.2020

Boj Emmanuela Macrona proti islamismu
Ve Francii zbývají dva roky do prezidentských voleb a zdá se,
jako by se země ocitla na stejném místě, na kterém byla v roce
2015, dva roky před zvolením Emmanuela Macrona. Dnes,
stejně jako tehdy, Francie zažívá teroristické útoky, které zemi
ponořují do strachu a nejistoty. V návaznosti na tyto události
Macron označil islám za náboženství v krizi. Dal si ale pozor,
aby rozlišil islamismus od islámu. Pouze proti prvnímu
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zmíněnému chce totiž bojovat.
Za poslední dva měsíce se ve Francii staly tři islamistické útoky. V
září byli útočníky sečnou zbraní napadeni dva lidé u bývalé redakce
satirického týdeníku Charlie Hebdo v Paříži. V říjnu mladý
extremista podřízl francouzského učitele dějepisu a zeměpisu za
promítnutí karikatury proroka Mohameda z časopisu Charlie
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Hebdo v rámci diskuse o svobodě projevu. A minulý čtvrtek útočník
s nožem zabil u baziliky ve městě Nice tři lidi.
Proslov, který vedl k bojkotu francouzských potravin
Emmanuel Macron se uchýlil, vzhledem k těmto třem událostem, k
radikálnějšímu diskurzu než v minulosti. „Nevěříme v politický
islám, který není slučitelný se stabilitou a mírem ve světě,“ uvedl ve
svém projevu 2. října. Jako největší hrozbu bezpečnosti pro svou
zemi označil islámský separatismus, který popisuje jako odchylku
islámu.

Po útocích provedly francouzské autority desítky bezpečnostních
akcí. Uzavřely mešity a několik sdružení, která podle nich mají
vazby na radikální islám. Zatkly několik desítek lidí a oznámily
plány na vyhoštění 231 cizinců, z nichž většina je již ve vězení.
Francie rovněž usiluje o zpřísnění opatření v celé Evropské unii
proti nenávistným projevům online. Zároveň podporuje legislativní
snahy EU o odstranění teroristického obsahu ze sociálních sítí.

Podle něj se jedná o „vědomý, teoretizovaný, politicko-náboženský
projekt, který je zhmotňován opakovanými nesrovnalostmi s
hodnotami republiky, které často vedou k vytváření protispolečnosti, jejichž důsledkem je odchod dětí ze škol a zamezení
rozvoje sportovních, kulturních a společenských praktik, což je
záminkou pro výuku principů, které neodpovídají zákonům
republiky.“
Nedlouho po Macronových výrocích o islamismu se zvedla vlna
kritiky ze stran států s významnou muslimskou komunitou.
Nejhlasitěji byl slyšet prezident Turecka Recep Tayyip Erdoğan,
který francouzského prezidenta označil za „mentálně nemocného“
a vyzval muslimské země k bojkotu francouzských produktů. S
podporou se Macron naopak setkal u řady členských států Evropské
unie, konkrétně například ze strany německé kancléřky Angely
Merkelové nebo nizozemského premiéra Marka Rutteho.
Dospět k osvícenosti válkou
Při pohlédnutí na situaci v kontextu příštích francouzských
prezidentských voleb, Emmanuel Macron tvrdším postojem k
islamismu vzal vítr z plachet extrémní pravici, konkrétně jeho
oponentce z minulých voleb Marine Le Penové. Ta se s odkazem na
bezpečnost a hodnoty republiky vymezuje vůči islámské komunitě
a přistěhovalectví. Zvýšením radikálnosti by si francouzský
prezident mohl získat část sympatizantů Le Penové na svou stranu.
Tento krok se nicméně nejeví jako populistický také proto, že
Macron s důrazem odděluje islamismus od islámu. Extrémní
pravice taková rozlišení nedělá.

Francouzský prezident Emmanuel Macron

Ve Francii žije 5 milionů muslimů a úkolem Emmanuela Macron je
teď zajistit, aby se v této komunitě nerozšiřoval islamismus.
Pozornost chce obrátit na muslimské školy, mešity, sportovní kluby
a bratrské kruhy. Plánuje přerušit zahraniční financování
islámských škol, imámy a učitele arabštiny mají školit francouzské
univerzity, halal jídla mají být zakázána ve školních jídelnách,
žádná obec nebude moci nabízet oddělené časy plavání pro muže a
ženy v bazénech a zakázáno by mělo být také domácí vyučování.
Macron chce toto náboženství ve Francii reformovat na „osvícený
islám“, mnozí ale namítají, že jeho strategie jde proti tomuto
principu. Na jednu stranu se totiž snaží uhasit vášně víry chladným
rozumem, na druhou stranu s vlasteneckou zapálením vyhlašuje
válku islamismu.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop, Evropská komise

