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Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU

V Radě EU rotuje předsednictví členských 
států každých šest měsíců. Daný členský stát 
během šesti měsíců svého předsednictví řídí 
zasedání Rady a pomáhá zajistit kontinuitu 
jejích činností. Od 1. ledna 2021 předsedá této 
instituci Portugalsko.

Členské státy fungují v rámci předsednictví ve 
formátu tříčlenných skupin. V současnosti přišla 
řada na skupinu, kterou tvoří Německo, 
Portugalsko a Slovinsko. Tento systém trojice 
zavedla v roce 2009 Lisabonská smlouva a má za 
cíl zajistit stabilní pokračování v rámci 
předsednictví a zároveň pomoct členským státům 
k hladkému převzetí vedení. Tyto trojice zemí si 
zároveň stanoví dlouhodobé cíle a program na 
následujících 18 měsíců, ve kterých se prostřídají 
po sobě ve vední Rady.

Portugalsko přebírá žezlo

Od prvního ledna roku 2021 přebírá po Německu 
předsednictví v Radě EU Portugalsko. Program 
portugalského předsednictví se zaměřuje na pět 
hlavních oblastí: posílení odolnosti Evropy, 
podpora důvěry v evropský sociální model, 
podpora udržitelného oživení, urychlení 
spravedlivé a inkluzivní digitální transformace a 
opětovné potvrzení úlohy EU ve světě.

Znovuoživení evropské ekonomiky bude jednou 
z hlavních priorit. Nastartovat ji má mimo jiné i 
nově schválený víceletý finanční rámec, 
podpořený iniciativou EU Next Generation, což 
je nástroj na podporu oživení ekonomiky s 
částkou 1,8 bilionu eur. Pozadu nezůstane ani 
agenda Zelené dohody (Green deal), kde má 
portugalské předsednictví jako svou prioritu 

budování kapacit schopných k tranzici na 
uhlíkově neutrální EU.

Globální, digitální a genderově spravedlivá 
EU

Portugalsko si jako svou další prioritu určilo 
digitální EU, kde má dojít k rychlejší digitální 
tranzici, která má zároveň pomoci ekonomice. 
Digitální tranzice je spojená i se sociálním 
začleněním, kdy Portugalsko plánuje více se 
zaměřit na zaměstnance a jejich adaptaci na nové 
technologie.

Zvýšenou pozornost by mělo dostat i téma 
genderové rovnosti a boj proti diskriminaci, 
chudobě a sociálnímu vyloučení, což se týče 
ochrany zranitelnějších skupin ve společnosti.

Globální EU je poslední prioritou předsednictví. 
V této oblasti si Portugalsko vybralo hned 
několik cílů, jedním z nich je podpora 
multilateralismu a upevnění EU jako globálního 
hráče. Jako od jižního člena EU se dalo čekat, že 
se bude zabývat vztahy se sousedními zeměmi 
přes Středozemní moře. Z toho důvodu je zde 
akcent na aktivní účasti v rámci šestého summitu 
mezi EU a Africkou unii a akcent na politiku 
sousedství se státy v okolí Středozemního moře. 

Portugalské předsednictví čeká nelehký úkol v 
podobě vyrovávní se s pandemií viru covid-19. 
Portugalsko bude proto zastávat vizi EU, která je 
solidární, hledí do budoucnosti a je založena na 
společných hodnotách a soudružnosti.

Autor: David Březina, Euroskop
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Vážení čtenáři, vítám vás při čtení únorových Eurolistů. Můžete se v nich dočíst například o výzvách, které 
stojí před probíhajícím portugalským předsednictvím v Radě EU. Pozornost věnujeme i očkovacímu plánu, 
který v lednu představila Evropská komise. Do budoucnosti se obrací text o tom, jak ovlivní Evropu odchod 
Angely Merkelové z pozice německé kancléřky. Nechybí ani kultura, konkrétně Orchestr mladých EU, nad 
kterým letos převzal záštitu český premiér. Ve druhé části čísla, tradičně věnované informacím z regionů, 
můžeme vaší pozornosti doporučit text o projektu Rozhoduj o Evropě, v rámci kterého studenti středních 
škol simulují jednání evropských institucí. Poslední tři stránky vydání obstarává osvědčená rubrika „Zábava 
s Eurolisty”, jejíž jádro tvoří kvízy týkající se vědy. Nepřehlédněte rovněž celou řadu odkazů na online akce 
a online soutěže, které pořádají regionální Eurocentra. Hezkou zábavu a příjemné čtení! Petr Pospíšil, editor



KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled 

seminářů, přednášek a dalších 
akcí naleznete na 

webových stránkách 
jednotlivých Eurocenter.

BRNO

Mezinárodní příležitosti pro 
mládež
Kdy? 8.2.; 17:00 - 19:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Brno

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Soutěžní křížovka „Znáte 
Portugalsko?”
Kdy? do 14.2.
Kde? online - více informací 
viz web EC České Budějovice

Soutěž „Co víte o EU?”
Kdy? do 28.2.
Kde? online - více informací 
viz web EC České Budějovice

PRAHA

Konference „Kariéra v EU”
Kdy? 11.2.; 9:00 - 18:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Praha

Budoucnost evropské 
migrační politiky
Kdy? 18.2.; od 17:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Praha
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Nový rozpočet i covid. Výzvy pro portugalské předsednictví
Nový rok vždy představuje předěl a z tohoto 
pravidla nevybočuje ani pravidelná změna v 
obsazení role předsednické země Rady EU. K 
1. lednu 2021 pomyslnou předsednickou 
štafetu od Berlína převzal Lisabon. Co lze 
očekávat od probíhajícího portugalského 
předsednictví a jaké jsou jeho priority? A jak 
se může inspirovat české předsednictví, které 
se uskuteční v příštím roce? O tom diskutovali 
účastníci online debaty pořádané Institutem 
pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debaty se jako hosté zúčastnili portugalský 
velvyslanec v České republice Luís de Almeida 
Sampaio, Milena Vicenová z Technologické 
agentury České republiky a Zuzana Stuchlíková 
z pořadatelské instituce, tedy Institutu pro 
Evropskou politiku EUROPEUM. Debatu 
moderoval Tomáš Weiss z Katedry evropských 
studií Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy.

„Předsednictví je důležité politické období," 
předeslal na úvod velvyslanec de Almeida 
Sampaio. Jde podle něj o ideální příležitost 
přimět lidi – obzvláště mladé lidi – uvědomit si 
význam evropského integračního projektu, 
přiblížit veřejnosti Evropu a hodnoty společné 
členským zemím.

Předsednictví jako příležitost přiblížit Unii 
občanům

Vicenová v roce 2009, kdy se Česká republika 
ujala role předsednické země historicky poprvé, 
zastávala pozici stálé představitelky České 
republiky při Evropské unii. Organizace 
předsednictví je podle ní velice náročná, zároveň 
však souhlasila se svým předřečníkem v tom, že 
předsednictví poskytuje příležitost k navázání 
uzších vztahů s představiteli evropských institucí 
a obzvláště historicky první předsednictví 
přiblížilo Evropskou unii široké veřejnosti.

České předsednictví v roce 2009 bylo jedním z 
posledních, kdy ještě jednotlivá zasedání vedl 
představitel předsednické země a nikoli stálý 
předseda, jehož post byl zřízen Lisabonskou 
smlouvou, jež vešla v účinnost právě na konci 
roku 2009. Shodou okolností to bylo právě 
během předchozího portugalského předsednictví 
v roce 2007, kdy došlo k podpisu Lisabonské 
smlouvy – a odtud také smlouva nese svoje 
pojmenování.

Menší státy se zviditelní, nároky jsou vysoké 
na všechny

Podle Stuchlíkové má předsednictví v Radě větší 
význam pro menší členské státy, neboť jim 
poskytuje příležitost ke zviditelnění. „Úroveň 
očekávání je ovšem stejně vysoká," dodala. K 
tomu, aby se očekávání splnila, je podle 

diskutujících potřeba důkladná příprava. 
Vicenová uvedla, že fáze intenzivní přípravy na 
předsednictví trvá dva roky, ovšem ještě delší 
dobu zabere příprava personálu i všech 
dotčených stran a subjektů, které se do přípravy a 
průběhu předsednictví nějakým způsobem 
zapojují. V neposlední řadě nelze opomenout 
n u t n o s t  k o o r d i n a c e  v  r á m c i  t r o j i c  
předsednických zemí.

Stuchlíková dále vysvětlila, že ačkoli je úroveň 
očekávání od předsednických zemí konstantně 
vysoká, přece jen je hodnocení úspěchu vždy 
relativní a subjektivní. Je nutné zohlednit 
například skutečnost,  zda daná země 
předsednictví pořádá poprvé či již opakovaně, 
stejně jako kontext situace, ve které se zrovna 
země nachází. Například Chorvatsko čelilo 
mimořádně obtížné situaci, jelikož mělo 
předsednictví jednak premiérově, jednak v době 
poznamenané pandemií nemoci covid-19. 
Neexistuje zároveň žádné objektivní měřítko 
míry úspěchu předsednictví. Někteří za něj 
považují počet legislativních návrhů, jiní způsob 
organizace schůzek. „Pro to, aby bylo 
předsednictví dobře připraveno, musí být 
prioritou," uvedla Stuchlíková.

