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Milé čtenářky, milí čtenáři,
říjnové zasedání unijních lídrů přineslo dlouho vyjednávanou shodu na opatřeních proti vysokým cenám 
energií. Série dohodnutých kroků má snížit ceny energií, zajistit bezpečnost dodávek a omezit spotřebu. 
Evropská komise vydala každoroční zprávu o stavu integrace západního Balkánu a na seznam zemí 
s kandidátským statusem nově přibyla i Bosna a Hercegovina. O tom všem a i dalších tématech se dočtete 
v listopadových Eurolistech, které právě držíte v ruce! V druhé části vám již tradičně přinášíme přehled 
aktivit pořádaných regionální sítí Eurocenter. Závěr patří rubrice Zábava s Eurolisty, ve které si tentokrát 
můžete ověřit své znalosti o Maastrichtské smlouvě.
Příjemné čtení!                   Barbora Novotná, editorka

Lídři zemí EU se shodli na opatřeních proti vysokým cenám energií

© Evropská rada

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie 
se 21. října v rámci zasedání Evropské rady 
shodli na opatřeních proti vysokým cenám 
energií. Po zhruba desetihodinovém jednání 
to oznámil předseda Evropské rady Charles 
Michel. Série dohodnutých kroků má podle 
něj snížit ceny energií, zajistit bezpečnost 
dodávek a omezit spotřebu. Lídři podpořili 
d o b ro v o l n é  s p o l e č n é  n á k u p y  p l y n u 
či mechanismus cenové korekce v případě 
m i m o ř á d n é h o  z d r a ž e n í .  P ř í p a d n é 
zastropování ceny plynu, na něž mají členské 
země stále různé názory, spojil summit 
se splněním několika podmínek.

„Pevně věřím, že výsledky této dohody pocítíme 
velmi brzy,“ prohlásil Michel po jednání.

Lídři podpořili všechny tři body návrhu

Debata šéfů členských zemí vycházela 
z říjnového návrhu Evropské komise, která 
s cílem zmírnit současnou energetickou krizi 
navrhla mimo jiné zahájit společné nákupy 
plynu, vytvořit mechanismus nouzového 
omezení ceny plynu nebo přijmout pravidla 
solidarity mezi členskými zeměmi. Lídři 
se shodli na podpoře všech tří bodů a vyzvali 
komisi, aby urychleně přišla s konkrétními 
řešeními všech tří bodů. Kolektivní nákupy 
plynu mají být podle nich dobrovolné s výjimkou 
plnění 15 procent objemu plynových zásobníků, 
jehož se mají týkat povinně.

Dohodu komplikoval zejména spor o stanovení 
maximálních cen plynu, které požaduje většina 
unijních států, mají však o něm často různé 
představy. Zejména Německo pak cenový strop 
stále odmítá. Lídři nakonec jeho případné 
zavedení podmínili předcházející analýzou 
finančních dopadů a tím, že nepovede ke zvýšení 
spotřeby plynu. Splnění těchto a dalších 
stanovených podmínek může podle odhadů 
unijních činitelů jeho uvedení do praxe výrazně 
oddálit.

Von der Leyeonvá: „Máme dobrá vodítka, 
abychom dále pracovali na otázce cen energií”

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der 
Leyenové lídři během summitu hovořili o dvou 
různých variantách cenového stropu. Jeden 
by se týkal plynu využívaného k výrobě 
elektřiny, druhý virtuálního uzlu Title Transfer 
Facility (TTF), který je pro ceny plynu 
v EU rozhodující.

Lídři také chtějí, aby EU zkraje příštího roku 
stanovila nový referenční cenový index plynu, 
který by lépe odpovídal současné situaci na trhu 
než právě TTF. Ten je podle nich reprezentativní 
pro plyn proudící potrubím, v současnosti však 
již v Evropě převládá zkapalněný plyn LNG.

„Nyní máme velmi dobrá vodítka, abychom dále 
pracovali na otázce cen energií,“ prohlásila von 
der Leyenová. Komise podle ní představí 
své návrhy ministrům energetiky příští úterý.

Autor: Euroskop.cz

© Evropská rada



KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled 

seminářů, přednášek a dalších 
akcí naleznete na 

webových stránkách 
jednotlivých Eurocenter.

BRNO

Dezinformace v dobách 
války
Kdy? 28.11.

Viz web EC Brno

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Seminář: Dotace EU 
a projektové řízení 2022 
Kdy? 28. 11. 2022, 9:00 – 
16:00
Kde? U Zimního stadionu 
1952/2, 370 01, České 
Budějovice

Seminář: Dotace EU 
a finanční řízení 2022 
Kdy? 29. 11. 2022 9:00 – 
16:00
Kde? U Zimního stadionu 
1952/2, 370 01, České 
Budějovice

Dezinformace v dobách 
války
Kdy? 6.12.

JIHLAVA

Dezinformace v dobách 
války
Kdy? 30.11.

KARLOVY VARY

Vernisáž výstavy fotografií 
soutěže Já Evropan
Kdy? 17.11.2022, 16 hod.
Kde? podchod u galerie 
Supermarket WC, náměstí 
Republiky, Karlovy Vary

Seminář dotačních 
příležitostí se zaměřením 
zejména na podnikání a 
průmysl
Kdy? 1.12.2022, 9 - 13 hod.
Kde? Krajská knihovna 
Karlovy Vary
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Evropská komise minulý týden přijala balíček 
týkající se rozšíření na rok 2022, v něm 
podrobně posoudila aktuální stav a pokrok, 
jehož dosáhly státy západního Balkánu 
a Turecko na cestě k Evropské unii. Mezi 
nejvýraznější změny plynoucí z letošního 
balíčku jednoznačně patří návrh Komise 
na udělení kandidátského statusu Bosně 
a Hercegovině, která se o přijetí do Evropské 
unie formálně uchází od roku 2016.

Balíček týkající se rozšížení je každoročně 
zveřejňován Evropskou komisí. Přesněji jde 
o soubor dokumentů, který vysvětluje politiku 
rozšiřování EU za hodnocení konkrétního 
pokroku, kterého kandidátské země a potenciální 
kandidáti v naplňování přístupových kritorií 
za poslední rok dosáhli. Rovněž předkládá 
návrhy dalšího postupu a doporučující pokyny 
k reformním prioritám.