Lze očekávat sblížení EU a USA v regulaci digitální oblasti?
Digitalizace je jedním z nejvýraznějších, ne-li tím vůbec
nejvýraznějším trendem poslední dekády. S digitálními
produkty se setkává na každodenní bázi téměř každý Evropan.
Zároveň se v oblasti digitálních technologií odvíjí konkurenční
boj mezi jednotlivými technologickými korporacemi i
mocnostmi, z nichž tyto firmy pocházejí. Spolupráce mezi
Evropskou unií a Spojenými státy může otevřít prostor k
novým příležitostem i k tomu, šířit evropské standardy v
globálním měřítku.
Online debaty, organizované na toto téma think-tankem
GLOBSEC, se zúčastnili slovenský europoslanec Ivan Štefanec,
expertka z think-tanku Atlantic Council Frances Burwellová,
představitel slovenského ministerstva investic, regionálního
rozvoje a informatizace Radoslav Repa, reprezentant polského
úřadu vlády Michal Pukaluk a představitelka společnosti Google
Marta Posladová. Debatu moderovala Zuzana Pisoňová z
pořadatelského think-tanku GLOBSEC.
Ivan Štefanec věří, že nástup administrativy Joea Bidena bude pro
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vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy znamenat pozitivní
změnu. „Věřím, že dojde k názorovému sblížení s americkými
protějšky," uvedl. Připomněl, že digitální transformace má pro
region střední Evropy mimořádný význam. Tato důležitost je ještě
více podtrhnuta tím, že celá pětina schváleného fondu
pokoronavirové obnovy evropských ekonomik má být vyhrazena
pro digitální oblast.
Biden? Diskutující očekávají oživení transatlantické
spolupráce
Burwellová stejně jako její předřečník doufá v „resetování" vztahu
mezi Evropou a Amerikou. Zároveň ovšem varovala před přílišným
optimismem. Problematika moderních technologií je podle ní
oblastí, ve které se obě strany budou muset vypořádat s množstvím
výzev, o nichž v americké prezidentské kampani příliš nebyla řeč.
Potíže můžou vzniknout i z toho důvodu, že Joe Biden převezme
prezidentský úřad až v lednu nadcházejícího roku a například v
minulosti se stalo, že někteří z ministrů nové administrativy byli
jmenováni třeba až v květnu, tedy více než půl roku po zvolení.
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Kalendáře, jimiž se řídí legislativní činnost Unie a americký
politický proces, spolu příliš nekorespondují.
Burwellová předpokládá, že budeme svědky snahy více a lépe
regulovat technologickou oblast. Velké technologické korporace
totiž podle ní nejsou příliš v oblibě Evropanů ani Američanů, proto
zde bude snaha jejich chování více upravit. Zvláštní pozornost bude
jistě věnována společnostem, které uvádí nové služby a produkty na
trh – tyto firmy bývají označovány jako tzv. „gatekeepers". Oblastí,
kde lze očekávat soulad mezi americkými a evropskými
představami, je podle Burwellové ochrana soukromí a údajů v
digitálním světě. Demokraté plánují přijmout legislativu, která tuto
oblast upraví, což souzní s požadavky Soudního dvora Evropské
unie.

Evropy vyjádřil Štefanec: „Střední a východní Evropa je region s
vysokým potenciálem." Tento potenciál podle něj spočívá zejména
v lidském kapitálu, což považuje za nejvýraznější devízu
středoevropského prostoru. Další aktivum spatřuje v relativně
dobré infrastruktuře, ačkoli jedním dechem dodává, že v
celounijním srovnání stále máme prostor pro zlepšení a patříme
spíše k průměru.
Co je podle něj tedy potřeba k tomu, aby si země střední Evropy
polepšily? Zaprvé investovat do vzdělávání obecně a obzvláště do
digitálního vzdělávání. Zadruhé transformovat masovou výrobu v
digitální průmysl. V neposlední řadě nezapomínat na to, že většinu
pracovních míst v zemích střední Evropy vytvářejí malé a střední
podniky. Těm je proto potřeba vytvářet příznivé podmínky k
fungování – omezovat zatěžující byrokracii a zlepšit přístup k
finančnímu kapitálu.
Digitální suverenita: Posilování vlastních schopností, nikoli
izolace
Štefanec hovořil i o často rezonující mantře evropské digitální
suverenity. Ta podle něj nemá být chápána jako izolace a oddělení,
nýbrž jako posilování vlastních schopností a spolupráce s podobně
smýšlejícími partnery ze zbytku světa. Kooperaci si osobně dokáže
představit například ve výrobě polovodičů, tvorbě digitální
infrastruktury, výrobě průmyslových výrobků a meziproduktů.
Jednu z nejdůležitějších rovin spolupráce zároveň spatřuje ve
stanovování norem a standardů.
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„Žijeme v době přetrvávajících megatrendů," zahájil svoje úvodní
vystoupení Repa. Digitální transformace podle něj radikálně
změnila způsob našeho života. Slovensko podle jeho slov bude
usilovat o to, aby svoji ekonomiku vytvářelo jako otevřenou,
kompetentní, inovativní a atraktivní pro zahraniční investory.
Podpora digitální transformace podle něj představuje zásadní
prioritu pro Evropskou komisi i Slovenskou republiku. Úspěšná
realizace tohoto cíle si vyžádá vynaložení finančních prostředků do
oblastí vzdělávání, přeškolování, nových technologií či nástrojů na
ochranu dat.
Díky covidu jsme ze dne na den poznali význam digitalizace
Pukaluk zdůraznil nutnost spolupracovat: „Potřebnou legislativu
už máme k dispozici. Teď je potřeba zasednout ke stolu a
spolupracovat." Tato spolupráce podle něj musí prostupovat
hranicemi mezi státy – jedině tak je možné, aby vedla ke
hmatatelným přínosům. Pozitivním impulsem pro spolupráci v
digitální oblasti může být význam, jaký získala během probíhající
pandemie covid-19. „Mohli jsme sledovat takřka přes noc, jak moc
je digitální transformace důležitá," uvedl Pukaluk.

