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Zemřel David Sassoli, předseda europarlamentu a výjimečná osobnost

Předseda Evropského parlamentu, italský 
politik a novinář David Sassoli v noci na úterý 
11. ledna zemřel. Sassoli byl hospitalizován na 
onkologické klinice v Avianu. Šéfka Evropské 
komise Ursula von der Leyenová vyjádřila 
hluboký zármutek a Sassoliho označila za 
"velkého Evropana".

Sassoli byl ve vlasti hospitalizován od 26. 
prosince. Jeho mluvčí Roberto Cuillo uvedl, že 
hospitalizaci si vynutila "závažná komplikace 
způsobená špatným fungováním imunitního 
systému".

Politik se potýkal se špatným zdravotním stavem 
už několik měsíců, přesto zůstal v práci, kde se 
vyznačoval energičností a lehkým úsměvem, 
poznamenala agentura AP. Pětašedesátiletý 
Sassoli už byl v nemocnici loni v září ve 
Štrasburku. Tehdy trpěl zápalem plic. Test na 
covid-19 měl negativní.

Odešel velký Evropan a hrdý Ital

"Jsem hluboce zarmoucena strašlivou ztrátou 
velkého Evropana a hrdého Itala," reagovala na 
Sassoliho úmrtí na twitteru předsedkyně 
Evropské komise von der Leyenová. "David 
Sassoli byl soucitný novinář, vynikající předseda 
Evropského parlamentu a především drahý 
přítel," poznamenala.

Bývalý italský novinář Sassoli stál v čele 
Evropského parlamentu od roku 2019. Již dříve 
uvedl, že nemá zájem kandidovat do čela 
evropského zákonodárného sboru v druhé 
polovině volebního období. Zvolen byl do 

parlamentu třikrát v řadách středolevicové 
Demokratické strany.

Parlament uctil Sassoliho na plenárním 
zasedání

Poslanci Evropského parlamentu a vysocí státní 
činitelé památku zesnulého předsedy společně 
uctili na planárním zasedání ve Štrasburku v 
pondělí 17. ledna. Kruhovému hlavnímu 
jednacímu sálu dominovala fotka Sassoliho s 
vlajkou Evropské unie v pozadí a bílá kytice. Na 
bývalého kolegu vzpomínal italský expremiér a 
někdejší europoslanec Enrico Letta nebo 
francouzský prezident Emmanuel Macron. 
Kondolence na místě přijímala i Sassoliho 
rodina.

Vzpomínka zahájila plenární zasedání EP, které 
trvalo do čtvrtka. Hlavním bodem programu byla 
volba nového předsedy EP, která byla 
dlouhodobě v plánu.

Sassoli bojoval za práva žen, evropské 
hodnoty, svobodu i klima

Pietní akt zahájila úřadující předsedkyně 
parlamentu a Sassoliho nástupkyně ve funkci 
Roberta Metsolaová. Metsolaová připomněla 
velká témata, která Sassoli během své politické i 
novinářské kariéry prosazoval - boj za práva žen, 
evropské hodnoty, svobodu a neustálé hledání 
pravdy. Sassoli podle ní vedl parlament v těžkých 
časech, vždy s důstojností a "hájil svobody nás 
všech". "Tvůj parlament ti děkuje za vše, co jsi 
učinil," zakončila projev Metsolaová.

"Boj s klimatickými změnami pro něj nebyla jen 
slova. Měj vizi, která fascinovala i ty nejmladší," 
připomněl další ze Sassoliho nosných témat 
Letta. Zdůraznil také jeho přínos k řešení 
pandemie covidu-19, když Sassoli z EP udělal 
testovací a očkovací centrum nebo když dal 
parlamentní řidiče k dispozici záchranným 
službám, které bojovaly s nedostatkem 
personálu.

Ceremoniál ve Štrasburku uctil Davida Sassoliho

© EP

Vážení čtenáři, zdravím vás při čtení druhých Eurolistů v letošním roce. Rok 2022 nezačal pro Evropu dobře, 
z Itálie dorazila tragická zpráva o úmrtí předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho. Nástupkyní 
zesnulého politika se stala Roberta Metsolaová z Malty. Česká europoslankyně Dita Charanzová ve volbě 
obhájila post místopředsedkyně Evropského parlamentu. Druhé velké téma únorových Eurolistů je blížící se 
české předsednictví v Radě EU. Dočíst se můžete i o optimistické prognóze představitele Světové 
zdravotnické organizace ohledně vývoje koronaviru nebo o unijní kosmické agentuře EUSPA, které oslavila 
deset let působení v Praze. V rámci plánování zahraničních dovolených se můžete inspirovat článkem o 
letošních Evropských hlavních městech kultury a navštívit některé z nich. Druhá část čísla patří jako vždy 
novinkám z regionů. Příjemné čtení!                                                                                 Petr Pospíšil, editor



KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled 

seminářů, přednášek a dalších 
akcí naleznete na 

webových stránkách 
jednotlivých Eurocenter.

HRADEC KRÁLOVÉ

Výstava „Život v Evropě”
Kdy? 10.1.-28.2.
Kde? Knihovna města Hradce 
Králové (CCV - 1.patro, 
foyer), Wonkova 1262/1a, 
Hradec Králové

JIHLAVA

Filmový večer: 
Krajina v tísni
Kdy? 7.2., od 18:00
Kde? online - více informací 
viz web Europe Direct Jihlava

Kvíz „Jak dobře znáte 
Paříž?”
Kdy? 12.1.-16.2.
Kde? online - více informací 
viz facebook Eurocentra 
Jihlava

LIBEREC

Kvíz „Co nás čeká v EU v 
roce 2022?”
Kdy? 22.1.-28.2.
Kde? online - více informací 
viz web Eurocentra Liberec

PARDUBICE

Umění sebePREZENTACE 
při práci s mládeží v 
Pardubickém kraji
Kdy? 8.2., 10:00-16:00
Kde? Centrum Kosatec, 
Sladkovského 2824, 
Pardubice

Kvíz „EURO slaví 20 let”
Kdy? 24.1.-28.2.
Kde? online - více informací 
viz web EC Pardubice

ÚSTÍ NAD LABEM

Výstava „Expedice Evropa”
Kdy? 1.2.-28.2.
Kde? Severočeská vědecká 
knihovna, Velká Hradební 49, 
Ústí nad Labem
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Talentovaný i pracovitý vizionář Sassoli zvládl 
vést EU v těžké době

Po hudebním vystoupení violoncellistky Anne 
Gastinelové se slova ujal předseda Evropské rady 
Charles Michel. Po něm patřil řečnický pult 
Macronovi jako prezidentu země, která nyní 
předsedá Radě EU. Podle Macrona měl Sassoli 
"vůli a talent" a "vize dost široké pro celý 
kontinent". Přirovnal ho k odhodlanému 
řemeslníkovi, který mnoha kameny významně 
přispěl k výstavbě EU. "Když ostatní panikařili, 
zachoval (Sassoli) chladnou hlavu a pracoval," 
popsal jeho aktivity během pandemie Macron.