Komise doporučuje status kandidátské země 
pro Bosnu a Hercegovinu

Bosna a Hercegovina formálně o vstup 
do Evropské unie požádala v role 2016, 
potenciálním kandidátem je již od roku 2003. 
I  přes pomalý postup v plnění reforem 
a legislativních úprav nutných k bosenskému 
vstupu do Evropské unie nyní z Komise přišlo 
doporučení k udělení kandidátskému statusu. 

Co znamená status kandidátské země?

K udělení kandidátského statusu dochází tehdy, 
když je zájemce o členství připraven ke vstupu 
do EU. Jinak řečeno, kandidátskými zeměmi 
jsou ty, které podaly přihlášku a ta byla následně 
formálně přijata členskými státy.  Poté 
kandidátská země zahajuje formální přístupová 
vy j ednáván í ,  k t e r á  vedou  ke  sp lněn í 
přístupových kritérií a vstupu do EU. V současné 
době jsou kandidátskými zeměmi Severní 
Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko, 
Albánie, Moldavsko a Ukrajina.

Výročn í  zpráva  kons ta tu je ,  že  Bosna 
a Hercegovina se momentálně nachází mezi 
“politickou bouří“ a „legislativním patem“ 
a poukazuje na nedostatečný pokrok ve většině 
hlavních oblastí.  Již v roce 2019 Komise 
identifikovala 14 klíčových priorit, které musí 
Bosna splnit za účelem zahájení přístupových 
jednání.

Kromě 14 priorit nyní Komise v nejnovějším 
balíčku předkládá osm dalších kroků, které má 
Bosna přijmout. Ty se zaměřují především 
na reformu soudnictví, předcházení střetu zájmů, 
boj proti korupci a organizovanému zločinu, 
správu hranic a migraci, svobodu sdělovacích 

Dne 30. března 2022 přijala předsedkyně Evropské komise 
Ursula von der Leyenová Vysokého představitele pro Bosnu 

a Hercegovinu Šefika Džaferoviće 
© Evropská komise

prostředků, ochranu novinářů a vytvoření 
preventivních mechanismů proti mučení 
a špatnému zacházení.

Podporu pro udělení kandidátského statusu 
Bosně a Hercegovině v létě vyjádřili ministři 
zahraničí pěti středoevropských zemí včetně 
Česka. Zároveň vyzvali, aby se tato otázka 
dostala na pořad jednání říjnového summitu EU. 
Zda se premiéři a prezidenti budou příští týden 
v Bruselu tímto bodem zabývat, není jasné.

Doporučení Komise na udělení statusu 
kandidátské země Bosně a Hercegovině musí 
nyní jednomyslně schválit všech 27 zemí 
Evropské unie.

Pokrok kandidátských států západního 
Balkánu

D a l š í m  z e m í m  z á p a d n í h o  B a l k á n u 
se v přístupových jednáních nedostalo výrazného 
posunu. Šest zemí západního Balkánu se nachází 
v různé fázi integračního procesu. Velká část 
kandidátských zemí západního Balkánu se na 
pomezí přístupových jednání nachází již přes 
jednu dekádu. Naopak například Ukrajina 
a Moldavsko dostaly kandidátský status teprve 
před několika měsíci.  Po několikaleté stagnaci 
debatu o znovunastartování procesu rozšíření 
Unie o západní Balkán v Evropské unii oživila 
především válka na Ukrajině a s tím související 
obavy z možné destabilizace celého regionu.

Co se konkrétních závěrů Komise týče, například 
v případě Černé Hory, která o vstupu vyjednává 
již 10 let, zůstává prioritou celkový pokrok 
v oblasti právního států. V čele Srbska by dle 
Komise  pak měla být vláda, která se pevně 
zasadí o jeho směřování k EU. Naopak Albánie 
dle Komise dosáhla pokroku v ekonomické 
oblasti, prolínání obchodních a politických 
zájmů však nadále bránilo nezávislosti médií 
a kvalitě žurnalistiky.

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Evropská komise vydala zprávu o stavu integrace západního Balkánu 
a doporučila status kandidátské země pro Bosnu a Hercegovinu



České Vánoce 
Kdy? 2.12.2022, 15:30  - 19 
hod.
Kde? Kino Drahomíra, 
Karlovy Vary

viz web Eurocentrum Karlovy 
Vary

PARDUBICE

Rozhoduj o Evropě, 
modelové zasedání institucí 
EU
Kdy? 10. listopadu, 08:30 - 
16:00
Kde? Krajský úřad 
Pardubického kraje

Jak se v Pardubicích vaří 
pivo? (exkurze)
Kdy? 22.11.2022
Kde? Pardubický pivovar

Dezinformace v dobách 
války
Kdy? 2.12.
Kde? Fakulta elektrotechniky 
a informatiky Univerzity 
Pardubice
viz web Eurocentrum 
Pardubice

ÚSTÍ NAD LABEM

Dezinformace v dobách 
války
Kdy? 5.12.

ZLÍN

Dezinformace v dobách 
války
Kdy? 29.11.2022
Kde? Gymnázium TGM Zlín

viz web Eurocentrum Zlín
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Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU podle Eurostatu v minulém roce klesla
Podle průzkumu Eurostatu zveřejněném 17. 
října míra nezaměstnanosti mladých lidí 
ve věku 15-29 let v EU klesla z 13,3 % v roce 
2020 na 13,0 % v roce 2021. Krize spojená 
s pandemií covidu-19 a opatření s ní spojená 
měla na mladé lidi z hlediska nezaměstnanosti 
nepřiměřeně vysoký dopad, a to zejména 
v roce 2020, kdy míra nezaměstnanosti 
mladých lidí vzrostla o 1,4 procentního bodu 
(p.b.), zatímco celková míra nezaměstnanosti 
v EU se zvýšila o 0,4 p.b. V roce 2021 
ale nezaměstnanost mladých lidí klesla (-0,3 
p.b. oproti roku 2020) na míru nižší než 
celková míra nezaměstnanosti (-0,1 p.b., 
ze 7,1 % v roce 2020 na 7,0 % v roce 2021).

Nejnižší míra nezaměstnanosti mladých lidí byla 
v roce 2021 zaznamenána ve východních 
regionech EU včetně čtyř regionů v České 
republice. Region Jihozápad, který zahrnuje 
Jihočeský a Plzeňský kraj, měl dokonce nejnižší 
m í r u  n e z a m ě s t n a n o s t i  m e z i  r e g i o n y 
E U  n a  ú r o v n i  N U T S  2 ,  a  t o  3 , 7  % .

Vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí 
se soustředila v jižní Evropě. Ve 23 regionech 
bylo 30,0 % a více nezaměstnaných z pracovní 
síly ve věku 15-29 let. Na horní hranici tohoto 
rozpětí se nacházelo šest, převážně periferních 
n e b o  o d l e h l ý c h  r e g i o n ů ,  k d e  m í r a 
nezaměstnanosti mladých lidí byla vyšší než 
40 %. Nejvyšší nezaměstnanost mladých byla 
ve dvou španělských enklávách Ceuta (56,0 %) 
a Melilla (41,9 %).

Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 
(13,0 %) byla v roce 2021 téměř dvakrát vyšší 
než celková míra nezaměstnanosti v Unii (7,0 %) 
a vyšší než celková míra nezaměstnanosti osob 
ve věku 15-74 let v každém ze 192 regionů 

úrovně  NUTS 2, pro které jsou k dispozici údaje.

Míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15–29 let za rok 2021 
v regionech NUTS 2.

© Eurostat

V téměř polovině (46,4 %) z těchto 192 regionů 
byla míra nezaměstnanosti mladých lidí nejméně 
dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti. 
Nejvyšší rozdíl mezi těmito dvěma mírami byl 
zaznamenán v rumunském Vestu, kde byla míra 
nezaměstnanosti mladých lidí 3,5krát vyšší než 
celková míra nezaměstnanosti, zatímco relativně 
blízké hodnoty (2,8krát nebo 2,9krát vyšší) byly 
zaznamenány v Basilicatě a Molise v jižní Itálii 
a v belgické provincii Vlaams-Brabant.

Podrobnější informace o nezaměstnanosti 
mladých a jejím poměru k celkové míře 
nezaměstnanosti v EU najdete v kapitole 
věnované trhu práce v regionální ročence 
Eurostatu pro rok 2022.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Česká vláda v Kyjevě: Jednání o poválečné podobě Ukrajiny
Téma měsíce

Český premiér Petr Fiala a ukrajinský prezident Volodymyr 
Zelenskyj na jednání v Kyjevě

© Úřad vlády ČR

Česká delegace v čele s Petrem Fialou jednala 
v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem 
Volodymyrem Zelenskym. Členové obou 
kabinetů jednali především o poválečné 
obnově Ukrajiny a o tom, jak se na ní mohou 
podílet české podniky. Cesta měla také 
vyjádřit jasnou podporu Ukrajině a podpořit 
ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie 
a Severoatlantické aliance. Jednání se stalo 
v pořadí desátým zasedání české vlády 
v zahraničí.

Za zvuků sirén leteckého poplachu do Kyjeva 
přicestovalo osm členů české vlády. Jednání se 
na české straně kromě předsedy vlády Petra Fialy 
zúčastnili ministr vnitra Vít Rakušan, ministr 



EUROLISTY 11/2022 www.eurocentra.cz                           4

práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr zdravotnictví 
Vlastimil Válek, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministryně 
obrany Jana Černochová, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský 
a ministr dopravy Martin Kupka.

Ruské rakety ráno opět mířily na civilní infrastrukturu ukrajinské 
metropole. Pro předsedu vlády Petra Fialu to však byla již druhá 
cesta na území válečné Ukrajiny. Poprvé premiér do Kyjeva odjel 
v březnu, kdy byl součástí vůbec první delegace politiků, kteří 
do Kyjeva po vypuknutí války přijeli. Návštěvu zahájili členové 
vlády v čele s premiérem zastávkou u historického domu, který se 
před dvěma týdny stal cílem ruského ostřelování. „Přijížděli jsme 
tam v situaci, kdy byl Kyjev, stejně jako další ukrajinská města, 
znovu vystaven útokům ze strany Ruska. Měli jsme možnost vidět 
obytné budovy, které byly zničeny při posledních raketových 
útocích. Byly tam oběti na životech. Na tom všem jsme si znovu 
připomenuli, čím ukrajinský národ prochází, co je jeho 
každodenní realita. O to víc je důležitá naše podpora,“ uvedl 
premiér Petr Fiala na twitteru.

Deklarace k euroatlantické perspektivě Ukrajiny

Členové české vlády jednali i s prezidentem Ukrajiny 
Volodymyrem Zelenským. S českým premiérem následně 
Zelenskyj podepsal Společnou deklaraci o euroatlantické 
perspektivě pro Ukrajinu. Dokument obsahuje ujištění, že Česká 
republika bude i nadále s Ukrajinou rozvíjet spolupráci 
či pomáhat Ukrajině při vstupu do NATO a EU. V deklaraci 
byla dále znovupotvrzena česká podpora pro zřízení zvláštního 
tribunálu pro vyšetření zločinů spáchaných během války na 
Ukrajině. Vláda Ukrajiny pak ocenila snaha České republiky o to 
zajistit, aby Ukrajina zůstala mezi hlavními prioritami agendy EU 
během českého předsednictví v Radě EU.

I přesto, že cesta české delegace bylo do posledního detailu 
naplánovanou logistickou operací, došlo i na okamžik 
představující překvapení. Český předseda vlády Petr Fiala 
od ukrajinského prezidenta obdržel státní vyznamenání. 
Konkrétně šlo o řád 1. třídy za mimořádný přínos rozvoji 
ukrajinsko-českých vztahů a spolupráce, ale také za podporu 
nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. „Jsem nejen 
překvapen a opravdu dojat. Nesmírně si vážím této pocty, chápu 
to jako ocenění českému lidu, České republice, tomu, jak 
nesmírné podpoře se u nás Ukrajina těší,“ uvedl Fiala.

Sankce vůči Bělorusku

Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo pozastavení své 
účasti na dohodě o vývozu obilí v bezpečném koridoru v Černém 
moři. Premiér Fiala uvedl, že je přesvědčen, že se Rusko musí 

Návštěvu zahájili členové vlády v čele s premiérem zastávkou u historického 
domu, který se před dvěma týdny stal cílem ruského ostřelování.

© Úřad vlády ČR

dostávat do stále větší izolace prostřednictvím sankcí. Nově však 
zdůraznil, že je nutné zaměřit se také na Bělorusko. „Není možné, 
aby Rusko prostřednictvím Běloruska sankce obcházelo,” 
konstatoval Fiala. Premiér dále uvedl, že diskuse o dalších 
sankcích v EU není dle něj u konce a vzhledem k dalšímu 
porušování mezinárodních dohod ze strany Ruska je nyní nutné 
zvažovat další sankční balíčky. K výroku Petra Fialy se připojil 
i Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, který doplnil, 
že Běloruská ekonomika je s tou ruskou velmi propojená.   