Jednou z priorit portugalského předsednictví 
je i sociální oblast

Velvyslanec de Almeida Sampaio následně 
představil jednotlivé priority portugalského 
předsednictví, o nichž se můžete podrobněji 
dočíst v článku na Euroskopu zde. Kromě 
odolné, zelené, digitální a globální Evropy 
velvyslanec zdůraznil, že všechny tyto priority 
musí být zasazeny do sociálního kontextu, a 
proto představují sociální aspekty další z 
ústředních bodů agendy portugalského 
předsednictví, o kterém bude řeč zejména na 
plánovaném sociálním summitu v Portu.

Stuchl íková re la t iv izovala  schopnost  
jednotlivých předsednictví plně určit obsah a 
priority agendy. Ta podle ní často musí reagovat 
na aktuální situaci a problémy evropského blok, 
jednak odráží témata a neuzavřené body agendy 
„zděděné" po předcházejících předsednictvích. 
Velvyslanec de Almeida Sampaio souhlasil 
částečně: „Priority se musí přizpůsobit čiré 
politické, ekonomické a sociální realitě."

Velké cíle nejsou v rozporu s konkrétními 
kroky k jejich naplnění

Zároveň vysvětlil, že klást si velké cíle – jak 
tomu je v případě portugalského předsednictví – 
neznamená, že půjde o cíle příliš obecné a vágní, 
jež by nebylo možné přetavit v konkrétní, 
hmatatelné iniciativy. De Almeida Sampaio jako 
příklad uvedl, že akcent kladený portugalským 
předsednictvím na sociální aspekty se projeví 

https://brno.eurocentra.cz/8350/6292/sekce/akce/mezinarodni-prilezitosti-pro-mladez/
https://ceskebudejovice.eurocentra.cz/ecms/ceskebudejovice/akce/6285/soutez-znate-portugalsko/
https://ceskebudejovice.eurocentra.cz/ecms/ceskebudejovice/akce/6288/soutez-co-vite-o-eu/
https://praha.eurocentra.cz/ecms/praha/akce/6290/kariera-v-eu-vsechno-co-jste-kdy-chteli-vedet-ale-nemeli-moznost-se-zeptat/
https://praha.eurocentra.cz/
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nejen v obecné snaze prosazovat evropský sociální model, nýbrž v 
konkrétních krocích sledujících postupné vytváření a naplňování 
evropského pilíře sociálních práv.

Určení priorit předsednictví není snadné už z toho důvodu, že je za 
tím účelem potřeba – jak Stuchlíková připomněla – zohlednit 
priority jednotlivých dotčených stran, resortů, ostatních zemí v 
rámci předsednické trojice, předchozích předsednictví a rovněž 
klíčových politických aktérů. „Je to mimořádně obtížný úkol 
vyžadující mimořádné množství lidí," shrnula Stuchlíková.

Volba priorit? Silný moment minulého českého předsednictví

Vicenová se vrátila ke své osobní zkušenosti s českým 

předsednictvím v roce 2009. Volba priorit podle ní byla velice 
vhodná a patřila k silným stránkám předsednictví. Priority českého 
předsednictví tvořily „tři E" – energetika, ekonomika a silnější 
pozice Evropy ve světě.

Portugalsko přebírá pozici předsednické země v nesnadné době a 
úlohu bude mít ztíženou i tím, že v roce 2021 začíná nový sedmiletý 
rozpočet (víceletý finanční rámec) Evropské unie. Velvyslanec de 
Almeida Sampaio se ovšem k této výzvě staví pozitivně: „Kdyby 
nedošlo k nalezení shody nad víceletým finančním rámcem a 
mimořádným fondem obnovy Next Generation EU, situace by byla 
mnohem horší," připomněl klíčové úspěchy předchozího 
německého předsednictví portugalský diplomat.

V Portugalsku je předsednictví středem pozornosti

O osud předsednictví se neobává, předsednictví je podle něj v 
Portugalsku středem pozornosti politických debat a každý si 
uvědomuje, že jde o příležitost, která se nesmí promarnit. 
„Předsednictví napomáhá vnitřní politické stabilitě Portugalska," 
zdůraznil.

Předsednictví je zároveň příležitostí k diskuzi o tématech, na které 
se daná země speciálně zaměřuje, jako jsou v případě Portugalska 
cestovní ruch či námořní záležitosti. Velkm počinem portugalského 
předsednictví bude rovněž uspořádání historicky prvního summitu 
EU-Indie. V rámci předsednictví portugalské velvyslanectví v 
České republice uspořádá i celou řadu konferencí zaměřujících se 
na důležitá bilaterální a evropské témata.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Očkovací plán Evropské komise čelí překážkám

Evropská komise si vytyčila cíl proočkovat proti onemocnění 
covid-19 70 % dospělé populace ve členských zemích Evropské 
unie do konce letošního léta. Plán ale komplikuje dosavadní 
nedostatečné tempo očkování a omezení dodávek společnostmi, 
které vakcínu vyrábějí.

Evropská komise vyzve členské státy, aby stanovily cíl naočkovat 
do konce letošního léta proti koronavirovému onemocnění nejméně 
na 70 % dospělé populace. Svůj plán, který slouží jako nezávazné 
doporučení, zveřejnila Komise minulé úterý před jednání Evropské 
rady. Sama komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová označila 
tento cíl za „ambiciózní“.

Nelehký úkol pro Evropu
 
Podle propočtů zpravodajského portálu Politico by současným 
tempem očkování unijní blok do konce září proočkoval pouze 15 % 
obyvatelstva. Na základě průměru minulého týdne by členské státy 
musely počet očkovaných pětkrát navýšit, aby dostáhly cíle 
Evropské komise. Při současném tempu by EU jako celek dosáhla 
vytyčeného cíle až v březnu 2024.

Předseda Evropské rady Charles Michel okomentoval splnění 
zadaného cíle se slovy „bude to obtížné.“ V rozhovoru pro 
francouzské rádio Europe 1 řekl, že s větším počtem očkovacích 
látek, které budou schváleny Evropskou unií, a s větším množstvím 
dávek, bude proces v celé Evropě plynulejší.  Unijní představitelé 
tedy počítají se značným navýšením tempa očkování.
 

Druhé omezení dodávek vakcín
 
Rychlost očkování komplikuje již druhé omezení dodávek vakcín 
určené pro země EU. Nejdřív tak učinila společnost 
Pfizer/BioNTech, poté AstraZeneca. Pfizer/BioNTech jako důvod 
uvedla, že dočasně omezí své dodávky, aby navýšila výrobní 
kapacity. AstraZeneca snížení odůvodnila problémy ve výrobě. 

Silné znepokojení evropští lídři pocítili, když jim o víkendu 
společnost AstraZeneca neodpověděla na legitimní otázky 
související s omezením. Poté následoval telefonát mezi 
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a 

© Rada EU

© Evropská komise
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generálním ředitelem společnosti AstraZeneca Pascalem Soriotem. 
Ještě ten den komisařka Kyriakidesová oznámila „diskuse se 
společností AstraZeneca dnes vyústily v nespokojenost s 
nejasnostmi a nedostatečným vysvětlením.“

Společnost AstraZeneca se nyní začala obhajovat tím, že kontrakt, 
který vloni podepsala s EU „nebyl smluvním závazkem“ na 
dodávku 400 milionů vakcín. Tuto informaci ve středu sdělil Pascal 
Soriot. Podle něj se v kontraktu jednalo o „nejlepší úsilí“, kdy si v 
zásadě řekli, „budeme se snažit, jak budeme moci, ale nemůžeme 
zaručit, že uspějeme“. 

Očkování ve Velké Británii má přednost

Rozhořčení na straně EU ovšem není neopodstatněné. Nejen, že 

Evropská unie nebude disponovat takovým počtem vakcín, s jakým 
počítala, některé členské země si navíc objednaly nepoměrné 
množství vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, 
protože spoléhali na brzké masivní očkování vakcínou od 
AstraZeneca.

Společnost AstraZeneca dodá během prvního čtvrtletí do Evropské 
unie o více než půlku dávek, než s kolika EU počítala. Na otázku, 
zdali by mohla britská společnost vyrobit, vzhledem ke svému 
závazku, více vakcín pro EU, odpověděl Soriot, že bohužel ne, 
neboť dohoda společnosti s Velkou Británií stanoví, že dodávky by 
měly přednostně putovat do Velké Británie.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop, 29.1.2021

Jaká bude Evropa po odchodu Merkelové z funkce kancléřky?

Novým předsedou německé vládní Křesťanskodemokratické 
unie (CDU) byl zvolen Armin Laschet, premiér Severního 
Porýní-Vestfálska. Stal se tak kandidátem na kancléře 
Spolkové republiky Německo. Angela Merkelová totiž v roce 
2018 oznámila, že po parlamentních volbách, které proběhnou 
letos na podzim, se znovu o post ucházet nebude a ve vysoké 
politice skončí. Nabízí se tak otázka, kdo ji nahradí, a jak bude 
Evropa vypadat bez Angely Merkelové v čele největší 
ekonomiky Evropské unie.

