Článek o cestě do Bruselu.

Zástupci Karolinky v Bruselu.
Ve dnech 23. 5. – 26. 5.2016 jsme se jako zástupci MU Karolinka ve složení Jaroslava
Vojkůvková a Michal Kořenek zúčastnili cesty do Bruselu na pozvání paní
europoslankyně Martiny Dlabajové, která nás seznámila s prací Evropského parlamentu
včetně výborů. Dozvěděli jsme se v rámci návštěvy také o fungování zákulisí EP, např. jak
je zvládnutá komplikovaná agenda tlumočníků do 28 jazyků při zasedáních a jednáních
apod. Paní europoslankyně nás také seznámila s úspěšným projektem
Společně se zástupci obcí mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko jsme navštívili prostory
Evropského parlamentu, kde zasedá celkem 751 europoslanců, z toho Česko jich má 2 a
Slovensko 13. Sídlem EP je Štrasburk, ale parlament pracuje také v Bruselu a
Lucemburku. Evropským parlamentem nás provedl pan Pavel Černoch - DG
Communication, Oddělení návštěv a seminářů.
Dalším cílem návštěvy byla Evropská škola Brusel III, kde zástupce ředitele p. Vladimír
Brtník nás seznámil s fungováním školského komplexu pro 3000 žáků ve věku od 3 do 18
let. Jedná se o děti rodičů, kteří pracují v různých institucích v rámci Evropské unie. Ve
škole se vyučuje ve všech jazycích EU, třídy jsou rozděleny podle rodného jazyka dítěte,
první cizí jazyk se děti začínají učit až v 6-ti letech, druhý v 11 letech a v 18 letech vychází
tito žáci se znalostí dvou světových jazyků. Současně nám umožnil, i přes velká
bezpečnostní zajištění, prohlídku prostor školy.
Na přednášce poradce Martiny Dlabajové, pana Petra Zahradníka – ekonoma, člena
Evropského a hospodářského sociálního výboru jsme byli informováni o mechanismu
dotací v EU, o systému plánování hospodářského rozvoje ve vztahu k minulé
ekonomické krizi a také jsme byli dopodrobna seznámeni s makroekonomickými daty
jednotlivých zemí EU a výhledu do budoucna.
Závěrem jsme shlédli, za účasti tvůrců, předpremiéru filmu Děda, který byl promítán
jako prezentace Valašska v EP přímo v těchto prostorách. V rámci této příležitosti jsme
navštívili i Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, které sídlí v blízkosti
budovy EP, kde proběhlo setkání s tvůrci filmu Děda a kde jsme se mimo jiné setkali i s
ministrem financí Andrejem Babišem.

Z Bruselu jsme odjížděli s novými a zajímavými poznatky o práci europoslanců, o
fungování Evropského parlamentu a jeho zákulisí, ale také o vzdělávání dětí
zaměstnanců různých institucí v rámci EU. Dovezli jsme si mnoho nových poznatků o
této instituci.

