3/22
OBSAH
OBSAH

1
1
Evropský parlament
Portugalsko
převzalo
volá po tvrdším
půlroční
postupu proti Rusku
předsednictví
EU
3
2
Evropská
unie i covid.
Nový
rozpočet
výrazně
posílí svoji
Výzvy
pro
obranu a bezpečnost
portugalské
předsednictví
4
Macron: Nastal čas
3
jaderné renesance
Očkovací
plán
Evropské komise čelí
5
překážkám
Jak by svět měl
pomoci africkým
4
zemím
v boji
s covidJaká
bude
Evropa
po
19?
odchodu Merkelové z
funkce kancléřky?
6
Společný program
5
zemí předsednického
Český
premiér
tria: Co obsahuje?
čestným
patronem
Orchestru mladých
7
EU
Čeští experti zveřejnili
desatero pro lepší
6
porozumění zaregionů
čelení
Eurozprávy
dezinformacím
14
9
Zábava
s Eurolisty
Eurozprávy z regionů
10
Zábava s Eurolisty
11
Soutěže k
předsednictví

Eurolisty březen 2022

Vážení čtenáři, vítám vás při čtení březnových Eurolistů. Konec února znamenal pro všechny v Evropě velký
šok - ruská invaze na Ukrajinu otřásla vírou, že válečné konflikty na Starém kontinentu patří minulosti.
Agrese si již vyžádala mnoho životů nevinných civilistů, a i z toho důvodu instituce EU neotálely a přijaly
proti Rusku celou řadu přísných sankcí. Bez ohledu na dění na Ukrajině ovšem Unie plánuje posílit svoje
kapacity v obraně a bezpečnosti, o čemž rovněž informujeme. Pozitivní zprávou z února je skutečnost, že
ohledně pandemie koronaviru je snad Evropa z nejhoršího venku - což ovšem neplatí pro třetí svět. V
tematické mozaice březnových Eurolistů nechybí ani článek o obsahu společného programu předsednického
tria. Po druhé části vydání, věnované dění v českých regionech, následuje rubrika Zábava s křížovkou a
nápaditými skrývačkami. Tak si procvičte mozkové závity a zlepšete si náladu!
Petr Pospíšil, editor

AKTUALITY Z EU
Evropský parlament volá po tvrdším postupu vůči Rusku
Zelenskyj vyzývá EU, aby dokázala, že stojí na
straně Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „v
přestávce mezi raketovými údery“ prohlásil, že
Parlament a vedoucí představitelé EU musí nyní
„dokázat, že EU je s Ukrajinou“. „Mluvím dnes
jménem občanů Ukrajiny, kteří ji brání platíc
nejvyšší cenu,“ pokračoval.
© EP

V rozpravě o ruské invazi na Ukrajinu
vyjádřili poslanci neochvějnou podporu
Ukrajině a úsilí o sblížení této země s
evropským společenstvím. Poslanci žádají v
reakci na ruskou invazi na Ukrajinu tvrdší
sankce proti Rusku. Chtějí také podniknout
kroky k udělení statusu kandidátské země
Ukrajině.
V úterý se v Bruselu konalo mimořádné plenární
zasedání Evropského parlamentu o vojenském
útoku Ruska na Ukrajinu. V přímém přenosu z
Kyjeva vystoupili ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj a předseda ukrajinské
Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk.
Rozpravy se zúčastnili rovněž předseda
Evropské rady Charles Michel, předsedkyně
Komise Ursula von der Leyenová a vysoký
představitel Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josep Borrell.
Rozpravu zahájila předsedkyně Parlamentu
Roberta Metsolová: „Nacházíme se dnes v
temném stínu, který na nás vrhá Putinova válka.
Válka, kterou jsme nevyvolali. Válka, kterou
jsme nezačali. Šokující invaze do suverénního,
nezávislého státu. Jménem Evropského
parlamentu co nejdůrazněji odsuzuji ruskou
vojenskou agresi proti Ukrajině a vyjadřuji
solidaritu se všemi trpícími a zabitými.“
„Tomuto se postavíme. Nebudeme odvracet zrak,
když ti, kdo bojují v ulicích za naše hodnoty, čelí
Putinově masivní válečné mašinérii. Podpoříme
jurisdikci Mezinárodního trestního soudu a
vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině.
Poženeme ho k odpovědnosti,“ dodala.
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Prezident Zelenskyj se zmínil o útoku na
Charkov, „města s největším náměstím v zemi,
které se nazývá ‚náměstí Svobody‘.“ „Dnes ráno
na toto náměstí Svobody dopadly dvě rakety a
zahynuly desítky lidí. To je cena, kterou platíme
za naši svobodu. Od nynějška se všechna náměstí
v každém ukrajinském městě budou jmenovat
náměstí Svobody.“
„Bojujeme za svá práva, svobody, životy a v
současné době i za své přežití. Bojujeme také za
to, abychom byli rovnoprávnými členy Evropy.
Dokažte nyní, že jste s námi,“ řekl poslancům.
„Dokažte, že jste skutečně Evropané a život poté
zvítězí nad smrtí a světlo nad temnotou. Sláva
Ukrajině.“
Předseda Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk
poslancům řekl: „Ukrajina brání hranice
civilizovaného světa, a pokud Ukrajina padne,
nikdo neví, kde se Rusové zastaví.“ Trval na tom,
že nejlepší způsob podpory Ukrajiny „je
skutečné uznání našich evropských aspirací“.
„Tato brutální a masivní invaze na Ukrajinu je
neoprávněná, nevyprovokovaná, založená na
podlých lžích a má jediný důvod, a to, že jste se
na náměstí Majdan rozhodli pro svobodu,
demokracii a právní stát,“ prohlásil předseda
Evropské rady Charles Michel a označil invazi
ruského prezidenta Vladimira Putina za
„geopolitický terorismus“. Ujistil poslance, že
Rada bude analyzovat „vážnou, symbolickou,
politickou a podle mého názoru legitimní žádost“
Ukrajiny o vstup do EU.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová uvedla: „Pro Evropu je toto okamžik
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KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled
seminářů, přednášek a dalších
akcí naleznete na
webových stránkách
jednotlivých Eurocenter.

pravdy. Je to střet mezi vládou práva a vládou
zbraní, mezi řádem založeným na pravidlech a
holou agresí. Naši bezpečnost nemůžeme
považovat za samozřejmost, musíme do ní
investovat.“ Zdůraznila, že „pokud Putin usiloval
o rozdělení EU, NATO a mezinárodního
společenství, dosáhl přesného opaku.“

JIHLAVA

Status kandidátské země EU pro Ukrajinu

Kvíz „Památky a
zajímavosti Francie”
Kdy? 2.3.-31.3.
Kde? online - více informací
viz web Europe Direct Jihlava

KARLOVY VARY
Seminář „Dotace EU 20212027"
Kdy? 28.3., 9:00-14:30
Kde? Podnikatelský inkubátor
KANOV, Závodní 278,
Karlovy Vary

LIBEREC

Volodymyr Zelenskyj se připojil online.