V čele německých křesťanských demokratů stojí po rezignaci 
Annegret Krampové-Karrenbauerové nově Armin Laschet, který 
doposud působil jako premiér Severního Porýní-Vestfálska. Ke 
zvolení mu nepochybně napomohl povedený kandidátský projev, 
ve kterém nechybělo ujištění, že mu mohou lidé důvěřovat, a 
zároveň i emoce. Nezapomněl v něm také zdůraznit, že má, v 
případě zvolení, ambice stát se příštím spolkovým kancléřem.
 
Kdo nahradí Angelu Merkelovou ve funkci kancléře
 
S novým leaderem CDU je o trochu jasnější, jak bude boj o 
kancléřský post v Německu vypadat. Nemusí to ale nutně být 
Laschet, koho strana nominuje na pozici kancléře. Na svém 
kandidátovi se totiž Křesťanskodemokratická unie musí domluvit s 
Křesťanskosociální unií (CSU). Předsedou CSU je bavorský 
premiér Markus Söder, který má také ambici nahradit Angelu 
Merkelovou v úřadu.

Uvnitř CDU je ale další vycházející hvězda, sice bez vedoucí role 
ve straně, ale s oblíbeností větší, než jakou má Angela Merkelová. 

Ministr zdravotnictví Jens Spahn se minulý rok zviditelnil relativně 
úspěšným přístupem k řešení pandemie covidu-19. Navzdory 
tomu, že Spahn podpořil Armina Lascheta při volbě předsedy CDU, 
Bloomberg nevylučuje, že by se ministr zdravotnictví mohl stát 
kandidátem na kancléře, pokud by měl největší šanci na výhru.

O post kancléře se bude ucházet i nynější vícekancléř Německa, 
ministr financí Olaf Scholz, který bude zastupovat Německou 
sociální demokracii (SPD). Dlouholetý starosta Hamburku je 
oblíbený nejen uvnitř strany, ale také u široké veřejnosti. Jeho 
popularita v poslední době vzrostla i díky jeho pevné podpoře 
nákladných vládních programů na záchranu ekonomiky postižené 
pandemií. Co je dnes už téměř jasné, je to, že novým německým 
kancléřem bude muž.
 
EU bez Merkelové v čele německé vlády
 
Po 16 letech se po Angele Merkelové uvolní kancléřský post a 
většina lidí nejen v Evropě se shodne na tom, že je její odchod 
znamená pro Evropskou unii velký zlom. Kancléřka patří k 
nejvlivnějším lidem Unie, navzdory tomu je oblíbená i u svých 
protějšků, kteří zaujímají opačný postoj než ona. Maďarský 
premiér Viktor Orbán, který jí kritizoval nejen za její migrační 
politiku, ji v rozhovoru pro týdeník Die Zeit vyzval, aby zůstala 
kancléřkou další volební období.

Je to především neúnavná snaha o kompromis, která činí politiku 
Merkelové efektivní. S tím souvisí i její typický důraz na jednotu 
členských států EU. V tomto směru ovlivnila ambiciózního 
francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který je méně 
ochoten dělat kompromisy a přichází s často kontroverzními 
reformami Evropské unie. Otázkou je, zdali bude její následovník 
pokračovat v tradičním německo-francouzském tandemu.

Mnozí považují dovednost Merkelové dělat kompromisy za její 
silnou stránku, jiní za slabinu. I uvnitř její vlastní strany CDU 
zaznívají stále hlasitější kritiky, podle kterých Merkelová ustupuje 
autoritářům, ať už v Budapešti, tak v Pekingu. Odtud možná 
pramení její oblíbenost i mezi oponenty.

Otázkou je, zdali bude zvolen za kancléře kandidát, který bude 
pokračovat v zajetém „merkelismu“, nebo jestli si Německo vybere 
jinou cestu. Nový předseda CDU Armin Laschet by se nicméně 
zatím dal označit za pokračovatele politiky Angely Merkelové.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop, 21.1.2021

© Evropský parlamentAngela Merkelová
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Český premiér čestným patronem Orchestru mladých EU

Český premiér Andrej Babiš se stal čestným patronem 
Orchestru mladých Evropské unie, jednoho z nejprestižnějších 
a nejdynamičtějších orchestrů světa. Připojil se tak k dalším 
hlavám států a premiérům členských zemí, kteří také nesou 
titul čestného patrona hudebního tělesa, jež si bere za úkol 
vystupovat jako symbol a zosobnění největších ideálů Evropské 
Unie a jejích 27 členských států – jako orchestr, který vytváří 
harmonický celek.

Orchestr mladých Evropské unie (The European Union Youth 
Orchestra, EUYO) byl založen v roce 1976 a jeho členy jsou 
talentovaní mladí hudebníci z celé Evropy, kteří splňují ty nejvyšší 
nároky. Orchestr podporuje mezikulturního dialog, vzájemnou úctu 
a porozumění prostřednictvím kultury. Koncertuje ve 
velkoměstech a na významných evropských i celosvětových 
hudebních festivalech, při řadě formálních i neformálních 
příležitostí za použití tradičních i inovativních formátů, a snaží se 
zasáhnout široký okruh publika. Na seznamu má výstupy na 
předních pódiích hudební scény jako například Royal Albert Hall v 
Londýně, Musikverein ve Vídni či Carnegie Hall v New Yorku.

Orchestr se za dobu svého působení také pyšní spoluprací s 
mimořádnými dirigentskými hvězdami, mezi něž se řadí Sir Colin 
Davis, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, Herbert von 
Karajan, Mstislav Rostropovič, Carlo Maria Giulini a Georg Solti. 

S EUYO také vystupovali přední světoví sólisté, jako například 
jeden z nejslavnějších houslistů 20. století a zároveň dirigent 
Yehudi Menuhin, argentinská pianistka Martha Argerichová, 
americký pianista Emanuel Ax, rumunský pianista Radu Lupu, 
sopranistka Barbara Hendricksová, britský houslista Nigel 
Kennedy, německá houslistka Anne-Sophie Mutterová, americká 
sopranistka Jessye Normanová či indický skladatel a sitárista Ravi 
Shankar.

Orchestr mladých Evropské unie se snaží poukázat na bohatství a 
rozmanitost evropské kultury a nové talenty. Prostřednictvím svých 
činností jedná Orchestr mladých jako kulturní vyslanec Evropské 
unie.

Orchestr je nyní pod taktovkou dirigenta Vasilyho Petrenka, který 
zároveň šéfuje Královskému filharmonickému orchestru v 
Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra) a od letoška 
také Královskému filharmonickému orchestru v Londýně (Royal 
Philharmonic  Orchestra). Čestným prezidentem EUYO je 
předseda Evropského parlamentu David Sassoli a hlavou čestných 
patronů (prezidentů a premiérů členských zemí EU) je předsedkyně 
Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Autor: Kristina Kollertová, Euroskop
Herbert von Karajan

© EUYO

© EUYO
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Eurozprávy z regionů
Eurocentrum Brno vás zve na únikovou hru „Unikni do Evropy: Příležitosti pro mládež”
Nový rok a nové příležitosti! Je ti mezi 13 a 30 lety, už tě nebaví 
sedět doma a rád bys (jakmile to bude možné) vyrazil/a na cesty, 
na stáž nebo třeba za dobrovolnickým projektem? Zjisti, jaké 
máš možnosti! 

Prostřednictvím online únikové hry nakoukneš pod pokličku 
možností, které ti přináší evropské instituce nebo třeba evropské 
dobrovolnictví a zjistíš, jak se stát účastníkem těchto projektů! 

Eurocentrum Brno společně s EURODESK Jihomoravský kraj 
připravilo Únikovou hru UNIKNI DO EVROPY, kterou si můžeš 
zahrát kdykoliv se ti to bude hodit. Každý, kdo hru dokončí, si pak 
navíc může vyzvednout v brněnském Eurocentru malou odměnu. 
Tak neváhej a hraj! Bližší informace včetně odkazu najdeš na webu 
EC BRNO. Autor: Nikola Pavlůsková, Eurocentrum Brno

Schengenský prostor a jeho budoucnost
Dne 9. 11. 2020 se konala online debata týkající se 
Schengenského prostoru a jeho budoucnosti. Hosté debaty byli 
bezpečnostní poradce a generál v záloze Gen. Ing. Andor 
Šándor, PhDr. Jan Gregor, Ph.D., který je projektovým 
manažerem pro přeshraniční dopravu a dále Ing. Mgr. 
Markéta Votoupalová, Ph.D., působící na VŠE jako 
výzkumnice a asistentka. Celou debatou provázel Mgr. Ondřej 
Houska Ph.D., který působí jako novinář v Hospodářských 
novinách.

Hosté diskutovali na téma budoucnost schengenského prostoru. 
Diskutující se shodli na důležitosti ochrany vnějších hranic, 
zejména těch na jihu Evropy, která se ukázala jako potřebná 
zejména v časech migrační krize. Zmíněn byl také Schengenský 
informační systém, který pomáhá zajišťovat bezpečnost uvnitř 
schengenského prostoru. 

Co se týče bezpečnosti, tak i zde panovala shoda v názoru, že 
Schengen nezvyšuje pravděpodobnost potencionálního nebezpečí, 
či ohrožení. Padla zajímavá informace, že za 40 let je nejmenší 
počet útoků a nejvíce jich způsobily organizace jako IRA, ETA a 
nikoliv muslimští radikálové, jak je občas slyšet z úst některých 
politiků či z médií.

