
9/12
OBSAH

1
Krátké shrnutí událostí
EU

2
Jak funguje Newshub
Evropského
parlamentu?

3
Za zkušenostmi po
Evropě!?

3
Rozhovor s
organizátory
Příměstské školy

4
Výherci soutěže o euru
navštívili Brusel

5
Navrhněte vlastní
projekt z fondů EU a
vyhrajte zájezd

6
Kolik řečí znáš, tolikrát
jsi člověkem

6
„Vyfoť projekt“
odměňuje své vítěze

6
Eurocentrum Praha

Eurocentrum Praha
Zářijové Eurolisty pro Vás přinášejí ohlédnutí za událostmi v Evropské unii. Chybět nesmějí jak pravidelné
reportáže  a  rozhovory  z  akcí  pořádaných  regionálními  Eurocentry,  tak  ani  pozvánky  na  zajímavé akce,
kterých se můžete zúčastnit v následujícím měsíci.

Dozvíte se o možnostech práce a dobrovolnictví v EU, o nacházejícím Evropském dni jazyků a naleznete podrobné
informace o nově spuštěné soutěži Navrhni projekt. Přečíst si můžete i reportáž o výletu do Bruselu, ze kterého se
mohli v létě těšit výherci soutěže Deset let měny euro. Více a další zajímavosti se dozvíte uvnitř čísla.

Příjemné čtení.

Krátké shrnutí událostí EU

Ostrovní stát Kypr převzal 1. 7. 2012 předsednictví v
Evropské radě. Kypr se ujímá předsednictví v napjaté
době,  kdy  se  Evropa  a  zejména  eurozóna  topí v
ekonomických  potížích.  Sám  Kypr  nedávno požádal
partnery o finanční pomoc.

Kypr vede předsednictví:  směrem k lepší Evropě 

Začátkem  prázdnin  převzal  Kypr  půlroční kontrolu
nad  předsednictvím  v  Evropské  radě.  Jendou z
nejmenších  zemí  EU,  která  má  necelý milion
obyvatel, přitom nyní otřásá ekonomická krize. Právě
boj s dluhovou krizí je jedním z hlavních témat, které
se  za  kyperského  předsednictví  budou  v  unii řešit.
Země  zvolila  za  své  motto  -  „Směrem  k lepší
Evropě”.

Kyperský  prezident  Demetris  Christofias  přebírá z
rukou dánské  předsedkyně  vlády  Helle Thorningové-
Schmidtové  symbolickou  vládu  nad předsednictvím.
(Zdroj: eu2012.dk)

Klíčové otázky: Dlouhodobý finanční rámec

K  dalším  klíčovým  otázkám,  jimž  se kyperské
předsednictví zcela jistě nevyhne, bude příprava příští
finanční  perspektivy,  tedy dlouhodobého
rozpočtového rámce sedmadvacítky na  roky 2014 až
2020.  Mnoho  unijních  politiků  se  nechalo  slyšet, že
by  byli  rádi,  aby  se  na  tomto  citlivém  a složitém
problému  unie  dohodla  do  konce  roku,  tedy před
koncem kyperské  vlády  v EU.

Klíčové otázky: Politická a ekonomická integrace

Členské  státy  povedou  během  následujících šesti
měsíců  také  debaty  o  prohloubení  politické a
ekonomické  integrace  mezi  evropskými  státy  a o
možnostech  vzniku  bankovní  unie.  Tyto  debaty se
dotýkají  i  otázky  přenosu  pravomocí  z členských
států  na  unii  a  Brusel,  což  je  věc,  kterou  tradičně v
EU provázejí ostré spory a zdlouhavá jednání.

Předsednictví po Lisabonu

Předsednictví  nicméně  po  vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost  na konci  roku 2009 prošlo velmi
výraznou proměnou.

Zatímco  třeba  za  českého  předsednictví,  které se
uskutečnilo  v  první  půlce  roku  2009,  český premiér
předsedal summitům EU a šéf české diplomacie zase
schůzkám  ministrů  zahraničí,  po  Lisabonu  to  už tak
není.  Vrcholným  schůzkám  šéfuje  unijní prezident,
kterým  je  nyní  Herman  Van  Rompuy, schůzkám
ministrů  diplomacií  zase  šéfka  unijní diplomacie
Catherine Ashtonová.

Úspěchy dánského předsednictví

Dánsko, jehož předsednická role v Radě EU skončila
na  konci  června,  se  může  honosit  oficiálním titulem
„udržitelného předsednictví”.

Dánsko,  které  se  šestiměsíční  předsednické  role v
Radě  EU  ujalo  na  začátku  letošního  roku, si
předsevzalo,  že  jeho  předsednictví  bude efektivní,
šetrné vůči přírodě a bez nepřiměřených dodatečných
nákladů.

Dánské  předsednictví  EU  probíhalo  v obtížném
období  pro  Evropskou  unii.  Proto  mělo  Dánsko pro
své  předsednictví  2  hlavní  ambice:  působit jako
profesionální, otevřený a spolupracující prostředník; a
prokázat, že evropská spolupráce - navzdory krizi - je
schopna  přinést  konkrétní  výsledky  ku prospěchu
evropských  občanů,  které  navíc  pomohou vytvořit
růst a zaměstnanost.

Dánské  předsednictví  -  v  úzké  spolupráci s
evropskými  partnery  -  dosáhlo  řady  výsledků ve
čtyřech  prioritních  oblastech: odpovědnost,
dynamika,  zelená  a  bezpečná  Evropa.  Přesto bylo
předsednictví  trvale  udržitelné  a  efektivní  z hlediska
nákladů.

(Zdroj: E15 )

Analýzu  výsledků  dánského  předsednictví  si  můžete
stáhnout  na  webových  stránkách Ministerstva
zahraničních věcí Dánského království.
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KALENDÁŘ
Praha  

Kalendář akcí

Hradec Králové

Přijďte  vyjádřit  svůj  názor a
diskutovat  se  svými  kolegy a
aktéry  regionálního  rozvoje na
konferenci  ROPFÓRUM 2012
aneb  Cesta  k  hezčímu regionu,
která  se  koná  ve  středu  12. 9
2012  od  10  do  13  hodin v
Novém  Adalbertinu,  v Hradci
Králové.