© EP

„Na mír musíme být dva, ale na válku stačí jeden,
jak ukázal pan Putin. Abychom zabránili válce,
musíme proto výrazně navýšit naši odstrašující
kapacitu,“ uvedl vysoký představitel Josep
Borrell. „Obrana právního státu a posílení
obchodních vztahů nebudou stačit k tomu, aby se
svět stal mírovým místem,“ dodal.
Začátek nové éry

Dny evropských zemí:
Okcitánie - šarmantní kout
Francie
Kdy? 17.3., 17:00-18:30
Kde? Krajská vědecká
knihovna v Liberci (Velký sál,
2.patro), Rumjancevova 1,
Liberec

Řada poslanců během rozpravy zdůraznila, že
ruská invaze na Ukrajinu znamená pro Evropu a
svět začátek nové éry. Odsoudili brutální agresi
ruského prezidenta Vladimira Putina a Kremlu a
vyjádřili obdiv tomu, jak ukrajinská armáda a lid
odolávají útoku, bojují za svou zemi, svobodu,
demokracii a společné evropské hodnoty.

Soutěž: Moje město Liberec
Kdy? 6.3.-31.3.
Kde? více informací viz web
Europe Direct Liberec

Uvítali také důraznou reakci Evropy na
protiprávní útok, například přijaté balíčky
sankcí, a zároveň zdůraznili potřebu jednoty při
dalším čelení vážným budoucím výzvám.

PARDUBICE

Někteří poslanci se vyslovili pro uznání
evropských aspirací Ukrajiny a jejího boje za
svobodu tím, že EU zintenzivní úsilí o udělení
Ukrajině statusu kandidátské země EU. Jiní
zdůraznili, že je důležité společně řešit dopady,
které budou mít sankce vůči Rusku na evropskou
ekonomiku, jež se stále vzpamatovává z globální
pandemie, a to prostřednictvím zajištění podpory
pro nejvíce postižené země i pro podniky a
občany. V neposlední řadě někteří poukazovali
na potřebu přijmout Ukrajince prchající před
válkou a na to, že všechny země EU tuto
odpovědnost sdílejí.

Dny Francie anebo Česko a
Francie v čele EU
Kdy? 11.3., 11:00-12:30
Kde? Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
(učebna B5), Studentská 95,
Pardubice

Parlament v úterý přijal usnesení, ve kterém co
nejostřeji odsuzuje protiprávní invazi Ruska na
Ukrajinu a požaduje, aby Kreml ukončil veškeré
vojenské akce v zemi. Poslanci odsuzují také
zapojení běloruského diktátora Alexandra
Lukašenka do této agrese.
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Parlament kategoricky odmítá „ruskou rétoriku
naznačující možné použití zbraní hromadného
ničení“. Zároveň připomíná Rusku jeho
mezinárodní závazky a varuje před nebezpečím
jaderné eskalace konfliktu. Vyzývá Komisi a
členské státy, aby ve spolupráci s humanitárními
agenturami OSN a dalšími mezinárodními
partnerskými organizacemi Ukrajině poskytly
další naléhavou humanitární pomoc. Usnesení
bylo přijato 637 hlasy (13 bylo proti a 26 se
zdrželo hlasování).

Poslanci v usnesení vyzývají orgány EU, aby
pracovaly na tom, aby byl Ukrajině udělen status
kandidátské země. Tento postup by měl probíhat
v souladu článkem 49 Smlouvy o Evropské unii a
na základě dosažených výsledků. Mezitím by EU
měla usilovat o začlenění Ukrajiny do jednotného
trhu EU v souladu se stávající dohodou o
přidružení.
Tvrdší sankce vůči Rusku
Poslanci uvítali urychlené přijetí sankcí EU.
Vyzývají však k jejich rozšíření a k tomu, aby
byly zaměřeny na strategické oslabení ruské
ekonomiky a průmyslové základny.
Evropská unie by podle Parlamentu měla omezit
především dovoz nejdůležitějšího ruského
vývozního zboží, včetně ropy a zemního plynu.
Měla by také zakázat nové investice EU v Rusku
a nové ruské investice v EU. Všechny ruské
banky by měly být vyloučeny z evropského
finančního systému a Rusko by mělo být
vyloučeno ze systému SWIFT.

Ursula von der Leyenová

© EP

Řada sankcí, včetně odstřižení od systému
SWIFT, by měla být rozšířena na Bělorusko,
které ruskou invazi na Ukrajinu přímo podporuje.
Dodávky zbraní, ochrana uprchlíků
Parlament v usnesení také vyzývá země EU, aby
urychlily poskytování obranných zbraní
Ukrajině v souladu s článkem 51 Charty OSN,
který umožňuje individuální a kolektivní
sebeobranu. Žádá je rovněž, aby zvýšily
zpravodajskou spolupráci s Ukrajinou v
souvislosti s probíhající agresí.
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Parlament rovněž vítá závazek EU aktivovat směrnici o dočasné
ochraně s cílem zajistit, aby přístup k ochraně mohli okamžitě
získat všichni uprchlíci z Ukrajiny. Podle poslanců by si členské
státy měly odpovědnost za přijímání uprchlíků přicházejících na
vnější hranice EU spravedlivě rozdělit.
Cílené sankce proti jednotlivcům, konec „zlatých víz“ pro
bohaté Rusy
Poslanci požadují, aby byly urychleně přijaty cílené sankce proti
jednotlivcům odpovědným za korupci na vysoké úrovni v Rusku a

Bělorusku i proti oligarchům a úředníkům blízkým vedení těchto
zemí.
Země EU a spojenecké země, které uplatňují režimy udělování
povolení k pobytu na základě investic (takzvaná „zlatá víza“), by
podle poslanců měly znovu přezkoumat všechny osoby, kterým
takové povolení k pobytu udělily, a odejmout povolení udělená
Rusům s vysokým čistým jměním a jejich rodinám – zejména
pokud jsou spojeni s osobami a společnostmi, na něž byly uvaleny
sankce.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop, EP

Evropská unie výrazně posílí svoji obranu a bezpečnost
Události posledních dní Evropské unii připomněly, jak důležité
je posilovat vlastní schopnosti a kapacity v oblasti obrany a
bezpečnosti. Ještě předtím, než ruská armáda zahájila invazi
na území Ukrajiny, vydala Komise sdělení, ve kterém
předestřela, jakým způsobem by se měla ubírat evropská
bezpečnost a obrana do budoucna a ve kterých oblastech je
nejvíce potřeba zkvalitnění.
Sdělení uvádí, že zkvalitnění evropských schopností je nutné jak v
oblasti „tvrdé bezpečnosti“ vůči hrozbám vojenského charakteru,
tak v aspektech týkajících se čelení hybridním (například
kybernetickým) hrozbám. Dokument rovněž připomíná, že v
březnu 2022 se očekává zveřejnění Strategického kompasu, který
by měl položit základ pro směřování evropské obrany a bezpečnosti
v příští dekádě.