Posladová v debatě reprezentovala úhel pohledu velkých
technologických společností. I ona ovšem sdílí optimistické
naladění svých předřečníků ohledně budoucnosti evropskoamerických vztahů a společných hodnot. Rok 2021 podle ní do
transatlantického vztahu vnese novou energii. Podtrhla rovněž
důležitost tématu digitální transformace. Digitalizace podle ní
sehrála klíčovou roli v zachování společenské a ekonomické
aktivity během koronavirové krize. Růst digitálního průmyslu
Posladové označila za nezamýšlený důsledek pandemie.
Jak se jakožto představitelka technologických firem staví ke snaze
regulovat digitální průmysl? „Regulátoři musí mít na paměti, že
lidé od digitálních produktů očekávají stále více," uvedla. Právě to,
jak nalézt rovnováhu mezi volnými trhy a regulací, podle ní do
značné míry závisí na budoucnosti transatlantického vztahu.
Následující doba jednání o finální podobě unijního nařízení o
digitálních službách (Digital Services Act) bude podle Posladové
náročným obdobím pro všechny zainteresované strany, avšak ty se
zároveň shodují na nutnosti debatu o této problematice vést.
Když budeme spolupracovat, určíme standardy. Když ne, určí
je Čína

Střední Evropa? Region s výrazným potenciálem

Diskuze následující po úvodních příspěvcích se odvíjela zejména
okolo vztahu s Čínou. „Nejsme jediný hráč na hřišti," zdůraznila
Burwellová a doplnila, že ideologická východiska Pekingu se od
těch amerických a evropských značně liší: „Podle Číňanů by měla
podobu internetu určovat státní kontrola, nikoli potřeby uživatelů."
Právě proto je podle diskutujících tak moc důležité, aby budoucí
pravidla hry na digitálním poli určoval transatlantický tandem – a
nikoli Čína. Možné to je: „Evropská unie a Spojené státy
dohromady tvoří polovinu světového obchodu," vyčíslil Ivan
Štefanec a pokračoval: „Pokud budeme spolupracovat, můžeme
naše standardy šířit celosvětově. Pokud ovšem spolupracovat
nebudeme, bude je šířit Čína," uzavřel Štefanec.

Pozitivní naladění ohledně budoucích vyhlídek zemí střední

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Příležitosti pro spolupráci vidí například ve tvorbě společných
standardů kybernetické bezpečnosti, v budování důvěryhodného
datového prostoru či v dialogu o podobě regulací digitálního
prostoru. Pozitivním základem pro spolupráci je skutečnost, že
Evropané s Američany sdílí mnoho společných hodnot: „Svoboda
slova, svoboda médií a to, že uživatel je ve středu našeho přístupu,"
vypočítal Pukaluk.
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Eurozprávy z regionů
Speak Dating 2020
Při příležitosti oslavy nadcházejícího Evropského dne jazyků
se 23.9.2020 v kavárně Cafe+ v Brně uskutečnila akce s názvem
Speak Dating, kde měli návštěvníci možnost seznámit se s
cizími jazyky díky rodilým mluvčím, nebo si s nimi přímo
procvičit své znalosti formou konverzace.

úplně nového a seznámit se i s jazyky, o kterých doposud neměli
tušení.
Akce se konala při příležitosti Evropského dne jazyků, který
vyhlásila v roce 2001 Rada Evropy a od té doby si jej každoročně,
dne 26. září, připomínají členské státy prostřednictvím
různorodých aktivit. Jeho cílem je upozornit na důležitost učení se
jazyků, podpořit rozvoj vícejazyčnosti, jazykové a kulturní
rozmanitosti, a především poukázat na důležitost interkulturního
porozumění.
Letošního Speak Datingu se zúčastnilo 10 rodilých mluvčích, kteří
představili celkem 13 jazyků! Kromě známých a rozšířených
jazyků jako jsou angličtina, francouzština, španělština, italština,
portugalština či ruština, se návštěvníci měli možnost dovědět i o
méně známých jazycích. Mezi tyto jazyky patřila tatarština,
baškirština, srbština, gruzínština, kurdština, ale také nepálština či
mongolština.
Lektoři si ve svých jazycích připravili základní fráze, které
návštěvníky naučili i se správnou výslovností. Kromě jazyka
samotného lektoři také představili svou zemi, kulturu i tradice. Dále
měli návštěvníci možnost vyzkoušet si psaní cizím písmem či v
případě mongolštiny dokonce jiným směrem. No a samozřejmě
nechyběla ani samotná konverzace ti, kteří si chtěli procvičit své
jazykové znalosti, měli možnost popovídat si s rodilými mluvčími a
naučit se tak i slovní zásobu, kterou běžně v školských učebnicích
nenajdou.
Nejen návštěvníci, ale i samotní rodilí mluvčí měli také možnost
seznámit se s novými lidmi a získat tak nová, interkulturní
přátelství. A tak, i při na první pohled obyčejné konverzaci dvou
lidí, byl naplněn cíl Evropského dne jazyků.
Děkujeme našim lektorům, že se rozhodli dobrovolně zúčastnit naši
události a také děkujeme všem návštěvníkům, kteří se do akce
zapojili!
Autor: Lucia Okániková, stážistka Eurocentra Brno

Eurocentrum Brno společně s Europe Direct Brno zorganizovalo
další ročník akce s názvem Speak Dating, která byla určena pro
všechny, kteří si chtěli oprášit své znalosti jazyků nebo zkusit něco

