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Podpis společné deklarace dal zelenou Konferenci o budoucnosti Evropy

Předseda Evropského parlamentu David 
Sassoli, předseda vlády Portugalska Costa a 
předsedkyně Komise Usula von der Leyenová 
dne 10. března podepsali společné prohlášení o 
Konferenci o budoucnosti Evropy.

Dlouho očekávaná cesta ke Konferenci o 
budoucnosti Evropy se tak chýlí ke konci. 
Předseda Parlamentu David Sassoli 10. března na 
plenárním zasedání prohlásil, že dnešní den je 
novým začátkem pro celou EU a její občany. 
Konference o budoucnosti Evropy bude 
jedinečnou příležitostí pro všechny občany EU 
společně vytvářet Unii a její hodnoty. Předseda 
Parlamentu vyzval všechny občany, aby se 
aktivně zapojili do Konference a svým hlasem 
přispěli k utváření EU.

Premiér Costa, který zastupoval Radu pronesl 
obdobnou výzvu, ve které sdělil, že občané EU si 
mají sami zvolit v jaké Unii chtějí dále žít. 
Konference podle něj představuje naději pro 
novou spravedlivou, ekologickou a digitální EU. 
Jde především o snahu vyzvat k aktivní 
participaci občany EU, aby se vyjádřili, jakým 
směrem se má Unii dále vydat. Společné 
prohlášení lídrů obsahuje také seznam všech 
různých  témat jako například nyní velmi 
diskutované zdraví, klima, digitalizace, role EU 
ve světě apod.

Konference o budoucnosti Evropy bude 
realizována za podpory všech tří orgánů, které ji 
zaštiťují. Chystají se tak akce pořádané občany a 
občanskými společnostmi, které počítají se 
širokým zapojením veřejnosti a všech jejích 

aktérů. Pro komunikaci bude Konference 
využívat fóra, a to včetně digitálních, které jsou 
příhodné pro tuto dobu. Kde to však bude možné, 
tam budou probíhat za hygienických podmínek i 
offline akce. K lepšímu dorozumění mezi občany 
napříč EU má sloužit mnohojazyčná platforma, 
která umožní překlady předložených nápadů 
občanů EU.

Podle průzkumu Eurobarometru, který proběhl 
na podzim roku 2020, vyplynulo že 92 % 
dotázaných ve všech členských státech 
požadovalo, aby jejich hlasy byly v EU více 
slyšet. Pro představu, 76 % respondentů souhlasí 
s výrokem, že Konference představuje pozitivní 
krok v otázce demokracie v rámci EU.  

Šest z deseti Evropanů souhlasí s tím, že se v 
důsledku koronavirové krize začali zamýšlet nad 
budoucností Evropské unie (19 % „zcela 
souhlasí“ a 41 % „spíše souhlasí“). S tímto 
výrokem pak nesouhlasí 39 % respondentů (23 % 
„spíše nesouhlasí“ a 16 % „zcela nesouhlasí“). V 
rámci průzkumu měli respondenti zvolit směr 
budoucího vývoje Evropy, který preferují: dvěma 
nejčastěji zmiňovanými byly srovnatelný životní 
standard (35 %) a silnější solidarita mezi 
členskými státy (30 %). Evropané rovněž kladou 
důraz na rozvoj společné zdravotní politiky (25 
%) a srovnatelných standardů vzdělávání (22 %).

Autor: David Březina, Euroskop 

Slavnostní ceremonie u příležitosti 
podpisu společné deklarace

© EK Vlajky členských zemí EU. 
Ilustrační foto.

Vážení čtenáři, vítám vás při čtení prvních letošních jarních Eurolistů. Věřme, že jarní týdny s sebou 
přinesou i zlepšení koronavirové situace. Budoucnost vyhlíží i většina textů tohoto vydání. Dočíst se můžete 
například o chystané Konferenci o budoucnosti Evropy a o cílech EU v digitální oblasti na probíhající 
desetiletí. Budoucí vizi evropské obrany a bezpečnosti zase přinese připravovaný Strategický kompas. 
Hudbou budoucnosti je i digitální identita občanů Unie, kde se lze inspirovat estonským modelem. Nechybí 
ani tradiční regionální část vydání, obsahující příspěvky o online akcích pořádaných regionálními 
Eurocentry. Eurocentra pro vás uspořádala v dubnu mnoho soutěží o hodnotné věcné ceny - odkazy na ně 
naleznete v kalendáři na straně 2 a na poslední stránce. Aby kvízů nebylo málo, nechybí oblíbená rubrika 
Zábava, tentokrát s geografickými skrývačkami. Hezké Velikonoce!                               Petr Pospíšil, editor



KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled 

seminářů, přednášek a dalších 
akcí naleznete na 

webových stránkách 
jednotlivých Eurocenter.

JIHLAVA

Kvíz „Velikonoční Evropa”
Kdy? do 15.4.
Kde? online na Kahoot

KARLOVY VARY

Uhelné kraje bez uhlí
Kdy? 8.4.; 11:00-13:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Karlovy Vary

OSTRAVA

S jazyky do Bruselu
Kdy? 15.4.; 17:00-18:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Ostrava

PLZEŇ

26. Veletrh pracovních 
příležitostí při ZČU
Kdy? 14.4.; 9:00-16:00 
Kde? online - více informací 
viz web EC Plzeň

Ekonomická reakce EU na 
pandemii
Kdy? 22.4.; od 14:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Plzeň

Soutěž „Poznej Evropu 
(nejen) s Erasmem+
Kdy? do 22.4. (16:00)
Kde? online - více informací 
viz web EC Plzeň

PRAHA

Přípravný seminář na 
EPSO testy
Kdy? 8.4.; 9:00-16:30 
Kde? online - více informací 
viz web EC Praha

Systém obchodování s 
emisními povolenkami
Kdy? 8.4.; 17:00-18:00
Kde? online - více informací 
viz web EC Praha
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Nová koncepce globální pomoci EU

Komise dne 10. března podala návrh na 
posílení humanitární pomoci, kterou 
poskytuje EU na světě. Návrh byl podán ve 
stínu pandemie viru covid-19.

Návrh Komise počítá s urychlením poskytnutím 
humanitární pomoci, a to skrze expanzi zdrojové 
základny, vytvořením lepšího prostředí pro 
partnery, kteří poskytují humanitární pomoc a 
lepším řešením příčin krizí. 

Borrell: „Humanitární pomoc je jedním z 
nejhmatatelnějších příkladů vnější činnosti 
EU a důkazem naší solidarity"

EU má v plánu zřídit novou evropskou reakční 
kapacitu pro humanitární pomoc, aby bylo 
možno přímo zasáhnout v humanitárních krizích, 
kdy by tradiční mechanismy poskytování 
humanitární pomoci prostřednictvím partnerů 
EU nebo jejich kapacit mohly být neúčinné nebo 
nedostatečné. Cílem bude zjednodušit logistiku 
včetně přepravy, umožnit sdružování zdrojů a 
usnadnit jejich nasazení na místě.

Tato kapacita by mohla mimo jiné nabídnout 
logistické posouzení, podporu při prvotním 
nasazení a při nákupu, vytváření zásob, přepravě 
či distribuci základní materiální pomoci, např. při 
nákupu vakcín proti onemocnění covid-19 a 
jejich dodávkách do nestabilních zemí. Bude 
fungovat v koordinaci s mechanismem civilní 
ochrany EU a jako jeho doplněk, operativní 
podporu poskytne Evropské středisko odezvy na 
mimořádné události.

EU jako nejvetší dárce humanitární pomoci 
na světě 

Evropská unie je spolu se svými členskými státy 
největším dárcem humanitární pomoci na světě a 
poskytuje přibližně 36 % světové humanitární 
pomoci. V současnosti však humanitární pomoc 
čelí nebývalým výzvám. Podle OSN bude letos 
potřebovat humanitární pomoc více než 235 
milionů lidí, tedy každý 33. člověk na světě. 
Oproti odhadovanému počtu potřebných osob v 
roce 2020 to představuje nárůst o 40 % a téměř 
ztrojnásobení od roku 2014. Souběžně se zvyšuje 
i počet nuceně vysídlených osob, který ke konci 
roku 2019 dosáhl 79,5 milionu.