Evropská komise mezi nastíněnými kroky uvádí například
podněcování společných investic do obranných technologií, a to i
finanční cestou. Mezi možnými opatřeními, které by mohly vést k
naplnění tohoto cíle, je odpouštění daně z přidané hodnoty u
obranných technologií a produktů obranného průmyslu, které byly
získány prostřednictvím společných akvizic.
Cesta ke společným akvizicím? Odpuštění DPH či podpora z
EDF
Další možnou cestou je podpora společných iniciativ z Evropského
obranného fondu. Komise rovněž volá po zjednodušení pravidel
pro pohyb produktů obranného průmyslu v rámci vnitřního trhu EU
i po sblížení pravidel exportní kontroly týkající se zbraní
vyvážených z EU do třetích zemí.

Je potřeba navýšit objem společných akvizic obranných
technologií
V čem konkrétně sdělení, zveřejněné v polovině února, volá po
zlepšení? Komise zdůrazňuje nutnost zajistit efektivní využívání
nástrojů a naplňování plánů představených v posledních letech,
konkrétně jmenuje Evropský obranný fond (European Defence
Fund, zkráceně EDF) a Akční plán vojenské mobility. Kromě toho
apeluje na užší obrannou spolupráci mezi členskými státy a
zástupci obranného průmyslu, která by zahrnovala mimo jiné větší
míru společných obranných akvizic tak, aby nedocházelo k přílišné
fragmentaci evropských zbrojních systémů a jejich nedostatečné
interoperabilitě.
Materiál dále vyzdvihuje potřebu navýšit investice do obranného
výzkumu a posilovat synergie mezi obranným výzkumem a
inovacemi. Sdělení mezi oblastmi, ve kterých je zapotřebí
dosáhnout pokroku, explicitně uvádí i bezpečnost v oblasti vesmíru
a zmírnění dopadů klimatické změny na bezpečnost a obranu.
Prostředky z obranného fondu musí podporovat strategicky
významné schopnosti
Sdělení na několika místech akcentuje Evropský obranný fond.
Nejde pouze o celkovou výši prostředků alokovaných v tomto
nástroji, ale i jeho větší provázanost s dalšími existujícími
iniciativami na poli obrany a bezpečnosti (jako například stálá
strukturovaná spolupráce PESCO, Koordinovaný každoroční
přezkum v oblasti obrany CARD, či Plán rozvoje schopností –
Capability Development Plan, zkráceně CPD). Evropský obranný
fond by měl podporovat zejména takové projekty, které mají
strategický význam a dobře zapadají do rámce obranných
schopností zemí Evropské unie.
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Co se týče průniku mezi vojenskými a civilními obrannými
technologiemi a nástroji, Komise nabádá k důkladné analýze
identifikující technologie tohoto charakteru významné pro
evropskou bezpečnost. Je potřeba vyvíjet a využívat programy na
podporu výzkumu, vývoje a technologických inovací v obranném
průmyslu i z toho důvodu, aby se omezila strategická závislost
Evropy na poli obrany. Z hlediska konkrétních kroků Komise
jmenuje zřízení střediska obranných inovací v rámci Evropské
obranné agentury.
Bezpečnost ve vesmíru bude mít stále větší význam
Stále důležitější roli pro zajištění bezpečnosti na naší planetě má
bezpečnost ve vesmíru. Sdělení uvádí, že po přijetí Strategického
kompasu v březnu letošního roku dojde rovněž k představení
společné evropské vesmírné strategie v oblasti bezpečnosti a
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obrany. Evropská unie i nadále musí rozvíjet a chránit svoji
infrastrukturu umístěnou ve vesmíru, umožňující například
fungování systému satelitní navigace Galileo.

nástrojů, které mají členské státy k dispozici. Velké ambice Unie má
zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, v níž chystá vydání
legislativního aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act)
ve třetí čtvrtině probíhajícího roku.
Letos bude vydán akt o kybernetické odolnosti
V závěrečném shrnutí Komise vyzdvihuje tři hlavní oblasti, ve
kterých by mělo dojít k posílení konkurenceschopnosti evropského
obranného trhu. Zaprvé je potřeba zkoumat, jak nejlépe stimulovat
investice členských zemí do klíčových strategických schopností a
rozhodujících činitelů, vyvinutých či zakoupených v rámci
společných evropských rámců spolupráce. Zadruhé povzbudit
společné akvizice obranných technologií vyvíjených společně v
rámci EU. Zatřetí působit na členské státy v tom směru, aby více
sblížily a zjednodušily svoje procedury týkající se exportních
kontrol ohledně produktů obranného průmyslu.

© EC

V neposlední řadě se Komise ve svém dokumentu soustředí na
oblast hybridních hrozeb. V této oblasti se má do roku 2023 provést
identifikace slabin současného systému. Následovat bude vydání
„hybridního manuálu“ (hybrid toolbox), jakéhosi katalogu

Ze současných nástrojů a iniciativ má pro budoucnost evropské
obrany a bezpečnosti zásadní význam Evropský obranný fond a
problematika vojenské mobility. Sdělení je příspěvkem ke stále
ambicióznějším cílům Evropské unie na poli obrany a bezpečnosti.
Tím dalším bude Strategický kompas, který bude představen tento
měsíc.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise

Macron: Nastal čas jaderné renesance
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil minulý
týden výstavbu šesti nových jaderných reaktorů. Chce tak
zvýšit dlouhodobou kapacitu země na výrobu energie a
odpovědět tím na tlak raketově rostoucích cen energií. Macron
chce využít jadernou energii ke snížení emisí uhlíku do roku
2050 a přispět k energetické nezávislosti země.
„Nastal čas jaderné renesance,“ řekl francouzský prezident ve svém
proslovu minulý čtvrtek v Belfortu na východě Francie. Vláda by
podle Macrona měla uvést do provozu šest reaktorů nové generace,
přičemž první by měl být hotový v roce 2035. Poté bude mít Francie
možnost postavit dalších osm.

nejdříve rozšířit své kapacity jaderné energie. Dlouho
diskutovanou výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny
Dukovany proto nechce odkládat.
„Je proto naprosto nutné dostat se rychle k vypsání tendru a začít
dělat přípravné práce na to, abychom v roce 2029 mohli stavět,
protože jinak to dopadne opravdu špatně,“ řekl na konci minulého
roku premiér Fiala.