Evropský den jazyků v Českých Budějovicích
Evropský den jazyků se slaví každoročně a zapojuje se do něj až
45 zemí z celé Evropy. Hlavním cílem je upozornit na význam
učení se cizím jazykům a také propagovat bohatou jazykovou a
kulturní rozmanitost Evropy.
V Českých Budějovicích se Evropský den jazyků konal 21. září v
Domě dětí a mládeže, kde jsme uskutečnili 3 jazykové workshopy,
které probíhaly v angličtině a němčině. Workshopy vedli odborní
lektoři z jazykové školy Lingo a Goethe centra. Programu se
zúčastnilo přes 100 studentů se základních škol a víceletých
gymnázií. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme workshopy
pořádali v souladu s hygienickými předpisy.

EUROLISTY 11/2020

www.eurocentra.cz 6

Školy se na workshopech nemísily a ani se žáci z různých škol
nikterak nepotkávali. Děkujeme všem žákům a jejich pedagogům,
že se i přes nelehkou současnou situaci workshopů zúčastnili.
Autor: Kateřina Dolejšová, Eurocentrum České Budějovice

Vyhlášení výsledků jihočeského krajského kola školních novin a časopisů
V pátek 25. září se uskutečnil 10. jubilejní ročník jihočeského
krajského kola soutěže novin a školních časopisů, které
každoročně organizuje Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov. Vyhlášení proběhlo ve studentském
klubu Kampa, kdy bylo oceněno 23 časopisů z 22 škol.
Eurocentrum České Budějovice před samotným vyhlášením
výsledků studenty seznámilo se svými aktivitami a činnostmi.
Zmíněny byly zejména příležitosti pro studenty základních a

středních škol, a to realizace přednášek na školách a vzdělávacích
programů na odborná témata.
Studenty jsme pozvali na regionální seminář „Rozhoduj o Evropě“,
v rámci kterého si mohou vyzkoušet zasedání Evropské rady a
Evropského parlamentu. Rovněž jim byla také nabídnuta možnost
zapojení do kreativních soutěží „Navrhni projekt“ a EU4U.
Autor: Kateřina Dolejšová, Eurocentrum České Budějovice

Jak se malé město na severu Čech otevřelo Evropě:
O životě s evropskými dobrovolníky v Novém Městě pod Smrkem
V roce 2005 přijel do Nového Města pod Smrkem na severu
Čech první dobrovolník Evropské dobrovolné služby
(European Voluntary Service, EVS). Začalo tak desetileté
období přijímání dobrovolníků, mladých lidí z Evropy, kteří se
zapojili do práce s místní mládeží. Středisko volného času
ROROŠ působilo jako hostitelská organizace poskytující
zázemí pro dobrovolníky během jejich často ročního pobytu. S
ředitelkou organizace Mgr. Yvetou Svobodovou jsme se bavili o
tom, co tato desetiletá zkušenost přinesla, jak na ni zpětně
nahlíží a co by doporučila ostatním organizacím, které zvažují
otevření dveří mladým lidem z Evropy.

jsme do toho šli.
Jaká byla vaše očekávání od EVS po tomto prvním impulsu?
Pro nás bylo důležité, aby se místní děti, které nemají takovou
možnost vycestovat do zahraničí a poznat jiná místa, mohly
potkávat s cizinci a získat odvahu vyrazit do světa nabrat zkušenosti
a pak je uplatnit. To pro nás bylo velmi důležité. A myslím si, že
některým dětem se to povedlo.

Představte nám prosím vaši organizaci.
Jsme školská organizace zřízená městem a jako školská organizace
se zabýváme vzděláváním a výchovou mladé generace, s tím, že
působíme i na starší lidi a spolupracujeme také s důchodci. To je
obrovská šance, jak všechny generace propojit.
Nabízíme kroužky pro děti od předškolního věku. Na začátku
školního roku zveřejňujeme jejich nabídku, z které si děti mohou
vybrat to, co je zajímá. A potom v průběhu roku pravidelně
navštěvují tuto činnost.
Pak máme nepravidelné akce, to jsou akce vycházející z ročního
období nebo naskytlých příležitostí. Dále děláme mezinárodní akce
a letní tábory. Podílíme se i na akcích zapsaných v kalendáři
Libereckého kraje. Tyto akce mám velmi ráda, protože díky nim
rozšiřujeme naši činnost na celý frýdlantský region.
Jak dlouho přijímáte evropské dobrovolníky?
Evropské dobrovolníky jsme přijímali od roku 2005 po dobu 10 let.
Navázali jsme na našeho předchůdce PaeDr. Václava
Skočdopoleho, který organizoval v 90. letech mezinárodní setkání a
mezinárodní tábory. Ovšem “gró” této činnosti byla Evropská
dobrovolná služba (EVS).
O EVS jsem dlouho uvažovala, ale neměla jsem odvahu, dokud
nám jedna pražská organizace nepůjčila dobrovolníka “na
zkoušku” to byl Joel Goméz Caballe. To bylo úžasné. Moc se mu
tady, na konci světa v Novém Městě pod Smrkem, líbilo a řekl mi:
“Běž do toho, máte tu skvělé podmínky pro dobrovolníky,” a tak
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Zdeněk a jeho evropští pomocníci: Sonia a Ahmadou z Francie
a María ze Španělska. Zdroj: DDM NMpS