Rozdíl mezi dostupnými zdroji a požadavky se 
nadále prohlubuje. V roce 2020 požádala OSN 
formou humanitárních výzev o téměř 32,5 
miliardy eur, rekordní hodnotu zapříčiněnou 
mimo jiné pandemií COVID-19, ale získáno bylo 
pouze 15 miliard eur. Tento celosvětový schodek 
ve financování humanitární pomoci letos 
pravděpodobně ještě vzroste, širší dárcovská 
základna je tudíž jednoznačně nutná. V roce 2020 
poskytli tři nejvýkonnější dárci, USA, Německo 
a Evropská komise, 59 % všech nahlášených 
finančních prostředků na humanitární pomoc na 
světě. V rámci EU financují humanitární pomoc z 
90 % pouze čtyři členské státy a Evropská 
komise.

Autor: David Březina, Euroskop

EU zahájila digitální dekádu. Stanovila cíle do roku 2030
Komise 9. března představila nový směr, který 
má určit směřování digitální politiky EU do 
roku 2030. Jedná se o vizi, cíle ale i způsoby 
digitální transformace, která jde ruku v ruce 
se zelenou transformací a plány na obnovu 
ekonomik v EU.

Hlavním cílem EU je dosáhnout vůdčího 
postavení na poli digitalizace ve světě. V popředí 
stojí zaměření na digitalizaci ve prospěch 
prosperity občanů EU a evropských podniků. 
Sdělení Komise reaguje na výzvu Evropské rady 
k vytvoření tzv. digitálního kompasu. V praxi 
digitální kompas znamená určit konkrétní 
požadavky, a to ve čtyřech oblastech;

1) Občané s digitálními dovednostmia vysoce 
kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních 
technologií

Cílem je do roku 2030 zajistit digitální 
dovednosti (alespoň ty základní) 80 % všech 
dospělých občanů EU. Zároveň by v EU mělo být 
zaměstnáno 20 milionů odborníků v IT (s 
ohledem na podporu žen v tomto oboru).

2) Bezpečné, výkonné a udržitelné digitální 
infrastruktury

Do roku 2030 by měly všechny domácnosti EU 
mít gigabitové připojení a všechny obydlené 
oblasti by měly být pokryty sítěmi 5G. Navíc by 
se měla EU podílet 20 % na výrobě 
udržitelných polovodičů světové výroby. 

3) Digitální transformace podniků

V následujících devíti letech by měly tři ze čtyř 
společností využít služeb cloud computing, více 

© Pixabay
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než 90 % malých a středních podniků by mělo dosáhnout základní 
úrovně digitalizace a počet tzv. jednorožců (start up, který dosáhne 
hodnoty miliardy dolarů) by se měl zdvojnásobit.

4) Digitalizace veřejných služeb

Očekává se, že by všechny klíčové veřejné služby měly být online. 
Zároveň by měli mít všichni občané EU přístup ke svým 
elektronickým zdravotním záznamům a až 80 % z nich by mělo 
používat elektronickou identifikaci.

Komise slibuje také rychlé zahájení projektů zahrnujících více 
zemí. Jednalo by se o projekty financované z rozpočtu EU, přesněji 
z Nástroje pro oživení a odolnost (členské státy se zavázaly ve 
svých plánech pro obnovu věnovat na digitální oblast nejméně 20 % 
financí). Velké téma jsou rovněž hodnoty a právo v online prostředí. 
To by podle sdělení mělo mít stejnou váhu jako v offline prostředí. 
Proto Komise plánuje vytvoření konceptu digitálního občanství, 

které se bude opírat o základní evropská práva a tzv. digitální 
principy. Digitální občanství a jeho podoba by mělo vzejít s široké 
debaty se členskými státy i stakeholdery a mělo by doplnit stávající 
evropský pilíř sociálních práv.

Kontrola v rukou občanů 

Zdali jsou digitální práva občanů EU respektovaná, by měl shrnout 
ve svém každoročním průzkumu Eurobarometr. Zásady 
respektovaní práv v online prostředí mají být projednány se širokou 
veřejností a měly by být ukotveny v prohlášení Evropského 
parlamentu, Rady a Komise. Zásady mají vycházet z evropského 
pilíře sociálních práv a doplňovaly by jej. EU čeká nejenom 
digitalizace na domácím poli, ale i v mezinárodních organizacích, 
kde si chce udržet své postavení pomocí mezinárodních partnerství.

Autor: David Březina, Euroskop

Estonská digitální občanka. Co vše umí a bude se EU inspirovat?

Téma digitalizace na evropské úrovni velmi často rezonuje a je 
ostatně i jednou z prioritních oblastí, do kterých v novém 
rozpočtovém období poputují prostředky z unijních fondů. 
Význam digitalizace v praxi ukázala i pandemie koronaviru, 
kdy se do digitálního prostředí přesunula velká část aktivit. 
Evropská unie i členské státy mají v této oblasti velké plány, při 
nichž se mohou inspirovat zemí, která je v oblasti 
e-governmentu premiantem a průkopníkem – Estonskem.

O estonské „digitální občance" i poučení, které si z úspěšného 
fungování tohoto systému v pobaltské zemi může odnést zbytek 
Evropy, pojednává článek na serveru Politico. Estonská digitální 
občanka, jakkoli toto označení může znít navýsost moderně, je v 
pobaltském státě již dlouhou dobu fungujícím nástrojem. K 
zavedení systému došlo v roce 2002 a pro Estonce tak digitální 
občanka představuje běžnou součást života téměř dvě desetiletí.

Estonci získávají svoji „digitální identitu" hned po narození a mají 
ji k dispozici po celý život. Jedná se v praxi o digitální identifikační 
klíč, zabudovaný do standardní karty občanského průkazu. 
Prostřednictvím unikátní digitální identity se občané mohou 
přihlašovat do zabezpečených veřejných internetových portálů i 
některých soukromých služeb.

Estonská digitální identita je nejrozvinutější na světě

Nástrojů umožněných digitálním občanským průkazem využívá 
podle oficiálních stránek 98 procent z přibližně 1,3 obyvatel země. 
Dvě třetiny Estonců používají digitální identitu pravidelně. Díky 
tomu je estonská digitální identita nejrozvinutějším nástrojem 
svého druhu na světě a významnou měrou přispívá k tomu, že je 
Estonsko považováno za velmoc v oblasti e-governmentu.

Jaké všechny funkce v sobě estonská „digitální občanka" spojuje? 
Kromě samotné základní funkce univerzálního oficiálního průkazu 
totožnosti slouží jako cestovní doklad. Zároveň plní úlohu průkazu 
zdravotního pojištění. Ve zdravotní oblasti dále umožňuje 
objednání na prohlídku k lékaři, nahlédnutí do zdravotní 
dokumentace a je rovněž prostředkem k vystavení elektronických 
receptů.

Využití digitální ID: Zdravotnictví, finance, volby

Četné využití nachází i ve finanční oblasti – elektronická občanka 
Estoncům slouží k přihlašování do internetového bankovnictví a 
usnadňuje rovněž podávání daňových přiznání, elektronicky lze i 
začít s podnikáním. V neposlední řadě je prostředkem k 
elektronickému podepisování dokumentů a k digitálnímu hlasování 
ve volbách.

Velký důraz tvůrci systému estonské digitální identity kladli na 
zabezpečení systému proti vnějším útokům a pokusům o zneužití. 
Správa digitálních identit je decentralizovaná tak, aby se případní 
hackeři nemohli zaměřit na určitý dílčí segment, který by pokládali 
za nejslabší článek umožňující proniknutí do systému.

Systém je chráněn proti kybernetickým útokům i zneužití 
údajů

Občané resp. uživatelé mají zároveň kontrolu a přehled o tom, kdo 
si informace uchovávané prostřednictvím jejich digitální identity 
zobrazil. V případě, jedná-li se o policii či jiné orgány za účelem 
vyšetřování, jsou i o takovém zobrazení údajů držitelé digitální 
identity uvědoměni – byť až zpětně poté, co je vyšetřování 
ukončeno.