Brno

Regionální  soutěž  Rozhoduj o
Evropě:Model  Evropské  unie se
bude konat  17.09.2012 od 10:00
v  Brně.  Jedná  se  o interaktivní
seminář  pro  vybrané žáky
středních škol. Nedílnou součástí
seminářů  je  představení další
fáze  projektu,  kterou je
závěrečná  simulace všech
institucí EU, jež se bude konat   
8.  -  11.  11.2012  v Olomouci.
Reportáž  o  soutěži  nejdete  už v
příštích Eurolistech.

http://www.rozhodujoevrope.cz/

Ustí nad Labem

18.9.2012  od  10:00  s názvem
Přeshraniční  burza  práce ohledně
možnostech  práce  v  zahraničí se
koná  v  Ústí  nad  Labem  v Hotelu
Clarion Congress.

České Budějovice

18.9.2012 od 13:30 v Hotelu Clarion
v  Ceských  Budějovicích můžete
navštívit  odborný  seminář,  který je
určen  pro  projektové  manažery  a je
zaměřený  na  osvojení znalostí,
metod, technik a nástrojů potřebných
pro úspěšné řízení projektu.

Hradec Králové a Pardubice

25.9.2012 se koná odborný seminář
Dotace  pro  obce  - projekty
mezinárodní  spolupráce na
Krajském  úřadě Královéhradeckého
kraje,  Pivovarské  náměstí 1245,
Hradec Králové 500 03, sál P1.906 -
více  informací  na stránkách
Eurocentra  Pardubice  a Eurocentra
Hradec Králové.

EU vítá přistoupení Ruska k WTO

Po  osmnácti  letech  jednání  Rusko  přistoupilo k
Světové  obchodní  organizaci  (WTO),  a  to  jako její
156.  člen.  Toto  přistoupení  je  pro  EU obzvláště
důležité,  neboť  EU je  hlavním obchodním partnerem
Ruska  a  Rusko  je  třetím  největším obchodním
partnerem  EU.  Poprvé  budou  EU  a  Rusko při
vzájemném  obchodování  vázány mnohostrannými
pravidly a závazky.

Přistoupení  k  WTO  bude  mít  pozitivní  dopad na
podmínky  pro  obchod  a  investice  mezi  Ruskem a
Evropskou  unií.  Díky  své  geografické  poloze a
významu  svého  trhu  z  hlediska  objemu  a  růstu je
Rusko velmi důležitým obchodním partnerem EU. V
důsledku přistoupení  k  WTO Rusko mimo jiné sníží
dovozní clo, omezí vývozní clo, umožní větší přístup
na  trh  pro  poskytovatele  služeb  z  EU  a usnadní
pravidla a postupy v mnoha oblastech, jež se dotýkají
bilaterálních hospodářských vztahů.

Vstup  do  WTO  bude  pro  samotné  Rusy znamenat
zlevnění  zboží  z  dovozu.  Vláda  totiž  souhlasila s
postupným snížením dovozního cla ze současných 10
na  necelých  8  procent.  Výrazně  tak  zlevní například
auta,  zemědělské  produkty,  jídlo,  oblečení. Zároveň
budou  i  více  chráněny  zahraniční  peníze.  V případě
právních sporů se investoři budou moci odvolávat na
mezinárodní  pravidla  a  zákony.  Už  by  se  tak neměl
opakovat  třeba  zákaz  dovozu  zeleniny  z Evropské
unie, který Rusko nařídilo kvůli bakterii e.coli.

Podle  kritiků  je  přistoupení  Ruska  k  WTO škodlivé
pro  národní  suverenitu  a  bezpečnost  země. Ve
výsledku  by  tak  mohlo  dojít  i  na vyšší
nezaměstnanost,  jelikož  právě  díky levnějšímu
dovozu mohou některé ruské společnosti zkrachovat.
Mohlo by to prý dokonce zničit i celé sektory domácí
ekonomiky.  Průmyslové  sektory  jako zemědělství
nebo  výroba  aut  totiž  přijdou  o  státní  podporu a
odpůrci  členství  se  obávají,  že  tyto  sektory nebudou
schopné  obstát  v  konkurenci  na  světových trzích.
Dlouhodobě  má  však  být  členství  pro ruskou
ekonomiku  pozitivní.  Světová  banka  odhaduje, že
členství  ve  WTO  by  mohlo  zvýšit  hrubý domácí
produkt v příštích třech letech o 3,3 procenta ročně.

Svou  šanci  nehodlají  promarnit  ani  čeští  exportéři -
Rusko  patří  mezi  jejich  12  prioritních  zemí. Doteď
stála  v cestě  řada překážek v podobě vysokých cel a
daní. Firmám se kvůli tomu často ani nevyplácelo do
Ruska  vyvážet.  Evropská  unie  jako  celek  by mohla
díky  ruskému  členství  získat  výhodu  zhruba v
rozsahu 4 miliard euro.

 

Komise dává v on-line konzultaci slovo občanům

Do 9. září si všichni Evropané mohou vyměňovat své
názory,  např.  k  otázkám  „Jakým  směrem  by se
Evropská  unie  měla  ubírat  v  blízké  budoucnosti? V
jaké Evropské unii byste chtěli žít v roce 2020? 

V  konzultaci  Komise  s  názvem  „Vaše  práva, Vaše
budoucnost”  jsou  veřejnosti  rovněž předloženy
otázky o praktických překážkách, kterým musí čelit v
běžném životě při uplatňování práv občanů EU nebo
základních  práv  zakotvených  v  právních předpisech
EU.  Komise  se  chce  dozvědět  o  všech  obtížích, s
nimiž se Evropané setkávají při cestování po Evropě,
při  stěhování  do  zahraničí,  při  hlasování či
kandidatuře  ve  volbách  nebo  při  nakupování na
internetu.  Získané  odpovědi  budou  přímo  použity v
politickém programu Komise pro nadcházející období
a budou základem pro zprávu o občanství EU za rok
2013, která bude předložena 9. května 2013.