U tohoto projektu bylo důležité, že mladí lidé z ciziny zde měli
zázemí, které bylo prověřené. Věděli, že zde budou mít ubytování,
stravování a aktivity podle domluvy. Získali jsme předem životopis
daného mladého člověka, na jehož základě jsme společně našli
vhodnou aktivitu, které se zde potom dobrovolník věnoval.
Protože práce s dětmi je dlouhodobá činnost, chtěla jsem, aby u nás
dobrovolníci zůstali minimálně 10 měsíců. Aby ten výsledek byl
vidět. Většina z dobrovolníků u nás zůstala celý rok.
Kolik dobrovolníků se u vás celkem vystřídalo? Vzpomenete si
na prvního dobrovolníka?
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Jé, tak to je na spočítání. Úplně první dobrovolnicí byla María
Barbachano Latorre, výborná energická Španělka, se kterou jsme
uspořádali skvělou obrovskou akci. Bylo to setkání osmi zemí.
Sešli se u nás mladí lidé z Jordánu, Izraele, Egypta, Libanonu a
Francie, Španělska, Polska a České republiky. To byla obrovská
zkušenost. Už na začátku akce jsme si museli říct, že nebudeme
mluvit o náboženství a politice, ale že se zaměříme na mladé lidi a
jejich společné zájmy. A povedlo se.

snadné?
To záleží. Někdy to bylo velmi jednoduché, dobrovolník si pevně
vybral naši organizaci a posléze komunikace probíhala věcně a
dobře, třeba i několik měsíců dopředu.
Ale pak byli i tací, kteří se stále poohlíželi po nějakém lepším místě,
než je Nové Město pod Smrkem, a když se jim ta možnost naskytla,
tak preferovali větší město nebo jinou možnost. A tam pak nastal
obrovský problém, protože při uzavírání smlouvy, když už se počítá
s konkrétním jménem, jsme se vrátili na začátek a hledali nového
člověka. Buď se našel, a ne vždy to dopadlo dobře, nebo se muselo
počkat na další termín.
Když k vám do Nového Města pod Smrkem přijede nějaký
dobrovolník, jak to vypadá? Co ho čeká?
Po první noci se musel každý dobrovolník probudit, vyhlédnout z
okna a říkat si “Kde to jsem? Kde je můj Grenoble?” (Smích)
Je to šok, dostat se do malého města, kde většina lidí nehovoří
anglicky nebo žádným cizím jazykem. Dobrovolník je nucen učit se
česky, aby mohl komunikovat. Po příjezdu má čas se rozkoukat, ale
ne moc dlouho, aby nám neutekl. A tak se brzy začne setkávat s
dětmi a účastnit se aktivit.
Většinou jsem se snažila, aby tu dobrovolníci byli dva. Aby mohli
spolupracovat. Každý měl svou oblast, ve které se realizoval, ale
byly tam i aktivity, ve kterých spolupracovali.
Kulturní šok je tedy něco, co jste zažili jak vy, tak dobrovolníci?
Ano. Z obou stran.
Jak probíhá výuka češtiny?
Zpočátku dobrovolníkovi začne intenzivní kurz s přiděleným
lektorem. Má zajištěnou učebnici a učební materiály. V průběhu
roku výuka češtiny pokračuje s lektorem, ale dobrovolníci se učí i
od dětí na akcích a také kroužcích. Pod dohledem vede kroužek,
který si vybral nebo který byl pro dobrovolníka vytvořen tak, aby
dělal něco, co ho baví a kde se může realizovat.
Podaří se dobrovolníkům vycestovat z Nového Města pod
Smrkem?

Joël, jeden z prvních dobrovolníků, se po letech vrátil zpět do “Domečku”
a prohlíží si již archivní materiály. Zdroj: Laure Stephan

María komunikovala se zahraničím, s mladými lidmi, a když
přijížděli sem k nám, tak je vítala a moc nám s akcí pomohla.
První dobrovolnice tedy byla Španělka. Jaké země následovaly
a zvykli jste si přijímat dobrovolníky výhradně z jedné země?
To byla taky zkušenost, protože já nehovořím anglicky a hodně
jsem spoléhala na manžela a na dcery, kteří mi hodně pomáhali. Pro
mě byla proto důležitá jasná, seriózní a stručná komunikace. A
postupně jsem zůstala u francouzských organizací, s kterými se mi
komunikovalo nejlépe. Ovšem neříkám, že by to jinde
nefungovalo. Vím, že jiné organizace v Česku mají dobrou
zkušenost s jinými zeměmi. Ale tohle je naše zkušenost a zůstali
jsme u Francie.
Jak probíhá první komunikace s dobrovolníkem? Bylo to vždy
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Ano. Když už jsou v České republice, tak chci, aby naši zemi
poznali. V Česku máme dobře spolupracující síť Domů dětí a
mládeže, nebyl proto problém sehnat kontakt a zařídit
dobrovolníkovi výjezd na Moravu nebo do Jižních Čech, aby měl
šanci poznat jinou oblast, mapovat třeba to, že máme nářečí a různé
zvyklosti.
Jedna z našich dobrovolnic, Sandra z Francie, nám pomáhala se
včelařským kroužkem. Díky tomu poznala české květiny a stromy.
V průběhu roku navštívila organizaci na Moravě a při výletě na kole
zastavila a řekla “Počkat, tady voní lípa!” a naši kolegové z Moravy
byli překvapeni, co všechno naši dobrovolníci znají. (Smích)
Měli dobrovolníci příležitost setkat se s ostatními lidmi
vykonávajícími EVS v Česku?
Ano, Česká národní agentura (dnes DZS) pořádala semináře a
setkání pro dobrovolníky, kde získali dovednosti a znalosti
potřebné pro existenci v tomto projektu.
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Každodenní život, který tu dobrovolníci žili společně s vámi,
určitě přinesl spoustu situací, kdy se setkaly dva rozdílné
pohledy na obyčejné věci. Naučily se podle vás obě strany
něčemu?
Já, i ostatní, jsme se naučili toleranci. Navzájem jsme se ovlivňovali
a všechny zkušenosti jsou přínosné.
Kdy jsem měla pocit, že je to skvělé, to bylo ve chvíli, kdy se k nám
začali dobrovolníci vracet. Obrovský pocit zadostiučinění. Máme
dobrovolníky, s kterými jsme v kontaktu téměř denně. Poslat si
fotku nebo vyměnit pár řádků, to je díky dnešním technologiím
velmi snadné.