Estonský systém je kromě ochrany před kybernetickým útokem 
chráněn i před únikem dat resp. neoprávněným nakládáním s 
osobními údaji obsaženými v digitální identitě. Navzdory tomu 
ovšem v Estonsku, jak uvádí server Politico, k podobným 
incidentům v minulosti došlo. Osoby, které se takového 
protiprávního jednání dopustily, za to byly potrestány pokutou. 
Obavy spojené s dílčími aspekty ochrany osobních údajů ovšem 
představují patrně hlavní důvod, proč jiné evropské země se 
zavedením takto komplexního systému digitální identity doposud 
váhají.

Předpoklady úspěšného fungování: Digitalizace a důvěra 
občanů

Jak portál Politico připomíná, v Estonsku jsou splněny dva hlavní 
předpoklady pro úspěšné fungování „digitální občanky." Zaprvé je 
estonská společnost vysoce digitalizovaná, služby jsou 
poskytovány ve velké míře digitálně a lidé disponují vysokou 



EUROLISTY 4/2021 www.eurocentra.cz                           4

měrou digitální gramotnosti a jsou na tyto způsoby adaptováni. 
Zadruhé je v Estonsku relativně velká důvěra veřejnosti k vládě, 
úřadům a oficiálním místům, díky čemuž veřejnost věří, že i když se 
jejich data dostanou do rukou jejich představitelům, ti jich 
nezneužijí.

Evropská unie má v plánu příští měsíc představit iniciativu 
směřující k vytvoření digitální identity ve všech členských zemích 
EU. Míra ambic tohoto legislativního návrhu zatím zůstává 
obestřena tajemstvím, Politico ovšem uvádí, že ve hře jsou v zásadě 
tři varianty.

Unie v dubnu představí legislativní návrh o digitální 
autentizaci

První představuje vytvoření systému digitálního občanského 

průkazu ve všech členských zemích, druhý počítá s posílením 
existujicí, již přijaté legislativy (nařízení eIDAS), a poslední se 
spokojí s požadavkem, aby digitální identifikační systémy ve 
členských zemích byly uvedeny do souladu se směrnicím o 
elektronickém podpisu.

Diskuze o digitální identitě v celounijním měřítku rozhodně nebude 
bez kontroverzí, vždyť elektronické autentizační systémy zavedlo 
pouze 14 z 27 členských zemí Unie a může jich využívat 55 procent 
unijní populace. Přesto však evropský systém, jakožto 
nejpokročilejší model digitální identity na světě, bude do budoucna 
zcela jistě představovat významnou inspiraci. Jak uvádí sami 
Estonci – digitálně lze učinit vše kromě svatby, rozvodu a koupě 
nemovitostí.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Strategický kompas určí směr bezpečnosti EU do roku 2030

Evropská unie v posledních pěti letech výrazně zvýšila svoje 
ambice v oblasti bezpečnosti a obrany. Světlo světa spatřila celá 
řada hmatatelných programů a iniciativ, majících za cíl posílit 
obranné schopnosti Unie. Oblastí, ve které míra koordinace 
doposud relativně zaostávala, představuje strategické 
plánování. I to se ovšem má do budoucna změnit. Nástrojem k 
tomu má být takzvaný Strategický kompas EU.

Obsah i účel dokumentu lze vyčíst z jeho názvu. Půjde o strategický 
materiál, který určí směr a cíle Evropské unie na poli obrany a 
bezpečnosti na probíhající dekádu do roku 2030. Půjde o 
konkrétnější materiál, než jaký představuje Globální strategie 
zahraniční a bezpečnostní politiky EU z roku 2016 – strategický 
kompas bude mít užší zaměření na oblasti bezpečnosti a obrany a 
zároveň v pojmenování cílů půjde hlouběji.

Konkretizace Globální strategie a inspirace NATO

Přiblíží se tak dokumentům z oblasti strategického plánování na 
národní úrovni, byť jejich míře podrobnosti a konkrétnosti i úrovni 
ambic se samozřejmě přirozeně nevyrovná, neboť EU má v oblasti 
bezpečnosti a obrany pouze podpůrné a koordinující pravomoci. Je 
zde však zřejmá inspirace „Strategickým konceptem NATO", 
obdobným dokumentem z provenience Severoatlantické aliance. 
Ostatně i Strategický kompas EU měl původně nést označení 
„strategický koncept" a k výměně za „kompas" došlo hlavně pro to, 
aby se od severoatlantického materiálu Unie pojmově odlišila.

Strategický kompas bude rozčleněn do čtyř následujících 
tematických oblastí: krizový management, odolnost, rozvoj 
schopností a partnerství.

Strategický kompas bude vycházet ze čtyř pilířů

Krizové řízení je považováno za jednu z nejviditelnějších a 
nejhmatatelnějších součástí společné bezpečnostní a obranné 
politiky (SBOP). Probíhající pandemie koronaviru význam této 
oblasti pouze ještě více zvýraznila. Oblast krizového řízení 
zahrnuje například reakci na vnější konflikty a krize v sousedství 
zemí unijní sedmadvacítky. V rámci této kategorie se Strategický 
kompas zaměří na specifikaci účelu a nástrojů SBOP i na 
koordinaci činnosti s NATO.

V rámci odolnosti se Unie zaměří na schopnost reagovat na 
různorodé typy hrozeb, jež mohou evropské země a jejich 

společnosti ohrozit. Důležité v tomto procesu bude flexibilita, 
adaptabilita i solidarita mezi jednotlivými zeměmi a s ní spojená 
schopnost efektivně pomoci členskému státu, který je zrovna danou 
hrozbou nejvíc zasažen.

Rozvoj schopností je rovněž velice důležitým pilířem 
Strategického kompasu. Jde o oblast charakteristickou mnohými 
nesplněnými ambicemi a očekáváními z dřívější doby, z nichž je 
třeba se poučit a sjednat nápravu do budoucna. Tvůrci 
Strategického kompasu se tedy podle očekávání zaměří na to, v 
kterých oblastech schopností Evropa nejvíc zaostává. Na základě 
toho Strategický kompas vytyčí cíle, jejichž splnění zajistí, že země 
Evropské unie budou z hlediska svých schopností disponovat 
dostatečnými kapacitami i schopnostmi využívajícími 
nejmodernějších technologií obranného průmyslu.

Partnerství, tedy vztahy s neunijními zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, představuje poslední, čtvrtý pilíř Strategického 
kompasu. Evropská unie vstoupila během posledních dvou dekád 
do velkého množství smluv o spolupráci s třetími zeměmi (na 
bilaterální bázi), se skupinami třetích zemí (např. východní 
partnerství) či s mezinárodními organizacemi (např. ASEAN či 
Africká unie). Ve stále komplexnějším mezinárodním prostředí je 
potřeba vztahy s velkým množstvím mocností s často 
protichůdnými zájmy koordinovat a sladit takovým způsobem, aby 
při tom Unie mohla prosazovat svoje hodnoty a cíle i ve svém 
vnějším působení. I k tomu Strategický kompas poskytne návod.

Strategický kompas EU vytyčí cíle EU v oblasti obrany 
a bezpečnosti do roku 2030. Ilustrační foto.
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Strategický kompas je iniciativou německého předsednictví

Počátek iniciativy směřující k vytvoření Strategického kompasu se 
datuje do června minulého roku. To začal dvouletý proces, který má 
být přijetím dokumentu korunován. Strategický kompas 
představuje jednu z vlajkových lodí německého předsednictví v 
Radě EU – během německého předsednictví byla iniciativa 
představena a rozvinuta.

V listopadu 2020 byla v rámci příprav Strategického kompasu ve 
spolupráci se zpravodajskými službami všech členských zemí 
vypracována analýza hrozeb. Z tohoto materiálu, jenž podléhá 
režimu utajení, bude Strategický kompas vycházet.

Dokument bude představen během francouzského 
předsednictví

Ten bude připravován a připomínkován během letošního roku a k 
jeho definitivnímu schválení by mělo dojít v první polovině roku 
2022 během francouzského předsednictví v Radě EU. Na 
přípravách se kromě relevantních národních orgánů bude podílet i 
Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost a Evropská 
obranná agentura.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Soutěž „Náš evropský projekt”

Soutěž Náš evropský projekt je soutěž pro obce, města a městské 
části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější 
projekt financovaný z evropských fondů. Uskutečnili jste na 
území vaší obce projekt podpořený z evropských fondů, na 
který jste náležitě hrdí? Pak je tato soutěž právě pro vás!