Evropská mise k poválečné obnově Ukrajiny

V ukrajinko-evropských vztazích se doposud odehrály dva 
významné milníku ovlivňující i poválečnou Ukrajinu. V červnu 
2022 získala Ukrajina status kandidátské země EU. V červenci 
letošního roku byl posléze v rámci konference v Luganu 
představen Plán obnovy Ukrajiny, který obsahuje seznam 
projektů v oblasti infrastruktury a bezpečnosti, investice v oblasti 
infrastruktury nebo digitální ekonomiky. Evropská unie přispěje 
v rámci projektu částkou okolo půl bilionu Eur. Zástupci EU 
se v Luganu současně zavázali projevit širší mezinárodní úsilí při 
pomoci Ukrajině. Evropská unie se dostala do role prostředníka, 
jehož cílem není pouze projevit solidaritu, ale také se zasadit o to, 
aby se oba strategické cíle vzájemně doplňovaly. České 
předsednictví v Radě EU přikládá poválečné obnově Ukrajiny 
velkou váhu a zařadilo ji mezi své hlavní priority.

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Přehled evropských vesmírných aktivit za říjen 2022
Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti 
evropského vesmírného výzkumu za měsíc říjen. Výzkum 
vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá 
v současné době stále většího významu. Evropská unie proto 
považuje kosmický výzkum za důležité téma a vynakládá 
velké úsilí na zdokonalování svých kapacit v této oblasti. 

Centrem těchto  snah je  Praha,  kde s íd l í  Agentura 
EU pro vesmírný program (EUSPA). Spolu s agenturou EUSPA 
zajišťuje provoz evropských vesmírných programů Evropská 
kosmická agentura (ESA) – mezinárodní organizace, která 

sdružuje 22 evropských států včetně Česka a funguje 
na mezivládním principu. Její součástí jsou i nečlenské státy 
EU Norsko a Švýcarsko. Agentura provozuje kosmodrom 
v Kourou ve Francouzské Guyaně, odkud startují evropské rakety 
na oběžnou dráhu.

28. 10. 2022

V rámci programu Mars Sample Return agentury NASA a ESA 
vybrali vědci první vzorky hornin z povrchu Marsu určené 
k transportu na Zemi. Program se skládá z několika misí, jejichž 
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cílem je sběr vzorků z povrchu rudé planety a jejich následné 
zkoumání na Zemi. Sběr vzorků na Marsu provádí vozítko 
Perseverance, které od svého přistání v kráteru Jezero v roce 2021 
prozkoumalo více než 13 kilometrů povrchu planety.

20. 10. 2022

Astronomové zkoumající raný vesmír učinili pomocí vesmírného 
teleskopu Jamese Webba, který vznikl v rámci mezinárodní 
spolupráce agentury NASA, agentury ESA a Kanadské vesmírné 
agentury, překvapivý objev. Spektroskopické schopnosti 
Webbova dalekohledu v kombinaci s jeho infračervenou citlivostí 
odhalily kupu masivních galaxií v procesu formování kolem 
extrémně červeného kvasaru. Tento objev má potenciál rozšířit 
naše znalosti o tom, jak se galaxie v raném vesmíru spojovaly 
do vesmírné sítě, kterou vidíme dnes.

Kvasary jsou neobvykle jasná jádra mladých galaxií, kterým 
dodává energii mohutná černá díra. Objekt sledovaný teleskopem 
Jamese Webba je tzv. „extrémně červený“ kvasar, který existoval 
ve velmi raném vesmíru před 11,5 miliardami let a představuje 
jedno z nejsilnějších známých galaktických jader, která byla 
pozorována v tak extrémní vzdálenosti.

19. 10. 2022

Vesmírný dalekohled Jamese Webba zachytil na velmi detailním 
snímku ikonický objekt – tzv. Pilíře stvoření – oblast, 
kde se v hustých oblacích plynu a prachu formují nové hvězdy. 
Trojrozměrné pilíře vypadají jako majestátní skalní útvary, ale ve 
skutečnosti jsou tvořeny chladným mezihvězdným plynem 
a prachem. Když se v těchto pilířích plynu a prachu vytvoří uzly 
s dostatečnou hmotností, začnou se hroutit pod vlastní gravitací, 
pomalu se zahřívají a nakonec vytvoří nové hvězdy. Tyto nově 
vzniklé protohvězdy jsou na snímku z kamery NIRCam 
(Near Infrared Camera) Webbova teleskopu mimořádně dobře 
vidět.

Pilíře stvoření nasnímané kamerou NIRCam teleskopu Jamese Webba. Zdroj: 
NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI).

15. 10. 2022

Dne 15. října byla vypuštěna první družice postavená v rámci 
programu agentury ESA Eurostar Neo. Družice nazvaná Eutelsat 
Hotbird 13F byla vyvinuta a postavena výrobcem družic Airbus 
pro francouzského satelitního operátora Eutelsat. Je založena 
na platformě telekomunikačních družic Eurostar Neo, vyvinuté 
v rámci partnerského projektu agentury ESA se společností 
Airbus, jehož cílem je podpořit inovace a konkurenceschopnost 

v evropském kosmickém průmyslu.

Družice byla vypuštěna raketou Falcon 9 spolemčosti Space-X 
z mysu Canaveral v USA v 01:22 místního času (06:22 SELČ). 
Družice je jednou z identického páru, z nichž druhá – Eutelsat 
Hotbird 13G – byla vypuštěna 3. listopadu 2022. Družice by měly 
přenášet přes 1 000 televizních kanálů do více než 135 milionů 
televizních přijímačů.

14. 10. 2022

Astronautka agentury ESA Samantha Cristoforetti se vrátila 
na Zemi spolu s astronauty NASA Kjellem Lindgrenem, Bobem 
Hinesem a Jessicou Watkinsovou, čímž skončila její druhá mise 
na Mezinárodní vesmírné stanici s názvem Minerva.

Samantha Cristoforetti a její kolegové, společně známí jako 
Crew-4, se vrátili na palubě kosmické lodi Crew Dragon 
Freedom společnosti SpaceX, která se od stanice autonomně 
odpojila 14. října 2022 v 18:05 SELČ a ve 22:55 SELČ přistála 
v Atlantském oceánu u pobřeží Floridy. Na Mezinárodní vesmírné 
stanici strávila posádka Crew-4 více než 170 dní.

Přistání kosmické lodi Crew Dragon Freedom v Atlantském oceánu u pobřeží 
Floridy. Zdroj: NASA/Bill Ingalls.