i překvapilo, kolik dětí, a nejen dětí, zná dobrovolníky. Jsme prostě
malé město.
Velmi mě potěšilo jedno setkání, které jsme organizovali před pár
lety v Jindřichovicích pod Smrkem, kde se setkalo přes sto lidí
včetně dobrovolníků, kteří u nás v průběhu let byli. Přijel tam náš
druhý dobrovolník Louis, kterého jsme viděli po mnoho letech, a
mnoho dalších. Další dobrovolník, Lucas, zůstal v České republice,
bydlí v Praze a má mezinárodní rodinu.
Pomáhá dětem přítomnost dobrovolníků učit se anglicky nebo
francouzsky a podobně?
Určitě. Je to pro ně velká motivace. Děti hledají, jak se domluvit, a
mají proto důvod učit se anglicky. Ale byla to vzájemná výuka,
protože dobrovolníci se zase učili od dětí česky.
Co si dobrovolník odnáší po roce v Novém Městě pod Smrkem?
Hodně vzpomínek, hodně neopakovatelných zážitků. Ale
konkrétně, třeba na příkladu Sandry, ta si odnesla lásku ke včelám.
Nyní má svoje úly a nedávno mi posílala fotku, jak vytáčí kaštanový
med.
Když si vzpomenu na Maríu Barbachano, tak ta odletěla po EVS v
Novém Městě do Kolumbie, teď je v Austrálii a psala, že se chystá
zpět do Evropy. Těším se, až se uvidíme. A stále komunikujeme v
češtině, kterou se dokonce učí v Austrálii. To nemá chybu.
Jak podle Vás obohatí dobrovolník své okolí svým pobytem?

Dobrovolníky čekala řada nečekaných aktivit, třeba práce se včelami.
Zdroj: Yveta Svobodová

Teď například nám přišlo do Domečku poděkování od naší
dobrovolnice Laury, protože po tom, co u nás strávila rok na
dobrovolnické službě, se rozhodla zůstat v Praze, a v Čechách letos
slaví svůj pátý rok. A není sama, kdo zůstal v České republice. A to
je dobře, takové šikovné mladé lidi potřebujeme tady u nás. To mě
hřeje na duši.
Poznali jste i tu druhou stranu mince?
Patří to k tomu. Stalo se nám, že jsme v životopisech a dopisech četli
před příjezdem dobrovolníka, jak rád pracuje s dětmi a tak podobně.
Když ten člověk měl začít pracovat s dětmi, tak se ukázalo, že
realita byla jiná. A tak se nám stalo, že dobrovolník skončil dřív.
S odstupem to vnímám jako zkušenost. Zastávám názor, že lidem je
potřeba dát šanci. Tu u nás dostali a mohli využít toho, co se u nás
nabízelo. Někteří toho nevyužili, tak prostě odešli dříve, protože
neplnili to, co bylo předem domluvené. Kdybychom to v danou
chvíli neřešili, ten projekt samotný by nebyl splněn. A to jsem
nechtěla.
A bylo to přínosné i pro děti. Ony se ptaly, proč ten dobrovolník
odešel dřív, a tak jsme o tom mluvili.
A jak celkově reagují děti a mladí z Nového Města pod Smrkem
na dobrovolníky ze zahraničí?
Děti se učí komunikovat novým způsobem a zvykají si na nové lidi
a věci velmi rychle. Když se nám potom někteří dobrovolníci
vrátili, děti je na ulici poznávaly a volaly na ně. Dokonce nás potom
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Jsme malé město, takže když je tu nějaká neznámá osoba, tak se lidé
začínají ptát. Děti, dospělí, senioři se ptají, kdo to je, a proč tu je. A
najednou začnou lidé komunikovat mezi sebou o věcech, o kterých
by jinak ani nepřemýšleli. Získají jiný pohled na mladé lidi z ciziny.
Když se na tento projekt podíváme z pohledu administrativy,
jaké pro vás byly začátky? A jak se administrativní zátěž měnila
s postupem let?
Musím říct, že tento projekt byl velmi dobře nastavený, protože tam
byly i paušální částky, tím pádem se vše nemuselo hlídat do detailů.
Zkrátka, administrativa tohoto projektu nebyla tak zatěžující, jako
administrativa jiných projektů. Bylo to nastavené tak, aby mladí
lidé mohli využít tuto šanci. Protože když je administrativa příliš
náročná, tak se organizace zdráhají v tom procesu participovat.
Vypozorovala jste, co bylo hlavní motivací mladých Evropanů,
kteří se rozhodli přijet do České republiky, konkrétně do
Nového Města pod Smrkem, a strávit u vás rok svého života?
Oni tu měli obrovskou šanci komunikovat a pracovat s místní
komunitou mladých lidí. Třeba Lucas chtěl pracovat v sociální
oblasti, což dnes mimochodem stále dělá v Praze, a tady se mu
podařilo získat zkušenosti. A to platilo i u ostatních dobrovolníků.
Na závěr: jakou radu byste dala lidem z organizace, která teď
uvažuje o zapojení se do Evropského sboru solidarity a přijímat
dobrovolníky?
Nebát se. V Česku existuje spousta organizací, ať už je to Dům
zahraniční spolupráce (v Libereckém kraji existuje např. regionální
koordinátor pro E+ a Evropský sbor solidarity) nebo Eurocentrum v
Liberci, kde je mnoho lidí, kteří s tím procesem pomůžou. Samotná
Evropská dobrovolná služba, která teď už jako taková neexistuje
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(místo ní nyní funguje Evropský sbor solidarity), byla pro mladé
lidi obrovská zkušenost.
Pro mě jako pro matku je důležité, že v takových projektech jde ten
mladý člověk do prostředí, které je ověřené, které musí splňovat
určité podmínky pro dobrovolníka.