Soutěže se mohou účastnit pouze města, městské části a obce. 
Soutěžící se následně registrují na webu, kde vyplní informace o 
soutěžním projektu v požadovaném formátu nejpozději do 15. 4. 
2021. O vítězných projektech pak rozhodne veřejnost 
prostřednictvím hlasování na facebookovém profiu Zastoupení 
Evropské komise v ČR. 

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů 
(při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, 
která získá nejvyšší absolutní počet hlasů

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2–3 denní 
pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu 
osobu (starostu, případně člena zastupitelstva). Tato cena bude 
čerpána v termínu, kdy to opatření proti onemocnění covid-19 na 
území Česka i Belgie umožní a evropské instituce budou veřejnosti 
přístupné.

Bližší informace o soutěži i podrobných pravidlech najdete .ZDE

https://ec.europa.eu/czech-republic/events/nas_evropsky_projekt_cs
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Eurozprávy z regionů
Velikonoční soutěž s Eurocentrem Jihlava
Pojďte se s námi naladit na velikonoční atmosféru  Znáte !  
tradice a zvyky v evropských zemích? Kterou potravinu 
potřebujeme k barvení vajíček a proč bývá posvěcován 
upečený beránek?

Na  zadejte svou přezdívku a odpovídejte co tomto odkazu
nejrychleji. Kvíz potrvá do čtvrtka 15.4.2021. Oceníme tři nejlepší 
soutěžící.

Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

Erasmus+ Talks: Skotsko

”Folks, who wants to go to Scotland in three weaks time?”

Déšť, mlha, kostkované sukně, zrzavé vlasy, zelené kopce a 
lochnesská příšera. Ano, řeč je o Skotsku. Hynek Háza zde 
strávil zimní semestr na University of the West of Scotland 
nedaleko města Glasgow.

Ahoj Hynku, mohl by ses na úvod trochu představit?
 
Ahoj, předem díky za pozvání k rozhovoru! Je mi 21 let a na TULce 
jsem se před pár lety pustil do studia tělesné výchovy a angličtiny. 
Hned ve druhém semestru prváku se ke mně dostala nabídka 
poměrně narychlo vycestovat do skotského města Paisley. Totiž Mr. 
Muffett, „guru“ všech budoucích učitelů a Erasmus+ koordinátor 
na katedře angličtiny, jednou vrazil do hodiny se slovy “Folks, who 
wants to go to Scotland in three weeks time? In three weeks time.” 
Nakonec jsem se ale rozhodl dát si na vše víc času a vyjet na 
Erasmus+ pobyt až v příštím roce. Finální destinace však zůstala 
stejná.
 
Podle čeho sis vybral tuto destinaci?

Rozhodně se mi líbila možnost strávit nějaký čas v anglicky mluvící 
zemi. To do dnes považuji za zkušenost k nezaplacení. Dalším 
nemenším lákadlem bylo prostě Skotsko. Skotsko samo o sobě je 
fakt zajímavý, musel jsem vidět Skota na vlastní oči a okusit tu 
jejich národní hrdost. Jinak musím přiznat, že to opravdu byla spíše 
náhoda – nabídka Skotska ke mně v prváku doslova vtrhla do 
místnosti a mně se ta myšlenka hned dost zalíbila.
 
Kdy ses rozhodl využít programu Erasmus+ a co si pro to musel 
udělat/zařídit?

Rozhodnutí jsem provedl v podstatě už v prváku, s tím, že jsem měl 
nakonec dost času na přípravu a odlétal až poslední den letních 
prázdnin 30. 8. Erasmem jsem tedy vstupoval do druhého ročníku 
studia. No a co jsem všem připravoval...otázka rozhodně dobrá, 
nicméně náležitostí to bylo poměrně hodně a já už si jenom matně 
vzpomínám na všechny z nich. Co jsem si musel zařizovat na 
vlastní pěst, byla doprava, ubytování a komunikace s Erasmus+ 
koordinátorem z hostitelské univerzity.

Jaké byly tvé první dny po příjezdu?

Deštivé. Skotsko dostálo své pověsti a zhruba prvních šest dnů 
propršelo. Mně se to tedy líbilo – déšť mám rád a atmosféra mezi 
starými pískovcovými budovami byla neskutečná. Nyní k 
praktičtějším záležitostem: v prvních dnech jsem neměl výuku a 
měl jsem tedy čas projít si okolí, sžít se s městem a seznámit se se 
sousedy z rezidence. Zhruba koncem prvního týdne jsem poprvé 
vyrazil do budov univerzity, kde jsem se dostal základní informace 
k fungování na škole, k předmětům a jiným záležitostem.
 
Jaké si studoval předměty a kolik z nich ti bylo uznáno v Liberci?

Předměty jsem v Paisley, konkrétně na UWS – University of the 
West of Scotland, studoval tři. Advanced English, což byla ve své 
podstatě skotská varianta tuláckého předmětu Praktický jazyk 
(PR1BE až PR5BE). Další předmět se jmenoval Cultures of the 
English speaking world, což byla taková všehochuť, obsahující 
prezenční dovednosti, představení kultur anglického světa a další. 
Poslední předmět, Business English, jsem si zvolil až na místě z 
důvodu neotevření mnou původně zvoleného předmětu. Celkově 
jsem nabyl lepší přehled jak o školství ve Spojeném Království, tak 
o podnikání jako takovém. Můžu vřele doporučit.
 
Jak se lišil školní systém s tím libereckým a v čem spatřuješ jeho 
hlavní výhody?

Ve Skotsku je minimum písemných testů a zkoušek. Mohlo to být 
samozřejmě způsobeno volbou předmětů, ale věřím, že obecně je 
výuka založena především na ústních cvičeních a výstupech. 
Stěžejní část hodnocení všech předmětů představovala závěrečná 
skupinová či individuální prezentace.
 
Jaká byla výše tvého stipendia a zhruba výše tvých životních 
nákladů?

Celkem jsem dostal stipendium ve výši zhruba 2000 eur, přičemž 
mi navíc bylo proplaceno 50% nákladů na cestu tam i zpět. 
Stipendium mi v podstatě pokrylo pouze ubytování, které se 
bohužel nedalo „objednat“ na dobu kratší než asi 4,5 měsíců. Platil 

https://kahoot.it/challenge/02785334?challenge-id=46da6917-77d2-4e2c-bfe2-151f88caa211_1615968234726
https://kahoot.it/challenge/02785334?challenge-id=46da6917-77d2-4e2c-bfe2-151f88caa211_1615968234726
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jsem tak přibližně měsíc navíc. Zbytek šel tedy z vlastní kapsy. 
Potraviny se dali sehnat za ceny srovnatelné s českými, leckdy i 
levněji. Za co se nechá utrácet je doprava a pivo. Desetiminutová 
cesta vlakem do Glasgow vyšla asi na 4 libry, teda něco kolem 120 
korun. V Glasgow a Edinburku jsem ochutnal pintu za pět, šest 
liber.
 
Měl si čas na cestování a kam si se podíval?

Čas rozhodně byl, výuku jsem měl pouze dvakrát týdně, nějaký čas 
jsem věnoval psaní závěrečných esejí a jinému samostudiu, ale času 
bylo více než dost. Navíc jsou ve Skotsku takové malé pololetní 
prázdniny, kdy je asi týden kompletně bez výuky. Ráj pro erasmáky. 
Já osobně jsem si na „pololetí“ naplánoval perfektní výlet a zaletěl 
jsem si splnit kurz sportovních masáží. I tak jsem však měl 
cestování více než dost, aspoň na moje poměry.
 
Přiznej se, kolikrát si to Fish & Chips měl?

Tak tuhle pochoutku jsem měl všehovšudy jednou. Bylo to fakt 
dobrý to jo, ale na druhou stranu Skotsko mělo tolik co k ochutnání, 

že jsem se k Fish&Chips podruhý nedostal. Za zmínku rozhodně 
stojí skotský národní pokrm Haggis s “Neeps & Tatties“. Haggis je 
nejspíše známý téměř každému, totiž ovčí vnitřnosti s kořením, 
solí, cibulí a ovesnými vločkami nesmějí chybět na žádném 
slavnostním stole, ale spojení Neeps & Tatties bych sám rozhodně 
nerozklíčoval, jedná se v podstatě o šťouchané brambory a vařený 
šťouchaný tuřín.
 