Jaderná energie na vrcholu francouzské politické agendy
Co se týče stávajících reaktorů, země nepředpokládá jejich
uzavření. Výjimkou by byly pouze bezpečnostní důvody. Znamená
to odklon od cíle stanoveného jeho předchůdcem Françoisem
Hollandem, který chtěl snížit podíl jaderné energie v energetickém
mixu země.
Tento krok má přispět k posílení suverenity země a k zajištění
kritické infrastruktury jak Francie, tak i Evropské unie. Macron
vyčlenil na jadernou energii miliardu eur z veřejné podpory na
výstavbu nových malých modulárních reaktorů a zařadil tak
jadernou energii na vrchol francouzské politické agendy.
Před časem také Evropská komise zařadila jadernou energii do
svého taxonomického kvalifikačního systému pro investory, to tím
pádem umožní Francii financovat svůj projekt i z peněz Evropské
unie.
Rychle rozšiřování českých kapacit

Emmanuel Macron

© čtk

Fiala chce tímto zajistit strategickou soběstačnost a cenovou
udržitelnost energií. O postoji k jaderné energii chce dále
vyjednávat se sousedním Rakouskem, které se od toho českého
dlouhodobě liší.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop

Česká republika se také zasadila o označení jaderné energie za
zelený zdroj na půdě Evropské unie. Vláda Petra Fialy chce také co
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Jak by svět měl pomoci africkým zemím v boji s covid-19?
Pandemie covid-19 vedla ke vzniku množství výzev napříč naší
planetou, které se jevily jako nepřekonatelné prostřednictvím
zastaralého přístupu vytvořeného během předchozích
zdravotních krizí. V současné době, poté, co se nemoc šíří
přibližně dva roky, rozvinuté země jako například členské státy
Evropské unie a Spojené státy americké vyvinuly strategie a
především vakcíny za účelem ukončení či alespoň zmírnění
epidemie. Bohužel rozvojové země představované například
četnými africkými státy stále zaostávají za postupným
zlepšováním situace a potýkají se s přetrvávající hrozbou. Mezi
mnoha nezodpovězenými otázkami je i to, jakým způsobem
můžeme zlepšit a podnítit globální spolupráci vedoucí ke
zlepšení zdravotnictví a krizového řízení v rozvojových zemích
v současné době i v budoucnosti.
Zpravodajský portál POLITICO pozval důležité představitelé EU i
Afriky a experty ve snaze formulovat doporučení vedoucí ke
zlepšení koronavirové situace v Africe. Za Unii se debaty zúčastnil
Martin Seychell, náměstek generálního ředitele v oddělení zdraví a
ochrany spotřebitele s rozsáhlým povědomím v oblasti životního
prostředí a farmaceutického průmyslu. Africké experty
reprezentovala Leive Fransonová, poradkyně v oblasti globálního
veřejného zdraví a odbornice na nakažlivá onemocnění, sloužící
mimo jiné pro skupinu G20 a disponující vysokoškolským
vzděláním z medicíny a doktorátem z oboru sociální politiky a
veřejného zdraví. Dalším účastníkem debaty byl Stavros Nicolaou,
spolupracovník PSSA a vysoký činitel farmaceutické společnosti
Aspen Pharmaceuticals zodpovědný za strategický obchodní
rozvoj v Africe. Tento kontinent zastupoval John Nkengasong,
ředitel Africa Centres for Disease Control and Prevention, jenž
poskytnul svůj odborný vhled do situace v Africe.
Debatu zahájila Gayle E. Smithová, působící od roku 2017 jako
výkonná činovnice iniciativy ONE campaign, která dříve
vykonávala funkci koordinátorky pro oblast globální reakce na
covid a zdravotnické bezpečnosti na americkém ministerstvu
zahraničí (US State Department). Poukázala na to, že zatímco
mnoho bohatých zemí je schopno s koronavirem žít, Afrika nemá na
výběr. Africký kontinent má naneštěstí nejnižší průměrnou míru
proočkovanosti obyvatelstva, která v průměru činí přibližně 12
procent, zatímco u rozvinutých zemí se pohybuje okolo 70 procent.
Očkování v Africe dokonce podstoupil pouze každý čtvrtý
pracovník ve zdravotnictví. Leiveová rovněž upozornila na to, že
spolu s pomalým tempem očkování rovněž rychlost růstu HDP
zemí subsaharské Afriky zpomalila na 2,2 %. Afrika potřebuje
nejen okamžitou pomoc, ale i udržitelnou podporu, díky které bude
kontinent lépe připraven na čelení zdravotním krizím v budoucnu.
Za tím účelem Africká unie potřebuje pomoc a podporu, jež by
podle velké části účastníků debaty i podle výzkumu realizovaného
iniciativou ONE campaign měla přijít hlavně ze strany
mezinárodních organizací.
Potřebná pomoc z EU
S vědomím summitu EU-Africká unie, konajícího se 17. únor, měli
téměř všichni diváci v hlavě otázku, jakým konkrétním způsobem
EU hodlá Africe pomoct, zejména ve světle evropského nesouhlasu
s výjimkami z mezinárodní dohody TRIPS, vyjádřeného v říjnu
2020. Tento návrh, podpořený 62 členskými státy Světové
obchodní organizace (WTO), by dočasně pozastavil ochranu práv
duševního vlastnictví ohledně technologií potřebných k prevenci a
léčbě nemoci covid-19. Ačkoli sám nesouhlas s tímto odmítavým
postojem k pozastavení ochrany Martin Seychell nepopřel, uvedl,
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že od roku 2020 se vyvinulo středisko pro transfer technologií a
spíše než napodobování současných vakcín by Afrika měla vytvořit
vakcínu vhodnou specificky pro sebe a svoji situaci. Nadto
Evropská komise podpořila založení centra Světové zdravotnické
organizace pro technologický transfer v Jihoafrické republice a
stále platí závazek Komise přijmout iniciativy k dodávkám vakcín
do zemí subsaharské Afriky a k zakoupení a darování 200 milionů
dávek do Afriky jako celku, čehož bude možné dosáhnout díky
sdílení vakcín. Uznávaje nově zřízenou Africkou lékovou agenturu
(African Medicine´s Agency, zkráceně AMA), Seychell hovořil o
tom, že Evropská léková agentura (EMA) je připravena budovat
partnerství a podpořit nově vzniklou instituci ve snaze stát se plně
funkční. AMA pro Afriku představuje ohromný krok kupředu a
vzhledem k její inspiraci předobrazem v podobě evropské agentury
EMA se věří, že menší africké země budou schopny vybudovat a
posílit svoje národní kapacity v rámci regionálního rámce agentury
podobně, jako učinily mnohé evropské země v souvislosti s EMA.

