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TŘI ROKY ČLENSTVÍ  V EVROPSKÉ UNII

Tři roky členství  v Evropské unii

Třetím rokem našeho členství v Evropské unii Česká republika ztratila postavení naprostých nováčků, protože se 
naše unie rozšířila o dva další členy. Ekonomika naší země prožívá stálý růst, nebývale poklesla i míra nezaměst-
nanosti, což je nepochybným důsledkem našeho plnoprávného zapojení do evropského prostoru. Vstup unie do 
dalšího sedmiletého finančního rámce přináší očekávání masivních investic z operačních programů unie, ale i vy-
sokou zodpovědnost za nepromarnění šance na jednu z největších jednorázových investic do infrastruktury země, 
která se s nástupem dalších nováčků nemusí v takto příznivé konstelaci opakovat.

Přínosy Evropské unie si v racionální poloze nepochybně uvědomuje většina politiků i občanů. Nic na tom nemění 
skutečnost, že v rovině emoční se „Brusel“ často stává otloukánkem v argumentaci politiků, pro které se v domá-
cím etnicky poměrně homogenním prostředí bývá užitečné vymezit se vůči nejrůznějším cizákům a hrát na strunu 
„národních zájmů“ bez ohledu na to, že právě perspektiva fungující unie a soudržné Evropy je pro naše obyvatele 
zájmem zcela prvořadým. Dlouhodobě budou otázky související s ústavním rámcem Evropské unie nebo zakot-
vením občanských práv a svobod respektovaných a vymahatelných napříč celým kontinentem budou pro nás mít důležitější dopad, než 
třeba detaily změn daňových sazeb.

Ideály, ze kterých se dnešní Evropská unie rodila na troskách poválečné Evropy, byly dlouhou dobu podněty vývoje za železnou oponou, 
který se nás v dobách nedávno minulých přímo netýkal. Pro většinu našich občanů jsou i zkušenosti, které je inspirovaly, zkušenostmi 
předcházejících generací, které oni sami nezažili, ani neprožili. Evropský den je příležitostí si připomínat nepochybný úspěch evropské 
myšlenky, stejně jako spoluodpovědnost, kterou za její další osud jako občané Evropské unie dnes držíme i ve svých rukou.

Jiří Zlatuška
předseda Evropského hnutí v ČR

Evropské hnutí v ČR

P. O. BOX 30

Josefská 4

118 01 Praha 1

www.europeanmovement.cz

Jiří Zlatuška
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Evropské dny 2007

Evropský den je v celé Evropě slaven 9. května jako den vyhlášení Schumanovy deklarace. Deklarace se stala pro-
jektem mírového uspořádaní sjednocené Evropy po II. světové válce. 

Nositelem oslav jsou mezinárodní a národní neziskové organizace za podpory Evropské komise a vlád jednot-
livých zemí. Nejvýznamnějším organizátorem je European Movement International (EMI) a národní organizace 
Evropského hnutí. Evropské hnutí v České republice organizovalo, spolupracovalo nebo podporovalo v roce 2007 
řadu významných akcí v České republice s cílem podpořit myšlenky sjednocené Evropy.

Přehled vybraných aktivit Evropského hnutí v rámci projektu „Evropské dny 2006“

    Při příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv uspořádalo ANO pro Evropu, o.s. v Senátu ČR dne 20. března 
2007 mezinárodní konferenci, nad kterou převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. 

Ladislav Říha
místopředseda 

Evropského hnutí v ČR

EVROPSKÉ DNY 2007

    V kulturním a komunitním centru „Slévárna Vaňkovka“ v Brně se konala od 20. 4. do 20. 5. 2007 výstava „50. výročí Římské smlouvy“. 

     V Plzni se ve dnech 23. - 24. dubna 2007 uskutečnila konference „Národní neziskové organizace a fondy Evropské unie 2007-13“ s podti-
tulem „Role nestátních neziskových organizací jako partnera při realizaci fondů EU“. 

     Evropský den v Hradci Králové, který se konal 3. května 2007, byl tentokrát věnován netradičnímu pohledu na pracovní příležitosti v EU, 
konkrétně pohledem Evropské dobrovolnické služby a EURES. 