Na závěr promluvili představitelé hlavních 
politických frakcí zastoupených v parlamentu. 
Ceremoniál zakončila evropská hymna Óda na 
radost Ludwiga van Beethovena. Ze zasedání se 
na poslední chvíli omluvila předsedkyně 
Evropské komise Ursula von der Leyenová, 

protože byla v kontaktu s osobou pozitivně 
testovanou na covid-19.
Sassoli začínal jako novinář, do politiky 
vstoupil roku 2009

Sassoli zemřel v souvislosti s komplikacemi 
způsobenými vážnou poruchou imunity. Na 
kliniku v Avianu dlouhodobě docházel od doby, 
co mu před několika lety diagnostikovali 
nádorové onemocnění. Státní pohřeb se konal v 
pátek 14. ledna v centru Říma.

Rodák z Florencie vystudoval politologii a 
kariéru začínal jako novinář v místních médiích. 
Od roku 1992 pracoval v televizi RAI, kde se stal 
populárním moderátorem hlavních zpráv. Do 
politiky vstoupil v roce 2009, kdy byl jako člen 
středolevicové Demokratické strany (PD) poprvé 
zvolen do Evropského parlamentu.

Autor: Euroskop, čtk

Maltská europoslankyně Metsolaová se stala novou předsedkyní EP
Maltská lidovecká poslankyně Roberta 
Metsolaová byla v úterý 18. ledna zvolena 
novou předsedkyní Evropského parlamentu. 
Kandidátka nejsilnější lidovecké frakce 
získala 458 hlasů z celkem 690 odevzdaných. 
Ve svém úvodním projevu připomněla odkaz 
bývalého českého a československého 
prezidenta Václava Havla.

Švédská zelená europoslankyně Alice Bahová 
Kuhnkeová získala 101 hlasů a španělská 
kandidátka krajní levice Sira Regová 57 hlasů. 
Celkem 74 odevzdaných hlasů bylo neplatných. 
Polský konzervativec Kosma Zlotowski svou 
kandidaturu na poslední chvíli stáhnul.

Metsolaová ve své prvním projevu v nové funkci 
připomněla svého předchůdce Davida Sassoliho, 
který zemřel minulý týden, a jeho přínos pro 
evropské instituce i demokracii. Mluvila o 
významu boje s klimatickými změnami a jeho 
neoddělitelnosti od hospodářství, o roli mládeže 
v dalším rozvoji Evropy nebo o roli žen nejen v 
politice. Vyjádřila také soustrast rodinám 
zavražděných novinářů Slováka Jána Kuciaka a 
Malťanky Daphne Caruanaové Galiziaové, kteří 
podle ní bojovali za pravdu.

Ve svém projevu Metsolaová zmínila Václava 
Havla

"Má generace nerozlišuje mezi starou a novou 
Evropou. Jsme první z generace (absolventů 
studijních programů) Erasmus a poslední z 
generace (Lecha) Walesy a (Václava) Havla. (...) 
Oslavujeme rozdílnost v Evropě, protože víme, 
že právě to nás posiluje, to nás činí jedinečnými. 
To nás dělá Evropany," uvedla Metsolaová, která 
dnes slaví 43. narozeniny.

Metsolaová ve své ranním kandidátském projevu 

jako jediná konkrétně zmínila zahraniční 
politiku. EP podle ní musí reagovat na aktuální 
hrozby, jako je situace v Bělorusku nebo na 
Ukrajině. "Situace je velmi znepokojivá a 
použijeme nejsilnější politické nástroje, které 
máme k dispozici," uvedla odpoledne na tiskové 
konferenci Metsolaová.

Právnička Metsolaová byla od listopadu 2020 
první místopředsedkyní EP. Na starosti měla 
mimo jiné jednání s parlamenty členských zemí. 
Za velké výzvy stojící před EP po svém zvolení 
označila hospodářské a zdravotní dopady 
covidové pandemie, teroristické hrozby, situaci v 
Bělorusku či budoucnost vztahů s USA. Po smrti 
předsedy europarlamentu Davida Sassoliho, 
který zemřel letos 11. ledna, byla úřadující 
předsedkyní tohoto orgánu EU. Členkou EP je 
Metsolaová od roku 2013.

Právnička Metsolaová se specializuje na 
právo EU, radila Ashtonové

Metsolaová je členkou maltské středopravicové 
Nacionalistické strany, která je součástí Evropské 
lidové strany (EPP), což je hlavní konzervativní 
uskupení v EP. Specializuje se na evropské právo. 
V minulosti působila jako přidělenkyně pro 
právní a soudní spolupráci v rámci stálého 

Roberta Metsolaová

© EP
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zastoupení Malty při Evropské unii. V letech 2012 až 2013 byla 
právní poradkyní vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové. Do EP neúspěšně 
kandidovala již v letech 2004 a 2009.

Narodila se 18. ledna 1979 v maltském přístavním městě Saint 
Julian's. Vystudovala právo na Maltské univerzitě a poté 
absolvovala postgraduální studium na College of Europe v Belgii. 
Na Maltě byla aktivní v několika studentských organizacích, poté 
působila jako generální tajemnice konzervativně a křesťansky 
zaměřené organizace Evropští demokratičtí studenti (EDS). Před 
referendem o začlenění Malty do EU v roce 2003 patřila k aktivním 
zastáncům vstupu země do unie. Malta rozšířila řady EU spolu s 
dalšími devíti státy včetně ČR v následujícím roce. Metsolaová 
zároveň patří k hlasitým odpůrcům potratů, za což si vysloužila 
kritiku z řad liberálních a socialistických europoslanců.

Metsolaová je třetí ženskou předsedkyní Evropského 
parlamentu

Je vdaná, jejím manželem je Fin Ukko Metsola, který je členem 
finské proevropské konzervativní Národní koaliční strany (KOK). 
V roce 2009 oba kandidovali ve volbách do EP a stali se tak prvním 
manželským párem, který kandidoval ve stejných volbách do EP ze 
dvou různých členských států. S manželem mají čtyři děti.