13. 10. 2022

Slovensko se stalo přidruženým členským státem agentury ESA, 
čímž se rozšiřují jeho možnosti spolupráce v oblasti evropské 
kosmonautiky a vesmírného výzkumu. Přidružené členství 
Slovenska vstoupilo 13. října 2022 v platnost na počáteční dobu 
sedmi let.

3. – 6. 10. 2022

Ve dnech 3. – 6. října 2022 proběhl v Praze EU Space Week, 
událost, která přivítala více než 3000 návštěvníků a 150 
přednášejících. EU Space Week organizuje Evropská komise ve 
spolupráci s agenturou EUSPA, ministerstvem dopravy a hlavním 
městem Praha a jeho hlavním cílem je představit současný stav 
a budoucí rozvoj družicových systémů Galileo, EGNOS 
a Copernicus.

V průběhu letošního ročníků EU Space Week byly v pražských 
Holešovicích k vidění ukázky technologií, které unijní družicové 
systémy využívají. Uskutečnila se také řada doprovodných akcí 
a představení příležitostí pro rozvoj vlastních nápadů na 
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kosmické aplikace a možnosti získání podpory pro jejich 
překlopení do praxe.

Autor: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Zdroj: ESA, EUSPA, NASA, Unsplash

Zasedání Vojenského výboru Evropské unie
Ve dnech 24. a 25. října se v Bruselu konalo zasedání 
Vojenského výboru EU na úrovni náčelníků generálních 
štábů.

© Rada EU

Náčelníci generálních štábů zdůraznili, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout zásadních a ambiciózních cílů stanovených ve 
Strategickém kompasu, a zavázali se neprodleně budovat 
vojensky silnou EU, která bude vybavena potřebnými 
schopnostmi.

Pořad jednání zahrnoval veškeré nejnaléhavější otázky v oblasti 
obrany a bezpečnosti, počínaje prováděním kapacity EU 
pro rychlé nasazení, jež je klíčovým vojenským příspěvkem 
k úspěšnému provádění Strategického kompasu. Náčelníci 
generálních štábů rovněž připomněli, že je důležité v brzké době – 
v roce 2023 – zahájit využívání této kapacity v praxi, a umožnit 
tak shromáždění poznatků a případně zajištění vhodné reakce. 
Cílem je i nadále dosáhnout do roku 2025 v souladu 
s  d o h o d n u t ý m i  s c é n á ř i  p l n é  k a p a c i t y  k d e k o l i v 
a kdykoliv samostatně zajistit bezpečnost.

Pokud jde o kapacitu EU pro rychlé nasazení, náčelníci 
generálních štábů jednali rovněž o možnostech, jak posílit 
velitelskou a řídicí strukturu EU, a podpořit tak ambice stanovené 
ve Strategickém kompasu prostřednictvím robustních, 
zabezpečených a komplexních technologických řešení pro oblast 
komunikací. Náčelníci generálních štábů obecně konstatovali, 
že je zapotřebí v součinnosti se všemi našimi partnery podporovat 
společná řešení směřující k dosažení strategické autonomie EU 
a rozvíjet robustní špičkové vojenské schopnosti, jakož 
i strategické podpůrné schopnosti.

V průběhu diskuse s partnery z NATO, jíž byla věnována zvláštní 
část zasedání, náčelníci generálních štábů potvrdili, že jedním 
z ústředních projektů, kterému EU i NATO věnují pozornost, 
je i nadále projekt vojenské mobility. Náčelníci generálních štábů 
znovu zdůraznili, že k adekvátní reakci na rostoucí potřebu zajistit 
bezpečnost a obranu, která je zvláště patrná v kontextu stávající 
agrese Ruska proti Ukrajině, jsou zapotřebí schopnosti a kapacity, 
infrastruktura, jakož i pravidla a postupy, jež jednotkám umožní 
flexibilní a pohotový přesun v rámci celé EU.

Dalším velmi důležitým tématem na pořadu jednání byla 
budoucnost operací a misí SBOP, jimž musí členské státy 
poskytnout dostatečné zdroje a finanční podporu. Náčelníci 
generálních štábů se dohodli na dalším posilování misí a operací 
EU v rámci SBOP a na zvýšení jejich efektivity, k čemuž 
je zapotřebí tyto mise a operace neustále přizpůsobovat, 
přehodnocovat nebo – je-li to nutné – ukončit jejich činnost. 
V tomto ohledu mají zásadní význam vojenská hodnocení, která 
provádějí velitelé přímo na místě a jež je třeba včas a řádně 
využívat jako východisko pro příslušná rozhodování. Náčelníci 
generálních štábů zdůraznili, že všechny budoucí mise a operace 
by měly sloužit strategickým zájmům EU, měly by být skutečným 
přínosem pro místní partnery se zřetelem k jejich konkrétním 
požadavkům a měly by využívat plného potenciálu všech 
nástrojů, kterými EU v rámci SBOP disponuje.

Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, náčelníci generálních štábů 
zdůraznili, že je zapotřebí v tomto regionu i nadále zajistit 
vojenskou přítomnost pod vedením EU na základě výkonného 
mandátu.

Rovněž potvrdili význam nedávno schválené vojenské pomocné 
mise EU na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine), která je 
důležitým krokem na cestě k udržitelnější podpoře ukrajinských 
ozbrojených sil.

Vojenský výbor EU sestává z náčelníků generálních štábů 27 
členských států, které pravidelně zastupují jejich stálí vojenští 
zástupci. Poskytuje poradenství a doporučení Politickému a 
bezpečnostnímu výboru ve všech relevantních vojenských 
záležitostech.

Autor: David Březina, Euroskop.cz

Zdroj: Rada EU

V pondělí 24. října 2022 proběhla v prostorách pražského 
Kongresového centra konference Řešení energetické chudoby: 
Přístup EU a sdílení osvědčených postupů, uspořádaná 
Úřadem vlády ČR ve spolupráci s dalšími institucemi v rámci 
českého předsednictví v Radě EU. Konference si kladla za cíl 
zdůraznit význam sociálního aspektu energetické politiky při 
naplňování klimatických cílů EU a v reakci na válku Ruska 
proti Ukrajině a spojit různé aktéry, aby posílili dialog 

o možných řešeních pro energetickou chudobu v EU. K tématu 
vystoupili zástupci státní správy, Evropské komise, sociálních 
partnerů, akademické sféry a neziskových organizací.