Diváci měli možnost zapojit se do diskuze prostřednictvím 
komentářů. Vznesené dotazy se týkaly dnes asi nejvíce aktuálního 
tématu, to je pandemie koronaviru a její dopad na Schengenský 
prostor. Mezi diskutujícími panoval konsenzus, že se v rámci 
Schengenu nebudou obnovovat hranice, spíše se bude pokračovat v 
nutnosti testu či karantény mezi některými zeměmi, dokud se 
situace nezlepší.

Autor: Tereza Zaňáková, stážistka Eurocentra České Budějovice

Noc vědců v Českých Budějovicích a okolí
Letošní Noc vědců se uskutečnila v pátek 27. listopadu 2020 a 
měla podtitul Člověk a robot. Z důvodu současné pandemické 
situace se uskutečnila kompletně online. Mezi zapojené 
organizace patřila Jihočeská univerzita, Biologické centrum 
Akademie věd, Vysoká škola technická a ekonomická v ČB, 
Hvězdárna a planetárium České Budějovice a také 
Eurocentrum České Budějovice.

My jsme si v rámci programu připravili pro účastníky dvě online 
soutěže, které propojovaly Evropskou unii s vědou. Na webových 
stránkách Noci vědců si mohli diváci pustit krátkou 

videoprezentaci „Víte, jak EU podporuje vědu a výzkum v České 
republice?“, která představila finančně podpořená unikátní vědecká 
centra nacházející se v České republice.
 
Na video navazoval soutěžní kvíz s názvem: „Věda a EU“, ve 
kterém mohli soutěžící zužitkovat informace z videa a zasoutěžit si 
o deskovou hru „Znáte Evropu?“ Na odlehčení jsme připravili také 
soutěžní křížovku se známými evropskými vědci a vynálezy, která 
byla vhodná i pro mladší účastníky. 

Autor: Kateřina Dolejšová, Eurocentrum České Budějovice

Za zážitky na Erasmus
Na přelomu měsíce listopadu a prosince jsme ve spolupráci se 
Zahraničním oddělení Jihočeské univerzity a Europe Direct 
České Budějovice zorganizovali online rozhovory se studenty, 
kteří se zúčastnili nebo aktuálně pobývali v zahraničí v rámci 
programu Erasmus +.

Po dobu tří týdnů jsme každý týden na našich facebookových 
stránkách vysílali jeden rozhovor, ve kterém studenti sdíleli své 
zkušenosti, zážitky, ale také praktické rady pro potenciální zájemce 
o tento program. 
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V úvodním rozhovoru vystoupily koordinátorky programu 
Erasmus + na Jihočeské univerzitě, které zmínily, jaká jsou 
momentálně aktuálně platná omezení v rámci současné 
pandemické situace.

Součástí akce Erasmus talks byla také soutěž prostřednictvím 

platformy Kahoot, ve které soutěžící odpovídali na otázky 
vztahující se k jednotlivým příběhům. Věříme, že akce diváky 
motivovala k tomu, aby se vydali na vlastní zahraniční cestu a 
prožili vše, co bylo řečené, na vlastní kůži.

Autor: Kateřina Dolejšová, Eurocentrum České Budějovice

Online výstava Zelená Evropa
Bude se výstava konat nebo nebude? Tuto otázku jsme si kladli 
začátkem října. Jako každý rok i přes letní měsíce v roce 2020 se 
uskutečnila fotosoutěž Zelená Evropa. Od soutěžících dorazila 
řada krásných fotografií, se kterými jsme se chtěli s Vámi 
podělit.
 
Naplánovány byly výstavy v Pardubicích a Hradci Králové. Ovšem 
známé okolnosti setkávání u fotografií nedovolily. Proto jsme se 
rozhodli fotografie zveřejnit s doprovodným textem na našich 
sociálních sítích. Od 9. 11. 2020 do 21. 1. 2021 jste se tak mohli 
dvakrát týdně kochat krásami a zajímavostmi nejen z České 
republiky ale i z Evropy. Celkem bylo zveřejněno 20 fotografií 
(např. fotografie Zelená Šumava).
 
Věříme, že se Vám prezentované příspěvky líbily. A kdo si je 
nestačil prohlédnout, může navštívit naše FB stránky (Eurocentra 
Hradec Králové a Eurocentra Pardubice), stránky našich 
organizačních partnerů (Europe Direct Hradec Králové a Europe 
Direct Pardubice), kterým velice děkujeme za spolupráci, nebo přes 
hashtag #ZelenaEvropa.

A kdyby se někdo chtěl soutěže zúčastnit, nebojte, i v tomto roce se 
fotografická soutěž uskuteční. Doufáme, že se rádi podělíte o Vaše 
snímky. A především doufáme, že vybrané fotografie budete už 
moci obdivovat naživo.

A jsme u speciální ceny naší letní fotosoutěži Zelená Evropa. 
Tato fotografie nejlépe splňovala téma celé soutěže, a proto byla 
vybrána mezi oceněné. Líbí se vám také?

Fotografie byla pořízena na Šumavě z rozhledny na Pancíři. Právě 
zde totiž naleznete jeden z nejkrásnějších šumavských výhledů. Z 
výšky 1 214 se nám otevře pohled daleko do Bavorska, na Velký 
Javor a za jasného počasí jsou vidět také Alpy. No a Šumavu snad 
ani nemusíme představovat. Národní park Šumava jste jistě 
navštívili také. Jaké je vaše nejoblíbenější místo? Pište a podělte se 
s námi.

Tak jen pro zajímavost: název Šumava pochází od praslovanského 
slova šuma, což znamená hvozd či hustý les. Věděli jste to?

Autor: Jiří Nyklíček, Eurocentrum Hradec Králové

Jiná země, jiné vzdělávání. O semestru ve Skotsku
Díky programu Erasmus+ si může mnoho studentů na vlastní 
kůži vyzkoušet, jaké to je, studovat a žít v jiném prostředí, s 
novými lidmi a v cizím jazyce. Taková zkušenost může trvat 
jeden, nebo dva semestry, ovšem získané obohacení a zážitky 
zůstanou se studentem mnohem déle. O své postřehy z 
půlročního studia na University of the West of Scotland ve Velké 
Británii se s námi podělila Lucie Červená, studentka Technické 
univerzity Liberec.

Ahoj Lucie, na začátek se prosím představ.
 
Ahoj. Jmenuji se Lucie Červená, je mi 22 let a jsem studentkou 
vysoké školy tady v Liberci. Původem jsem ze Středočeského kraje, 
ale vybrala jsem si Liberec kvůli přírodě, která se mi tady moc líbí. 
Studuji pedagogickou fakultu, zaměření angličtina a čeština pro 
vzdělávání. Teď jsem ve třetím ročníků, ale svoje bakalářské 
studium prodlužuju o rok. Jedny státnice mě čekají teď v zimě a ty 
druhé v květnu a červnu.
 
Plánovala jsi už od začátku vysoké školy, že vycestuješ do 

zahraničí v rámci Erasmu? 

Jo, já mám obecně ráda cestování, a tak jsem věděla, že bych ráda 
někam vycestovala. Ale je to vystoupení z komfortní zóny. Člověk 
si musí říct, že jede a prostě jet. A myslím si, že moc dlouhé 
zvažovaní vede k tomu, že se mnoho lidí nakonec neodváží jet, že 
nejsou schopni se sbalit a jet někam na půl roku. I proto jsem si 
původně říkala, že se třeba taky nikam nepodívám. Ale zlomila 
jsem to.

Jaká je situace s Erasmem na TUL? Bylo těžké se do programu 
dostat? 

Myslela jsem si, že z mého oboru, angličtiny, bude chtít vyjet hodně 
lidí, protože angličtina je dostupný předmět v zahraničí. Takže jsem 
se do výběrového řízení na Erasmus nepřihlásila, protože jsem 
váhala a nebyla si jistá. Ovšem ten rok jsme jako TUL uzavřeli 
spolupráci se skotskou univerzitou, na kterou se ale na Erasmus 
nikdo nepřihlásil. A po uzavření přihlášek přišel náš učitel s 
informací, že stále byla volná místa do Skotska. V tu chvíli jsem se 
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rozhodla a běžela na studijní a přihlásila se. 

Já jsem se tě chtěl původně zeptat, jak sis vybírala destinaci, kam 
kde jsi nakonec studovala, ale ona si vlastně vybrala tebe. 

Jojo, ale zase musím říct, že nevím, jestli bych se takhle bleskově 
rozhodla vyjet do jiné země. Pro mě bylo důležité jet do anglicky 
mluvící země a Skotsko pro mě bylo zajímavé, protože je součástí 
většího celku, ale v podstatě je to i země sama o sobě.
 
Jak dlouho celý ten proces trval – od rozhodnutí, že bys chtěla 
někam vyrazit, po chvíli, kdy jsi měla potvrzené to, že pojedeš? 

Asi tak půl hodiny. (smích) Já jsem totiž vážně naběhla na studijní, 
kde mi ta volná místa potvrdili, takže mi nic nebránilo vyrazit. Ale 
samozřejmě bylo potřeba zařídit si potřebné papíry a tak.

Jaká ti přišla ta administrativní stránka projektu?

Určitě to bylo únosné a zároveň bylo fajn to, že člověk je 
zodpovědný za přípravu těch papírů, což obnáší i komunikaci s 
hostitelskou univerzitou. Na naší fakultě to nechávají dost na nás, v 
porovnání s ostatními fakultami, ale já to brala jako velkou výhodu, 
že jsme si museli zjistit mnoho informací sami.