Je to opravdu zkušenost pro obě strany. A když se dobrovolníci
ozývají i po letech, tak je to skvělý pocit. Cítíme z toho
sounáležitost. Zkrátka, stojí to za to.
Děkuji vám za rozhovor.
Autor: Pavel Dostalík a Martin Fišer, Eurocentrum Liberec

Jak se zapojit do Evropského sboru solidarity?
Jako účastník:

Jako organizace:

Evropský sbor solidarity je iniciativou EU pro mladé lidi, kteří
chtějí působit jako dobrovolníci ve prospěch místní komunity ve
své domovské zemi nebo jinde v EU. Projekty trvají od 2 do 12
měsíců a jsou různě zaměřené na podílení se na řešení sociálních
problémů, pomoc místním komunitám. Díky tomu získají cenné
zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. Jestli ti je
mezi 17 a 30 lety, neváhej se zapojit (registrace v 17 letech je
možná, výjezd je možný od 18. roku).

Organizace se zájmem zapojit se do Evropského sboru solidarity
a přijímat dobrovolníky čeká 8 kroků:

Odpovědi na nejčastější dotazy o iniciativě najdete zde:
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_cs

Evropský den jazyků v Opavě

1. Získat ID číslo organizace,
2. Získat „Quality Label“,
3. Vytvořit a naplánovat projekt,
4. Zažádat o podporu,
5. Obdržet rozhodnutí o podpoře a najít vhodné dobrovolníky,
6. Zahájit projekt,
7. Implementovat cíle projektu,
8. Uzavřít projekt.
Více informací lze zjistit na webu Domu zahraniční spolupráce:
https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/
Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy a připomínáme si
jej každoročně 26. září. Jeho cílem je propagovat bohatou
jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy a podporovat celoživotní
učení se jazykům ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely,
zaměstnání, mobilitu či jen pro radost.
Letošní ročník byl trochu odlišný a vlivem nepříznivého vývoje
zdravotní situace musely být mnohé oslavy u příležitosti tohoto dne
zrušeny. Jsme ale moc rádi, že alespoň v Knihovně Petra Bezruče v
Opavě jsme se mohli v září s dětmi potkat osobně. Žáci místních
základních škol se během programu přizpůsobenému jejich věku
seznámili s tím, kolik je v Evropě zemí a kolik jazyků, ve kterých
zemích se používá více než jeden jazyk, jaký je rozdíl mezi jazykem
a nářečím, co jsou to jazykové rodiny nebo jak funguje znakový
jazyk. Během praktických úkolů si děti zkusily poznávat evropské
jazyky z nahrávek a na závěr si své znalosti ověřily v krátkém kvízu.
Z besedy si odnesly také publikace o Evropě a společnou knihu
jazykových výzev.

Evropské jazyky, to je již tradiční téma, kterým se na úvod
školního roku zabýváme. Ne nadarmo se totiž říká, že kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem. Co to tedy ten „Evropský den
jazyků“ vlastně je a co se žáci během tematických besed
naučili?

Dopolední program utekl jako voda a my jsme si jej s dětmi
náramně užili. Děkujeme KPBO za spolupráci a těšíme se zase brzy
na viděnou! Všem přejeme mnoho zdraví a pohody do podzimních
dní!
Autor: Lenka Fonioková, Eurocentrum Ostrava

Žáci základních škol v Pardubicích oslavili Evropský den jazyků
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem! Každoročně se dne 26.
září slaví po celé Evropě Evropský den jazyků, jehož cílem je
motivovat širokou veřejnost učit se cizí jazyk, informovat o
možnostech cestování v Evropské unii, vyzkoušet si praktické
znalosti a porozumět kulturní rozmanitosti v Evropě.
Kolik je v EU zemí a kolik oficiálních jazyků? Kde se mluví více
jazyky? Jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím? Co jsou to jazykové
rodiny a proč je důležité učit se cizím jazykům? Na tyto a další
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otázky odpověděl program Eurocentra Pardubice pro základní
školy v Pardubickém kraji.
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Oslavit Evropský den jazyků na ZŠ Polabiny II, Prodloužená 283 v
Pardubicích tak přijela také koordinátorka Eurocentra Pardubice,
Mgr. Lucie Boukalová, se zajímavým programem pro žáky pátých a
sedmých ročníků školy. Kromě obecných informací a zajímavostí o
nejen evropských jazycích se žáci rovněž seznámili s pracovními
jazyky v institucích EU a s rolí tlumočníka či překladatele.