Po čem se ti nejvíce stýská po příjezdu zpět do České republiky?

Rozhodně po lidech, dali jsme dohromady skvělou partu. Na patře 
byla sdílená kuchyně a jiné prostory zhruba po deseti lidech. 
Skupina to byla značně pestrá, jenom v naší kuchyni se mluvilo asi 
osmi různými jazyky. Denně jsme se potkávali, vařili a ochutnávali 
národní jídla, také jsme oslavili spolu Halloween.
 
Jaký je tvůj nejsilnější zážitek z Erasmu?

Vždycky jsem nerad volil „nej“ věci, ale již zmíněná Halloweenská 
noc byla opravdu nabitá a užitá. Nikdy předtím jsem Halloween 
neslavil, ale ve Skotsku na něj nedají dopustit. Kostým jsem vařil z 

© Hynek Háza
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vody, rozhodl jsem se hrdě reprezentovat národ a vydal se za pana 
Zátopka. Foto raději nemám. Hrálo se, zpívalo, gaelské “Slange 
Var”, tedy „nazdraví“ proletělo vzduchem nesčetněkrát.
 

Máš nějaký vzkaz pro možné uchazeče tohoto programu?

Zdar a sílu! A držím palce, ať ještě někdy roztají mezistátní hranice.

Autor: Vojtěch Kameník, Martin Fišer, Eurocentrum Liberec

Tradice vizovického pečiva ožívá díky Frýdku-Místku také v zahraničí
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola ve Frýdku-
Místku na ulici Pionýrů, je v letech 2020-2022 zapojena do 
mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem „MY! O nás, pro 
nás, a nejen pro nás“. S partnery škol z Polska, Lotyšska, 
Severní Makedonie, Portugalska a Turecka, pracuje na 
vzájemném poznávání zvyků a tradic jednotlivých zemí, 
hudbě, národních tancích a regionálních pokrmech. Další 
projektovou aktivitou je výměna dovedností při práci s 
tradičními materiály během workshopů a pořádání 
videokonferencí.

Dne 24. 2. 2021 škola uskutečnila vůbec první mezinárodní online 
videokonferenci pro zahraniční partnery. Tématem mezinárodního 
workshopu bylo kreativní tvoření z vizovického těsta. Vizovické 

pečivo se využívá k dekorativním účelům zejména v období 
křesťanských svátků, kdysi také na svatbách a křtinách. Žáci školy 
tvořili krájením, střiháním, mašličkováním a vpichováním 
rozmanité věnečky, kytičky a figurky domácích a lesních zvířátek, 
symbolizujících určité vlastnosti, které byly na Valašsku ceněny.
 
Tuto techniku tvoření tak v průběhu vysílání předvedli zapojeným 
školám. Cílem tvoření bylo seznámit partnery daných zemí s naší 
tradiční modelářskou dovedností a naučit je s vizovickým těstem 
pracovat. „Díky projektu můžeme předávat naše originální české 
tradice mladé generaci nejen u nás, ale také za hranicemi naší 
země,“ uvedla ředitelka školy paní PaedDr. Ilja Maloušková.

Pro Eurocentrum Ostrava zpracovala: Mgr. Zdeňka Tylečková, 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace

Stay tuned Europe! Online rozhovory s mladými Evropany
To, že jsme v Evropě všichni tak trochu odlišní, je zřejmé už z 
hesla EU „Jednotná v rozmanitosti“. Jiné jazyky, kulinářské 
speciality, kultura či tradice. Přemýšleli jste ale někdy na tím, z 
čeho tyto rozdíly pramení? Proč se liší náš životní styl, a na 
stejný problém máme jiná řešení? Zamyslete se s námi a 
poslechněte si zajímavé postřehy mladých Evropanů.

Jak nás ovlivňuje rozdílná historická zkušenost, geografická poloha 
či společenské poměry? Jaké stereotypy se vážou k 
východoevropským zemím, co zaručeně vytočí Jihoevropany, jak 
se žije na chladném severu nebo čím překvapí ostrované? To vše a 
mnohem více vám přinese série rozhovorů, které vznikají ve 
spolupráci Eurocentra Ostrava a Eurocentra Brno.

Nechystáme žádné vážné přednášky, ale neformální online 
povídání u šálku dobré kávy! Přesně tak, jak bychom za normálních 
okolností poznávali Evropu na cestách. Videa si můžete pustit živě 
nebo ze záznamu. Pro jednou vynecháme tradiční přehlídku 
turisticky atraktivním míst, kterou si kdykoli snadno vyhledáte, 
nahlédneme naopak do skrytých koutů duše našich evropských 
kolegů a budeme si povídat o reálném životě.

Vzhledem k účasti zahraničních hostů budou prozatím videa 
vysílána v angličtině, ale nebojte se, ani my nejsme perfektní. Tak si 

s námi oprašte základy angličtiny, rozšiřte si obzory a podívejte se 
na svět jinýma očima!

Úvodní epizodu zaměřenou na Portugalsko, kterou jsme vysílali již 
v březnu, naleznete v archivu videí na facebooku Eurocentra Brna a 
Eurocentra Ostravy. V průběhu dubna se můžete těšit další na díly. 
Tipnete si, kam virtuálně vyrazíme tentokrát? Sledujte naše 
Eurocentra a hlavně „Stay tuned!“.

Autor: Lenka Fonioková, Eurocentrum Ostrava; Nikola 
Pavlůsková, Eurocentrum Brno
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Studenti holického gymnázia se setkali online s krajany z Bruselu
Dne 9. 3. 2021 proběhla online přednáška Setkání s krajany z 
Bruselu pro poslední ročníky Gymnázia Dr. Emila Holuba v 
Holicích. Koordinátorka Eurocentra Pardubice ve spolupráci s 
českou kanceláří Evropského parlamentu zprostředkovala 
zajímavou besedu pro studenty posledních ročníků gymnázia. 

Setkání s dvěma krajany z Bruselu sice proběhlo distančně, avšak 
za přítomnosti zajímavých hostů, kterými byli Jan Řebřina (sekce 
pro návštěvy a semináře v Evropském parlamentu) a Markéta 
Franková (vedoucí českých a slovenských překladatelů v 
Evropském výboru regionů).

Studenti se tak dozvěděli informace o možnostech práce a stáží v 
evropských institucích či u jednotlivých europoslanců, vyslechli si 
těžké začátky a zkušenosti českých zástupců, ale také kulturní 
zajímavosti ze života v multikulturním Bruselu.

Studenti měli rovněž možnost diskutovat a vznášet dotazy nejen na 
výše uvedené krajany, ale také přímo na europoslankyni Ditu 
Charanzovou (Renew Europe) či asistenta Víta Olmera, a to v rámci 
konání druhého online semináře Jak na kariéru v EU s Evropským 
parlamentem?, který proběhl distančně dne 23. 3. 2021.

Na konci přednášky byla studentům představena online soutěž Jak 
funguje Evropský parlament?, kterou připravilo Eurocentrum 
Pardubice pro všechny zúčastněné studenty v zábavné aplikaci 
Kahoot. Třem nejrychlejším soutěžícím s nejvyšším počtem 

správně zodpovězených otázek budou zaslány hodnotné ceny v 
podobě deskových her Kvíz o Evropě MINI.

Autor: Lucie Boukalová, Eurocentrum Pardubice

Diváci prostřednictvím besed Eurocenter odkrývali Perly Portugalska

Na přelomu února a března se uskutečnila dvoudílná beseda s 
názvem „Perly Portugalska“. Konala se u příležitosti 
portugalského předsednictví v Radě Evropské unie a vznikla 
spoluprací Eurocenter Plzeň a České Budějovice. Vzhledem k 
velkému rozsahu byly „Perly Portugalska“ rozděleny na dvě 
části, během kterých diváci alespoň virtuálně navštívili města 
Lisabon a Porto, dále Azorské ostrovy a Madeiru a také se blíže 
seznámili s portugalskou kuchyní. Přestože se tyto již tradiční 
besedy obou Eurocenter k předsednickým zemím nemohly 
uskutečnit prezenčně, o jejich oblibě u veřejnosti svědčí to, že i v 
online podobě každá z nich získala kolem tisícovky zhlédnutí.