Na konci jara jsi tedy věděla, že nadcházející semestr strávíš ve 
Skotsku. Jak probíhaly přípravy?

Oříšek byl najít si ubytování, vzhledem k tomu, jak pozdě jsme se 
přihlásila. Tím jsme strávila docela dost času. Ale už z toho, jak 
jsem komunikovala s místními lidmi, jsem zjistila, že Skoti jsou 
hrozně milí. Všichni nám pomáhali, volali nám, doporučovali nám 
jiné ubytování, když jsme u nich nepochodili, což bylo skvělý. 

Taky jsem si samozřejmě zjišťovala, jak je to tam s počasím, abych 
byla připravená. Všichni mě varovali, že tam hodně prší. Ale 
zapomněli dodat, že tam i hodně fouká. Tím pádem byl deštník 
zbytečný… (smích) Já obecně balím na poslední chvíli, ale pár dnů 
před odletem jsem zjistila, že není zvykem, aby v ubytování byla 
peřina a polštář. Každý si musí zajistit to své. Takže jsem k tomu 
jednomu kufru, který jsem už měla připravený, dokoupila druhý, a 
to jenom na peřinu a polštář. (smích)

Snažila ses zjistit co nejvíc o univerzitě, kam jsi měla jet? Byla jsi 
třeba v kontaktu s někým, kdo tam již studoval?

To se mi nepovedlo, a to protože jsem byla úplně první z TUL, kdo 
na tuhle univerzitu vyrazil. Jinak ten systém výměny zkušeností o 
Erasmu funguje velmi dobře, máme v rámci TUL blog, kam lidé 
píšou příspěvky a postřehy. A i teď se na mě dost lidí obrací, jestli 

bych doporučila Skotsko a tak. 

Jaká jsi měla očekávání od tvého semestru ve Skotsku?

Vůbec jsem nevěděla, co čekat. Jestli to studium bude náročnější, 
nebo lehčí. Jací tam budou lidé… Lidi často vnímají Velkou Británii 
jako jednu zemi, vidí prostě Anglii. A protože já vnímám Angličany 
jako trochu upjaté, tak jsem možná něco podobného čekala i od 
Skotska. Ale nakonec se ukázalo, že ty rozdíly mezi Angličany a 
Skoty jsou ohromné. 

A taky jsem čekala, že se dorozumím. Ale prvních pár dní byl 
oříšek. Pokud jim člověk neřekne, že je cizinec, a poslouchá ten 
jazyk ve svém přirozeném prostředí, tak to je smršť, která pro mě 
byla nesrozumitelná. (smích)

Ty jsi studovala v Paisley, západně od Glasgow, největšího 
skotského města, které je známé pro svůj typický silný přízvuk. 
Jaké byly tvé první dojmy? 

Ze začátku jsem byla rozpačitá z komunikace s univerzitou. Z TUL 
jsem zvyklá, že se mnoho věcí řeší dopředu, ale skotská univerzita 
preferovala všechno řešit osobně až na začátku září. A právě proto 
jsem toho věděla hrozně málo o tom, co mě čeká. 

Ale v průběhu semestru jsem si na tento přístup zvykla, a nakonec 
ho vnímala pozitivně. Naučila jsem se s tím pracovat a přišlo mi to 
více lidské. Tady u nás v Česku je to takové strojové.
 
Jaké předměty sis vybrala?

Vybrala jsem si předměty Advanced English, Culture of the English 
Speaking World, v rámci kterého jsme se jako studenti Erasmu 
seznamovali se skotskou kulturou, a pak jsem měla Intercultural 
Citizenship. Pak zpětně jsem ale ten výběr trochu považovala za 
nevýhodu, protože tyhle předměty studovali jenom cizinci. Já jsem 
se proto nedostala moc do kontaktu s místníma.

Takže jsi nakonec měla tři předměty, což je v porovnání s Českem 
velmi málo. Jak to bylo z hlediska kreditů?

Nejdřív mě vyděsilo, že bych měla mít jen tři předměty, protože 
tady na TUL mám běžně patnáct předmětů. Ale zjistila jsem, že to 
ve Skotsku takhle mají velmi často. Každý ten předmět jsem 
spárovala s jedním předmětem, co bych měla na TUL. A kreditově 
ty tři předměty pokryly všechny povinně volitelné předměty z 
angličtiny. 

Jak probíhal začátek školního roku? Zúčastnila ses freshers 
weeku (úvodní týden semestru) nebo tak podobně?

Působilo to na mě tak, že se celá univerzita snažila o vytvoření lepší 
atmosféry na začátek roku. Snažili se zapojit nové studenty 
neformálně, protože Freshers Week je týden, během kterého se 
neučí, ale na univerzitě probíhá řada akcí. Jednak se řeší výběr 
předmětů, ale také se pořádaly akce, na kterých se člověk mohl 
seznámit se studentskými spolky, sportovními kluby a tak podobně.
 
Zároveň jsme během prvních čtrnácti dnů výuky měli možnost 
navštěvovat jakýkoliv předmět na univerzitě a až po tomhle 
zkušebním období se člověk závazně upíše na ty předměty, které ho 
oslovily. Potom teprve se vyplňuje Learning Agreement, což je 
dokument potvrzující studium konkrétních předmětů pro 
domovskou univerzitu.

Lucie ve skotské divočině © Lucie Červená
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Zapojila ses do nějakých studentských spolků, které jsou typické 
pro britské univerzity?

Zapojila… a váže se k tomu docela vtipná historka. Během prvního 
týdne, kdy jsem si ještě pořád nezvykla na ten silný skotský 
přízvuk, jsem se zúčastnila akce studentských spolků a věděla jsem, 
že bych se do nějakého chtěla přidat. Přišel ke mně jeden starší 
student a nabízel mi členství v „pool society,“ což bylo to jediné, co 
jsem mu rozuměla. A tak jsem si řekla, že do toho půjdu, protože 
plavu ráda. A tak jsem se někam zapsala a byla spokojená. 

O pár dní později jsem šla na první trénink s ručníkem přes rameno a 
v plavkách, ale oblečená, a když jsem vstoupila do té místnosti, tak 
tam nebyl bazén, ale kulečník. A až tam mi došlo, že „pool“ 
neznamená jenom bazén, ale i kulečník… A protože jsem kulečník 
hrála jenom jednou v životě, tak jsme se domluvili, že na soutěže s 
nimi jezdit nebudu. (smích)

Lišila se tamní výuka od té, na kterou jsi byla zvyklá v České 
republice?

Určitě, ten největší rozdíl je v tom, že skotské vzdělávání je 
zaměřené na toho studenta samotného, nikoliv na učitele. Je to víc 
na tobě, co chceš dělat, v čem se zlepšovat. Samozřejmě toto 
posuzuji na základě mé vlastní zkušenosti. Vždycky to bylo tak, že 
učitel přišel na začátku roku, představil program na ten semestr a 
společně jsme hledali, co by nás zajímalo, na co bychom se chtěli 
nejvíc zaměřit. 

Ve Skotsku jsem měla učitele, kterého vnímám jako nejlepší 
učitele, jakého jsem kdy potkala. Jeho hodiny byly postavené na 
zapojování studentů a motivovaly k dalšímu studiu. Celkově mě ten 
systém více nutil přemýšlet a pracovat. Ono to totiž není jen o práci 
ve třídě, ale i o individuálním studiu. V Česku se například hodně 
učíme věci nazpaměť, kdežto ve Skotsku mi to přišlo spíše 
zaměřené na to přemýšlení…

Kolik hodin týdně jsi trávila ve škole?
 
Každý ten předmět měl tři hodiny, takže to bylo devět hodin týdně 
ve škole. Což je pro českého studenta hrozně málo, ale zase na 
druhou stranu je potřeba hodně makat doma. S tím jsem třeba na 
začátku trošku zápasila, protože jsem nebyla zvyklá na takový 
důraz na samostudium, a občas jsem nechala věci na poslední 
chvíli, což se nevyplácelo. Takže potom i pro návratu do Česka 
vypadalo to moje studium jinak. 

Jaké ti přišlo hodnocení na tamní univerzitě? Prošla sis 
zkouškovým obdobím? 

Měla a bylo hodně jiné v porovnání s tím českým. Na každý 
předmět jsem psala esej, což je tam mnohem běžnější než v Česku, a 
na dva jsem připravovala online prezentaci jako skupinovou práci. 
Měli jsme tak možnost vybrat si téma, které nás zajímalo, 
rozpracovat ho a prezentovat třídě. 

Ve Skotsku také existuje jiný systém známkování. Všechno tam 
prochází trojí kontrolou. Třeba když jsme měli ústní zkoušku, tak si 
nás ten učitel nahrával na kameru, pak to hodnotil ten zkoušející, 
pak na základě toho videa to hodnotil další vyučující z univerzity a 
ten třetí hodnotitel byl externista z jiné univerzity. I proto jsem 
známky obdržela mnohem později, než jsem zvyklá tady v Česku, 
ale zase ten skotský systém garantuje férové hodnocení. 

Podařilo se ti během pobytu ve Skotku cestovat? Co jsi viděla? 