Krátký  dotazník  lze  snadno  vyplnit  online  a trvá
pouze  deset  minut:
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Jak funguje Newshub
Evropského parlamentu?
Nový  přírůstek  v  online  rodině Evropského
parlamentu  -  EP  Newshub  -  přináší  na jednom
místě  stále  čerstvé  zprávy,  tvíty,  blogy,  videa a
další  novinky  754  poslankyň  a  poslanců, 7
politických  skupin,  předsedy  Parlamentu, i
instituce  samotné.  Jak  EP  Newshub  funguje  a co
se s ním dá všechno dělat?

EP  Newshub  představuje  nové  zpravodajství z
Evropského  parlamentu  v  reálném  čase.  Na jednom
místě shromažďuje všechny informace, které na webu
zveřejní  poslankyně  a  poslanci,  politické skupiny,
předseda  Parlamentu  a  parlamentní zpravodajství.
Informace  EP  Newshub  sbírá  na  různých online
platformách.Newshub  je  inovativní  nástroj, který
umožní  poslancům  Evropského  parlamentu vyvinout
obousměrnou  komunikace  s  občany  a  usnadní tak
komunikaci s veřejností. 

Zdroj: EP Newshub
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Galileo  se  představí  v Českých
Budějovicích

Dne  25.  září  2012  od  10:00 se
uskuteční  na  Krajském úřadě
Jihočeského  kraje  v  sále Ovál
zajímavá  přednáška,  kdy vládní
zmocněnec  České  republiky Ing.
Karel  Dobeš  představí navigační
systém Galileo.

25. 9. 2012 - Den mobility Olomouc

Seminář  má  za  úkol seznámit
zájemce  s  možnostmi  studia, práce,
cestování  a  dobrovolnických aktivit
v  rámci  EU.  Láká  Vás  studovat v
zahraničí  prostředním  Erasmus či
práce  Au-pair  v  EU?  Informace o
možnostech  mobility  po  EU najdete
na stránkách Eurocentra Olomouc.

Olomouc

Fotografická  soutěž Rozuměj
rozdílům  pokračuje  do  20.  9. 2012!
Eurocentrum  Olomouc  společně s
Europe  Direct  Olomouc pořádají
letní  soutěž  o  ceny.  Obě organizace
zvou zájemce k účasti ve fotosoutěži,
jejímž  cílem je  poukázat  na kulturní
odlišnosti  v  jednotlivých členských
zemích  s  důrazem  na přežívající
tradice.  Své  snímky  posílejte v
elektronické  podobě  (.jpeg,.pdf)  na
adresu krsa@euroskop.cz

Za zkušenostmi po Evropě!?
Láká  Vás  práce,  stáž  či  dobrovolnictví za
hranicemi  České  republiky?  V  dnešní době
existuje  množství  agentur  a  poradenských center,
která Vám pomůžou takovéto ambice zrealizovat.
V  následujícím  článku  Vám  poradíme, kde
informace hledat a hlavně je najít.

Přistoupením  České  republiky  do  Evropské  unie v
roce  2004  získali  občané  další  možnosti  při hledání
nových příležitostí za hranicemi naší vlasti. Nejčastěji
jsou  to  právě  mladí  lidé,  kteří  vybaveni jazykovými
znalostmi,  touhou  poznávat  svět  a  nutnou dávkou
odvahy vyráží do zahraničí „na zkušenou”.

Evropská  unie  jim  přitom  nabízí  pomocnou  ruku v
podobě  různých  odborníků  a  širokého spektra
informací.  Služba  EURES,  která  v  České republice
funguje  při  Úřadech  práce,  plní  své  hlavní poslání
usnadňovat  mezinárodní  mobilitu  pracovních sil.
Existuje  ve  všech  27  členských  zemích,  v Evropské
hospodářském  prostoru  a  v  Norsku. Vyškolení
EURES  poradci  poskytují  své  služby lidem
hledajícím  práci  stejně  jako  zaměstnavatelům, kteří
pracovníky  poptávají.  Svou  roli  sehrávají  i při
informování  o  všech  souvislostech  týkajících se
zaměstnání  v  zahraničí.  EURES  služba disponuje
rovněž  seznamem  akreditovaných pracovních
agentur,  jejichž  služeb  je  možné  bez  obav  využít a
vyhnout se tak zbytečným komplikacím.

Do  zahraničí  lze  vycestovat  také  jako dobrovolník,
který  za  svou  práci  pobírá  pouze  drobné kapesné,
přičemž  odměnou  je  mu  právě  to,  že  bez nákladů
pozná  svět  a  osvojí  si  jazyk  dané  země. Tyto
zkušenosti  může  zhodnotit  později  například při
hledání zaměstnání.

Svou  šanci  mohou  zájemci  využít  v  rámci Evropské
dobrovolné  služby,  kterou  zaštiťuje  program EU
Mládež v akci. Jako dobrovolníkům je jim proplacena
cesta na místo kde činnost vykonávají a cesta zpět, je
jim  hrazeno  ubytování  a  dostávají  kapesné. Na
oplátku  vykonávájí  činnost,  kterou  si  na počátku
zvolili  a  která  je  jim  nejblíže.  Projekty  se  konají v
zemích  EU  a  trvají  až  12  měsíců.  Přihlásit  se lze
kdykoli během roku. Na projektu dobrovolník pracuje
v  zahraniční  organizaci  spolu  s  jejími stálými
zaměstnanci,  ubytování  a  aktivity  ve  volném čase
mívá  společné  s  dalšími dobrovolníky.
Dobrovolníkem  Evropské  dobrovolné  služby se
může stát každý mladý člověk ve věku 18-30 let.