První část besedy, která se uskutečnila 22. února, byla věnována 
ostrovu Madeira a přímořskému městu Porto. Na začátku Kateřina 
Dolejšová z Eurocentra České Budějovice představila 
předsednictví jako takové. Portugalsko Radě EU předsedá již 
počtvrté a za své priority si vytyčilo zvládnutí pandemie, 
ekonomickou a sociální obnovu a posílení role EU ve světě.

Poté se již ujala slova Jana Čechová z Eurocentra Plzeň, která 
zavedla diváky prostřednictvím snímků do „Ráje uprostřed 
Atlantiku“ nebo také na „Ostrov věčného jara“, jak se Madeiře 
často přezdívá. Během besedy mohli diváci obdivovat nádherné 
vrcholky Pico do Arieiro a Pico Ruvio a ještě krásnější výhledy z 
nich. Rovněž se pokochali obrázky z nejkrásnějších levád, což jsou 
zavlažovací kanály s cestičkami podél nich, které se táhnou po 
celém ostrově a z nichž se staly skvělé turistické trasy. Dalším 
místem, které se na Madeiře vyplatí navštívit, je městečko Porto 
Moniz, konkrétně lávové bazény, které se zde nacházejí. Jinak jak 
se o Madeiře říká, spíše než na koupání je ke koukání. Přírodních 
písečných pláží má totiž velmi málo. S ostrovem Madeira jsme se 
rozloučili návštěvou jeho hlavního města Funchal, jehož název je 

odvozen od portugalského slova pro fenykl. Za bližší prozkoumání 
určitě stojí trhy v centru města, kde si mohou turisté zakoupit 
čerstvé exotické ovoce, mořské ryby, květiny či tradiční proutěné 
zboží. Zajímavostí města je rovněž ulice Santa Maria, jež se pyšní 
desítkami nádherně malovaných dveří, které vyzdobili místní 
umělci v rámci geniálního projektu města na revitalizaci staré části 
Funchalu. Turisté by si rovněž neměli nechat mimo jiné ujít 
botanickou zahradu, tropickou zahradu a horskou vesnici Monte 
nad Funchalem. V kostele Panny Marie na Monte je pochován 
poslední český král a rakousko-uherský císař Karel I. S Funchalem 
jsou pak spjaty další známé osobnosti – rakouská císařovna Sissi, 
která si zde léčila tuberkulózu, a rodák Cristiano Ronaldo, slavný 
portugalský fotbalista. Nedalekou malebnou rybářskou vesnici 
Câmaru de Lobos zase navštěvoval Winston Churchill, britský 
ministerský předseda.

Ze sopečného souostroví Madeira se diváci následně přesunuli do 
města, které dalo název celé zemi. Město Porto se nachází na severu 
kontinentálního Portugalska a je druhým největším městem v zemi. 
O Portu zasvěceně vyprávěla bývalá stážistka Eurocentra České 
Budějovice Anežka Procházková, která zde strávila studijní pobyt v 
rámci Erasmu+. Hned při příjezdu do Porta vlakem lze obdivovat 
interiér nádraží, který je vyzdoben tzv. azulejos. Jsou to glazované 
keramické kachličky s barevnou výzdobou (nejčastěji bílo-modré), 
ze kterých se skládají nástěnné obrazy. Další důležitou zastávkou v 
Portu je katedrála Nanebevzetí Panny Marie, která je tvořena 
několika architektonickými slohy a nabízí nádherný výhled na 
město. Nejen fanoušci Harryho Pottera by si neměli nechat ujít 
známé knihkupectví Livraria Lello, ovšem je zde třeba dát pozor na 
obrovské davy turistů. Za zmínku stojí také nejvyšší budova Porta – 
Torre dos Clérigos se svými 240 schody.
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Samozřejmě není možné navštívit Porto a nezmínit portské víno. 
Přímo ve městě lze navštívit některý z desítek vinných sklepů, 
během jejichž prohlídky budete mít možnost ochutnat hned několik 
druhů portského. Specifickým jídlem pro město Porto je tzv. 
francesinha („malá Francouzka“). Francesinha obsahuje plátky 
bílého chleba, mezi které je vložena šunka, pečené hovězí maso a 
uzeniny, následně se ozdobí plátkem sýra a nechá se zapéct, někdy 
se přidává také volské oko. Podávána je na talíři přelitá speciální 
omáčkou z piva, rajčat, hořčice a papriček piri piri. Dále Anežka 
Procházková zavedla diváky do okolí Porta, konkrétně do městečka 
Aveiro, jemuž se přezdívá portugalské Benátky, také do rodiště 
prvního portugalského krále města Guimarães a do města Braga. 
Na závěr diváci zavítali ještě v rychlosti do studentského města 
Coimbra a do portugalského pohoří Serra da Estrela. První část 
besedy byla ukončena videoreceptem na nejznámější portugalský 
zákusek pastéis de nata.

Druhá část besedy, Perly Portugalska, se konala o týden později, 
tedy 1. března, a věnovala se hlavnímu městu Lisabonu, Azorským 
ostrovům a portugalské kuchyni. Lisabon divákům představil 
stážista Eurocentra Plzeň Jakub Šrámek, který zde vloni strávil 
aspoň část svého (vzhledem k počátku pandemie nemoci covid-19 
předčasně ukončeného) studijního pobytu v rámci Erasmu+. 
Lisabon, jehož počátky se datují do 12. století před Kristem, je 
nejen hlavním, ale také největším městem Portugalska. Město se 
nachází v jižní části země, na obou březích ústí řeky Tejo. Městské 
části spojují dva působivé mosty, konkrétně most 25. dubna a most 
Vasco da Gama. Virtuální prohlídka Lisabonu začala u hradu 
svatého Jiří, který se tyčí nad městem a nabízí krásné výhledy. Dále 
diváci zavítali do nejstarší části města Alfamy, kde lze potkat pro 
Lisabon typické žluté tramvaje. V této čtvrti se nachází spousta 
památek jako karmelitánský klášter Convento do Carmo či 
katedrála Sé. Za zmínku stojí také některá náměstí, kterých je v 
Lisabonu hned několik. Zhruba půl hodiny od centra je situována 
čtvrť Belém, kde se nachází hned dvě památky UNESCO. První z 
nich je Klášter jeronymitů, kde byla podepsána Lisabonská 
smlouva a odkud také pochází zákusek pastéis de nata. Tou druhou 
je několik metrů vzdálená věž Torre de Belém. Kromě historických 
památek Lisabonu stojí za zmínku také street art. S graffiti se lze 
setkat téměř na každém rohu. Ve většině případů se nejedná o žádný 
vandalismus, často dokonce vznikají ve spolupráci s místní 
samosprávou. V případě Lisabonu graffiti město spíše zdobí, než 
ničí, také rozveselují a někdy nutí k zamyšlení.

Následně diváci virtuálně navštívili nedaleké městečko Torres 
Vedras, kde se koná tradiční karneval, a také surfařský ráj v Nazaré.

Nedaleko Lisabonu se nachází město Sintra, kam diváky zavedla už 
Jana Čechová. Sintra je díky množství paláců, postavených v 
různých obdobích a kombinací různých slohů, obklopených 
rozsáhlými parky, pohádkovým městem právem zapsaným na 
Seznam světového dědictví UNESCO. Palácio Nacional de Sintra 
ve středu města psal svou historii přes osm staletí a nese prvky 
maurské, gotické a manuelské architektury. Palác Quinta da 
Regaleira si nechal vystavět milionář Monteiro a odráží jeho zájmy 
v alchymii a templářství. Pestrobarevný Palácio Nacional da Pena 
tyčící se na kopci nad městem a připomínající nazdobený svatební 
dort si nechal vystavět král Ferdinand II. Palác je jednou z 
největších romantických staveb 19. století ve světě a na vytváření 
jeho rozsáhlého parku pracoval Václav Cífka, český zahradní 
architekt. V okolí hlavního města lze zavítat ještě do rybářského 
města Cascais, kde měli své letní sídlo u moře významné osobnosti 
od Ludvíka I. Portugalského, přes diktátora Salazara až po 
současného portugalského prezidenta Sousu.