Nyní se stala po Francouzkách Simone Veilové a Nicole 
Fontaineové třetí ženou v čele EP v jeho historii.

Autor: Euroskop, čtk

Dita Charanzová obhájila funkci místopředsedkyně EP

Česká europoslankyně Dita Charanzová zvolená za ANO 
obhájila funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu 
(EP). Získala 406 hlasů z celkem 680 platných. Stala se tak 
první představitelkou Česka, která bude zastávat tuto pozici po 
dobu celých pěti let volebního mandátu.

"Být znovu zvolená na post místopředsedkyně je pro mě velká čest 
a velký závazek. Velmi si vážím podpory, kterou mi kolegové dnes 
vyslovili, a chtěla bych jim za to poděkovat," uvedla Charanzová po 
zvolení. Zmínila také předsevzetí více přiblížit europarlament 
lidem v členských zemích, což je i téma nově zvolené předsedkyně 
Roberty Metsolaové.

Kolaja kandidaturu vzdal z taktických důvodů

Pirát Marcel Kolaja z frakce zelených v prvním kole volby neuspěl. 
Získal 247 hlasů, pro zvolení byla potřeba absolutní většina 341 
hlasů. Následně se rozhodl o pozici už dále neucházet. "Z 
taktických důvodů jsem v posledním kole odstoupil, abychom 
netříštili hlasy pro naši frakci. Kolegům gratuluji a věřím, že se jim i 
nadále podaří zprůhledňovat chod Evropského parlamentu, tak jako 
jsme společně začali," uvedl Kolaja v prohlášení pro média. 
Připomněl, že jako místopředsedovi europarlamentu se mu 
podařilo například prosadit jmenné vzdálené hlasování na plénu i 
ve výborech.

O 14 postů místopředsedů se ucházelo celkem 18 kandidátů.

Nově zvolení místopředsedové Europarlamentu:

1. Othmar Karas (EPP, Rakousko)
2. Pina Piciernová (S&D, Itálie)
3. Pedro Silva Pereira (S&D, Portugalsko)
4. Ewa Kopaczová (EPP, Polsko)
5. Eva Kailiová (S&D, Řecko)
6. Evelyn Regnerová (S&D, Rakousko)
7. Rainer Wieland (EPP, Německo)
8. Katarina Barleyová (S&D, Německo)
9. Dita Charanzová (Renew Europe, ČR)
10. Michal Šimečka (Renew Europe, Slovensko)
11. Nicola Beerová (Renew Europe, Německo)
12. Roberts Zile (ECR, Lotyšsko)
13. Dimitrios Papadimoulis (Levice, Řecko)
14. Heidi Hautalová (Zelení/EFA, Finsko)

Autor: Euroskop, čtk

Ředitel WHO pro Evropu: Omikron může znamenat posun ke konci pandemie
Omikron se stal dominantní mutací covidu-19 v Evropě. Týdny 
se odborníci snaží vypozorovat, jestli tato varianta přináší spíše 
hrozbu nebo naději. S prudkým nárůstem počtu nakažených se 
nelze zcela přiklánět ke druhé možnosti. Ve veřejném prostoru 
se nicméně mezitím objevila řada pozitivních výhledů do 
budoucnosti. Regionální ředitel Světové zdravotnické 
organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge v rozhovoru pro 
tiskovou agenturu AFP označil současnou situaci za „posun ke 
směru jakéhosi konci pandemie.“

Podle odborníků má současná vlna varianty omikron vyvrcholit v 
únoru. Ve většině západní Evropy nicméně řada zemí jako 
Španělsko a Velká Británie tento bod již překonala. Spojené 

království dokonce zrušilo všechny svá protiepidemická restrikce. 
Španělsko začalo považovat covid-19 za endemické onemocnění 
jako je chřipka, se kterou je jednoduše nutné žít.

Stane se omikron endemickým onemocněním, jako je chřipka?
 
Tento přístup podpořilo také nedělní vyjádření regionálního 
ředitele WHO Hanse Klugeho, podle kterého bude po omikronové 
vlně díky vakcínám a imunitě po prodělání nemoci několik týdnů a 
měsíců existovat ve společnosti globální imunita.

„Předpokládáme, že nastane období klidu, než se covid-19 ke konci 
roku vrátí, ale nemusí se nutně vrátit pandemie,“ řekl Kluge. 

Dita Charanzová
© čtk



EUROLISTY 2/2022 www.eurocentra.cz                           4

Podobně na věci nahlíží i americký vědec Anthony Fauci. „Věřím, 
že v celé zemi začnete vidět obrat,“ podotkl o situace ve Spojených 
státech v americkém ABC News. 

Zatím se ale stále jedná pouze o jednom z možných scénářů. 
Považovat omikron za lépe zvladatelnou endemickou nemoc je 
podle Klugeho příliš brzy. Připomněl, že covid-19 dokázal svými 
mutacemi v minulosti překvapit a často k optimistickým scénářům 
nedošlo. 

Situace v členských státech EU  

Kvůli rychlému šíření nové varianty po Evropě Kluge upozornil, že 
by státy měly klást důraz na minimalizaci narušení chodu 
nemocnic, škol a ekonomik. Zároveň také vyzval lidi k osobní 

odpovědnosti. „Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma, udělejte si 
samotest. Pokud vám vyjde pozitivní, izolujte se,“ apeloval.

Evropská unie se snaží být připravena na výskyt nových mutací. 
Evropský komisař pro jednotný trh Thierry Breton, jehož agenda 
zahrnuje výrobu vakcín, uvedl, že stávající vakcíny je možné 
přizpůsobit jakýmkoliv novým variantám onemocnění covidu-19.

Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní je v rámci 
Evropské unie Česká republika 12. nejzasaženější země. Nejhorší 
situace je Dánsku, druhé je Slovinsko a třetí Portugalsko. Naopak 
nejlépe na tom je Malta, Irsko a Finsko.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop, čtk

Mezi prioritami předsednictví vidí Bek kyberbezpečnost, odlesňování či média
Mezi tématy českého předsednictví Evropské unii by se podle 
ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) měla 
objevit kyberbezpečnost či odlesňování spojené s ukládáním 
oxidu uhličitého. Bek v neděli 23. ledna v pořadu České televize 
Otázky Václava Moravce uvedl, že Česko by mělo během 
předsednictví, které zemi čeká v druhé polovině roku, mít jako 
prioritu i téma svobody a odpovědnosti médií. "To neznamená, 
že bychom měli kázat polským kolegům," odpověděl na dotaz, 
zda by diskuse o svobodě médií nenarušila dialog mezi zeměmi 
visegrádské čtyřky, tedy Českem, Slovenskem, Polskem a 
Maďarskem.