Cestovat po Skotsku je mnohem dražší, než jsem čekala. Ale 
podařilo se mi podívat se na West Highland Way, několikrát jsem 
byla v Edinburgu, kde mají krásné vánoční trhy, nebo jsme jeli k 
moři do městečka Ayr. Naše Univerzita nabízela různé výlety, třeba 
k viaduktu z filmu Harryho Pottera, ale já radši cestuju na vlastní 
noze. 

A často jsme jezdili do Glasgow, tam mají krásnou katedrálu a 
hřbitov… (smích) Já vím, s tím hřbitovem mi to taky přišlo hrozný, 
ale je fakt nádherný!

Ty jsi to už zmínila, ale přišlo ti všeobecně žití ve Skotsku finančně 
náročné?

To stipendium od univerzity mi pokrylo ubytování, které je výrazně 
dražší než v Česku. Ale všeobecně mi přišlo, že třeba jídlo a 
každodenní potřeby nebyly o moc dražší a vlastně ty náklady byly 
srovnatelné s životem v Liberci. Takže to bylo únosné. Co je navíc a 
co se prodraží, tak to je cestování a třeba pivo, které nestojí třicet 
korun, ale víc než stovku. Ale ten základ se pokryl tím stipendiem.

A ještě bych dodala, že co naopak bylo cenově dostupnější než u 
nás, je sportovní vyžití. Na univerzitě jsme měli sportovní centrum, 
kde jsem za půl roku zaplatila dvanáct set za permanentku a chodila 
jsem do bazénu, do fitka, na lekce, na jógu a tak. To bylo super. 

Z celkového pohledu, co ti přišlo na Erasmu nejtěžší?

Ze začátku to byl ten jazyk, ale byla to výzva, kterou jsem zvládla a 
teď jsem za to ráda. A možná ten úplný začátek – rozhodnout se a jet. 
Pro mě to mělo samá pozitiva, takže šlo jen o to se rozhoupat. 

A na druhou stranu, za co jsi byla ráda, co ti ta zkušenost dala?
 
Určitě větší otevřenost vůči neznámu. Co mě naučili Skoti, je 
tolerance a otevřenost vůči novým lidem. Oni jsou jako národ 
hrozně hrdí, což taky obdivuju a chtěla bych taky taková být vůči 
své vlasti, ale zároveň rádi vítají nové lidi a dávají prostor cizincům. 
A nejen otevřenost vůči lidem, ale i možnostem a zážitkům.

Děkuji za tvoje odpovědi!

Autoři: Martin Fišer a Pavel Dostalík, Eurocentrum Liberec

Edinburgh je pro svou inspiraci antickým Řeckem nazýván „Athény severu”

© Lucie Červená
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Zamyšlení nad evropským teď a tady 

Kdybyste měli možnost, kde byste teď nejraději trávili Váš čas? 
Přiznávám, že mým dlouhodobým snem a odpovědí je 
portugalská Madeira. Ten ostrov má všechno. Hory, moře, 
málo lidí a spoustu přírody, a hlavně, a celoročně teplota oceánu 
u jeho břehů neklesá pod 18 stupňů. Á propos, Portugalsko.

1. ledna převzalo Portugalsko pomyslnou štafetu předsednictví v 
EU. Země se slavnou historií, jíž Evropa vděčí za mnohé. 
Portugalci se např. zasloužili o rozvoj obchodních cest mimo 
kontinent a tak můžeme s nadsázkou říct, že jim vděčíme, v dobrém 
i špatném, za fenomén globalizace.

Následný hospodářský rozmach ale Portugalsko míjí. Tím spíš 
zůstali Portugalci sví. Častěji otočení zády k Evropě, se snahou 
zachovat si zvyky a tradice svých předků. 

Jediným nebezpečím a výzvou zároveň vždy byl pro Portugalce 
jejich „velký bratr“, s nímž sdílí Pyrenejský poloostrov. Zároveň ale 
i díky Španělům vstupuje Portugalsko v 80. letech minulého století 
mezi hospodářskou elitu Evropy a zde se již čtvrt století snaží o 
ekonomickou transformaci. Zatím spíše neúspěšně. A možná i tato 
skutečnost podporuje v Portugalcích jejich národní rys. Je s 
podivem, že jedna z nejslunečnějších zemí Evropy je zároveň 
jednou z nejsmutnějších (portugalsky „saudade”). 

Nezbývá, než doufat, že už v tak pochmurné atmosféře probíhající 
zimy a covidu 19 se s portugalským předsednictvím Evropa 
nezahalí ještě více do pomyslného smutečního flóru. Přejme 
portugalskému předsednictví jen to dobré!

V souvislosti s portugalským předsednictvím se můžete těšit na 
připravované akce, které více přiblíží našinci portugalskou kulturu. 
První vlaštovkou v tomto duchu je již ukončená soutěž na 
facebookovém profilu Eurocentra Olomouc. Ceny jsou již sice 
rozdány, opozdilí zájemci však stále mají možnost si své znalosti z 
portugalských reálií vyzkoušet, neboť kvíz je na stránkách 
dostupný.

Autor: Miroslav Krša, Eurocentrum Olomouc

Konference o evropské integraci ICEI poprvé online
Pátý ročník tradiční mezinárodní vědeckovýzkumné 
konference v Ostravě, International Conference on European 
Integration, se poprvé v historii přesunula do online prostředí. 
V jiném čase, v jiné podobě, ale stejně zajímavá jako vždy. Co 
tento netradiční ročník tedy přinesl?

Konference ICEI 2020 spojující odborníky ze všech koutů světa, 
kteří se zabývají evropskou integrací a mezinárodní problematikou, 
se měla původně odehrát ve svém tradičním květnovém termínu. 
Bezprecedentní epidemiologická situace a série následně přijatých 
opatření vedla k přesunutí konání akce na prosinec. Bohužel ani 
během podzim se situace příliš nezlepšila, a tak bylo přistoupeno z 
řad pořadatelů k náhradnímu řešení, a to přesunutí konference do 
online prostředí. Historicky první virtuální e-ICEI tak proběhla v 
termínu 3. - 4. 12. 2020.

Ačkoliv účastníci prezentovali své příspěvky ze svých domovů či 
prázdných kanceláří, jednání a diskuse nebyly o nic méně zajímavé 
než v předchozích letech. Rovněž díky účastníkům z dvanácti 
různých zemí světa byl zachován mezinárodní rozměr konference. 
Ta probíhala celkem ve čtrnácti virtuálních místnostech, tzv. e-
rooms, věnovaných jednotlivým tematickým okruhům. První den 
konference byly příspěvky a diskuse zaměřeny především na 
oblasti koheze, konkurenceschopnosti a konvergence, vnějších 

vztahů, vnitřní trh a ekonomickou integraci. Druhý den 
konferenčních jednání témata směřovala do oblasti hospodářské 
politiky a finanční problematiky.
 
Mezi účastníky vystoupili také odborní zástupci partnerských 
organizací jako např. vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 
Mgr. Ing. Dana Kovaříková či ředitel Odboru komunikace o 
evropských záležitostech ÚV ČR JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.  
V tradičně vydávaném sborníku, který si můžete zapůjčit i v našem 
ostravském Eurocentru, tak můžete nalézt celkem 108 příspěvků, 
na nichž se podílelo na 191 autorů.
 
Konference proběhla tradičně v gesci Katedry mezinárodních 
ekonomických vztahů (dříve Katedry evropské integrace) 
Ekonomické fakulty VŠB-TUO ve spolupráci s dalšími 
partnerskými organizacemi. Jejich odhodlání a nasazení při 
přesunutí konference do virtuální podoby bylo obdivuhodné. Jsme 
rádi, že ani nepříznivá situace způsobená pandemií Covidu-19 toto 
setkání nezastavila, a těšíme se na další pokračování při příležitosti 
ICEI 2022, které, jak pevně věříme, proběhne již v tradiční fyzické 
podobě.

Autor: Lenka Fonioková, Eurocentrum Ostrava

Virtuální výstava Zelená Evropa byla úspěšně zakončena
Komu se nelení, tomu se zelení! To bylo motto loňské letní 
fotosoutěže Zelená Evropa, která již má své vítěze, ale současně 
nebylo možné zorganizovat tradiční vernisáž výstavy 
nejzdařilejších fotografií, spojenou s předáním cen výhercům a 
doprovodným programem. Ve spolupráci s partnery jsme tak 
připravili virtuální výstavu!

Letní fotosoutěž byla zaměřena na změnu klimatu a proměny 
evropské přírody. Do soutěže byly přijímány fotografie pořízené v 
členských zemích Evropské unie. Samotná soutěž probíhala v 
termínu 1.6. – 13.9.2020. Výherci získali poukázky na nákup v 
ekologickém obchodě Econea.

© Rada EU
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Virtuální výstava, jež probíhala v termínu 9.11.2020 – 21.1.2021, 
představila dvacet nejkrásnějších fotografií, doplněných o 
zajímavosti k místům na nich pořízených. Navštívili jsme tak 
mnoho krásných míst, která teprve čekají na své objevení a která se 
možná stala inspirací pro letní toulky návštěvníků naší výstavy.

Věříme, že v letošním roce opět dorazí spoustu zajímavých 
fotografií a že se společně sejdeme na slavnostní vernisáži, 

tentokrát již prezenčně!
 