     Komisař EK pan Leonard Orban se během své pražské návštěvy zúčastnil veřejné diskuse o mnohojazyčnosti, kterou uspořádalo ANO pro 
Evropu, o.s. ve spolupráci se Zastoupení EK v Praze a Eurocentrem Praha. Akce proběhla za účasti veřejnosti 3. května 2007 v Evropském 
domě v Praze. 

    Diskusní večer v Brně se konal dne 9. května 2007 na téma „Historické osobnosti evropského formátu v oblasti průmyslu, obchodu a kul-
tury ve vztahu k moravskému regionu“. 

     Evropské hnutí v České republice letos již po sedmé pořádalo 9. května Evropský den, který se uskutečnil v Praze na pěší zóně u Zlatého 
Anděla. 

     Klub mladých Evropanů, člen Evropského hnutí v České republice, se zaměřil v rámci Evropských dnů na diskusní odpoledne 
se studenty středních škol ve čtyřech regionech: brněnském, zlínském, českobudějovickém a jihlavském. Hlavním tématem 
byla diskuse k evropským otázkám a zejména k otázce pracovních příležitosti s poslanci Parlamentu ČR, poslanci Evropského 
parlamentu a představiteli regionů.
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Evropský den 2007 u Zlatého Anděla

Po celé Evropě se slaví 9. květen jako Den Evropy. Tento den je památný vyhlášením 
Schumanovy deklarace z 9. května 1950, která stanovila základní rámec budoucí společné 
Evropy. 

Evropské hnutí v České republice letos již po sedmé pořádalo Evropský den, který se usku-
tečnil v mnoha městech České republiky. V Praze se s podporou Městské části Prahy 5 
a ZP MV ČR tato akce soustředila na pěší zónu u Zlatého Anděla. 

Hned na úvod krásného odpoledne upoutali pozornost diváky členové Traditional jazz 
studia pod vedením Pavla Smetáčka a tanečního studia POHYB pod vedením paní Hany 
Bartošové. Výtečné jazzové skladby se sólovými party pro klarinet a saxofon byly hlavním 
lákadlem pro kolemjdoucí chodce. Poté návštěvníky Evropského dne 2007 u Zlatého Andě-
la přivítal vicepresident European Movement International pan Edvard Outrata a místosta-
rosta MČ Prahy 5 pan Ing. Petr Horák.

EVROPSKÝ DEN 2007 U ZLATÉHO ANDĚLA
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Následoval zábavný program plný jazzu, soutěží pro děti, který podtrhla další vystoupení 
tanečního studia POHYB. Nejúspěšnější byla pěvecká soutěž pro děti, která se oproti plánu 
několikrát opakovala. Vítězové dostali trička s emblémem Evropského dne 2007, hračky, 
knížky, leporela, bonbony a další dárky. K dispozici byly pestrobarevné nafukovací balónky, 
informační materiály, pohlednice či vlaječky EU.

Návštěvníci si odnesli nejen dobrý pocit z Evropského dne 2007, ale také mnoho užiteč-
ných informačních materiálů.

Celá akce skončila až v půl sedmé odpoledne. 
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Evropské dny 2007 v Hradci Králové

Evropské hnutí v České republice bylo jako každý rok pořadatelem Evropského dne v Hrad-
ci Králové. Tentokrát se vedle tradičního partnera, kterým je Regionální evropské informač-
ní středisko Hradec Králové, o.s. na organizaci Dne Evropy podílelo Centrum pro evropskou 
integrační politiku FHS UHK a Eurocentrum Hradec Králové.

Evropský den, který se konal 3. května 2007, byl tentokrát věnován netradičnímu pohledu 
na pracovní příležitosti v EU, konkrétně pohledem Evropské dobrovolnické služby a EURES. 
Zástupce Evropské dobrovolnické služby hovořila o možnostech dobrovolnických poby-
tů pro mládež v státech EU a se studenty diskutovali také účastnice programu v ČR a to 
z Francie a Arménie. Druhý blok setkání byl tvořen zástupce sítě EURES, která poskytuje ve 
všech zemích EU informace, služby a poradenství v oblasti náboru a vyhledávání pracov-
ních míst.

Diskuse probíhala zejména k tématu uplatnění mladých lidí v dalších zemích EU, ale 
i o širších souvislostech volného pohybu pracovních sil v rámci EU či přínosech Evropského 
hnutí rozvoji kontaktů mezi občany členských států EU.