Následovalo seznámení s regionálními jazyky některých
evropských zemí a hádání jazyků z připravené nahrávky. Na konci
programu nechyběla zábavná soutěž Riskuj! a učení se základních
frází ve vybraných evropských jazycích.
Autor: Lucie Boukalová, Eurocentrum Pardubice

Mladí lidé se na Evropském dni jazyků v Plzni zábavně seznamovali s cizími jazyky
hádání významově podobných přísloví v českém jazyce, česká
slova v jiných jazycích, mezi studenty oblíbené objednávání piva v
jiných jazycích, původ českých slov, význam odborných termínů či
jakými jazyky se mluví v evropských hlavních městech.
Pro soutěžící byly na závěr připraveny i sladké odměny. Pro
zájemce byly navíc nachystány také užitečné informace a tipy, jak
vycestovat na programy hrazené EU (pro mládež již od 13 let) a
procvičit si cizí jazyky přímo v zahraničí.

Letos jsme Evropský den jazyků v Plzni nejen v prostorách
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje slavili s mírným
předstihem již 21. září. Pestrého programu v angličtině,
němčině, francouzštině a dalších románských jazycích, ruštině
a arabštině na 10 stanovištích v centru města se zúčastnilo
navzdory zhoršené epidemiologické situaci v Česku na dvě stě
padesát studentů! Jsme rádi, že i náš program přibližující
zábavně a soutěžně všech 24 úředních jazyků EU studenty jako
tradičně velice zaujal.

Poté studenti pokračovali na jedno z dalších vybraných devíti
stanovišť rozmístěných v centru města. Zábavné aktivity pro žáky
základních a středních škol měly připraveny například také
Románská knihovna, Ústav jazykové přípravy Západočeské
univerzity v Plzni (ruštinu), US Point ZČU, Alliance Française de
Plzeň, Koordinační centrum česko-německých výměn TANDEM a
další.

Stanoviště Eurocentra se nacházelo v Anglické knihovně, kde se
studenti po úvodním přivítání koordinátorkou Eurocentra
dozvěděli základní informace o EU a jejích úředních jazycích.
Nejprve si vyzkoušeli rozřadit jazyky, které se učí, do jazykových
rodin, a také odhadnout, ve kterých členských státech se jejich
obyvatelé dokážou dorozumět cizími jazyky procentuálně nejlépe.
Následně přišla na řadu znalostní soutěž Riskuj! V ní studenty
čekaly otázky či úkoly celkem z osmi soutěžních okruhů, mezi
kterými bylo například rozpoznávání evropských jazyků z textů,

Autor: Eurocentrum Plzeň

Eurocentra a Samet na školách
Eurocentra se v letošním roce zapojila do projektu "Samet na
školách". Jste učitelé nebo žáci středních škol a 2. stupně
základních škol? Zajímá vás, co se kolem vás děje a chcete ukázat,
že vám záleží na svobodě a možnostech, které v dnešní době máte?
Eurocentra vám rádi připraví přednášku na tato témata:

Obsah workshopu může být přizpůsoben s ohledem na ročník a typ
školy. Po konzultaci s koordinátorem je možné vybrat zaměření
workshopu (aktuální dění, ekonomické aspekty, atp.). Workshop je
možné uskutečnit online.

Návrat do Evropy

(Ex)change your life!

Po sametové revoluci a obnovení demokracie v České republice se
občané v referendu vyslovili pro vstup do Evropské unie, jakožto
symbolický „návrat do Evropy“. Jak si nyní stojí Česká republika
po 15 letech členství v této organizaci? Jak se jí daří prosazovat své
zájmy? Jaké jsou její priority pro nadcházející evropský rozpočet?
Workshop má za cíl interaktivní formou přiblížit fungování EU a
postavení Česka v ní.

„Erasmus mi změnil život.“ Toto je častá odpověď studentů, kteří
vyjeli v rámci programu Erasmus+ do zahraničí. Pokud rádi
cestujete, poznáváte nové přátele a kulturu, chcete si zkusit
pracovat či studovat v jiné zemi, zlepšit si angličtinu nebo pouze
toužíte vyšperkovat svůj životopis, pak Vám rádi řekneme víc.
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Cílem workshopu je představit výhody, které přináší členství v EU
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mladým Evropanům, a také ukázat, jaké příležitosti se jim
naskýtají, především pak studijní, pracovní, učňovské nebo
dobrovolnické pobyty v zahraničí (Erasmus+, Evropský sbor
solidarity, Výměnné pobyty, Drop'pin@EURES apod.)

Obsah workshopu může být přizpůsoben s ohledem na ročník a typ
školy (doplněn o více interaktivních prvků/praktických informací).
Workshop je možné uskutečnit online. Více informací o programu a
o tom, jak se můžete přihlásit, naleznete na
https://sametnaskolach.cz/.

Zábava s Eurolisty
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