Přípravy předsednictví přejala nová vláda po menšinovém kabinetu 
hnutí ANO a sociální demokracie, který přitom čelil kritice, že 
rozpočet připravovaný premiérem Andrejem Babišem (ANO) je 
příliš úsporný. 

Navýšení rozpočtu také kvůli inflaci  

Loni v srpnu vláda navýšila rozpočet předsednictví o 200 milionů 
na 1,4 miliardy korun. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a 
dosud poslední české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun. 
Bek včera zopakoval, že rozpočet se bude navyšovat minimálně 
tak, aby zohlednil inflační vývoj, o revizi rozpočtu předsednictví 
jedná.

"Znehodnocení rozpočtu bude dosahovat deseti procent," 
konstatoval. Navíc bude chtít rezervu na věci, které se ukážou jako 
poddimenzované. Na dotaz, zda se částka může dostat ke dvěma 
miliardám korun, uvedl, že by to bylo bezpečné řešení i s rezervou.

Vzhledem k úsporám plánovaným novou vládou a také lhůtou, 
která do zahájení předsednictví zbývá, nemůže rozpočet podle 
Beka "expandovat násobně". Není například už realistické nabírat 
další personál. 

Bližší vztahy i s dalšími zeměmi EU 

Už dříve Bek uvedl, že vláda hodlá v roce českého předsednictví 
Evropské unie více než dosud budovat vztahy se zeměmi mimo 
Visegrádskou skupinu, na niž se orientoval předchozí kabinet. Na 
prvním jednání v sídle Evropské komise debatoval počátkem ledna 
mimo jiné o přípravách předsednictví.

Mezi nové české partnery by podle Beka měla patřit například 
Francie, která EU vede v současnosti. Česko podle ministra musí 
být také připraveno sehrát roli prostředníka ve sporu o vládu práva, 
který vedou unijní instituce s Polskem a Maďarskem, přičemž by 
nemělo slevit ze zásadních principů.

O přípravách předsednictví hovořil v Praze v polovině ledna s 
předsedou Evropské rady Charlesem Michelem premiér Petr Fiala 
(ODS). Mluvili spolu i o možném termínu neformálního summitu v 
Česku.

Autor: Euroskop, čtk

Vláda v lednu diskutovala s generálním tajemníkem Rady EU o předsednictví
Vláda ve středu 26. ledna diskutovala s generálním tajemníkem 
Rady Evropské unie Jeppem Tranholmem-Mikkelsenem o 
úkolech pro české předsednictví v EU, které nastane ve druhé 
polovině roku. Na tiskové konferenci po zasedání kabinetu to 
řekl premiér Petr Fiala (ODS).

„Bavili jsme se o tom, co předsednictví znamená pro jednotlivé 
členy vlády, jaké z toho vyplývají úkoly, jaké z toho vyplývají 
povinnosti a funkce na nejrůznějších úrovních. Myslím, že setkání a 
informace byly velmi podnětné a pomohou nám v přípravách na 
předsednictví," uvedl ministerský předseda.

Mikuláš Bek
© čtk
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 Plán revize rozpočtu

Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a 
nezávislými (STAN) plánuje revizi příprav i vyčleněného rozpočtu. 
Minulý kabinet ANO a ČSSD v srpnu navýšil rozpočet 
předsednictví o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční 
politici, ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší 
rozpočet, ale i malou pozornost, kterou předsednictví podle nich 
vláda věnovala. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a dosud 
poslední české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun.

Vláda na konci ledna také schválila novou verzi zajištění 
propagačních předmětů a protokolárních darů v souvislosti s 
předsednictvím. Podle materiálu, který má ČTK k dispozici, 
například předsedové vlád a prezidenti, kteří se v ČR zúčastní akcí 
na nejvyšší úrovni, obdrží například protokolární dar, odznak, 
poznámkový blok, propisku a papírové desky. 

Schválené propagační předměty 

Vedoucí delegací neformálních Rad obdrží set dvou sklenic, 
zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise sklenice a 
karafu z rodinné sklárny Rückl. Dále pak dostanou podobnou sadu 
darů jako prezidenti a premiéři zemí EU.

Členové delegací neformálních pracovních skupin konaných v ČR, 
ale též VIP účastníci konferencí a dalších akcí podle dokumentu 
obdrží plátěnou tašku, propisku, deštník, blok, ručník, desky, tužku 
a pohlednici s předsednickou známkou.

"Celkové předpokládané náklady na propagační předměty a 
protokolární dary činí odhadem 12 milionů Kč, což je méně než 
polovina nákladů vynaložených při prvním předsednictví v roce 
2009, kdy činily celkové náklady 26,1 milionu korun," uvedla 
vláda.

Autor: Euroskop, čtk

Eurokomisařka Vestagerová v Praze jednala s Bartošem o digitálních prioritách předsednictví
Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan 
Bartoš (Piráti) v pondělí 24. ledna s eurokomisařkou 
Margrethe Vestagerovou diskutoval o prioritách českého 
předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině roku, 
elektronické identitě, kybernetické bezpečnosti nebo 
transatlantické spolupráci. Řekl to na tiskové konferenci. Podle 
Vestagerové bude Česko EU předsedat v době, kdy bude 
schvalována důležitá legislativa týkající se umělé inteligence 
nebo způsobu, jakým je nakládáno s daty občanů EU.

Otázka kybernetické bezpečnosti podle Bartoše trápila Česko i v 
době koronaviru. Má za důležité, aby jednotlivé členské země EU k 
tématu přistupovaly zodpovědně nejen dobrou legislativou, ale i 
faktickým řešením bezpečnosti občanů i EU jako celku. "Můžeme 
sdílet zkušenosti, lidské zdroje a i v rámci vzájemné spolupráce 
můžeme reálnému nebezpečí čelit v budoucnu společně," 
poznamenal. 