EVROPSKÉ DNY 2007 V HRADCI KRÁLOVÉ
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Evropský den 2007 v Brně

V kulturním a komunitním centru „Slévárna Vaňkovka“ v Brně se konala výstava „50. výročí 
Římské smlouvy“. Výstava též seznamuje veřejnost s historií a současností nových členů 
Evropské unie Bulharska a Maďarska. Dále představuje činnost Regionálního klubu Evrop-
ského hnutí  v České republice a spolkovou činnost národnostních menšin v Brně.

Diskusní večer na téma „Historické osobnosti evropského formátu v oblasti průmys-
lu, obchodu a kultury ve vztahu k moravskému regionu“ byl zaměřen na evropskou 
spolupráci. Úvodní měl slovo pan Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., senátor a předseda Evrop-
ského hnutí v ČR. Dále vystoupil pan Prof. PhDr. Richard Pražák, bývalý velvyslanec v Ma-
ďarsku, pan MUDr. Ivan Belkov, předseda Bulharského kulturně-osvětového klubu v Brně, 
pan PhDr. Roman Madecki, předseda polského klubu POLONUS v Brně. Diskusního večera 
se zúčastnili zejména členové národnostních menšin v Brně.

Evropské dny v Brně organizoval pan Ing. František Mašek, předseda Regionálního klubu 
EH v Brně.

EVROPSKÝ DEN 2007 V BRNĚ
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Mezinárodní konference „Česká republika a budoucnost Evropy“

Při příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv uspořádalo ANO pro Evropu, o.s. v Senátu 
ČR dne 20. března 2007 mezinárodní konferenci nad kterou převzal záštitu předseda Sená-
tu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. 

Účastníci konference vyslechli projev francouzské ministryně pro evropské záležitosti 
Catherine Colonny, jejího lucemburského protějšku Nicolase Schmita nebo europoslance 
Elmara Broka a Jo Leinena. Z domácích představitelů během dne vystoupil evropský ko-
misař Vladimír Špidla, místopředseda Vlády ČR Alexandr Vondra, ministr zahraničních věcí 
Karel Schwarzenberg a závěrečné slovo pronesl Václav Havel. 

ČESKÁ REPUBLIKA A BUDOUCNOST EVROPY
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ANO pro Evropu, o.s., které je členem Evropského hnutí ČR, připravila konferenci ve 
spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, velvyslanectvím Francouzské 
republiky, CEFRES, Fondation Robert Schuman, Friedrich-Ebert-Stiftung a Konrad-Ade-
nauer-Stiftung.

Komisař EK pan Leonard Orban se během své pražské návštěvy zúčastnil veřejné diskuse 
o mnohojazyčnosti, kterou uspořádalo ANO pro Evropu, o.s. ve spolupráci se Zastoupení 
EK v Praze a Eurocentrem Praha. Akce proběhla za účasti veřejnosti 3. května 2007 v Evrop-
ském domě v Praze. S komisařem diskutovali Jiří Pehe, politický analytik a ředitel New York 
University v Praze a německý velvyslanec v ČR Helmut Elfenkämper. Diskusi moderovala 
Monika MacDonagh-Pajerová, předsedkyně ANO pro Evropu, o.s.
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KLUB MLADÝCH EVROPANŮ

Klub mladých Evropanů

Klub mladých Evropanů, člen Evropského hnutí v České republice, se zaměřil v rámci 
Evropských dnů na diskusní odpoledne se studenty osmnácti středních škol ve čtyřech 
regionech: brněnském, zlínském, českobudějovickém a jihlavském. Hlavním tématem 
byla diskuse k evropským otázkám a zejména k otázce pracovních příležitosti s poslanci 
Parlamentu ČR, europoslanci a představiteli regionů. Důležitou součástí bylo poskytnutí 
informací o systému získávaní nových pracovních příležitostí. Setkání se zúčastnili studenti 
několika středních škol z regionu, kteří se také zúčastnili regionální soutěže. 

Hlavním organizátorem akcí byl Jan Kotala z Klubu Mladých Evropanů.

V Brně se setkání konalo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje v Knihovně Jiřího 
Mahena. Soutěže se zúčastnili studenti z Gymnázia Matyáše Lercha, Obchodní akademie 
a Vyšší odborné školy sociální, Gymnázia Vídeňská, Obchodní akademie a Vyšší odborné 
školy obchodní – všechny z Brna.