Globální iniciativa na sdílení vakcín COVAX

© EC

Co se týče multilateralismu, všichni účastníci panelu se ztotožnili s
tím, že je potřeba pomyslně zmáčknout tlačítko „reset“ ve vztahu k
mezinárodním partnerstvím a vzít za své nové globální uspořádání
podporující promyšlenější přístup ke koordinaci a komunikaci tak,
aby se Afrika stala silnější spíše než i nadále závislá. Jakožto šéf
afrického střediska pro prevenci nemocí by John Nkengasong byl
rád svědkem stability a efektivity jak na úrovni této instituce, tak
národa jako celku. Ale aby se tak stalo, těžiště debat se musí
přesunout od financí k detailní diskuzi o programové agendě. Spíše
než posílat do Afriky další a další peníze by bylo užitečnější
stanovit detailní agendu zaměřenou na zlepšování funkčnosti
afrického trhu, podporu africké platformy dodávek (African Supply
Platform), založení pracovního týmu pro africkou pracovní sílu a
mnohé další cíle.
Zlepšení pro všechny
Patrně tím hlavním řešením, které zdůraznil každý z panelistů, byla
potřeba diverzifikovat produkci prostřednictvím lokalizace výroby
v Africe a využíváním afrických kapacit k výrobě a distribuci
vakcín. Diverzifikací produkce – ne pouze v Africe, ale kdekoli – je
možné zajistit, aby žádné země nebyly závislé na někom jiném.
Konkrétní způsob, jak toho docílit, je nechat všechny země platit
„přirážku k pojistnému“ (insurance premium), jak řekl Stavros
Nicolaou z Aspen Pharmaceuticals. To by podle něj umožnilo
vybudovat kapacity pro výrobu vakcín v místech, která nejsou
dobře obsluhována v rámci současného modelu.
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A konečně na globální úrovni je potřeba zapracovat na tom,
abychom překonali sentiment v duchu „Já první,“ který se
vyskytoval v zemích Západu během posledních dvou let. Když
dostali dotaz, zda by toto mělo být učiněno skrze legislativu či
společenské přesvědčování, panelisté se shodli na tom, že se musí
dosáhnout dobrovolné shody a zapojení zemí, aby bylo možné
dosáhnout změny. Nicolaou zdůraznil, že není v naší moci změnit
lidské chování, a proto musíme klást důraz na budování lokálních
kapacit tak, aby nikdo neuvízl v pozici, ve které by byl závislý na
ostatních. Klíčem je dobrovolné zapojení jako během pandemie
AIDS. „Je potřeba uznat, že stabilní Afrika je v geopolitickém
zájmu celého světa,“ uvedl Nicolaou. Dále je potřeba podrobit
revizi některé strukturální slabiny vztahů Afriky nejen s Evropskou

unií, ale s mnoha většími zeměmi, které i nadále činí Afriku
závislou na jiných.
Ačkoli panelisté vyjadřovali silné rozčarování nad několika
posledními roky, bylo možné pozorovat také pocity naděje s
ohledem na budoucnost. Zlepšení je ovšem možné pouze tehdy,
když změníme podobu geopolitického dialogu mezi národy a
budeme společně pracovat na tvorbě silnějších strategií v oblasti
ochrany zdraví v méně rozvinutých regionech, jako je Afrika.
Autor: Jessica Reilly, psáno pro Euroskop

Společný program zemí předsednického tria: Co obsahuje?
V roce 2009 Lisabonská smlouva zřídila institut
předsednických trií, aby ochránila efektivitu fungování Rady
Evropské unie. Po dobu osmnácti měsíců tři členské státy plní
úlohu předsednické země, přičemž se v této roli po šesti
měsících střídají. Během tohoto období spolu státy tria
spolupracují na stanovování agendy obsahující cíle a řešení pro
současné i budoucí krize.
Od počátku roku 2022 do poloviny roku 2023 trio zahrnuje Francii,
Českou republiku a Švédsko. Během posledních dvou let byla
Evropa společně se zbytkem světa zasažena několika krizemi,
vytvořenými a zhoršenými v důsledku pandemie covid-19.
Společnost a občané Evropy kvůli pandemii utrpěli závažné ztráty,
a proto bude předsednické trio usilovat o pokračování v činnosti
Konference o budoucnosti Evropy zahájené v roce 2021 tím, že dají
občanům větší slovo v záležitostech týkajících se EU a
implementují jejich doporučení v oblastech, kde to bude vhodné.
Mimoto budou všechna tři předsednictví neústupná ve snahách o
posilování Evropské demokracie a sdílených hodnot, konkrétně
prostřednictvím médií a postupu proti kybernetickým hrozbám a
dezinformacím v souladu s Akčním plánem evropské demokracie
(European Democracy Action Plan). Trio je odhodláno chránit
svoje občany a jejich bezpečí a za účelem toho plánuje každých 510 let přijímat plány bojující proti všem formám diskriminace tak,
aby byla lépe chráněna LGBTIQ komunita, znevýhodněné osoby,
lidé odlišné rasy, lidé židovského původu i děti, které by jinak čelily
riziku zneužívání.
Důležité je zachování volného pohybu v Schengenu

V rámci zajišťování bezpečnosti si všechna předsednictví přejí
prosazovat volný pohyb v schengenské zóně, avšak současně
posílit unijní postup proti terorismu a organizovanému zločinu.
Tudíž je jejím cílem nalézt shodu nad legislativní dohodou, která
umožní soudním orgánům přístup k elektronickým databázím a
posílí elektronizaci justice.
Protože svět pokračuje v adaptaci na výzvy a komplikace vyvolané
pandemií, předsednické trio drží ekonomický růst a udržitelný
rozvoj v popředí svého programu. Zaprvé trojice zemí plánuje
prosazovat centralizovanější přístup k jednotnému trhu
odstraněním nepotřebných překážek a vytvářením evropské
průmyslové politiky vhodné pro budoucnost. Předsednické trio je
přesvědčeno, že toto je možné pouze prostřednictvím vytvořením
průmyslu šetrného ke klimatu, ale zároveň globálně
konkurenceschopného, čehož by se mělo dosáhnout
prostřednictvím implementace unijní strategie malých a středních
podniků pro udržitelnou a digitální Evropu (EU SME Strategy for a
sustainable and digital Europe).
Ohledně digitální transformace trio hodlá rozvíjet superpočítače,
databázové systémy fungující na bázi blockchain, umělou
inteligenci a další za účelem ochrany práv a bezpečí občanů.
Zároveň země tria chtějí učinit zásadní pokrok v souladu se
sdělením Komise „Digitální kompas 2023“ (2023 Digital
Compass).
Program zahrnuje výrazný pokrok v digitální transformaci a
vesmírné politice
Další priority v oblasti ekonomiky představují posílení
hospodářské a měnové unie a rozvoj silnějších a
konkurenceschopnějších evropských finančních trhů. Pro státy tria
je primárním cílem dotažení klíčových unijních projektů, jako je
dokončení bankovní unie a implementace evropského vesmírného
programu (EU Space Programme).
Dále jsou země předsednického tria odhodlány posílit výzkum a
vzdělávání v Evropské unii i okolních regionech. Klíčovými kroky
v tomto směru budou pokračující diskuze o spuštění evropského
výzkumného prostoru (European Research Area) a rovněž podpora
rozvoje evropského vzdělávacího prostoru (European Education
Area). Předsednické trio přisuzuje též vysokou prioritu oblastem
ochrany spotřebitele, evropské kultury a obnovy turistického
ruchu. Předsednické země rovněž chtějí sladit zájmy členských
zemí s cíli regionálního a územního rozvoje, neboť to pokládají za
velmi důležité pro ekonomický růst.

