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EVROPSKÝ 

REPORTÉR 
 Aktuálně, spolehlivě, nezávisle. 
 
 
 

Anketa: Co čekáte od závěrečné fáze projektu?  Zahájenie záverečnej fázy 

Rozhoduj o Európe 

Medzinárodné stretnutie mládeže Českej 

republiky a Slovenska na modelovom 

zasadnutí inštitúcií EÚ odštartovalo 6. 

decembra. 

Účastníkov privítali členovia Eutis -

Silvia Boďová a Michael Murad 

a členka CEPu- Ria Struháriková. Pri 

„lámaní ľadov“ študentom pomohli 

aktivity, vďaka ktorým sa medzi sebou 

navzájom spoznali.  

Program slávnostne zahájili 1. 

námestník primátorky Brna Petr Haldík, 

Igor Blahušiak z odboru komunikácie 

o európskych záležitostiach z Úradu 

vlády ČR a predstaviteľ Českej rady detí 

a mládeže Václav Kříž, ktorí zo 

študentmi diskutovali nielen 

o európskych záležitostiach.  

    

Monika Šuchová

   

    

 

Když se ve čtvrtek odpoledne postupně sjížděli do Brna ministři 

členských států EU a europoslanci, bylo na nich vidět velké 

napětí. Co opravdu čekají od následujících jednacích dní a 

celkově od modelového zasedání? Na to jsme se jich zeptali 

v naší anketě.  

Sára – Nikola Lučanová, europoslankyně, ALDE 

Od jednání a projektu čekám, že poznám lidi, kteří mají stejné 

vnímání společnosti a jejích problémů, jako mám já, a kteří se na 

tyto problémy budou třeba jednou v budoucnu snažit hledat 

nějaké řešení. 

Igor Žilák, ministr, Německo 

Od tohoto projektu očekávám, že se poznám s mnohými lidmi, 

kteří mají stejné zájmy jako já, a také že budu hájit zájmy 

Spolkové republiky Německo tak, jak si to představuje její vláda. 

Adéla Janků, ministryně, Litva 

Od projektu očekávám, že zvýší mé povědomí o EU a o věcech, 

co pro nás dělá, protože i když vidíme hmatatelné důkazy toho, 

jak nám pomáhá, všude kolem nás, nedokážeme úplně 

proniknout do vnitřních záležitostí EU. V tomto věřím, že mi 

seminář pomůže. 

Prokop Maršík, europoslanec, EPP 

Čekám, že se nám podaří schválit rozumnou legislativu, která by 

pomohla především celé Unii. A co se týče legislativy týkající se 

digitální daně, zde doufáme, že se nám podaří získat nové 

prostředky, které bude poté možné použít v evropské ekonomice 

a které vytvoří férové prostředí pro všechny podnikatele. 

Monika Šuchová a Jan Jakovljevič 

 



Hladík: Bez reformy Unie to do budoucna nepůjde!   

Celý program modelového zasedání zahájil ve čtvrtek krátce po sedmnácté 

hodině mimo jiné 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Naší 

redakci se jej podařilo i přesto, že spěchal na další setkání, zastavit a položit 

mu několik otázek nejen o Evropské unii. 

Jak vnímáte projekty jako je Rozhoduj o Evropě? 

Vnímám je pozitivně, protože občanská společnost stojí na aktivitách lidí, kteří ve 

svém volném čase dobrovolně tvoří něco, co ovlivňuje jejich sociální okolí. 

Takže každé zapojení mladého člověka je velmi dobré, protože upevňuje naši 

demokracii. 

Proč si myslíte, že má Unie tak špatný obraz mezi Čechy? 

Zaprvé se domnívám, že jedna záležitost je vyprchání pocitu, že být součástí jedné sjednocené Evropy je 

pro nás z pohledu geografického, bezpečnostního a geopolitického je pro nás důležité. Už jsme 

zapomněli, že jsme byli v minulosti nedobrovolně anektováni k Východu a přístupem do EU jsme se 

přihlásili zpět k Západu. A zadruhé jde o medializaci hloupostí jako jsou například zahnuté banány. 

Jak by se tento špatný obraz mohl napravit? 

Myslím si, že je potřeba, aby Evropa odpovídala na složité věci, jako jsou třeba bezpečnostní otázky, aby 

se zabývala věcmi jako je třeba celoevropská armáda, a to i vzhledem k nejistému partnerovi, kterým je 

dnes USA. A zadruhé je důležité, aby EU dokázala komunikovat výhody, které členství přináší, jako je 

třeba Schengenský prostor, doprava, společný trh nebo možnost pracovat či studovat ve členských 

zemích. 

Co si myslíte o současném stavu EU? 

Myslím si, že bez reformy Unie to do budoucna nepůjde. Já neumím navrhnout konkrétní řešení, jak by se 

EU měla reformovat, ale je třeba, aby se vnímání lidí posunulo do fáze, že EU jsme my, a ne oni v 

Bruselu. 

Popřál byste něco účastníkům projektu? 

Já bych jim popřál, aby jim vydržela naděje, optimismus a entuziazmus v tom, že jde měnit věci kolem 

sebe k lepšímu. Zkrátka když se chce a je nadšení, tak existuje i cesta ke zlepšení věcí v našem nejbližší 

okolí. 

Jan Jakovljevič 

Kdo pro vás píše noviny? 
 

Monika Šuchová je studentkou politologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v 

Bratislavě. V současnosti se kromě sběru dat na bakalářskou práci věnuje i aktivitám Centra 

pre európsku politiku jako stážistka. Kromě toho pracuje i pro regionální televizi. Volný čas 

tráví ráda s knihami, s filmy a při pečení. Její nejoblíbenější aktivitou je ale povídání si. A to 

opravdu hodně.  
Jan Jakovljevič je bakalářským studentem mezinárodních vztahů a žurnalistiky na 

Masarykově univerzitě, a to je většina toho, co je o něm potřeba vědět. Oba tyto obory ho 

totiž zajímají už od základní školy a určují dlouhodobě jeho aktivity. V současné době 

pracuje jako externí redaktor MF DNES v Jihočeském kraji, a také vede Stipendijní komisi 

Studentské komory Akademického senátu FSS MU. Ve volném čase se zajímá o veřejné 

dění, rád sportuje, odpočívá a tráví čas se svojí přítelkyní. 