Dále se diváci besedy s online průvodkyní Anežkou Procházkovou 
přesunuli do nejjižnější části Portugalska, do oblasti Algarve. Ta 
patří mezi turisticky nejnavštěvovanější, především díky svým 
písečným plážím a vápencovým útesům. A z Algarve vzala Anežka 
Procházková prostřednictvím svých snímků diváky na Azorské 
ostrovy, konkrétně na největší São Miguel. Zde stojí za zmínku 
jezera Lagoa Azul a Lagoa Verde. Obě jezera se nachází v těsné 
blízkosti, ovšem mají rozdílnou barvu (jedno je modré a druhé 
zelené, jak napovídají jejich názvy). Dalším zajímavým jezerem je 
Lagoa do Fogo, kde můžete pozorovat plovoucí kameny. Na 
Azorských ostrovech se také nachází jediné čajové plantáže v 
Evropě. Posledním místem, které účastníci besedy na Azorech 
navštívili, byla Caldeira Velha, kde se lze vykoupat v termálních 
pramenech.

Na závěr besedy představila Kateřina Dolejšová portugalskou 
kuchyni. Ta odráží vlivy sousedního Španělska, severní Afriky a 
vlivy z portugalských kolonií v Africe, Asii a Americe. Základními 
surovinami jsou olivový olej, ryby (převážně treska), rýže a 
výrazné a rozmanité koření. Mezi nejznámější pokrmy patří 
polévka „caldo verde“, obdoba španělské paelly „arroz de marisco“ 
a již dříve několikrát zmiňovaný zákusek pastéis de nata. Beseda 
byla zakončena druhým videoreceptem na „pastéis de bacalhau“ 
neboli smažené krokety z tresky, z produkce Kateřiny Dolejšové.

Autor: Jakub Šrámek s přispěním Jany Čechové, Eurocentrum 
Plzeň

Role Evropské unie v oblasti zdravotnictví
Ve středu 3. března se uskutečnil online seminář na téma "Role 
EU v oblasti zdravotnictví". Debaty o roli a kompetencích 
Evropské unie v této oblasti se zúčastnila Marika Maďarová, 
vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I 
na Úřadu vlády ČR, a Michal Koščík, přednosta Ústavu 
ochrany a podpory zdraví z Masarykovy univerzity v Brně. 
Diskusi moderovala Ludmila Johnová, vedoucí Eurocentra 
Praha.

Role EU v oblasti zdravotnictví

Michal Kočšík se ve svém úvodním příspěvku nejprve věnoval 
vývoji role Evropské unie v oblasti zdravotnictví, která nejprve 
spočívala především v upravování pravidel pro mobilitu výrobků, 
které se v této oblasti používají. První významnější dopad pro 
zdravotnictví mělo zajištění hladkého přechodu lékařů a 

zdravotnického personálu přes hranice, čímž poprvé Evropská unie 
začala formovat tvář zdravotnictví. Je důležité si uvědomit, že Unie 
nebyla designovaná kolem zdravotnictví. Jejím hlavním cílem bylo 
a je vytvořit blahobyt a zajistit spolupráci mezi státy. Do oblasti 
zdravotnictví začala významněji pronikat až v 21. století, a to 
především Lisabonskou smlouvou, která upravuje unijní 
kompetence a vyzdvihuje propagaci zdraví ve všech politikách. 
Dopad na zdraví obyvatelstva tak mají zdánlivě nesouvisející 
oblasti jako životní prostředí, bezpečnost výrobků, regulace reklam 
(a to zejména reklam propagujících konzumaci alkoholu a 
tabákových výrobků). Významná je i role vzdělání a přístupu k 
pracovnímu trhu a její vliv na zdraví.

Veřejné zdraví je především v kompetenci členských států. 
Jednotná evropská politika je v této oblasti pouze na žádost o 
podporu od členských států. Každý stát se potýká s odlišnými 
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problémy a onemocněními, a z tohoto důvodu je problematické 
vytvořit jednotný postup.

Marika Maďarová také poukázala na relativně malý rozsah této 
politiky. Setkání ministrů zdravotnictví vždy probíhalo na půlroční 
bázi a sloužilo především ke koordinaci spolupráce mezi zeměmi. 
V souvislosti s pandemií COVID-19 však roste tlak na posílení 
spolupráce. Evropská komise se tak snaží jednotlivým zemím 
navrhnout konkrétní řešení či opatření. Významnější změna či 
rozšíření kompetencí Evropské unie se však neplánuje.

Aktuality v oblasti zdravotnictví
  
Onemocnění Covid-19, způsobené virem označeným jako SARS-
CoV-2, paralyzovalo nejen Evropu, ale i celý svět. Prioritou 
Evropské unie je zamezení šíření onemocnění, a to skrze 
koordinaci jednotlivých národních opatření. Příkladem je 
postupné omezení cestování a zpřísnění podmínek pro vstup na 
území členských států. Na jaře minulého roku se toto omezení 
vyhlašovalo bez větší koordinace mezi státy, Evropská unie však 
postupně vypracovala tzv. rizikový semafor, kdy je riziko v dané 
zemi znázorněno jednou ze tří barev. Rozhodnutí o tom, na základě 
čeho se riziko bude posuzovat a jaká barva státům náleží, je jeden z 
úspěchů spolupráce na úrovni Unie. Zesílení spolupráce je znatelné 
i na zvýšení frekvence setkání ministrů zdravotnictví a 
souvisejících politik. Současná situace je pravidelně konzultována i 
nejvyššími představiteli na Evropské radě.

Související aktualitou je vývoj, jeho finanční podpora a 
koordinovaný nákup a distribuce vakcín. Evropská komise v této 
oblasti zastupuje jednotlivé členské státy a vyjednává jejich 
jménem s jednotlivými společnostmi. V rámci Evropské unie se pak 
vakcíny přerozdělují na základě potřeby. Tato pravomoc je však 
relativně nová a nachází se mimo institucionální rámec.

Poslední zmíněnou kompetencí EU v souvislosti s pandemií 
koronaviru je působení Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(anglická zkratka EMA). Ta se v posledním roce věnuje posouzení 
bezpečnosti jednotlivých vakcín na základě vědeckých dat.

Další aktualitou v oblasti zdravotnictví je Evropský akční plán 
boje proti rakovině. Ten byl představen Evropskou komisí v únoru 
2021 po konzultaci se členskými státy. Plán vychází z předpokladu, 
že správně zacílená prevence v oblasti rakoviny dokáže zamezit 
rozvinutí až 40 % všech druhů rakoviny, zejména pak těch, které 
jsou způsobené životosprávou (kouření, alkohol, obezita, 
nedostatek fyzické aktivity, špatná kvalita životního prostředí a 
ovzduší). Očekávají se tedy iniciativy, které povedou ke snižování 
konzumace alkoholu, snížení užívání tabákových výrobků či 
stanovení zdravých standardů. Dojde také k podpoře programů, 
které zlepší včasnou detekci rakoviny skrze zvýšení kvality 
dostupnosti screeningu.

Státy budou vzájemně spolupracovat i v oblasti vzdělávání. 
Plánuje se vytvoření sítě národních onkologických center, která 
bude sloužit k vzájemné pomoci a předávání inovací v oblasti 
diagnostiky a léčby. Projekt bude financován částečně z finančních 

programů Unie jako Horizont Evropa a EU for health (EU pro 
zdraví).

EU4Health je součástí evropského rozpočtu a finance z tohoto 
programu jsou určeny na připravenost EU na přeshraniční 
zdravotní hrozby, dostupnost léčiv a přípravků, podporu prevence a 
na digitální transformaci zdravotnictví. Na unijní úrovni se v oblasti 
digitalizace řeší záznamy pacientů, dat a jejich přeshraniční tok, 
kromě toho pak autorizační a certifikační mechanismy a právní 

rámce pro kybernetickou bezpečnost a pro ochranu osobních údajů.

Na podzim minulého roku se zrodila iniciativa Zdravotní unie. 
Pod tímto projektem se skrývá balíček návrhů, který reaguje na 
pandemickou situaci a který míří na řešení přeshraničních vazeb a 
zlepšení fungování agentur jako EMA či Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (anglická zkratka ECDC), které se 
soustředí spíše na infekční onemocnění.