Lze  také  vycestovat  s  některou  z neziskových
agentur  (například  INEX  -  SDA)  či  organizací
(DUHA,  Červený  kříž,  dobrovolníci  OSN,  atd.),

které nabízejí různě dlouhé dobrovolnické programy.
Hojně  využívané  jsou  například  takzvané
workcampy  -   jedná  se  vetšinou  o  krátkodobé
dobrovolnické  akce  urcené  prevážne jedincům.
Projekty se konají témer ve všech zemích sveta, trvají
vetšinou  2  -  3  týdny  a  jsou  zamerené  na nejruznejší
oblasti:  ekologie,  archeologie,  stavební rekonstrukce
ruzných  objektu,  práce  s  postiženými  lidmi apod.
Destinací  a  typů  pracovní  náplně  je nepřeberné
množství  a  záleží  na  chuti  každého.  Zájemci o
dobrovolnictví  by  neměli  opomenout  ani návštěvu
webového  portálu  Evropské  informační  sítě pro
Eurodesk.

AIESEC  je  největší  studentská  organizace  na světě,
která nabízí studentům možnosti zahraničních stáží a
dobrovolnictví.  AIECES  nabízí  mj. Culture
Experience  Programme  (CEP)  -  stáže  zaměřené na
problematiku  rozvojových  zemí.  CEP spolupracuje
především s neziskovými organizacemi na projektech
pro děti a studenty středních škol, pro starší lidí nebo
uprchlíky.  Tento  program  je  určen  pro dobrodružné
povahy, které chtějí poznat rozdílné kultury, cestovat
a  zároveň  pracovat  na  věcech  majících pozitivní
dopad na společnost.

Existují i agentury, které Vám program dobrovolické
činosti  sestaví  na  míru,  ale  za  poplatek. Mnoho
zahraničních  agentur  nabízí  tzv.  „gap year
experience.   Jednou  takovou  agenturou  je i
Gapyear.com,  která  nabízí  široké spektrum
humanitárních,  enviromentální  a expedičních
programů.

Každý  člověk,  který  vycestoval  ať  už  na  delší či
kratší  dobu do zahraničí,  zvyšuje své šance při svém
budoucím  uplatnění.  Vrací  se  jako samostatná
osobnost  s  určitou  znalostí  jazyka  a  také se
zkušenostmi v oboru, ve kterém pracoval. Tímto vším
může  zaujmout  svého  budoucího  zaměstnavatele a
získat tak bonus oproti ostatním. 

Eurocentra  pravidelně  nabízí  semináře ohledně
možností  mobility  v  rámci  Evropské  unie,  ať  je to
hledání  práce  za  hranicemi  České republiky,
dobrovolnická  práce,  cestování  či  studium.  Pro více
informací  ohledně  podzimních  seminářů  sledujte
kalendář  akcí  na  webových  stránkách Vašeho
regionálního  Eurocentra,  případně  v  Archívu akcí
může najít prezentace z již uskutečněných seminářů.

Rozhovor s organizátory
Příměstské školy
Ačkoliv  jsou  sami  ještě  studenty,  nebáli  se pustit
do  něčeho  nového  a  vyplatilo  se.  Přečtěte si
rozhovor  s  Vandou  Vaníčkovou  a Jaroslavem
Novotným,  lektory  Příměstské  letní  školy, a
dozvíte  se  mnohé  o  tom,  jak  příprava  letní školy
probíhala,  jaké  osobní  zkušenosti  přinesla  a co
naopak jim samotným vzala.

 Co Vás přimělo k zorganizování Příměstské letní
školy  (PLŠ)?  Kdo  s  tímto  nápadem  přišel? J.N.:
Již  delší  dobu  jsem  měl  chuť  uspořádat „něco
většího”.  Grantová  výzva  Jdi  do  toho  Nadace Open
Society  Fund Praha přišla  v  pravý čas.  Nechtěl jsem
ale besedu, výstavu či něco podobného, ale vizí byla
delší vzdělávací akce.

V.V.:  Když  mi  Jarda  představil  nápad Příměstské
letní  školy,  přišel  mi  bezvadný,  učení  mne  baví, tak
proč  ne.  Až  do  ledna,  kdy  nadace  schválila naší
podporu,  mi  ale  nedocházelo,  kolik  práce  nás čeká.
Naštěstí  Jarda  jako  manažer  našeho projektu
nezaváhal snad ani jednou a všechno korigoval až do
9. července, kdy přišly děti a vše se rozjelo naplno.

Proč  jste  se  rozhodli  pro  téma  globálních a
rozvojových problémů současného světa?

EUROCENTRUM Praha  9/12 www.euroskop.cz  3

http://www.euroskop.cz/
https://www.euroskop.cz/705/2881/sekce/akce/unikatni-projekt-evropske-unie-navigacni-system-galileo-se-predstavi-v-ceskych-budejovicich/
https://www.euroskop.cz/705/2883/sekce/akce/den-mobility-olomouc/
mailto:krsa@euroskop.cz
https://www.euroskop.cz/5/sekce/?od=04.09.2012
https://www.euroskop.cz/8514/sekce/archiv-akci-eurocenter/


KALENDÁŘ
Praha  J.N.:  K  výběru  tohoto  tématu  přispělo několik

aspektů.  V  první  řadě  aktuálnost  spojená  s otázkami
vyvstávajícími od podzimu 2011, kdy byla potvrzena
zpráva  o  7  miliardách  obyvatel,  a  humanismus, k
němuž  dospějeme  v  naší  společnosti  pouze tehdy,
budeme-li  budoucí  generace  vychovávat  v zájmu
svobody,  rovnosti,  solidarity  a  ohleduplnosti k
přírodě a sdílené odpovědnosti.

V.V.:  Zároveň jsme se snažili  vybrat téma, o kterém
mají děti povědomí ze školy. Jednotlivé aktivity byly
konstruovány jednak se  zřetelem na  obsah, edukační
a  výchovnou  stránku,  ale  hlavně  jako  zábavná a
kreativní forma získávání poznatků. Přeci jenom jsme
dělali „školu o prázdninách”.