První diskusní panel konference nazvaný „Jak může EU čelit 
hrozbě energetické chudoby? Udržitelná energetická transformace 
EU“ se zaměřil na možnosti, jak mohou EU a členské státy čelit 
hrozbě energetické chudoby, a tím naplňovat zásadu 20 Evropského 

Konference o řešení energetické chudoby: Jak může EU této hrozbě čelit?



pilíře sociálních práv, podle které má každý právo na přístup 
k základním službám dobré kvality, mezi něž patří mimo jiné 
i energie.

V panelu vystoupili René Neděla, náměstek ministra průmyslu 
a obchodu pro sekci energetiky, Elena Donnari z Generálního 
ředitelství pro energetiku (DG ENER) Evropské komise, Stefan 
Bouzarovski, profesor na univerzitě v Manchesteru a Lucie 
Studničná, členka specializované sekce Zaměstnanost, sociální 
věci, občanství v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Neděla: „Kroky, které stát podniká k řešení energetické 
chudoby, je třeba vysvětlovat dotčeným občanům a zasadit 
do kontextu“

Debatu zahájil René Neděla, který stručně představil problematiku 
energetické chudoby, včetně její definice, která by podle něj měla 
být flexibilní, což je důležité pro lepší adaptaci členských států 
na stále se měnící situaci na energetickém trhu. K tomu vysvětlil, že 
na úrovni České republiky je důležitým tématem i snaha 
o definování pojmu „zranitelný zákazník“ a jeho implementaci 
do legislativy.

Dále Neděla zdůraznil, že nejde pouze o definice problémů, ale je 
třeba se soustředit na to, jak současné výzvy v energetice řešit. Navíc 
je podle něj potřeba přijít na to, jak zranitelným zákazníkům a 
zejména starým lidem vysvětlit, proč ceny energií rostou, co stát 
dělá proto, aby situaci řešil a jaký vliv má na tuto problematiku 
celkový kontext a specifika situace.

© Úřad vlády ČR

Donnari: „Reakce na energetickou chudoby vyžaduje 
celospolečenský přístup“

Na Nedělu navázala Elena Donnari, jež na prvním místě vyjádřila 
své potěšení, že tématu energetické chudoby věnuje české 
předsednictví tak velkou pozornost. Připomenula také, že 
v kontextu energetiky není minimálně v posledním desetiletí 
koncept energetické chudoby nic nového. Také zdůraznila, že je 
k řešení energetické chudoby zásadní celospolečenský přístup 
a velmi cenná je práce, kterou dělají subjekty nejblíže 
ke zranitelným občanům, jako například neziskové organizace 
a občanská společnost

Bouzarovski: „Potřebujeme dva typy opatření: sběr dat 
a zprostředkování informací ohroženým skupinám“

Dalším řečníkem byl Stefan Bouzarovski, který přednesl tezi, 
že energetická chudoba není jen podmnožinou klasické chudoby, ale 
jde o multidimenzionální fenomén postavený na neschopnosti 
zajistit pokrytí základních energetických potřeb. Jako jednu 
z oblastí, které není věnována tak velká pozornost, jak by měla, 

   © Úřad vlády ČR

označil sběr dat a informací a uživatelích energií. Přestože 
je informovanost o energetickou chudobou ohrožených skupinách 
zásadní, dat je podle něj v tuto chvíli nedostatek. Jednou z otázek, 
o které bude v dohledné době třeba data sbírat v mnohem 
větším množství, je podle něj energetická chudoba v létě, která se 
liší od vzorců, jenž se objevují v zimě.

Podle Bouzarovskiho také musíme zlepšit sběr dat zejména v oblasti 
bydlení, jelikož energetická účinnost domácností úzce souvisí 
s rizikem energetické chudoby. Opatření v oblasti energetické 
účinnosti v domácnostech jsou však podle něj velice invazivní a je 
tedy třeba najít způsob, jak ohroženým skupinám jejich potřebnost 
srozumitelně zdůvodnit.

Studničná: „Stěžejní není jen nacházet řešení, ale i zajistit jejich 
společenské přijetí“

Poslední účastnicí diskuze byla Lucie Studničná, která zdůraznila 
důležitost sociálního dialogu v otázce řešení energetické chudoby, 
a to jak na úrovni Unie a jednotlivých států, tak na úrovni 
jednotlivých společností. K tomu dodala, že podle Evropského 
hospodářského a sociálního výboru je nutné podpořit kolektivní 
vyjednávání na úrovni pracoviště.

Lucie Studničná se také věnovala tématu uhelných regionů, které 
označila za dobrý příklad toho, že je pro úspěšnou regionální 
tranzici třeba najít řešení na evropské úrovni, a ne pouze na úrovni 
lokální. Na závěr navázala na Stefana Bouzarovskiho a Reného 
Nedělu a shrnula, že k úspěšnému řešení energetické chudoby není 
třeba jen komplexní plán, ale také jeho společenské přijetí.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz
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Eurozprávy z regionů
Erasmus Talks – za poznáním na zelené švýcarské pastviny

Zeptali jsme se Terezy Korvasová z Technické univerzity 
v Liberci, jak se jí líbil její pobyt na Erasmu ve Švýcarsku.

Mohla by ses na úvod trochu představit?

Jmenuji se Tereza, jsem milovníci přírody, běhu, hor, dobré kávy 
a ráda poznávám nové l idi .  Tady a teď studuji  obor 
angličtina/němčina – ráda bych jednou inspirovala, chcete-li 
vzdělávala, budoucí generaci. V loňském letním semestru jsem se 
rozhodla rozšířit si obzory a vycestovala do švýcarského 
St. Gallenu.

Podle čeho sis vybrala tuto destinaci?

To je jednoduché, nemám ráda Bratwurst ani Currywurst- tím mi 
z  výběru vypadlo Německo (smích). Teď ale vážně. Věděla jsem, 
že chci do německy mluvící země a při čtení knihy Heidi, děvčátko 
z hor snila o tom, že budu taky jednou běhat po zelených 
švýcarských pastvinách. Sen se díky Technické unvierzitě v Liberci 
a Erasmu vlastně splnil.

Kdy ses rozhodla využít program Erasmus+ a co jsi pro to 
musela udělat/zařídit? Byla administrativa náročná?

Rozhodnutí se rodilo postupně. Loni jsem uzavřela jednu dlouhou 
životní etapu, kterou byl sport, a hledala nové výzvy. Souhlas 
s mým výjezdem přišel ze studijního oddělení někdy v září. Bylo 
potřeba napsat motivační dopis, prostudovat studijní plány, vybrat 
předměty, podepsat Learning Agreement. Myslím, že na poprvé 
je to vždy nejtěžší, ale díky podpoře studijního oddělení 
zvládnutelné.