Ke konci debaty se účastníci dotkli i otázek týkajících se duševního 
zdraví, kapacity a výroby zdravotních pomůcek, či tzv. green lanes. 
Otázka duševního zdraví je jedním z mnoha témat, kterým se 
Evropská unie v rámci své politiky věnuje. Projekty zaměřené na 
tuto otázku jsou financovány především ze strukturálních fondů. V 
oblasti zdravotních pomůcek vzniká ambice, aby se EU stala 
nezávislá na třetích zemích ve výrobě i distribuci. Iniciativa green 
lanes reaguje na uzavření hranic při počátcích pandemie, kdy došlo 
ke zpoždění a omezení dodávek zboží mezi jednotlivými členskými 
státy. Na základě dohody členských států tato iniciativa umožňuje 
průchodnost vybraných přechodů bez většího zdržení i pod 
podmínkou dodržení všech hygienických pravidel.

V závěrečném proslovu Michal Koščík podotknul, že oblast 
veřejného zdraví je především v kompetenci jednotlivých zemí, a 
hlavní odpovědnost padá dominantně na lokální a národní úroveň. 
Marika Maďarová souhlasila a zdůvodnila tuto argumentaci 
především odlišností problémů v oblasti zdraví, se kterými se 
jednotlivé země potýkají.
 
Záznam debaty je k dispozici ke zhlédnutí na našem Facebooku 
zde.

Autor: Andrea Žižková, Eurocentrum Praha

O Velikonocích v EU online
I v době distanční výuky máme pro žáky základních škol 
připraveny přednášky o Evropské unii přizpůsobené do online 
podoby. Online přednáška na téma Velikonoce v EU proběhla 
dne 18. 3. 2021 pro žáky druhé třídy Základní školy Brná v Ústí 
nad Labem.

Společně jsme si povídali, jak žáci slaví velikonoční svátky, jaké 
tradice dodržují a jakou technikou barví nebo zdobí doma vajíčka. 
Součástí přednášky byla prezentace, ve které jsme si řekli o 
významu Velikonoc a podívali jsme se na velikonoční oslavy do 
dalších států Evropské unie. Věděli jste, že ve Švédsku chodí 
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koledovat děti převlečené za čarodějnice? Že ve Francii nadělují 
dětem velikonoční vajíčka zvony, které se vracejí z Říma? 

S žáky jsme také probrali tradiční velikonoční pokrmy u nás a v 
zemích EU. Zpestřením přednášky byly online výukové hry, díky 
kterým si žáci zábavnou formou zopakovali informace z prezentace 
a interaktivně se zapojili do výuky. 

Pro základní školy máme připraveny rozmanité přednášky o 
Evropské unii. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat e-
mailem na eurocentrum.ul@euroskop.cz.

Autor: Adéla Rypková, Eurocentrum Ústí nad Labem

Karlovarský kraj, covid-19 a nová šance
Po roce trvání koronavirové 
epidemie, která postihla téměř celý 
svět a Českou republiku nevyjímaje, 
vidíme, jak se negativně projevila i v 
našem kraj i .  Vysoký  poče t  
zemřelých a nakažených lidí, 
v y č e r p á n í  z d r a v o t n í k ů  a  
hospodářské škody. Ale jako kraj 
obklopený z poloviny Německem 
také citelně vnímáme postupné 
uzavření hranic nejen pro cestování, 
ale i pro dopravu řady osob z 
Karlovarského kraje pracujících v 
Sasku nebo v Bavorsku.

Chvíli jsme si také museli počkat na 
rozumný přístup v rámci ČR, když 
jsme chtěli využít nabídky sousedních 
německých regionů na přijetí lehčích 
pacientů s covidem-19 do jejich 
zdravotních zařízení vzdálených jen 
pár desítek kilometrů místo leteckých 
převozů na druhý konec republiky. 
Jsme moc rádi, že naši němečtí 
sousedé nás berou jako rovnocenné 
partnery a chtějí nám v rámci EU 
pomoci.
 
Další oblasti, kde se v Karlovarském 
kraji kumuluje negativní vliv omezení 
proti zabránění šíření nákazy covid-
19, je cestovní ruch a lázeňství, které byly zdrojem obživy mnoha 
regionálních subjektů, podnikatelů a jejich zaměstnanců, včetně 
provozovatelů zimních areálů v Krušných horách a na ně 
navázaných služeb pro turisty a návštěvníky. Bohužel další 
nepříjemnou shodou okolností bylo i delší dobu avizované 
hromadné propouštění zaměstnanců těžební společnosti 
Sokolovská uhelná související s útlumem těžby hnědého uhlí. To 
vše způsobilo, že Karlovarský kraj má nejvyšší procento i tempo 
nárůstu počtu nezaměstnaných v ČR.

Doufáme ale, že se již blýská na lepší časy. Lázeňská zařízení 
ukázala, že umí reagovat na aktuální situaci a již nabízí lázeňské 
pobyty pro pacienty, kteří prodělali těžší formu onemocnění covid-
19. Vstřícným krokem je také zavedení systému státních voucherů 
na lázeňskou péči, která přivede zájemce zpět do lázní. Věříme, že 
kompenzace poskytované státem zachrání alespoň část z 
postižených oborů podnikání a podrží občany v nich zaměstnané. 
Po uvolnění režimu na hranicích se SRN se jistě vrátí do všech 
svých zaměstnání i pendleři.

To, co by dále významně mohlo Karlovarskému kraji pomoci, jsou 
finanční prostředky EU speciálně vyčleněné právě na napravení 
bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené pandemií 
tzv. Národní plán obnovy a dále také nový Operační program 

spravedlivá transformace zaměřený na řešení dopadů odklonu od 
uhlí v nejvíce zasažených regionech (Karlovarský, Ústecký a 
Moravskoslezský kraj). Je samozřejmě nutné připravit do těchto 
programů kvalitní projekty, na které pak lze žádat dotaci. Pokud ale 
tuto šanci využijeme, může náš kraj z této krize vyjít úspěšně a s 
novými směry vývoje.

Autor: Jana Michková, Eurocentrum Karlovy Vary
 

Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu 
(Jakub Grossmann a Daniel Münich)

Řešení rubriky Zábava z minulých Eurolistů

Křížovka „Vlajky a státní znaky evropských zemí” (str. 13): 

1) Dánsko, 2) šachovnice, 3) harfa, 4) Estonsko, 5) Itálie, 6) 
Lucembursko, 7) Vytis, 8) Bulharsko, 9) Triglav, 10) Německo, 
11) Nizozemsko, 12) Švédsko

Tajenka: Dvanáct hvězd (Dvanáct zlatých hvězd v kruhu na 
modrém pozadí je vyobrazeno na vlajce Evropské unie. Hvězdy 
symbolizují jednotu, solidaritu a soulad mezi evropskými národy - 
tedy ideály, na kterých je EU vystavena. Zdroj: Evropská komise)
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Zábava s Eurolisty Jak znáte evropskou geografii? Vyzkoušejte si skrývačky!

Správná řešení 
rubriky Zábava 

najdete 
v příštím vydání 

Eurolistů

Vyzkoušejte naše  také kvízy
online Educandy na :

> hlavní města Evropy
> evropské ostrovy

> evropské řeky 
(  a ) 1.díl 2.díl

https://www.euroskop.cz/9331/sekce/zabavne-o-evrope/
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=5bfb2
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=8281f
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=7c317
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=7f3eb
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Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Poskytují činnost o Evropské unii pro širokou i odbornou veřejnost, 
nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší 

poznání EU a aspektů členství České republiky v Evropské unii

Podrobné informace o činnosti a akcích Eurocenter najdete na:
www.eurocentra.cz 

Pozvánka na online soutěže 
Eurocenter: Více informací 
na webu EC po kliknutí na banner

https://ceskebudejovice.eurocentra.cz/ecms/ceskebudejovice/akce/6332/vlakem-po-jiznich-cechach/
https://liberec.eurocentra.cz/8369/6344/sekce/akce/velikonoce-napric-evropou/
https://usti.eurocentra.cz/ecms/usti/akce/6346/velikonoce-v-zemich-eu---soutezni-kviz/
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