Jak probíhala příprava celé akce?

J.N.: Úspěšně:) Vše bylo hodně náročné na čas, ale i
energii.  Žádost  o  grant  byla  podána  v  říjnu, exkurze
jsme zařizovali v únoru, materiál a pomůcky v dubnu
a  program  byl  tvořen  průběžně.  Zároveň  jsme po
celou  dobu  rozesílali  informační  letáky  pro nábor
účastníků.  Takže  aby  vyšel  jeden  týden  v červenci,
museli jsme pracovat od října.

V.V.: Celou situaci nám lehce stěžoval i fakt, že jsme
se pustili do něčeho zcela nového. Ani jeden z nás do
března například netušil,  co všechno musí obsahovat
přihláška na podobnou akci.

Co se Vám v průběhu PLŠ nejvíce líbilo a co byste
změnili?

J.N.:  Samozřejmě  jsem  byl  spokojen  s celkově
hladkým  průběhem,  ale  nejvíce  si  možná cením
určitého  zjištění.  Zjištění,  že  jsem schopný
manažersky  obstarat  věci,  které  mohu  využít  i v
budoucím  (nejen)  profesním  životě.  Případná změna
souvisí s tím, co jsem právě zmínil. Mnoho jsem sice
schopen  udělat  sám,  ale  kdybych  je  nedělal nebo
přenechal ostatním, ušetřil bych cennou energii. Mám
alespoň osobní úkol pro příště.

Chystá  se  příští  rok  další  ročník  PLŠ  či obdobná
akce?

V.V.: Vzhledem k tomu, že jsme oba studenti, jsou tu
dva rozhodující faktory. Čas a finance. Já budu letos
dokončovat  vysokou  školu,  Jarda  prvním rokem
studovat  navazující  magisterský  program  v Praze.
Takže  časově  prozatím  těžko  odhadnout.  Z hlediska
financí  jsme  plně  závislí  na  obdobném  grantu jako
letos  či  příspěvku  potencionálních  partnerů.  Proto i
zde nemůžu být konkrétní.

Naplnila  PLŠ  Vaše  očekávání?  Čím  Vás žáci
překvapili nebo co Vás naopak zklamalo?

 V.V.:  Mé  očekávání  předčila.  Okolí mě ujišťovalo,
že se týden dětem bude líbit, že program je zábavný.
Já  jsem  ale  pořád  v  hlavě  živila  myšlenku,  že i
sebezábavnější učení nemůže děti o prázdninách přeci
bavit.  Podle reakcí a denních evaluací se ukázalo, že
prázdniny  neprázdniny,  hlavně  když  je  to zajímavě
uděláno.

J.N.:  Pozitivně  mě  překvapila  úroveň účastníků
jednak  z  hlediska  znalostí,  ale  také  kreativity a
odhodlání  jít  do  věcí  naplno.  Velmi  si  tedy cením
vysoké  míry  participace  dětí  na  programu a
aktivitách.

Dva  lektoři  Příměstské  letní  školy,  spolužáci a
kamarádi

Bc. Vanda Vaníčková, studentka Pedagogické fakulty
Univerzity  Hradec  Králové,  obor  Učitelství  pro SŠ
český jazyk a literatura, základy společenských věd.

V  projektu  Příměstské  letní  školy  měla  na starost
didaktickou  stránku,  programovou  náplň a
administrativu přihlášek.

Jaroslav  Novotný,  student Fakulty
chemicko-technologické  Univerzity  Pardubice, obor
Managament ochrany životního prostředí.

V  projektu  Příměstské  letní  školy  jako hlavní
organizátor  akce  sestavoval  rozpočet  a zajišťoval
propagaci a partnerství.

Pokud máte zájem dozvědět se podrobnější informace
k  průběhu  letní  školy,  navštivte  FB  stránky  PLŠ:
http://www.facebook.com/letniskola.

Výherci soutěže o euru
navštívili Brusel
Síť  Eurocenter  uspořádala  v  průběhu letošního
jara literární soutěž pro studenty středních škol, v
rámci  které  mohli  soutěžící  zasílat  své  práce na
téma  10  let  měny  euro.  Nabídky  vyjádřit vlastní
libovolný  názor  využilo  velké množství
středoškoláků  z  celé  ČR.  Autor  nejlepší  práce z
každého kraje byl odměněn hlavní cenou v podobě
leteckého  zájezdu  do  Bruselu,  kterou věnovalo
Zastoupení Evropské komise v ČR.

Během  tří  dnů  byl  pro  návštěvníky  připraven nabitý
program,  v  rámci  kterého  byly představeny
nejdůležitější  instituce  EU.  Studenti  měli možnost
setkat  se  s  významnými  Čechy,  kteří zastupují
Českou  republiku  a  její  zájmy  v nejdůležitějším
unijním  městě  a  také  s  těmi,  kteří  pracují  přímo pro
EU.  Svůj  čas  studentům  věnovali pracovníci
Zastoupení  hlavního  města  Prahy,  Hospodářského a
sociálního  výboru,  CEBRE  (České podnikatelské
reprezentace při EU), Zastoupení České republiky při
Evropské  unii,  Evropské  komise  a Evropského
parlamentu.  Všichni  studentům vysvětlili  roli, kterou
v  Bruselu  plní  a  zodpověděli  četné dotazy.
Nahlédnutí  pod  pokličku  bruselského  života po
profesní  i  osobní  stránce  ocenila  velká část
návštěvníků  jako  největší  přidanou  hodnotu celého
zájezdu.

Hromadné foto všech výherců.