Akce byla pořádána ve spolupráci s Eurocentrem Hradec Králové a 
informačními středisky Europe Direct Pardubice a Europe Direct 
Hradec Králové.

Autor: Lucie Boukalová, Eurocentrum Pardubice

Online Noc vědců přenesla lidi a roboty do domovů Plzeňanů

Během posledního listopadového pátečního večera oživila Noc 
vědců 2020 stovky vědeckých budov, do kterých se běžný 
smrtelník nedostane. Návštěvníci online proplouvali 
laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími 
experimenty a šli do hloubky aktuálních témat. 

V Plzni uspořádala Noc vědců v živém přenosu Západočeská 
univerzita, z níž se tak věda mohla snadno dostat (nejen) do domovů 
Plzeňanů. Akce měla skvělou sledovanost a v konkurenci přenosů z 
dalších pořádajících univerzit a institucí po celém Česku se 
rozhodně neztratila. Na facebooku nasbírala téměř tři tisíce 
zhlédnutí, záznam na YouTube kanálu ZČU zatím přes dva tisíce.

Letošní Noc vědců měla podtitul Člověk a robot. Připomínala totiž 
letošní sté výročí od vydání Čapkova dramatu R. U. R., v němž 
slovo robot zaznělo poprvé. Dvě a půl hodiny dlouhý program ZČU 
tedy zahájilo vystoupení tančícího robota Pavla Hraničky a 
zakončil videomapping na budově Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara, v jejímž studiu Multilab se celá Noc vědců 

odehrávala.
 
Moderátor Jiří Chroust tam vítal hosty na dvou scénách, přičemž 
experimenty a ukázky se odehrávaly na té hlavní a rozhovory na 
vedlejší scéně ve studiu studentského rádia.

Diváci se tak mohli seznámit s oblíbeným projektem Smart train – 
modelem vláčku, který lze rozjet silou myšlenky, dozvědět se, co 
jsou chytrá okna, poznat kybernetiku hrou i ovládání robotické 
ruky, zúčastnit se virtuální jízdy univerzitní formule, naučit se vařit 
jedlou kometu, spatřit jiskřící představení Teslova transformátoru i 
3D počítačové modely lidského těla. 

Díky účasti Eurocentra Plzeň nechyběly ani informace o tom, jak 
Evropská unie podporuje vědu a výzkum, a zájemci získali 
nápovědu ke kvízu Skvělé evropské vynálezy.

Autor: Jana Čechová, Eurocentrum Plzeň

Studenti v Plzni se dozvěděli řadu zajímavostí o diplomacii
Dne 8. prosince 2020 hostila Katedra politologie a 
mezinárodních vztahů FF ZČU Janu Hybáškovou, zvláštní 
zmocněnkyni ministra zahraničí pro podporu vstupu Čechů do 
institucí EU a mezinárodních organizací. Přednášela o 

příležitostech v mezinárodním prostředí, které by mohli čeští 
studenti a občané v budoucnu využít ve svých pracovních 
kariérách. O seminář živě streamovaný prostřednictvím 
Google Meet z plzeňské Fakulty filozofické byl velký zájem, 
sledovalo ho přes sedmdesát účastníků.

Hybášková v úvodu zmínila zejména důležitost zahraničních stáží, 
kterých je možnost se zúčastnit ve strukturách NATO, EU anebo v 
rámci studijních pobytů Erasmus. Dle jejích slov je takováto stáž 
mnohdy tou nejpřínosnější částí studia, protože dá mladému 
člověku ten nejlepší vhled do specifické kultury, kterou tak má 
možnost poznat daleko důkladněji, než kdyby o dané kultuře pouze 
četl odbornou literaturu. Tuto zkušenost měla sama šanci v mládí 
poznat v Káhiře, kde strávila celých 19 měsíců na studijní stáži, 
během níž poznávala místní prostředí a zvyky.
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Ve své přednášce Jana Hybášková taktéž představila koncepce 
české zahraniční politiky jako například bezpečnost, prosperitu a 
lidská práva. Dále zmínila jednotlivé procesy v rámci 
diplomatických jednání a postup v případě řešení diplomatických 
sporů. Zdůraznila, že v dnešní době patří k největším nebezpečím 
pro Českou republiku dezinformace, obzvláště dezinformace 
týkající se nemoci COVID-19. Mezi další významná nebezpečí 
patří například i klimatické změny, které mají dopad na lidi po 
celém světě.

Své poutavé vyprávění o diplomacii řečnice opřela zejména o 
vlastní bohaté zkušenosti, neboť v minulosti působila jako 
velvyslankyně EU v Namibii a Iráku, jako velvyslankyně ČR v 
Kuvajtu, Kataru a také Slovinsku, rovněž pak vedla Delegaci Izrael 
jako členka Evropského parlamentu.

V závěru přednášky se věnovala roli evropské diplomacie, kde 
popsala klíčové zájmy a priority EU, mezi které patří například 
humanitární pomoc, zajištění otevřeného systému a svobodný 
prostor volného pohybu, taktéž zdůraznila, že pro Evropu je 
důležité udržení stability.
 

Na úplném konci byl prostor pro dotazy, kdy Jana Hybášková 
odpovídala na otázky studentů jak z profesního, tak z osobního 
života. Účastníky online debaty například zajímalo, jak se jí 
podařilo skloubit diplomatickou kariéru s rodinným životem, kde 
se jí během jejích misí líbilo nejvíce a kterou zemi by doporučila k 
procestování nebo také jaké jsou šance na přijetí do Diplomatické 
akademie Ministerstva zahraničí ČR.

Autor: Ondřej Benda, stážista Eurocentra Plzeň

Výsledky výtvarné soutěže „Za vánoční kometou po Evropě”
V listopadu jsme společně s Eurocentrem České Budějovice a 
Europe Direct České Budějovice vyhlásili výtvarnou soutěž 
"Za vánoční kometou po Evropě". Zajímá Vás, jak soutěž 
dopadla? 

Soutěž se konala pro žáky základních škola a odpovídajícíh ročníků 
víceletých gymnázií. Celkem nám přišlo krásných 193 obrázků z 33 
škol v Jihočeském a Plzeňském kraji. Obrázky byly velmi nápadité 
a stejně tak jako v minulých ročnících porota neměla lehké 
rozhodování. 

Vítězům gratulujeme a všem zapojeným žákům moc děkujeme!

Kategorie A (1. - 5. třída)
1. místo: Amélie J., ZŠ Plasy
2. místo: Judita Ch., ZŠ Komenského, Horažďovice
3. místo: Nela Č., ZŠ Volyně
Speciální ocenění: kolektiv žáků, ZŠ při FN Plzeň

Kategorie B (6. - 9. třída)
1. místo: Terezie K., Biskupské gymnázium, ČB
2. místo: Linda H., ZŠ Bezdrevská, ČB
3. místo: Tereza D., Gymnázium L. Pika, Plzeň
Speciální ocenění: Sarah S., ZŠ Hálkova, Klatovy

Autor: Jana Čechová, Eurocentrum Plzeň

1.místo (kategorie A), Amélie J., ZŠ Plasy

1. místo (kategorie B),
Terezie K.,

Biskupské gymnázium,
České Budějovice
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Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání letos proběhlo online
Modelové zasedání institucí Evropské unie se uskutečnilo ve 
dnech 22. až 24. ledna 2021. Oproti předchozím ročníkům se 
však studenti nesetkali osobně v některém z českých či 
slovenských měst, ale museli se kvůli pokračující pandemii 
COVID-19 spokojit s online prostředím. I tak se ale 
organizátorům podařilo zachovat nezbytné součásti 
modelového zasedání, a i letos mohli účastníci diskutovat se 
zajímavými hosty, a vyzkoušet si vícedenní jednání v institucích 
EU.

Hned na úvod, v pátek 22. ledna ve 14:00, přivítali mladé účastníky 
na modelovém zasedání Michael Murad a Tímea Červeňová za 
EUTIS, o.p.s., kteří představili samotné organizátory a zároveň 
shrnuli, jak probíhala fáze regionálních seminářů v České republice 
a na Slovensku. Následně se ke slovu dostali již naši hosté, kdy 
prvním, kdo promluvil k účastníkům, byl slovenský europoslanec 
Vladimír Bilčík. Ten ocenil, že projekt pokračuje i v době pandemie 
a že se podařilo i pro letošní ročník zachovat jeho česko-slovenský 
rozměr. Europoslanec Bilčík také vyzdvihl roli Evropské unie, 
coby platformy mezi jednotlivými státy. „Hodnota EU je něco, co 
dokážeme pořádně ocenit až při krizích. Debaty v Unii jsou často 
těžké, ale daří se dosáhnout domluvy," uvedl Bilčík, podle kterého 
je důležité spolupráce bojovat s dezinformacemi, k čemuž může 
tento projekt také přispět.

Poté se slova ujal český senátor Marek Hilšer, který vyjádřil radost, 
že se mladí lidé zajímají o politiku a že se zajímají o problematiku 
EU. Senátor Hilšer následně hovořil o demokracii a její hodnotě. 
„Demokratické uvažování je způsob života, nerodíme se s ním a 
musíme se ho pořád učit a pečovat tak o demokracii," zdůraznil 
Marek Hilšer. Podle něj je vcelku zázrak,že EU vůbec vznikla a 
stále drží pohromadě, a to zejména s ohledem na odlišnost 
politických kultur v jednotlivých státech. V závěru svého 
vystoupení zmínil roli hodnot jako je svoboda, respekt k jednotlivci 
nebo například lidská práva, kdy uvedl, že dokud budou tyto 
hodnoty prioritou v národních státech, EU vydrží celistvá.