Ursula von der Leyenová a Emmanuel Macron
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Pokud jde o oblast za hranicemi EU, předsednické trio zůstává
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zavázáno cíli zachovávat zdravé zahraniční vztahy a prosazovat
hodnoty bezpečnosti a rovnosti. Země tria mají v úmyslu plně
implementovat Akční plán pro lidská práva a demokracii,
Genderový akční plán III a stejně tak agendu „Ženy, mír a
bezpečnost“ (Women, Peace and Security Agenda), aby chránily
ženy a napomohly genderové rovnosti v mezinárodním měřítku.
Velké výzvy představují dopady covidu a změna klimatu
Předsednické země též usilují o prosazování přístupu „Týmu
Evropa“ za účelem lepšího zvládnutí mezinárodních výzev, jako je
globální obnova po krizových situacích představovaných například
současnou pandemií, dále boj proti klimatické změně a další postup
v technologickém pokroku. Trio pokládá klimatickou diplomacii za
jeden z klíčových aspektů zahraniční politiky a důležité téma
budoucích summitů. Francie, Česko a Švédsko budou rovněž
pracovat na zkvalitnění veřejné diplomacie a strategické
komunikace členských států.
Kromě toho, jelikož obchod představuje středobod budoucnosti
globalizace a prosperity, předsednické země plánují reformovat
mnoho součástí Světové obchodní organizace (WTO)
prosazováním společné obchodní politiky a ambiciózní agendy v
oblasti volného obchodu. Chtějí také rozvíjet rovnoprávná
partnerství s třetími zeměmi, která povzbudí evropské ekonomické
a environmentální cíle pro budoucnost.
Třebaže se trojice zemí bude snažit o posílení
zahraničněpolitických vztahů všeobecně, speciálně se zavazují ke
zlepšení svých vztahů se sousedy z oblasti západního Balkánu,
důkazem čehož je konání nadcházejícího summitu o zlepšení
komunikace a ekonomického pokroku v tomto regionu. Dále chce
trio naplnit sliby učiněné na summitu zemí Východního partnerství
v roce 2021 a bude mít rovněž za cíl spolupráci s Tureckem a
zejména zeměmi Evropského hospodářského prostoru.
Ze zahraničních partnerů se trio zaměří na Balkán, Afriku i
transatlantické vztahy
V návaznosti na důležité summity a závěry Rady z roku 2021 trio
společně s USA implementuje Společnou transatlantickou agendu
(Joint Transatlantic Agenda), stejně jako prohlášení EU-Indie (EUIndia Statement) a Strategii Evropské unie pro spolupráci v indopacifickém regionu (EU Strategy for Cooperation in the IndoPacific). Mimoto, v souvislosti s Afrikou, se již v únoru 2022
uskutečnil summit EU-Africká unie, který oba kontinenty sjednotil
ve směřování k míru a stabilitě. Protože rozvoj mezinárodních
vztahů a humanitárních snah má velký význam pro všechny tři
© Wikimedia
Commons
předsednické země, hodlají implementovat
Nástroj pro
sousedství a
rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) za účelem ještě
výraznějšího rozvoje mezinárodních partnerství. Ruku v ruce s tím
předsednické země budou rovněž naplňovat Agendu 2030 a
souvisejících sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable
Development Goals).

Jedinou cestou k zajištění udržitelného rozvoje je samozřejmě
ochrana životního prostředí, což je také důvodem, proč je
předsednické trio obzvláště zavázáno k cíli omezit změnu klimatu a
stát se klimaticky neutrálními do roku 2050. Jeden z mnoha kroků,
jež hodlají za tím účelem učinit, představuje pokrok v realizaci
balíčku „Fit for 55“ směřujícího k naplnění cílů Pařížské klimatické
dohody, stejně jako posun ve věci všech legislativních návrhů, v
nichž je ještě zapotřebí dokončit vyjednávací proces s Evropským
parlamentem.
K prosazení pokročilých unijních klimatických cílů vázaných k
roku 2030 trio plánuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie
podněcováním udržitelných produktů a bioekonomiky a podporou
nižšího zdanění energetických produktů. V souladu s těmito cíli je
předsednické trio zavázáno k ochraně druhové rozmanitosti a k
udržitelnému zemědělství. Předsednické země zavedou strategii
Evropské unie v oblasti biodiverzity a lesního hospodářství za
účelem ochrany ekosystémů a přechod k potravinovým systémům
přívětivějším k přírodě prostřednictvím nové farmářské strategie
„Farm to Fork“ a revidované společné zahraniční politiky.
Země tria chtějí posílit připravenost na budoucí zdravotní
krize
Aby se podařilo vytvořit spravedlivější a zdravější Evropu,
předsednické trio považuje za mimořádně podstatné opětovně
vystavit Evropský pilíř sociálních práv, jenž bude nejen prosazovat
sociální inkluzi, nýbrž rovněž zlepší mnoho aspektů pracovního
trhu a vzhledem k demografickým faktorům pomůže učinit
pracovní sílu různorodější, rovnoprávnější a inkluzivnější. Aby se
podařilo dosáhnout zlepšení v oblasti veřejného zdraví,
předsednické trio má mnoho iniciativ v čele s tzv. „one health
approach,“ jež mají zaručit lepší ochranu zdraví občanů EU a
zkvalitnit připravenost na budoucí zdravotní krize. S ohledem na
současnou globální nouzovou situaci se úsilí soustředí na to, aby
vakcíny proti covid-19 byly dostupnější a aby došlo k naplňování
akčního plánu Evropské unie pro oblast antimikrobiální rezistence.
V neposlední řadě předsednické trio klade velký důraz na hrozbu
zvýšené globální nestability, proti níž chtějí země tria postupovat
prostřednictvím zlepšených opatření v oblasti bezpečnosti a
obrany. Od března letošního roku trio i ostatní členské státy
zavedou Strategický kompas, který posílí evropskou bezpečnost
například s ohledem na krizové řízení. Předsednické země navážou
intenzivnější komunikaci a spolupráci s misemi a operacemi
společné bezpečnostní a obranné politiky a zajistí využívání
Evropského mírového nástroje (European Peace Facility).
Předsednické trio věří, že do začátku léta 2023 dosáhne plného
naplňování civilní části Kompaktu Společné bezpečnostní a
obranné politiky (CSDP Compact), čímž výrazně zlepší civilní
bezpečnost a obranu zemí Evropské unie pro budoucí léta.
Autor: Jessica Reilly, psáno pro Euroskop