Velmi  pozitivně  studenti  hodnotili  také prohlídku
Parlamentária,  což  je  návštěvnické centrum
Evropského  parlamentu. Prostřednictvím
multimediální  instalace  se  návštěvníci  seznámili s
vývojem  evropské  integrace  a  jejím  vlivem  na život
každého Evropana. Zde měli studenti rovněž možnost
vyzkoušet  si,  jaké  je  to  být  poslancem této instituce.
Středoškoláci  tak  pochopili  detailněji proces
přijímání  rozhodnutí  v  EU  a  zjistili,  že dosahování
řešení v rámci této organizace není často snadné. Pro
úspěšné  vyjednávání  bylo  důležité,  aby studenti
využili  metod  nalézání  vzájemných kompromisů,
vyhledávání  spojenců pro podporu vlastních zájmů a
naopak přijali i politiku ústupků v určitých oblastech
-  tedy  zažili  na  vlastní  kůži  vše,  co  v  reálné politice
funguje.

Neméně  zajímavou  části  zájezdu  byla prohlídka
města  a  seznámení  s  historickými souvislostmi.
Během  procházky  s  průvodcem  měli studenti
možnost  dotázat  se  na  vše,  co  je  zaujalo. Většina
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neopomněla ochutnat tradiční vafle či pralinky.

Sborník vítězných studentských prací je ke stažení na
webovych strankách euroskop.cz, zde.

Deset  otázek  a  odpovědí  od  výherkyně leteckého
zájezdu do Bruselu

Návštěva v budově Evropské komise

•1.      Jak jste se dozvěděla o soutěži 10 let měny
euro a co Vás motivovalo se do ní zapojit?

O  soutěži  jsem  se  dozvěděla  od  mé  paní učitelky
českého jazyka, která je zároveň mou třídní učitelkou
na  Prvním  českém  gymnáziu  v  Karlových Varech.
Ani  jsem  při  psaní  práce  do  soutěže  nevěděla, že
výhrou  je  zájezd.  Byla  jsem  opravdu mile
překvapená. Motivovala mě právě třídní učitelka.

•2.      Bylo by možné v krátkosti shrnout o čem byl
Váš příspěvek?

Můj příspěvek byl o zážitku z dětství. Moc jsem se v
té době nezajímala o měny, a které dítě ano.  Ceny v
Německu  mi  připadali  hodně  nízké,  i  s mým
kapesným  v  té  době  bych  si  mohla  koupit spousty
sladkostí.  Mé  nadšení  však  opadlo  při  zjištění,  že to
jsou eura a ne koruny.

•3.       Jaké  byly  Vaše  pocity,  když  jste se
dozvěděla o své výhře?

Z počátku jsem tomu nemohla uvěřit. Připadalo mi to
jako nějaká chyba. Ale nakonec jsem byla šťastná.

•4.      Která část programu Vás zaujala nejvíce?

Návštěva  Parlamentaria  a  hlavně  simulace hlasování
v parlamentu. Byl to velký zážitek. Ani jsem netušila,
že  něco  takového  existuje.  Teď  bych  tam  šla ráda
znovu.

- 5. Je naopak něco, co Vám vprogramu chybělo
a co byste do něj navrhovala zařadit?

Ne, měla jsem vše, co jsem potřebovala. Vše, co jsem
si  od  toho  slibovala,  se  splnilo.  Naopak,  byla jsem
mile překvapená. Nečekala jsem, že budeme mít čas i
na slavné belgické hranolky, čokoládu, vafle atd.

•6.       Jak  na  Vás  Brusel  jako  město celkově
zapůsobil?

Je to velmi rozestavěné město. Smíšené staré slohy a
ty nové. Také tam jsou velké rozdíly mezi chudými a
bohatými.  Brusel  je  prý  velmi  nebezpečný, naštěstí
jsem neměla vlastní zkušenost.

•7.       Shodovaly  se  Vaše  poznatky  z  Bruselu s
představami, které jste před cestou měla?

Ano,  ohledně  historických  památek  se  mé představy
shodovaly  se  skutečností,  jen  trochu  rušivě působila
rozestavěnost  města.  Bylo  velice  zajímavé navštívit
instituce  EU,  myslím,  že  tato  osobní  zkušenost je
nezastupitelná.

•8.       Co považujete  za  nejvýznamnější hodnotu
na celém zájezdu?

Jak  jsem  se  zmínila,  velmi  hodnotná  je především
osobní  zkušenost.   Poznala  jsem  další významné
evropské město a jeho kulturu.

•9.       Zapojíte se i  příště do soutěže s evropskou
tématikou?

Když  budu  mít  příležitost  a  téma  se  mi bude
zamlouvat, určitě ano.

•10.   Doporučila  byste  zapojit  se  do podobné
soutěže i ostatním středoškolákům?

Ano, byl to opravdu hodnotný a příjemný zážitek.

Simulace  jednání  Evropského  parlamentu v
parlamentáriu - promítací místnost

Odpověděla:  Katrin Kutmanová,  studentka Prvního
českého gymnázia  v  Karlových Varech, Karlovarský
kraj.  Zapsala:  Radka  Slezáková, Eurocentrum
Pardubice.

Navrhněte vlastní projekt z
fondů EU a vyhrajte zájezd
Navrhni  projekt!  Dejte  dohromady partu
spolužáků, rozhlédněte se po svém okolí a přijďte
s  nápadem,  co  by  mohlo  fungovat  lépe  a jinak.
Představte si, že byste pro změnu k lepšímu mohli
využít fondy Evropské unie.

Vyberte  si  některou  ze  skutečných  oblastí podpory
fondů  EU  a  sestavte  projekt,  kterým  byste podpořili
podnikání, cestovní ruch, životní prostředí nebo další
oblasti rozvoje ve vašem regionu nebo rovnou v celé
ČR!

Prostřednictvím  svých  fondů  pomůže  Evropská unie
(EU)  v  období  2007-2013  v  České republice
zrealizovat  projekty  za  více  než  700  miliard korun.
To  je  přibližně  stejná  suma,  jakou  mají všichni
obyvatelé  České  republiky  uloženou  na svých
bankovních  účtech.  Zajímá  Vás,  jak  si  můžete v
budoucnu i Vy zažádat o dotace z fondů EU?