V Českých Budějovicích se diskusního semináře se studenty Gymnázia J. V. Jirsíka, Gymná-
zia Jírovcova, Českého reálného gymnazia, s.r.o., Biskupského gymnázia J. N. Neumanna 
a Obchodní akademie z Českých Budějovic zúčastnil poslanec Evropského parlamentu pan 
Kohlíček.

Ve Zlíně akce proběhla pod záštitou krajského hejtmana v Baťově vile. Hned z počátku 
vystoupil náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Josef Slovák. Na živou diskusi reagoval 
poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zatloukal. Ve Zlíně diskutovali a soutěžili stu-
denti z Obchodní akademie z Uherského Hradiště, Gymnázia Lesní Čtvrť ze Zlína, Gymnázia 
z Uherského Brodu, Gymnázia ze Vsetína a Arcibiskupského gymnázia z Kroměříže.

V Jihlavě se akce konala pod záštitou hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila na Krajském úřadě 
kraje Vysočina. Na semináři vystoupila jeho zástupkyně paní PaedDr. Martina Matějková, 
která diskutovala ze studenty středních škol z  Jihlavy, Pelhřimova a Chotěboře. Odborným 
lektorem byl pan Mgr. Martin Hubálek z Masarykovy univerzity Brno. 
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EVROPSKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Kdo jsme: Evropské hnutí v České republice

Evropské hnutí je mezinárodní nevládní organizace vycházející z cílů prvního evropského kongresu, který se uskutečnil v květnu 1948 
v Haagu. Zde byla vytyčena cesta k vytvoření evropské politické, ekonomické a kulturní unie. Následující rok po Haagském kongresu 
5. května 1949 stálo Evropské hnutí u vzniku Rady Evropy a Evropské konvence pro lidská práva.

Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak při-
blížit Evropskou unii všem občanům.

Mezinárodní organizace Evropského hnutí má sídlo v Bruselu a své pobočky – Národní rady – ve všech evropských zemích. Evropské hnutí 
se stalo názorovou platformou v otázkách evropské integrace, místem konfrontace rozdílných přístupů jednotlivých států a místem, kde 
se hledají a nacházejí východiska ze zásadních evropských problémů. 

Evropské hnutí je nadstranickou mezinárodní organizací sdružující zastánce evropské integrace na demokratických základech bez ohledu 
na jejich politickou orientaci.

Evropské hnutí v České republice (dále jen EH v ČR) je občanským sdružením jehož cílem je posilování evropské identity u českých občanů 
s důrazem na přínos českých zemí k evropským kulturním a demokratickým tradicím: Podporuje vytváření sjednocené Evropy založené na 
respektu lidských a občanských práv, principů svobody, demokracie a právního státu.

Evropské hnutí v České republice je občanským sdružením, které vzniklo v roce 1991. Má nadstranický charakter. Členy jsou jednotlivci 
a právnické osoby.

Evropské hnutí v ČR je aktivním členem Mezinárodního evropského hnutí (dále EMI) se sídlem v Bruselu. Jeho předsedou je pan Pat Cox, 
býv. předseda Evropského parlamentu, místopředsedou za nové členské země EU je předseda EH v ČR pan senátor Jiří Zlatuška. 

Evropské hnutí v České republice ve svých aktivitách spolupracuje s  národními organizacemi mezinárodního Evropského hnutí, s ná-
rodními organizacemi obdobného zaměření, vysokými a středními školami, výzkumnými ústavy, institucemi, podnikateli, medii apod. 
Pořádá besedy, odborné semináře, konference, veřejné meetingy a výstavy. Zpracovává publikace a příručky a prezentuje veřejnosti realitu 
o Evropské unii.

 Předseda:  Jiří Zlatuška
 Místopředseda: Edvard Outrata
 Místopředseda: Ladislav Říha
 Generální sekretář: Dana Hůrková

 Předsednictvo: Karel Vít
  Ivo Kaplán 
  Jan Závěšický
  Monika MacDonagh - Pajerová

With the support of the European Commission: Support for bodies active at European level in the field of active European citizenship
The European Commission is not responsible for any use that may be made of this information
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