Na pana senátora navázala vedoucí katedry politologie na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity Petra Mlejnková, která 
taktéž ocenila důležitost projektu a byla potěšena tím, že mohla 
sledovat mladé lidi, kteří mají zájem o veřejné dění evropské 
otázky. Podle ní je debata a aktivní zapojení občanu do veřejných 
otázek v demokracii klíčová. „Pokud bychom se nezajímali o vývoj 
našeho prostředí, vznikl by prostor ke zlovůli a na síle by nabíraly 

populistické a nedemokratické názory," upozornila Petra 
Mlejnková, podle které se tomuto da zabránit vzděláváním a 
podílením se na správě věcí veřejných. Jen tak totiž nebudeme 
manipulovatelní.

Následně vystoupil ředitel Odboru komunikace o evropských 
záležitostech Úřadu vlády ČR Igor Blahušiak, který byl rád, že se 
letošní ročník mohl uskutečnit aspoň online. Potěšen byl také tím, 
že vidí mladé lidi, kteří se zajímají o veřejné dění a evropské otázky. 
V závěru svého vystoupení popřál účastníkům, aby si akci užili a 
aby načerpali nové poznatky a pochopili komplikovaný 
rozhodovací proces EU. Na Igora Blahušiaka navázal Filip Hanka 
ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který své vystoupení zahájil 
historickým exkurzem do doby, kdy ČR žádala o členství v EU, a 
také představil aktivity Zastoupení Evropské komise a uvedl, že se 
těší na debaty, které budou během následujících dní probíhat.

Dalším řečníkem byla Lenka Longuemart z Konrad-Adenauer-
Stiftung ČR, která byla potěšena, že mohla vidět tolik mladých lidí, 
kteří se i v této době chtějí zúčastnit projektu, jakým je Rozhoduj o 
Evropě. „Je skvělé vidět, že mladým lidem není lhostejné, jakým 
směrem se bude náš stát vyvíjet," neskrývala své nadšení. 
Vyzdvihla také roli svobody a toho, že máme sílu změnit k lepšímu 
prostředí, ve kterém žijeme. V závěru představila aktivity Konrad-
Adenauer-Stiftung ČR a zdůraznila roli vzdělávání, které je zásadní 
pro to, abychom byli odolní vůči dezinformacím.

Poslední trojici řečníků tvořil Kamil Sládek z Centra pre európsku 
politiku, Veronika Goldiňáková ze Slovenské společnosti pre 
zahraničnú politiku a vedoucí sítě Eurocenter Ludmila Johnová. 
Všichni jmenovaní ocenili, že se akci i přes současnou 
komplikovanou situaci podařilo uskutečnit a popřáli účastníkům, 
aby si jednání užili a něco se naučili. Ludmila Johnová pak také 
představila Eurocentra a jejich aktivity.

Se zajímavými hosty se pak mohli mladí účastníci setkat také v 
průběhu celého sobotního programu, kdy postupně diskutovali s 
europoslankyní Markétou Gregorovou, vedoucím Zastoupení 
Evropské komise na Slovensku Ladislavem Mikem, Michaelou 
Doležalovou a Zuzanou Wildovou z Národní pracovní skupiny pro 
strukturovaný dialog s mládeží, a také se starostou Branišovic na 
Brněnsku Markem Sovkou. V debatách byla řešena témata jako 
občanská participace mladých lidí, environmentální otázky a to, co 
by měl obsahovat Green Deal, přístup mladých lidí k informacím, 

Modelové online zasedání projektu Rozhoduj o Evropě. © EUTIS

Modelové online zasedání projektu Rozhoduj o Evropě. © EUTIS
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nebo také otázka vztahu mladých lidí a politiky.

Vedle těchto diskusí s hosty prostupovala celý program 
modelového zasedání jednání v institucích EU - v Evropském 
parlamentu a Radě EU, kde se zúčastnění studenti a studentky vžili 
do role ministrů a ministryň členských států, europoslanců a 
europoslankyň a řešili návrh nařízení, kterým se posiluje mandát 
Evropské lékové agentury. Vedle jednání o legislativním aktu měli 
možnost účastníci v Radě EU řešit při krizovém jednání situaci v 
Bělorusku, kdy přijali společné stanovisko a sankční opatření. V 
Evropském parlamentu pak probíhala jednání o Sacharovově ceně 
za svobodu myšlení, kterou naši europoslanci a europoslankyně 
udělili Alexejovi Navalnému. Oběma institucím se podařilo návrh 
nařízení schválit po druhém čtení. Tato simulační část byla soutěžní 
a tři nejúspěšnější účastníci z obou institucí obdrželi od 
organizátorů hodnotné ceny.

Projekt Rozhoduj o Evropě je realizován obecně prospěšnou 
společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti 
pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou 
politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských 
záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v 
ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní 
pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe 
Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v 
České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 
probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti 
Evropy.

Autor: EUTIS, 27.1.2021

Noc vědců 2020 poprvé online
Noc vědců se tradičně koná každý rok na podzim na 
univerzitách a dalších institucích po celé republice. Ročník 
2020 byl ale jiný, celý program se přesunul do online prostoru a 
Eurocentra se do něj aktivně zapojila. 

Noc vědců proběhla 27. listopadu 2020 a zaměřila se na téma 
Člověk a robot. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v 
Ostravě a Ostravská univerzita uspěly s žádostí v evropském 
programu Horizont 2020, který podporuje výzkum a inovace v EU, 
konkrétně se jednalo o projekt Akce Marie Skłodowska-Curie 
(Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Česká Noc vědců tím 
získala evropský rozměr. 

Eurocentra se do Noci vědců zapojila v rámci tzv. EU Corners, aby 
přiblížila návštěvníkům všech věkových kategorií témata týkající 
se Evropské unie a evropské vědy formou zábavných her a soutěží o 
zajímavé ceny. Připraveny byly kvízy, výtvarné soutěže, 
interaktivní ankety, spojovačky, přednášky a křížovky. To vše 
tematicky zaměřené na roboty, vědu a Evropskou unii.
 
Všem, co se aktivně zapojili a soutěžili s námi, mockrát děkujeme!

Autor: Adéla Rypková, Eurocentrum Ústí nad Labem

Zábava s Eurolisty Spojovačka
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Vyzkoušejte si část kvízu, který Eurocentrum Praha vytvořilo 
pro Noc vědců. O dalších „hvězdách evropské vědy“ si můžete 
přečíst na webu EC Praha.

1) … (1473 – 1543) byl polský astronom, matematik, právník a 
lékař. Jeho dílo „Šest knih o obězích nebeských sfér“ bylo zařazeno 
na seznam zakázané literatury, neboť v něm hájil názor, že pohyb 
těles na obloze je způsoben rotací Země a jejím pohybem po 
kruhové dráze kolem Slunce – ne pohybem nebeských těles kolem 
Země.

a) Mikoláš Koperník
b) Galileo Galilei
c) Tycho Brahe

2) … (1780 – 1872), skotská matematička a fyzička, je považována 
za průkopnici v oblasti zapojení žen do oblasti vědy. Jedna z jejích 
knih obsahovala např. hypotézu o existenci planety, která ruší 
pohyby Uranu. Tato myšlenka pak vedla k objevu nové planety 
Neptun. Na její počest byla pojmenována jedna z prvních vysokých 
škol pro dívky na univerzitě v Oxfordu.

a) Susan Greenfield
b) Rita Levi-Montalcini
c) Mary Somerville

3) … (1922 – 2014), německo-americký technik, informatik a 
vynálezce, je označován za „otce videoher". Díky jeho myšlence 
vznikla první herní konzole na světě - Magnavox Odyssey, sám pro 
ni vymyslel první jednoduchou hru - Chase.

a) Alan Turing
b) Johann Deisenhofer
c) Ralph Baer

4) Víte, že vědě se věnovala také jedna z populárních 
hollywoodských hereček 20. století? … (1914 – 2000) pocházela z 
Rakouska a vymyslela jednu z metod přenosu radiových signálů. 
Jednalo se o komunikační systém založený na přeskakujícím 
rádiovém signálu, který nelze odposlouchávat, tzv. FHSS 
(Frequency Hopping Spread Spectrum).

a) Marie Curie Skłodowska
b) Hedy Lamarr
c) Rita Levi-Montalcini

Kvíz „Hvězdy evropské vědy”

Ohlédnutí za výtvarnou soutěží EC Jihlava 
Podívejte se, jaké výtvory nám byly zaslané v rámci soutěže Noci vědců 
„Jak vypadá tvůj robot?”, kdy úkolem bylo ztvárnění robota jakoukoli 
výtvarnou technikou. Děti měly bujnou fantazii a zaslané výtvory byly 
velmi povedené!

Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

Soutěžní kvíz EC Jihlava
„ ”Znáš vlajky zemí EU

 do 15.2.online na Kahoot

https://kahoot.it/challenge/46da6917-77d2-4e2c-bfe2-151f88caa211_1610695810070
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