S  přípravou  Vašeho  projektu  Vám  pomůže Váš
vyučující,  seminář  koordinátora  Eurocentra  přímo u
Vás  ve  škole,  metodologická  příručka  a Abeceda
fondů Evropské unie. V ní najdete vše, co potřebujete
vědět  o  typech  fondů  EU,  jednotlivých oblastech
podpory  i  rady,  jak  se  v  budoucnu  stát skutečným
žadatelem.  Příručka  i  další  rady  týkající  se fondů
Evropské  unie  najdete  na  oficiálních stránkách
soutěže: www.navrhniprojekt.cz
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Oslavte  s  námi  Evropský den
jazyků!

Kulturní  instituty  evropských zemí,
sdružení  kulturních institutů
Evropské  unie  EUNIC  a Zastoupení
Evropské komise v České republice -
oslaví  26.  9.  2012  den  jazyků řadou
akcí a programů. Připojte se k nám a
vychutnávejte  kulturní  a jazykovou
rozmanitost Evropy!

V Českých Budějovicích

Ve  středu  26.  září Eurocentrum
České  Budějovice  ve  spolupráci s
Britským  centrem,  Goethe centrem,
Francouzskou  Aliancí  a Europe
Direct  České  Budějovice  připravil v
Domě  dětí  a  mládeže  ČB bohatý
program plný her a soutěží.

V Liberci

Každé  jazykové  centrum připravilo
jazykové  workshopy  a  soutěže pro
žáky  základních  a  středních  škol o
hodnotné  ceny.  Nebude  chybět ani
jazykový  kviz  a  vědomostní soutěž
na  téma  jazyky  Evropské unie.
Program  začíná  ve  13:00  v Krajské
vědecké  knihovně  v  Liberci, Velký
sál (2.patro)

Chcete  vědět,  co  se  v rámci
Evropského  dne  jazyků  plánuje  i ve
Vašem  městě?  Sledujte stránky
Vašeho  regionálního  Eurocentra na
stránkách Euroskop.cz

A co můžete vyhrát? Tým, který přijde s nápadem na
nejlepší  projekt,  získá  třídenní  letecký  zájezd do
Bruselu,  kde  se  vedle  prohlídky  města  seznámí s
českými představiteli v EU a evropskými institucemi.
Vítězové regionálních kol obdrží elektronické čtečky
Amazon Kindle 4, ke kterým celostátní finalisté navíc
dostanou  program  pro  úpravu,  organizaci  a sdílení
fotografií Zoner Photo Studio 15 Pro. Pro soutěžící na
druhých  a  třetích  místech  v  regionech máme
připraveny  zajímavé  knihy  z  vydavatelství Zoner
Press.

Zaujala Vás tato akce a uvažujete o své účasti? Pokud
ano,  popřemýšlejte,  které  kamarády  dáte dohromady
a  ve  spolupráci  s  Vaším  oblíbeným pedagogem
vymyslete  projekt,  který  pomůže  k  dalšímu rozvoji
vašeho  regionu!   Více  informací  ohledně soutěže
naleznete i na stránkách regionálních Eurocenter!

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi
člověkem
Rok  2001  prohlásila  Rada  Evropy  za Evropský
rok jazyků. Od té doby se také každý rok 26. září
slaví  ve  členských  zemích  EU,  Evropský den
jazyků .

Evropa  oplývá  opravdovým  jazykovým bohatstvím.
Hovoří  se  zde  23  úředními  jazyky,  více  než 60
regionálními  či  menšinovými  jazyky původních
komunit, a to nepočítáme jazyky, jimiž mluví občané
pocházející  z  jiných  zemí  a  světadílů.  S cílem
upozornit  na toto nezměrné bohatství  zahájily v roce
2001  Evropská  unie  a  Rada  Evropy  iniciativu
Evropský den jazyků.

Cílem  Evropského  dne  jazyků  je  oslava jazykové
rozmanitosti  v  Evropě  a  podpora  znalosti většího
počtu  jazyků  u  občanů.  Všude  v  Evropě  se konají
akce,  které  se  snaží  lidi  povzbudit  ke  studiu nového
jazyka  nebo  ke  zlepšení  již  nabytých jazykových
znalostí.  Studium  jazyků  pomáhá  nejen při
porozumění  mezi  lidmi,  ale  přispívá  také k
překonávání bariér mezi kulturami.

Ve  stále  více  se  globalizující  společnosti znamená
ovládání  cizích  jazyků  větší  šance  -  šance  na práci,
šance  při  studiu,  šance  na  lepší  život  jak  ve vlastní
zemi, tak i v jiných částech světa.

Kalendář akcí, kvízy a podrobné informace naleznete
na oficiálních stránkách Evropského dne  jazyků.

„Vyfoť projekt“ odměňuje své
vítěze
Po loňském úspěchu  uspořádalo  Ministerstvo pro
místní  rozvoj  během  prázdnin  již  druhý ročník
celostátní  fotografické  soutěže  „Vyfoť  projekt .
Soutěžící měli za úkol vyfotit projekt podpořený z
fondů EU a nahrát ho na soutěžní webové stránky,
kde  byl  snímek  zveřejněn.  Cílem  soutěže bylo
zviditelnit  konkrétní  a  přínosnou  pomoc peněz
čerpaných z evropských fondů.

Letošní  účastníci  soutěže  museli  podle nových
pravidel  alespoň  na  jedné  z  přihlášených fotografií
zachytit  sebe  sama,  případně  někoho  z  rodiny či
přátel. Oproti loňskému roku však měli bohatší výběr.
Za pouhý jeden rok se podařilo s přispěním Evropské
unie zrealizovat v České republice přes 4 000 nových
projektů.  Celkem  tak  mohli  fotografové  pro své
snímky  volit  již  z  více  než  14  000 realizovaných
projektů  spolufinancovaných  z  fondů  EU. Inspiraci
na  některé  z  projektů  jim  nabízela  mimo  jiné online
mapa  projektů,  která  se  nachází  na webu
www.mapaprojektu.cz.