Pozitiva i negativa umělé inteligence 

Co se týče umělé inteligence, vidí v ní Česko podle Bartoše 
obrovský potenciál, zároveň ale neopomíjí její případnou 
nebezpečnost. Je tak nutné nastavit podmínky, které otevřou 
benefity využití umělé inteligence například v obchodu, ale 
zároveň zachovají určité limity, aby technologie nemohla být 
zneužita.

Zároveň ministr zmínil, že evropské peníze určené na digitální nebo 
environmentální transformaci by se měly využít mimo jiné na 

pomoc menším a středním firmám a samosprávám. "Aby to nebyly 
pouze velké energetické projekty, ale abychom šli cestou koheze a 
vytvářeli zdravé podnikatelské prostředí, kde mají i ti střední šanci 
soutěžit na té nejvyšší úrovni," dodal Bartoš. 

Česká republika je podle eurokomisařky dokonale vybavena

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu 
připravenou na digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž 
Vestagerová uvedla, že Česko bude Radě EU předsedat v době, kdy 
bude schvalována legislativa týkající se umělé inteligence či 
způsobu nakládání s daty občanů. Za důležité ale považuje i jiné 
aktuální otázky, například vysoké ceny energií.

Vestagerová dále uvedla, že Česká republika je podle ní dokonale 
vybavena pro oblast kybernetické bezpečnosti a má v tomto ohledu 
velké zkušenosti.

Místopředsedkyně komise se 24. ledna sešla se zástupci společností 
a organizací k diskusi o digitální transformaci a hospodářské 
soutěži. Vystoupila také na konferenci Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy (UK). Po jednání s Bartošem, kterého se měl 
zúčastnit i ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), ji 
čekalo ještě setkání s poslanci a senátory a zakončení programu v 
historické budově Karolina na UK, kde převzala zlatou pamětní 
medaili UK za výjimečný přínos v oblasti hospodářské soutěže.

Autor: Euroskop, čtk

Vesmírná agentura bude letos v Praze již 10 let
Letos tomu bude již 10 let, co v pražských Holešovicích začala 
sídlit Agentura pro evropský globální navigační družicový 
systém (GSA), nyní EUSPA – Agentura Evropské unie pro 
kosmický program. Než se sídlem agentury stalo srdce Evropy, 
ucházela se o ni Česká republika v konkurenci s mnoha dalšími 
členskými státy EU. Díky jejímu umístění se z Prahy stalo 
centrum evropské satelitní navigace.

Jak to, že je vesmírná agentura v ČR? 

Agentura GSA vznikla v roce 2004 a o její získání usilovalo 11 států 
Evropské unie.  Po podání své kandidatury na podzim roku 2006 
Česká republika intenzivně jednala o její podpoře s dalšími 
zeměmi. Tato jednání koordinoval Karel Dobeš, který se později 
stal vládním zmocněncem pro spolupráci s Agenturou GSA (nyní 
EUSPA).

Česká republika uspěla a v roce 2010 Rada EU (tehdy ještě Rada 
ministrů) dala zelenou přesunutí vesmírné agentury do Prahy. Před 
deseti lety se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu vesmírné 
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agentury v budově v pražských Holešovicích s prvními 40 
zaměstnanci. 

Rozšíření agentury v roce 2021 

Česká republika prosazovala postupné rozšíření agentury, aby 
mohla zahrnovat i další programy jako například SST (Space 
Surveillance and Tracking), jež má za úkol monitorování 
nebezpečného vesmírného odpadu, satelitní komunikaci 
GovSatcom, případně program Copernicus, který slouží k 
pozorování Země.

ČR se proto snažila motivovat ostatní členské státy, aby podpořily 
navýšení financí pro agenturu GSA a mohlo tak dojít k jejímu 
rozšíření.

Kosmické technologie, služby a data se staly neodmyslitelnou 

součástí běžného života a Evropská komise navrhla zvýšit o 30 %  
finanční prostředky vyčleněné na kosmické aktivity, a to na 16 
miliard eur (v období 2021-2027).

V květnu 2021 se Česká republika stala klíčovou zemí ve stále se 
rozvíjejícím evropském vesmírném výzkumu – z GSA se stala 
EUSPA, Agentura Evropské unie pro kosmický program. Česká 
republika tak dostala spoustu nových příležitostí v jednom z 
nejambicióznějších projektů Evropské unie. Nejen že EUSPA 
nadále řídí i navigační systémy, mezi její nové úkoly patří řízení 
provozu kosmických programů EU. Agentura má momentálně něco 
mezi 200-300 zaměstnanci a v následujících letech se chystá jejich 
počet zdvojnásobit.

Co je kosmický program EU? 

Kosmický program Evropské unie se skládá z projektů Galileo, 
EGNOS, Copernicus a GOVSATCOM. Jedná se též o první 
jednotný vesmírný program vytvořený Evropskou unií.

Galileo
Jedná se o evropský globální družicový navigační system (GNSS - 
Global Navigation Satellite System), který poskytuje precizní 
určování polohy a času v odvětvích jako jsou letectví, námořnictví, 
zemědělství či služby stojící na určení polohy uživatele.

EGNOS
Evropský navigační systém EGNOS - European Geostationary 
Navigation Overlay Service – má za úkol zlepšit výkonnost dvou 
vojenských družicových navigačních systémů, a to amerického 
GPS a ruského GLONASS. EGNOS se chlubí systémem tak 
zvaných diferenciálních korekcí, díky nimž je v Evropě možné 
zpřesnit GPS pod 1,5 metru. 

Copernicus
Progam Copernicus je programem EU pro pozorování Země a jeho 
snímky pořízené satelity pomáhají zlepšovat kvalitu života 
Evropanů a chránit ekosysém. 

GOVSATCOM
GOVSATCOM, neboli European Union Governmental Satellite 
Communications je program, který byl vyvinutý za účelem 
poskytování bezpečných a nákladově efektivních informací pro 
bezpečnostní a záchranné mise a operace Evropské unie.

Autor: Kristina Kollertová, Euroskop, EUSPA

Evropská města kultury 2022: Esch-sur-Alzette, Kaunas, Novi Sad
Tradice propůjčování titulu „Evropské hlavní město kultury" 
se za mnoho let své existence etablovala. Každý rok se dvě až tři 
města z členských resp. kandidátských zemí Unie mohou pyšnit 
tímto označením. Evropská hlavní města kultury během roku, 
kdy se na ně soustředí pozornost turistů a milovníků kultury ze 
zbytku Evropy, mají unikátní příležitost sebe, ale i region a 
zemi, ve které se nachází, ukázat zahraničním návštěvníkům v 
tom nejlepším světle.