Čeští experti zveřejnili desatero pro lepší porozumění a čelení dezinformacím
Dezinformace jsou v třetí dekádě probíhajícího tisíciletí
všudypřítomným fenoménem. Jejich frekvence výskytu i míra
sofistikovanosti narůstá, a i z toho důvodu ve spektru
bezpečnostních hrozeb zaujímají stále výraznější místo.
Dezinformace jsou jednak hrozbou samy o sobě, jednak zesilují
jiné hrozby a prohlubují krize (o čemž jsme se mohli přesvědčit
během pandemie covid-19). Potřeba na problém dezinformací
adekvátně a promptně reagovat je proto zcela zřetelná.
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Skupina českých výzkumníků z několika institucí proto zveřejnila
desetibodový kodex pojmenovaný Desatero pro lepší
porozumění a čelení dezinformacím. Jeho jednotlivé body by
měli mít na paměti všichni, kdo se s dezinformacemi setkají. Pod
desatero jsou podepsáni pracovníci think-tanku Prague Security
Studies Institute, dále analytici z Asociace pro mezinárodní otázky i
ze společnosti STEM a v neposlední řadě rovněž představitelé
Ústavu mezinárodních vztahů a programu mediálního vzdělávání
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Transitions.
První bod desatera zní: „Dezinformace nejsou pouze
bezpečnostní problém.“ Výzkumníci poukazují na to, že
dezinformace jsou pojmem, jenž má mnoho dimenzí a přesah do
více oblastí, a tak je k nim zapotřebí i přistupovat. K debatě o
dezinformacích tedy nestačí zvát pouze experty na oblast
bezpečnosti a médií, nýbrž je nutné zahrnout například i sociology,
psychology a filozofy.

dezinformacím čelit. Je proto vhodné potřeby společnosti průběžně
zjišťovat a nabízet adekvátní osvětové a vzdělávací služby.
Šestý bod desatera zdůrazňuje, že „čeští politici musejí brát
problém dezinformací vážně.“ Obecná prohlášení nestačí, politici
musí svoji rétoriku doplnit činy v podobě přijetí komplexní
strategie pro řešení problematiky dezinformací. Nutné je na účel
řešení tohoto problému rovněž alokovat větší množství finančních
prostředků.
Další bod desatera se týká komunikace ze strany státu: „Stát musí
zlepšit svou komunikaci.“ Její charakter musí být srozumitelný a
transparentní, a to i za normálního režimu a ne pouze během
krizových situací. Autoři desatera vybízí dále rovněž k tomu, aby
komunikace ze strany státu neměla pouze reaktivní povahu, ale
zároveň dokázala předjímat témata, která mohou být potenciálně
polarizující či radikalizující (autoři desatera jako konkrétní příklad
uvádí evropský balíček opatření v oblasti ochrany klimatu Green
Deal). Stát za tím účelem musí navazovat partnerství s představiteli
soukromé sféry, akademického sektoru, médií a neziskových
organizací. V neposlední řadě signatáři desatera apelují i na to, aby
se zástupci státu inspirovali dobrou praxí ze zahraničí.

© Pixabay.com

Ve svém druhém bodu desatero uvádí: „Konstruktivní debata
vyžaduje srozumitelné pojmy.“ Pojmy jako dezinformace,
misinformace či fake news jsou ve veřejném diskurzu často užívány
zaměnitelně, byť jejich význam totožný není. Aby byla debata o
problematice dezinformací přínosná a konstruktivní, je nezbytné
nalézt shodu nad pojmoslovím. Terminologie pak musí být všemi
aktéry používána jednotně a srozumitelně, zejména při jejich
osvětovém působení vzhledem k veřejnosti. Signatáři desatera
nabádají k návratu k zavedeným českým výrazům jako mylná
informace, neověřená informace, domněnka či pomluva.
Zatřetí je podle odborníků nutné si uvědomit následující: „Lidé
důvěřují dezinformacím z různých důvodů.“ Nepravdy,
dezinformace a konspirační teorie jsou velmi rozšířený jev a věří
jim nemalá část obyvatel. Proto je dle odborníků nutné mít na
paměti, že lidé, kteří dezinformacím věří, nepředstavují jakoukoli
homogenní skupinu, nýbrž jsou velice odlišní z hlediska kategorií
jako věk, ekonomický status či vzdělání. Společný faktor je spíše
možné spatřovat v nespokojenosti s vlastním životem,
společenským postavením či budoucími vyhlídkami. Porozumění
motivací, kvůli nimž lidé dezinformacím důvěřují, je klíčem k
tomu, aby osvěta byla účinná.
Čtvrtý bod desatera konstatuje: „Popularita dezinformací souvisí
s úpadkem důvěry k institucím.“ Popularita dezinformací má
více příčin a jednu z nich představuje eroze důvěry v tradiční
instituce a média. K tomu, aby se vliv dezinformací omezil, tedy
nestačí jen jejich důsledné vyvracení, nýbrž je nutné vyvíjet
dlouhodobé úsilí směrem k posilování důvěry v instituce a
nezávislá média.
Zapáté desatero uvádí: „Češi mají o problematice dezinformací
pouze vágní povědomí a nevědí, jak se jim bránit.“ Podle
průzkumů česká veřejností ví o existenci dezinformací. Nerozumí
ovšem mechanismu ani motivacím šíření, ani potenciálním
dopadům. Slabá zůstává rovněž informovanost o tom, jak
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Osmý bod společného prohlášení expertů se rovněž odvíjí okolo
role státu, tentokrát ohledně vymáhání práva: „Stát musí důsledně
vymáhat právo v online prostoru.“ Je potřeba skloubit zachování
charakteru internetu jakožto svobodného prostoru se schopností v
tomto prostoru efektivně vymáhat platnou legislativu. Konkrétně je
potřeba vyvodit odpovědnost v případě šiřitelů nenávisti či
poplašných zpráv. Autoři desatera ovšem zdůrazňují, že svoji
odpovědnost si musí uvědomovat rovněž samotní výzkumníci,
zástupci médií i státu. Ti by označení „dezinformace“ měli užívat
pouze v odůvodněných případech a vznesou-li vůči jakémukoli
obsahu toto obvinění, měli by jej podpořit daty a precizní
argumentací.
Devátý bod desatera se obrací k nadcházejícímu českému
předsednictví v Radě EU: „Regulace sociálních platforem by
měla být klíčovým úkolem pro české předsednictví Rady EU.“
Autoři desatera spatřují přímou souvislost mezi regulací sociálních
platforem a omezením šíření dezinformací. Kvalitnější regulace by
rovněž pomohla omezit digitální politickou reklamu. Autoři
desatera nabádají k tomu, aby Česko hrálo aktivnější roli při
projednávání této problematiky na půdě evropských institucí a
zaměřila se na toto téma během svého nadcházejícího předsednictví
v Radě EU. „Cílem českých představitelů by mělo být posílení
postavení běžného představitele vůči sociálním platformám, ale
také maximální možná míra jejich transparentnosti,“ uvádí
odborníci.
Poslední, desátý bod se opět týká celkového přístupu k
dezinformacím: „Dezinformace jsou závažnou ale nikoli
neřešitelnou výzvou.“ Odborníci připouští, že dezinformace jsou
komplexní výzvou, kterou v dohledné době nebude možné zcela
vyřešit. Dodávají ovšem, že v současné době státní instituce,
občanská společnost, akademická sféra i média disponují nástroji
umožňujícími omezení negativních dopadů dezinformací na
společnost a životy občanů.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop
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Eurozprávy z regionů
Zúčastněte se soutěžního online kvízu of Francii
Při příležitosti francouzského předsednictví v Radě EU si pro
Vás Eurocentrum a Europe Direct Jihlava připravilo online
kvíz zaměřený na Památky a zajímavosti Francie.
Soutěž probíhá od 2. 3. do 31. 3. 2022.
Tematickými cenami budou odměněni tři soutěžící s nejvíce
správnými a originálními odpověďmi.
Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