Šanci  na  výhru  měl  úplně  každý,  ať  už amatérský
fotograf  či  ostřílený  profík.  Během  celé  doby trvání
letní  soutěže,  která  se  konala  od  1.  července  do 31.
srpna, totiž probíhalo pravidelné losování o hodnotné
ceny.  Kromě  hlavní  kategorie Nejtalentovanější
fotograf/ka  mohli  fotografové  navíc  soupeřit ve
vedlejší  kategorii  Nejaktivnější  fotograf/ka,  v níž
zvítězil,  jak  už  název  napovídá,  soutěžící, který
nafotil  nejvíce  různých  projektů.  Vítěze první
kategorie  vybrala  odborná  porota,  ve  které usedl
mimo  jiné  i  šéfredaktor  časopisu  FotoVideo Rudolf
Stáhlich.  Výherci  byli  odměněni  kromě kvalitních
digitálních  zrcadlovek  a  rodinných digitálních
kompaktů  například  také  víkendovými  pobyty v
hotelích,  jejichž  rekonstrukce  byla  podpořena z
evropských fondů. Jména výherců společně se všemi
snímky  přihlášenými  do  soutěže  naleznete na
webových stránkách http://www.vyfotprojekt.cz/.

Jedna  z  fotografií  přihlášených  do  soutěže „Vyfoť
projekt”:  Africké  a  asijské  expozice  Zoologické a
botanické zahrady města Plzně.

Eurocentrum Praha

Ve  čtvrtek  14.  června  2012  proběhl  v Informačním
centru vlády další odborný seminář Eurocentra Praha,
tentokrát  věnovaný  možnostem  volného pohybu
českých pracovníků na vnitřním trhu Evropské unie.

Když chci pracovat v zahraničí...

Seminář  svým  příspěvkem  zahájila  paní Andrea
Vega,  EURES  poradkyně  pro  Hl.  m.  Prahu, která
představila  webový  portál  EURES monitorující
pracovní  nabídky  na  území  EU  a poskytující
bezplatné poradenství v oblasti práce v zahraničí. Ve
své  prezentaci  se  podrobněji  věnovala  Německu a
Rakousku, jelikož právě tyto dvě země lákají tradičně
nejvíce  českých  pracovníků.  Michaela Suchardová
zastupující  poradenskou  síť  Evropské  unie Vaše
Evropa  se  ve  svém  příspěvku  věnovala tomuto
projektu,  jehož  služeb  mohou  bezplatně využívat
občané EU i mimo ni (po splnění určitých podmínek)
a podniky se sídlem v EU.
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Důraz  byl  kladen  především  na problematiku
sociálního  zabezpečení,  zdravotního  pojištění a
rodinných dávek, jež jsou předmětem častých dotazů
veřejnosti. V závěru první části vystoupila také Ester
Franzová  z  Národního  centra  Europass  ČR, která
stručně  seznámila  účastníky  semináře  s možnostmi
vystavení  mezinárodního  dodatku  k  osvědčení či
vysokoškolskému  diplomu  pro  žadatele  o  práci v
zahraničí.

Druhá  část  semináře  byla  věnována  otázkám z
publika, které se týkaly zejména zdravotního pojištění
a  krátkodobých  pracovních  příležitostí  pro vysoce
kvalifikované  pracovníky,  ale  i  letních  brigád pro
studenty.

Zástupci  českých  měst  a  obcí  se  dozvěděli o
možnostech podpory z fondů EU

Dne  19.  června  2012  se  v  prostorách pražského
Evropského domu konal v pořadí již druhý celodenní
seminář  pro  žadatele  o  podporu  projektů Partnerské
spolupráce  měst  a  obcí  financovaných  z programu
Evropa  pro  občany  zaměřených  na partnerskou
spolupráci měst.

Po  úvodním  slovu  slečny  Kateřiny Hamplové,
koordinátorky  programu  Evropa  pro  občany  v  ČR,
vystoupil   pan  Vít  Nejedlo  z  Úřadu  vlády  ČR, který
krátce  představil  síť  Eurocenter  a  jejich  aktivity na
podporu  zvyšování  informovanosti  o možnostech,
které  občanům  a  místním  a  krajským samosprávám
přináší  členství  ČR v  Evropské  unii.  Poté Miroslava
Ľachká ze slovenského Národního kontaktního místa
programu Evropa pro občany seznámila zúčastněné s
možnostmi  pro  místní  občanské  iniciativy  a s
dosavadními výsledky ze Slovenska.

Zástupkyně  Svazu  měst  a  obcí  ČR,  paní Gabriela
Hůlková,  ve  svém  příspěvku  informovala  o nabídce
Svazu  v  oblasti  partnerské  spolupráce  měst  a  obcí a
představila  internetový  portál
http://www.partnerskamesta.cz/  věnovaný partnerské
spolupráci  měst  a  obcí.  Ve druhé části  programu byl
věnován  prostor  příkladům  dobré  praxe, které
zúčastnění zvláště ocenili.

O  své  cenné  zkušenosti  s  přípravou grantových
žádostí  i  realizací  projektu  se  přijeli  podělit úspěšní
žadatelé  Zuzana  Čermáková  ze  Dvora  Králové nad
Labem,  Veronika  Zacharníková  a  Alena  Stillerová z
Jičína a Pavel Blaženín z Černošic.  Tímto způsobem
získali  potenciální  žadatelé řadu konkrétních a velmi
užitečných  doporučení  včetně  praktických postřehů
týkajících se přínosu navázané partnerské spolupráce
pro dané město či obec a jejich obyvatele.

V  závěru  zazněla  z  úst  Magdaleny Müllerové
prezentace  komunitárního  programu Kultura
podporujícího  kulturní  rozmanitost  a mezikulturní
dialog,  do  kterého  mají  také  česká  města  a obce
možnost se zapojit.
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