Jaké byly tvé první dny po příjezdu?

Skvělé. Od prvního okamžiku jsem se tam cítila jako doma. Díky 
švýcarskému studijnímu oddělení jsem bydlela u mladé učitelky 
na vesnici a tím pádem jsem měla možnost nahlédnout do života 
běžných lidí. I díky tomu byly první dny skvělé. Stihla jsem 
navštívit St. Gallen, podívat se do třídy mé ubytovatelky, poznat její 
kolegy učitele, ochutnat zázvorové pivo i zdolat první skialpový 

vrchol.

Jak se lišil školní systém s tím libereckým a v čem spatřuješ jeho 
hlavní výhody?

Již název napoví mnoho – Pedagogická vysoká škola. Největším 
rozdílem bylo úzké propojení s praxí, studenti již od prvního 
ročníku absolvují praxe na školách. Osobně se mi tento systém moc 
líbil, neboť studenti jsou již od začátku systematicky připravování 
na výkon povolání učitele a hlavně vědí, co chtějí.  I přesto, že jsem 
nebyla domácí studentka jsem měla možnost účastnit se praxí. 
Každou středu jsem docházela do tamní ZŠ, každou středu jsem 
potom skutečně vyučovala. Zpočátku to byla léčba šokem, učila 
jsem se plavat ne v brouzdališti, ale rovnou na širém moři, v reálné 
třídě s dětmi, které nemluvily mým jazykem. Nakonec mě tato 
praxe posunula, jak profesně, tak lidsky a jsem moc vděčná všem 
ze švýcarské univerzity za to, že mi byli trpělivými průvodci.

Jaká byla výše tvého stipendia a výše tvých životních nákladů? 
Stačily ti peníze?

Po odečtení přímých nákladů na ubytování a cestu do školy 
mi zbývalo přesných 80 euro.

Měla jsi čas i na cestování? Líbilo se ti Švýcarsko?

Každý víkend jsme byli někde na horách, jezdit na skialpech, lyžích 
či stanovat. Čtvrtky byly ve znamení více či méně vzdělávacích 
exkurzí, takže jsme navštívili Zürich, Appenzell, prohlédli snad 
všechna muzea v kraji, obdivovali  umění, ochutnali čokoládu i sýr. 
Můj nejdelší výlet byly nakonec tři dny v Zermattu.

Po čem se ti nejvíce stýskalo během pobytu a naopak po návratu 
do ČR? Jaká jedna věc ti chybí ze Švýcarska?

Stýskalo se mi po rodině, nicméně ne více než v Liberci. Dále pak 
po dobré kávě, neboť do Švýcarska ještě nedorazila třetí kavárenská 
vlna a nikdo a nic je nepřesvědčí o existenci jiných kávových 
nápojů než pouze černé kávy se smetanou. Tady mi naopak chybí 
švýcarská otevřenost, kamarádi, hory a debaty ve škole.



EUROLISTY 11/2022 www.eurocentra.cz                           9

Název workshopu „Vyjeď do Evropy!“ mluví za vše, přesvědčit 
mladé lidi, aby využili možnosti výjezdů do zahraničí, které jim 
nabízí Evropská unie. V pořadí již druhý ze série workshopů 
si vyzkoušeli v říjnu studenti Gymnázia a Střední odborné 
školy dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem. 

Dopolední program byl zaměřen na týmovou práci studentů, kteří 
měli za úkol vyhledat co nejvíce informací k mobilitám mladých v 
rámci EU a poté jednu přidělenou mobilitu prezentovat 
ostatním. Studenti vyhledávali informace v propagačních 
materiálech, na webových stránkách nebo se poradili 
s regionálními konzultanty Eurocentra a Eurodesku. 

Poté přišla na řadu výzva pro týmy ve formě prezentace 
vyhledaných informací ostatním účastníkům. Všichni se úkolu 
zhostili výborně a tak jsme slyšeli prezentace týkající se studia 
v zahraničí, dobrovolnictví a výměn mládeže, práce v EU a stáží 
v institucích Evropské unie. Po těsném hlasování byl nejlepším 
týmem vyhlášen tým prezentující studium v zahraničí. V závěrečné 
anketě studenty odpovídali na otázku, co by chtěli v budoucnu 
vyzkoušet, bylo nejvíce zmiňováno studium v zahraničí 
a dobrovolnictví. 

Workshop byl realizován ve spolupráci se sítí Eurodesk. 

Autor: Eurocentrum Ústí nad Labem

Dala sis před odjezdem nějakou výzvu, kterou sis chtěla během 
pobytu splnit?

Užít si to, být otevřená a naučit se koncovky přídavných jmen 
v němčině.

Jaký je tvůj nejsilnější zážitek z Erasmu?

Návštěva International school of Zürich. V rámci čtvrteční exkurze 
jsem díky našemu vyučujícímu navštívil mezinárodní školu 
v Zurichu. Přivítala nás působivá atmosféra. Místo, kde se každý 
den potkává více než 90 národnosti, místo, kde se děti učí o respektu 

k sobě i ostatním. Myslím, že nejvíc na mě zapůsobilo to, že jsme se 
mohli zapojit do aktivit. Mladší děti se na nás dokonce obraceli 
s žádostí o pomoc při řešení úkolů. 

Říká se, že lidé, kteří ze zahraničí přijedou, mají „posterasmus 
depresi”. Měla jsi ji taky?

Ještě se mi nepovedlo ji zahnat.

Díky za rozhovor!

Autor: Eurocentrum Liberec

„Vyjeď do Evropy!“ nabádal workshop pro studenty

Výstavu nazvanou Díky Evropo!, věnovanou projektům 
univerzity podpořeným dotacemi z Evropské unie, je možné 
zhlédnout před budovou Fakulty humanitních studií 
na ul. Štefánikově ve Zlíně.

Výstava je založená na velkoformátových fotografiích a přibližuje 
projekty, které univerzita vybudovala v průběhu let s finanční 
podporou Evropské unie. „Málokdo si uvědomuje, že díky dotacím 
z EU jsme mohli ve Zlíně vybudovat špičková vědecká pracoviště, 
jako Centrum polymerních systémů nebo Vědeckotechnický park 
ICT, pořídit do nich přístrojové vybavení, ale i nakoupit databáze 
pro výzkum a vývoj do knihovny a mnoho dalšího,“ konstatoval 
rektor prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Projekty umožnily univerzitě také vznik zcela nových studijních 
programů (mnohdy unikátních), získání institucionální akreditace 
či rozvoj strategie vědy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

To vše významně přispělo k rozvoji studijního prostředí 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně umožnilo univerzitě aplikovat  
nejnovější vzdělávací trendy či navázat vztahy s vysokými školami 
v zahraničí.