Udržitelný bytový design očima mladých
Mladí lidé se pod křídly Centra pro podporu podnikání a
zaměstnanosti v Havířově rozhodli upozornit na problematiku
současné konzumní společnosti, která neustále produkuje nové
a nové zboží. V rámci projektu „Reuse show room“ tak
vytvořili dva showroomy, které mají za cíl propagovat
upcykling a udržitelný bytový design, a to právě pomocí
renovace nábytku, který by jinak skončil na skládce.

Projekt byl realizován v rámci programu Evropský sbor solidarity,
který je financován Evropskou unií. Dovolte nám představit
krátkou pohádku, kterou v rámci projektu napsala Kateřina, aby
děti upozornila na problémy konzumní společnosti a podpořila tak
renovace na místo nových nákupů.
O Opravené židli
Byla jednou jedna židle, která měla dlouhý krásný život. Sedělo na
ni spoustu králů a královen. Stala se součástí mnoho korunovací a
prostě vedla krásný život. Byla naprosto šťastná a myslela si, že
tohle štěstí bude trvat věčně. To se ovšem pletla. Jak čas plynul, den
mnohokrát vystřídala noc a léto zimu, začala židle pomalu stárnout.
Nejdříve se jen trochu rozvrzala, potom se začala viklat úplně, a
nakonec se jí zlomila noha, když si na ni sedl král, který se už nevlezl
do kabátu, jak byl tlustý. Po tomhle už nemohlo židli nic zachránit.
Král se rozhněval a ona skončila na smetišti. Byla naprosto
zničená. Do teď vedla tak krásný život a v mžiku se to všechno
zničilo. Ten den foukal silný vítr a jí byla zima a měla strach.
Neměla kam jít, kam se vrátit a se zlomenou nohou by stejně ani
daleko nedošla. Zkrátka nevěděla, co má dělat. Takhle tam sama
ležela pár hodin a nemyslela si ani, že to, kdy bude zase dobré. Že se
na ni někdo zase posadí a ona bude moct vést normální život.
Najednou však se tam objevil člověk. Úplně obyčejný starý pán. Ten
pán vzal židli do náruče a odnesl ji s sebou domů. Tam ji začal
pomalu dávat dohromady. Kousek po kousku ji začal opravovat.
Nejdříve ji přibil zlomenou nohu, poté utáhnul všechny šrouby a
natřel olejem, aby se už nevrzala, a nakonec ji přetřel novou
barvou, aby byla zase krásná. Židle tomu nemohla ani uvěřit, zase
byla krásná a stála hrdě na všech čtyřech. Byla tomu pánovi
neskutečně vděčná za to, že ji vzal ze skládky a opravil ji. Zase
mohla vést krásný život a dělat to k čemu byla stvořena. Sloužit
lidem k sezení. Teď už na ni sice neseděli žádní králové ani královny,
ale ona byla přesto šťastná. Seděl na ni už jen starý pán, ale ona
byla opravena a mohla dále plnit svůj účel.
- Kateřina Vilendnerová
Autor: Lenka Fonioková, Eurocentrum Ostrava
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Učitelé z Pardubického kraje měli možnost zlepšit si své prezentační dovednosti
pod vedením zkušeného herce

Dne 8. února 2022 proběhl v pardubickém Centru Kosatec
zajímavý seminář Umění sebeprezentace při práci s mládeží v
Pardubickém kraji, pořádaný Domem zahraniční spolupráce,
příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Organizace působí jako národní agentura,
která administruje nejznámější programy podporující
mezinárodní vzdělávání či dobrovolnictví jako Erasmus+ či
Evropský sbor solidarity.

Seminář byl určen pracovníkům s mládeží, tedy zástupcům
neziskových organizací a škol z Pardubického kraje. Dům
zahraniční spolupráce zprostředkoval seminář jako příležitost
zlepšit si řečnické dovednosti a naučit se komunikovat efektivně a
s lehkostí k většímu počtu mladých posluchačů. První část školení
byla zaměřena na nonverbální komunikaci účastníků i mládeže, se
kterou pracují. Druhá část byla věnována zvládání komunikace a
technikám, díky kterým lze udržet pozornost mladých lidí. Celé
školení bylo pod vedením zkušeného herce Zdeňka Stejskala.
V rámci školení byly účastníkům rovněž představeny příležitosti a
možnosti programu Erasmus+ mládež a Mgr. Lucie Boukalová z
Eurocentra Pardubice přiblížila, jakých dalších možností lze jako
učitel či pracovník s mládeží využít. Eurocentrum Pardubice je totiž
partnerem Evropské informační sítě pro mládež EURODESK, jež
seznamuje mladé lidi s možnostmi studia, práce, stáží i
dobrovolnictví nejen v zemích EU.
Autor: Eurocentrum Pardubice

Křížovka
Zábava s Eurolisty
1) Město, ve kterém byla zahájena Konference o
budoucnosti Evropy
2) Iniciátor Konference o budoucnosti Evropy
3) Smlouva schválená místo Smlouvy o Ústavu pro
Evropu
4) Na platformě Konference o budoucnosti Evropy je
napsáno: „Zjistěte, s jakými nápady přicházejí lidé po celé
Evropě, a zapojte se do ...”
5) Bývalá (do února 2022) náměstkyně pro řízení Sekce
pro evropské záležitosti
6) Počet českých europoslanců je ... jedna
7) Podcast Euroskopu se jmenuje „Věcně o ...”
8) Platforma, na které najdete podcasty Euroskopu
9) Digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy
10) Vztah podle zásady „jak ty mně, tak já tobě”
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Skrývačky
Pozvánka na soutěže k předsednictví ČR v Radě EU
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Eurocentra jsou informační místa zřizovaná Odborem komunikace o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s
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
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