„Iniciativa Evropských hlavních měst kultury ilustruje význam 
kultury v prosazování hodnoty, na kterých je Evropská unie 
vystavěna: rozmanitost, solidarita, respekt, tolerance a otevřenost," 

uvedla komisařka Mariya Gabrielová, jež zodpovídá za oblast 
inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže.

Iniciativa vznikla v roce 1985 a stála za ní řecká ministryně kultury 
Melina Mercouriová. Města z celé Evropy se uchází o titul 
Evropského hlavního města kultury a v přihlášce nastiňují, jaký 
kulturní program by uspořádaly, pokud by jim byl titul udělen. Při 
procesu výběru se bere v potaz, zda navržený kulturní program 
dostatečně zdůrazňuje evropský rozměr, jak prosazuje aktivní 
zapojení svých obyvatel, místních komunit a aktérů, a v neposlední 
řadě do jaké míry by udělení titulu napomohlo dlouhodobému 
rozvoji města a okolí.
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© Wikimedia Commons

V letošním roce se titulem Evropského hlavního města kultury 
honosí tři města: městečko Esch-sur-Alzette v Lucembursku, druhé 
největší litevské město Kaunas a město Novi Sad, centrum 
srbského regionu Vojvodina. Přinášíme vám jejich stručné 
medailonky.

Esch-sur-Alzette

Město Esch-sur-Alzette má lehce přes 36 tisíc obyvatel a navzdory 
tomuto relativně malému počtu obyvatel představuje druhé největší 
město Lucemburského velkovévodství. Město, nazývané zkráceně 
„Esch" plánuje slavnostně zahájit svoje roční období v roli 
Evropského hlavního města kultury ve dnech 22.-26. února.

Během roku 2022 v rámci kulturních akcí spojených s titulem 
hlavního města kultury Esch připomene a oslaví historii celého 
přeshraničního regionu nacházejícího se v srdci Beneluxu a 
západní Evropy. Oslavy a akce ve městě Esch představí celý příběh 
vývoje města, jež se transformovalo z průmyslové éry spojené s 
ocelárenským průmyslem do současné doby znalostní ekonomiky a 
které svůj budoucí potenciál spatřuje v digitální revoluci.

Esch plánuje společně s obyvateli i návštěvníky diskutovat o 
stěžejních společenských tématech, jako jsou identita v digitální 
éře, udržitelný rozvoj a nové perspektivy pro Evropu. Sloganem 
města Esch jakožto Evropského hlavního města kultury je sousloví 
„REMIX Culture" („Remixuj kulturu"). V rámci tohoto 
zastřešujícího motta se Esch bude soustředit na čtyři podoblasti: 
„REMIX Europe" („remixuj Evropu"), „REMIX Art" („remixuj 
umění"), „REMIX Nature" („remixuj přírodu") a „REMIX 
Yourself" („remixuj sám sebe").

Kaunas

Litevské město Kaunas je s necelými 300 tisíci obyvatel druhým 
největším městem Litvy. Kaunas oficiálně zahájí svoje roční 
„kralování" v roli Evropského hlavního města kultury v sobotu 22. 
ledna letošního roku. Město se prestižního titulu ujme se sloganem 
„Z dočasného současným hlavním městem" (anglicky „From 
temporary to Contemporary Capital").

Pobaltští autoři tohoto motta tím odkazují na skutečnost, že v 
meziválečném období byl Kaunas hlavním městem Litvy, zatímco 
od pádu sovětského bloku a znovuobnovení litevské samostatnosti 
je litevskou metropolí Vilnius. Druhá část sloganu – 
„Contemporary Capital" (v překladu „soudobé, moderní hlavní 
město") evokuje ambici, že Kaunas chce být vnímán jako 
dynamické, inovativní město, které pulzuje životem.

Této ambici odpovídá i program akcí, které se v Kaunasu v letošním 
roce uskuteční. Událostí bude celkem okolo jedné tisícovky včetně 
40 festivalů, 60 výstav, více než 250 scénických vystoupení a více 
než 250 koncertů. Program oslav zahrne rovněž 600 projektů, do 
nichž se zapojí více než 80 organizací a 4000 tvůrců.

Novi Sad

Novi Sad je metropolí srbského regionu Vojvodina. Jedná se o první 
srbské město, kterému byl udělen titul Evropské hlavní město 
kultury. Heslo pro letošní rok oslav zní „Pro nové mosty" („For 
New Bridges"). Tím se přeneseně myslí snaha blíže propojit 
kulturní společenství města a širšího regionu s Evropskou unií i se 
zbytkem západního Balkánu.

Slavnostní zahájení roku, po který se může Novi Sad titulem 
Evropského hlavního města kultury honosit, proběhlo ve městě na 
Dunaji 13. ledna letošního roku – tedy v první den roku podle 
Juliánského kalendáře. Kulturní program, který Novi Sad 
připravuje, je rozdělen do čtyř pilířů označených jako „svoboda", 
„duha", „naděje" a „láska".

A co konkrétně programové menu servírované v Novém Sadu bude 
obsahovat? Počítá se s 1500 kulturními akcemi, na kterých vystoupí 
okolo čtyř tisíc místních, srbských i mezinárodních umělců. 
Události se zaměří na témata, jako jsou migrace, mír, 
multikulturalismus či role žen v umění.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

© Rada EU

© Rada EU

© Rada EU
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Eurozprávy z regionů
Otestujte svoje znalosti o Paříži

Při příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské 
unie si pro vás Eurocentrum a Europe Direct Jihlava připravilo 
soutěžní kvíz "Jak dobře znáte Paříž, hlavní město 
předsedajícího státu v Radě EU?" 

Soutěže je možné se zúčastnit do 16. 2. 2022, a to zodpovězením 
otázek na platformě Kahoot. 

Tematickými cenami budou odměněni tři soutěžící s nejvíce 
správnými a originálními odpověďmi.

Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

Přijďte na filmový večer do Jihlavy
Filmový večer Eurocentra a Europe Direct Jihlava ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Jihlava proběhne tentokrát 
online, a to na základě předchozí registrace na emailu: 
jihlava@europe-direct.cz, kdy poté obdržíte v den konání 
události pokyny ke zhlédnutí snímku, a to od 18:00 v pondělí 7. 
února 2022. 

Film bude poté možné zhlédnout po dobu 24 hodin do 18:00 v úterý 
8. února 2022. Promítán bude dokumentární film „Krajina v tísni” 
původem z České republiky od režiséra Petra Jančárka z roku 2017.

Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

Konference o budoucnosti Evropy napříč Evropou

V minulém roce využila Česká republika  iniciativu Konference 
o budoucnosti Evropy (KOBE) k podpoře veřejné diskuse o 
dalším směřování Evropské unie. Živá i on line setkání s 
významnými hosty na národní úrovni i regionální akce ve všech 
krajích přinesly mnoho podnětů. Účastníci, kteří by se třeba 
ostýchali vystoupit na veřejnosti, mohou stále využít 
celoevropskou internetovou platformu pro předkládání svých 
návrhů nebo diskutovat o návrzích, které jsou v systému již 
vloženy. To vše ve svém rodném jazyce.
  
Zástupkyně Eurocentra Karlovy Vary, které je hostitelskou 
organizací střediska celoevropské sítě Europe Direct, využila velmi 
zajímavé nabídky partnerského německého střediska Europe 
Direct Vogtland a zúčastnila se navíc dvou online přeshraničních 
konferencí v rámci iniciativy KOBE. Obě akce byly organizovány 
saským Státním ministerstvem spravedlnosti a pro demokracii, 
Evropu a rovnost pohlaví (SMJusDEG).
 
První z nich se konala 27. listopadu a zúčastnilo se jí kolem 60 
občanů ze Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a 

Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika). Účastníci se 
po úvodním slovu paní ministryně Katji Meierové rozdělili do 
tematických skupin (životní prostředí, vzdělávání a evropská 
demokracie, přeshraniční spolupráce), kde probíhala živá diskuse 
všech občanů díky skvělému simultánnímu překladu a odborným 
lektorům.
 
Výstupy z jednání skupin si nakonec všichni vyslechli v 
závěrečném společném jednání. „Byla jsem ve skupině k životnímu 
prostředí a myslím si, že pohled německých a polských kolegů se 
zásadně nelišil. Shodli jsme se nejenom na tom, co vidíme jako 
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největší problémy, ale i na tom, jak by se daly řešit. Zazněla tam i 
řada dobrých příkladů z praxe“, řekla pracovnice Eurocentra 
Karlovy Vary Jana Michková.

Druhé jednání bylo dvoudenní od 10. do 11. prosince a organizačně 
se na něm podílelo i Státní ministerstvo Bádenska-Württemberska. 
Jednalo se o Dialog 6 regionů, kde se sešlo více než 100 občanů ze 
Saska, Dolního Slezska, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, 
Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska (Německo). I přes 
značný počet účastníků byla organizace akce opět skvělá a 
tlumočení fungovalo bezvadně, což bylo pro kvalitní dialog 
důležité.
 

Kromě témat z předchozího jednání si účastníci navíc sdíleli své 
zkušenosti z koronavirové pandemie a její vliv na přeshraniční 
vztahy. S tím, jak se geograficky rozšířila účast na akci, objevovaly 
se i jiné pohledy na diskutovaná témata. „Tentokrát jsem se 
účastnila jednání pracovní skupiny Evropské hodnoty a tady už 
zaznívaly názory pestřejší, stejně jako je pestrá celá Evropa.
 
Mezi řádky se daly číst i pohledy západoevropských zemí na ty 
východoevropské a obráceně. A bylo znát, že právě hodnoty, na 
kterých EU vznikla a stojí, je nutné si připomínat a dobře je 
komunikovat ve všech zemích a všem generacím,“ sdělila své 
dojmy Jana Michková. Tohoto jednání se také účastnili zástupci 
evropských institucí ze všech zúčastněných zemí (Pavol Kukučka 

za Zastoupení Evropské komise v ČR), aby měli přímou vazbu na 
názory občanů EU a využili je při své práci.
   
I když několikahodinová on line jednání byla náročná nejen pro 
organizátory, tlumočníky i zúčastněné, stálo to za to. Bylo velmi 
příjemné být součástí této evropské diskuse a těšíme se, až bude vše 
prezentováno a vyhodnoceno.

Na závěr této saské iniciativy se sejdou v červnu 2022 v 
Drážďanech občané ze Saska, Dolního Slezska a Ústeckého a 
Karlovarského kraje a měli by pokračovat v dialogu, který začal 
online, a diskutovat pod heslem „Evropská rozhraní: příhraniční 
regiony v diskusní části 2“. Projekt bude zakončen prezentací 
výsledků politikům ze zúčastněných regionů a Evropské unie.

Autor: Jana Michková, Eurocentrum Karlovy Vary

Pozvánka na výstavu „Život v Evropě”
 do Knihovny města Hradce Králové

Rovnost, demokracie, solidarita a tolerance. Co pro Vás znamená 
být Evropanem? Tak znělo motto loňské letní fotosoutěže Život v 
Evropě, která již má své vítěze. Rádi bychom se však s vámi 
podělili o dvacet soutěžních fotografií, a to přímo v Knihovně 
města Hradce Králové!

Soutěž byla zaměřena na rozmanitost evropského způsobu života a 
podporu evropské demokracie. U každé fotografie proto najdete i 
zajímavý příběh o jejím vzniku či místě pořízení. Soutěž se také 
konala u příležitosti Konference o budoucnosti Evropy.

Výstava je připravena ke zhlédnutí v termínu 10. 1. – 28. 2. 2022 v 
CCV 1. patro foyer, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 
1262/1a, 500 03 Hradec Králové.

Organizátory soutěže jsou Eurocentra Hradec Králové a Pardubice a 
informační střediska ED Hradec Králové a ED Pardubice.
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Soutěžte s naším kvízem EURO slaví 20 let!
Eurocentrum Pardubice si pro všechny zájemce připravilo 
soutěžní online kvíz EURO slaví 20 let!
 
Soutěžní online kvíz EURO slaví 20 let! má za cíl informovat a 
vzdělávat širokou veřejnost o členských zemích EU, historii EU a 
fungování EU se zaměřením na 20ti letou existenci společné měny 
EURO, eurozóny, eurobankovek a mincí.
 
Kvíz bude zaměřen nejen na fakta, ale také zajímavosti o této 
problematice. Tři soutěžící s nejvyšším počtem správně 
zodpovězených otázek získají deskové hry a publikace o Evropě.

Soutěžit můžete v termínu 24. 1. 2022 – 28. 2. 2022! Vyhodnocení 
a zaslání cen proběhne v týdnu od 1. 3. do 4. 3. 2022.