Výstava je volně přístupná.

Autor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Eurocentrum Zlín

Díky Evropo!



Konference a online diskuse na téma Přínosy členství v EU 
pro české univerzity a mezinárodní spolupráci byla připravena 
na 19. října 2022 v sídle rektorátu Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. Zapojili se do ní odborníci z českých vysokých škol 
a zástupce Úřadu Vlády ČR  pan Igor Blahušiak, ředitel sekce 
pro evropské záležitosti, odboru komunikace o evropských 
záležitostech. 

Moderátor Petr Suchoň na své Alma Mater zpovídal pana ředitele 
Igora Blahušiaka především z témat českého předsednictví v Radě 
EU, aktuálních úspěších předsednictví a jeho celoevropském 
kontextu v rámci podpory vědy a výzkumu vysokých škol. 

Na konferenci navazovala prezenční přednáška uznávaného 
ekonoma Ing. Petra Zahradníka, MSc., na téma momentálně 
rezonující  ve společnosti :  Dopady energetické krize 
na ekonomickou situaci v Evropě  a Mgr. Roberta Stojanova, Ph.D., 
z Mendelovy univerzity v Brně, na další aktuální téma, Ukrajinští 
uprchlíci v České republice. 

Konference byla pořádána pod záštitou ministra pro evropské 
záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Autor: Eurocentrum Zlín

Konference Aktuální výzvy českých vysokých škol v evropském kontextu přiblížila také české 
předsednictví v Radě EU

Jak nakupovat ojeté vozy v EU? Posluchačům poradil pardubický seminář

Dne 18. října 2022 proběhla debata na téma Jak na nákup 
ojetých vozů v EU? Akce proběhla v budově Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na konci příspěvku 
a zajímavých tipů a rad nechyběla ani diskuse s posluchači.

Pozvání na seminář přijal Mgr. Ondřej Tichota, DiS. z Evropského 
spotřebitelského centra při České obchodní inspekci, který 

posluchačům doporučil osvědčené weby a poradil, na co si dát 
pozor při výběru a nákupu vozů v zahraničí. Všechny přítomné 
seznámil s aktuálně řešenými případy a upozornil na důkladné 
pročtení obchodních podmínek, dodržení písemné komunikace, 
možnost přítomnosti odborníka na místě určení či uplatnění vratné 
zálohy. Záruku a odpovědnost pak nenesou především online 
zprostředkovatelé nákupů!

Přednášející rovněž upozornil na příliš levné vozy, platbu předem 
bankovním převodem či na falešné přepravní společnosti. I na tyto 
skutečnosti je třeba při nákupu ojetých vozů v zahraničí myslet.

Během přednášky byl kladen důraz na důkladné ověření 
důvěryhodnosti prodejce na webu, což je možné prostřednictvím 
kontroly jména, adresy, obchodních podmínek, dále na základě 
doporučení či recenzí klientů, pomocí nástroje streetview či webu.

Evropské spotřebitelské centrum řeší na 3 000 případů ročně 
se 70 % úspěšností a pomůže zájemcům zdarma.

Autor: Eurocentrum Pardubice

Ve dnech 21. října a 4. listopadu 2022 proběhla školení 
pracovníků Úřadu práce v Pardubickém kraji na krajském 
pracovišti v Pardubicích.

Na semináři vystoupily regionální koordinátorky Eurocentra 
Pardubice s informacemi o činnosti organizace a aktuálními tématy 
o Evropské unii a víceletém finančním rámci. Cílem semináře bylo 
proškolit pracovníky Úřadu práce v Pardubickém kraji 
a zodpovědět následující otázky:

Pracovníci Úřadu práce v Pardubickém kraji byli seznámeni s fungováním EU a jejího rozpočtu
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Zábava s Eurolisty

Řešení rubriky Zábava z minulých Eurolistů

- Jak funguje Evropská unie a její rozpočet?

- Jak je to doopravdy s pomazánkovým máslem, křivými banány a 
zákazem prodeje vysavačů?

- Co je to české předsednictví v Radě EU a jaká je jeho role?

- Kde fondy EU pomáhají?

Nechyběla ani kvízová soutěž o drobné ceny Eurocentra Pardubice.

Autor: Eurocentrum Pardubice

KVÍZ: OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI 29 LET POTÉ.1. listopadu 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva. 

Kde byla podepsána Maastrichská smlouva?
a) V Maastrichtu
b) V Haagu
c) V Praze

Kolik zemí 7. února 1992 podepsalo Maastrichtskou smlouvu?
a) 27
b) 6
c) 12

Jakým dalším názvem nazýváme Maastrichtskou smlouvu?
a) Evropská smlouva
b) Smlouva o Evropské unii
c) Smlouva o vzájemné spolupráci

Která smlouva naposledy revidovala Maastrichtskou smlouvu?
a) Amsterodamská smlouva                                                                    © EC
b) Lisabonská smlouva
c) Niceská smlouva

Která evropská země si z Maastrichtské smlouvy vyjednala tzv. opt out, což mimo jiné zpozdilo její ratifikaci?
a) Dánsko
b) Česká republika
c) Velká Británie

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

1) B                         4) A

2) D                         5) E

3) F                         6) C
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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 

POZVÁNKA: Dezinformace v dobách války 

Co mají společného konflikt v bývalé Jugoslávii a konflikt v Ukrajině? 
Lze hledat paralely mezi minulými a současnými válkami (včetně těch 
informačních)? Jakou roli hrají v konfliktech dezinformace a média? 
Má smysl usilovat o dosažení světské spravedlnosti pro pachatele 
válečných zločinů?

Od začátku krvavého rozpadu Jugoslávie uběhlo v letošním roce již 31 let. 
Od té doby žila velká část Evropy v relativním klidu a to až do února 2022, kdy 
Rusko zaútočilo bezprecedentním způsobem na Ukrajinu. Přijďte 
si poslechnout strhující příběh bývalého vyšetřovatele Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzuro, který vyšetřoval 
válečné zločiny páchané na území Chorvatska doplněný o aktuální poznatky 
na poli dezinformací od Veroniky Krátke Špalkové.

Více informací naleznete na facebookové události.