Kvíz naleznete na webu Eurocentra Pardubice.

Zdroj: Lucie Boukalová, Eurocentrum Pardubice

Umění sebePREZENTACE při práci s mládeží 
v Pardubickém kraji
Zveme vás na školení Umění sebePREZENTACE při práci s 
mládeží určené pro pracovníky s mládeží a učitele nejen z 
Pardubického kraje.

Školení pro vás zprostředkováváme jako příležitost zlepšit své 
řečnické dovednosti a naučit se komunikovat efektivně a s lehkostí 
k většímu počtu mladých posluchačů. První část školení bude 
zaměřena na nonverbální komunikaci, a to jak tu vaši, tak i mládeže, 
se kterou pracujete. Druhá část bude věnovaná zvládání 
komunikace a technikám, díky kterým udržíte pozornost mladých 
posluchačů. Celé školení bude pod vedením herce Zdeňka 
Stejskala.

V rámci školení vám představíme také příležitosti a možnosti 
programu Erasmus+ mládež. Zároveň vám Lucie Boukalová z 
Eurocentra Pardubice přiblíží, jakých dalších možností můžete jako 
učitelé a pracovníci s mládeží využít.

Akce se bude konat v Centru Kosatec. Pro registrované účastníky je 
akce zdarma, včetně dopravy a stravy.
 
Účast na akci bude možná pouze pro registrované účastníky, kteří se 
při vstupu prokážou jedním z následujících potvrzení:

·elektronický certifikát o prodělání laboratorně potvrzeného 
onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů před začátkem 
školení,
·elektronický certifikát o provedeném očkování proti covid-19, 
přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových 
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 
14 dní.

V případě dotazů kontaktujte Pavlínu Macounovou 
(pavlina.macounova@dzs.cz).

Autor: Lucie Boukalová, Eurocentrum Pardubice

Výstava Expedice Evropa
Eurocentrum Ústí nad Labem pořádá výstavu soutěžních 
obrázků žáků ZŠ z Ústeckého kraje.
 
Vydejte se na průzkumnou expedici po Evropě! Žáci prvního a 
druhého stupně nakreslili, jaké dobrodružné výpravy po Evropě by 
chtěli zažít. Přijďte si prohlédnout obrázky, které Vás zavedou do 
všech koutů Evropy.
 
Výstava bude k vidění v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad 

Labem (ulice Velká Hradební 49) celý měsíc únor. Vstup je zdarma.

Autor: Adéla Rypková, Eurocentrum Ústí nad Labem
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Zapojte se do soutěže v rámci českého předsednictví a vyhrajte věcné ceny
Mladí výtvarníci a esejisté se mohou od 1. února do 31. března 
2022 zapojit do dvou soutěží, které se uskuteční u příležitosti 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. To 
proběhne ve druhé polovině roku 2022 a jeho přípravy jsou v 
plném proudu.

Žáci základních a středních škol budou mít od začátku února do 
konce března tohoto roku možnost zapojit se do jedné ze soutěží, 
které organizují regionální Eurocentra a Úřad vlády ČR u 
příležitosti blížícího se českého předsednictví. To začne 1. července 
2022 a od tohoto data bude Česká republika na šest měsíců určovat 
agendu Rady EU, povede její zasedání, bude hledat kompromis 
mezi zájmy členských států EU, ale také zastupovat Radu EU při 
jednáních ostatními institucemi a jinými aktéry. Do příprav se 
můžete zapojit i vy. Ptáte se, jak na to?

Vítězná díla poslouží jako vizuál pohlednic pro delegace

První ze soutěží je určena pro šikovné výtvarníky z prvního stupně 
základních škol, kteří mají trvalé bydliště v České republice. Jejich 
úkolem bude libovolnou technikou vytvořit výtvarná díla na téma 
„V Evropské unii jsme doma“, která budou vyobrazovat český 
přínos Evropské unii.
 
Do hlavní soutěže budou přijímána jen díla, která budou digitálně 
zaslaná na emailovou adresu pohledniceCZPRES@vlada.cz. Další 
podmínkou pak je, že soutěžící zašle jen jedno dílo, jehož je 

autorem, a také, že spolu se zaslaným dílem uvede pravdivé osobní 
údaje a souhlas zákonného zástupce se zapojením žáka do soutěže 
za pořadatelem stanovených podmínek a s bezplatným použitím 
poskytnutého díla.

O vítězi rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže, 
odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné 
správy. Nejlepší uchazeči získají věcné ceny s tématikou EU a 
jejich díla budou využita jako vizuál pohlednic předsednictví ČR v 
Radě EU, které budou součástí propagačních předmětů pro 
zahraniční delegace.

Šanci vyhrát budou mít i nadaní esejisté

Samostatná soutěž je ale připravena i pro žáky, kteří mají jiný talent 
než výtvarný. Pro ně bude vyhlášena soutěž literární s tím, že do ní 
budou přijímána literární díla (esej, fejeton či úvaha) v rozsahu 1 
800 znaků. Tato soutěž se dále dělí do dvou kategorií, kdy účastníci 
z druhého stupně základních škol zpracují téma „Evropa 
ekologická a zelená“, zatímco středoškoláci se zaměří na téma 
„Evropa v průmyslové revoluci 4.0“.

Podmínky účasti v soutěži jsou prakticky totožné s výtvarnou 
soutěží. I v tomto případě budou přijaty texty jen v digitální podobě 
(formáty .pdf či .doc/.docx) zaslané na emailovou adresu 
esejCZPRES@vlada.cz. Soutěžící musí být autorem díla a do 
soutěže může zaslat jen jeden příspěvek. Spolu s ním pak musí 
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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 

poskytnout pravdivé osobní údaje a souhlas zákonného zástupce.

O vítězi v této soutěži opět rozhodne odborná porota složená z 
organizátorů soutěže, odborníků z mediálního světa, umělecké 
komunity a veřejné správy. Úspěšní soutěžící se budou moci těšit na 
věcné ceny s tématikou EU, a také na cestování zadarmo 
prostřednictvím railpassů, které do soutěže poskytne společnost 
České dráhy, a.s.

Nepropásněte tedy tuto šanci zapojit se do příprav předsednictví, 
zašlete na výše uvedené adresy svá umělecká díla v období od 1. 
února do 31. března 2022, a zabojujte o hodnotné ceny!

Autor: Úřad vlády ČR

https://www.euroskop.cz/9331/sekce/zabavne-o-evrope/
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