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EURÓPSKY
REPORTÉR
Aktuálne, spoľahlivo, nezávisle.
Regionální semináře v polovině:
Jednání pokračují,
mezinárodní krize trvá

Program regionálních seminářů projektu Rozhoduj o Evropě je po
návštěvě Brezna přesně v polovině - na pořadu je nyní dalších osm
setkání předtím, než projekt vyvrcholí pětidenním zasedáním
v Trenčianských Teplicích.
Ministři členských států Evropské unie v podání žáků slovenských
středních škol nadále jednají o mezinárodní krizi způsobené
ruskou anexí Krymu a snaží se nalézt kompromis, který by vedl
k zaujetí jednotného evropského postoje. Stejně jako v jiných
citlivých otázkách však i zde společná evropská zahraniční politika
zatím ustupuje národním zájmům jednotlivých států. Přijetí sankcí
vůči Rusku rozděluje země na ty, které prosazují tvrdý postoj
a varují před další možnou ruskou agresí, a ty, které jsou spíše
opatrnější a dávají přednost vyjednávání. Významnou roli hrají
především faktory jako je geografická poloha, historie či obchodní
zájmy jednotlivých členských států.
Konflikt na východě Ukrajiny zatím nadále pokračuje a v oblasti
panuje značný chaos a nejistota. Podaří se evropským ministrům
nakonec dosáhnout jednoty a nalézt řešení prospěšné pro společné
evropské zájmy stejně jako pro místní obyvatele? Nebo můžeme na
závěrečném zasedání očekávat ostrou výměnu názorů?
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Európske poklady na Slovensku
O Slovensku sa hovorí, že okrem mora
ponúka všetky turistické možnosti. Je to tak?
Na území dnešného Slovenska sa od dávna
stretávali rôzne národy a kultúry.
Skúsenosti obyvateľov tohto územia boli
od stredoveku obohacované pozývanými
hosťami – kolonistami, najmä z územia
dnešného Nemecka, Rakúska, Švajčiarska
a Talianska. Priniesli nové poznatky v oblasti
technológií, práva, umenia, vzdelania,
umenia, architektúry, ...
Práve posledná oblasť je dnes v našich
dedinách a mestách najviac viditeľná –
kostolíky a kostoly drevené či kamenné,
hrady, zámky a kaštiele, meštianske
a remeselnícke domy, mosty, ...
Spoznávanie krás Slovenska a jeho kultúrneho
dedičstva je taktiež súčasťou nášho projektu.
Projektový tím počas projektu precestuje celé
Slovensko a počas ciest má možnosť navštíviť
mnohé poklady, ktoré nám zanechali naši
predkovia. Netušíme, akou rečou hovorili – či
slovensky, maďarsky, nemecky, česky, poľsky,
taliansky, ... – ale ich práci rozumieme a sme za
ňu vďační.
Počas našich ciest sme obdivovali viacero
pamiatok, spomeniem len niektoré. V rámci
prvého seminára sme navštívili jeden
z najstarších zachovaných kostolov na našom
území – chrám sv. Margity Antiochijskej
v Kopčanoch neďaleko rieky Moravy. Pri
ceste Malohontom sme si obzreli gotický
kostolík v Kraskove. Autorom fresiek bol
pravdepodobne taliansky majster. V Malých
Teriakovciach sme navštívili ďalší gotický
kostolík, ktorý je známy maľovaným
kazetovým dreveným stropom, ktorého
najstaršia časť pochádza zo 16. storočia.
Slovensko má čo ponúknuť. Ak sa v lete
nevyberiete k moru a budete neďaleko týchto
miest, neváhajte odbočiť kúsok z hlavnej
cesty. Tento dotyk s krásou minulosti sa
skutočne oplatí.
Kamil Sládek
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Budú mená ministrov na
Moste Slávy?
Záverečné zasadnutie projektu
Rozhoduj o Európe sa bude konať
v známom kúpeľnom mestečku
Trenčianske Teplice, v hoteli
Most Slávy

Táto lokalita ponúkne rokujúcim
ministrom
a ich
delegáciám
kompletný komfort umožňujúci
im sústrediť sa na dôležité
politické témy, ale tiež relaxovať
po náročných dňoch plných
rokovaní, diskusií a zákulisných
vyjednávaní.
Hotel získal svoje meno vďaka
mostu, na ktorom sú mená hviezd
ocenených na miestnom medzinárodnom filmovom festivale, ktorý
tento ročník otvorí bezprostredne
po rokovaní ministrov. Pokiaľ sa
Rade EÚ podarí nájsť východisko
z dlhotrvajúcej ukrajinskej krízy,
je možné, že nabudúce budú na
moste zvečnené taktiež mená
zúčastnených ministrov.

Rozhoduj o Európe: moja prvá skúsenosť
so strednými školami už ako nestredoškolák
Veľmi zaujímavá skúsenosť po viac
ako 5 rokoch sa znova vrátiť do
stredoškolských lavíc. Vyskúšať si
druhú stranu barikády, už nie ako
len čo sedí v lavici ale ten, čo musí
zaujať pred tabuľou. Je to veľká
výzva
zaujať
stredoškolákov
s takými témami ako je história
európskej integrácie a inštitúcie EÚ.
Pocit
a hodnotenia
prežitých
seminárov ale napovedajú, že spolu
s Michaelom nám to nejde najhoršie.
Čo je však dôležitejšie, stretávame
mnoho mladých, motivovaných ľudí
v malých mestách po Slovensku,
ktorí majú chuť sa učiť a zaujímajú
sa o veci verejné. Ich záujem
a potenciál nás poháňa k tomu, aby
sme v práci s energiou pokračovali
aj v ďalších seminároch.
Aby som sa aj ja dotkol vlastivedy,
ktorá je témou tohto čísla nášho

magazínu, musím tiež vyjadriť vďaka
a spokojnosť
nad
tým,
ako
spoznávame Slovensko. Nebudem
určite jediným z občanov Slovenska,
ktorý svoju vlasť nepoznajú až tak
dobre. Napríklad taký Gemer a jeho
naozaj prekrásna príroda boli pre mňa
doposiaľ krajom, o ktorom som vedel
iba veľmi málo. Preto som tiež veľmi
spokojný
s geograficko-poznávacím
aspektom tohto projektu, kedy po
vydarených seminároch ešte aj vidím
a spoznávam rôzne zákutia Slovenska.
Určite odporúčam každému občanovi
Slovenska prebehnúť si počas svojho
života svoju vlasť. New York je síce
majestátny a strašne cool, ale v našej
vlasti sa skrývajú tiež nádherné
miesta, ktoré by nemali ostať
zabudnuté.
Michal Haman

Regionálne semináre – hlas lektora zo Slovenska
Regionální semináře – hlas lektora z Česka

Poznávání Slovenska a Rozhoduj o Európe
Pro Čechy je Slovensko zemí tradičně velmi blízkou. Slováci jsou pro nás
nejoblíbenějšími cizinci (a za sebe doufám, že to platí i naopak), máme
podobný jazyk či kulturu a i historie se v mnoha momentech protkla. Dost
často máme pocit, že vlastně Slovensko velmi dobře známe, když jezdíme
jednou za rok do Tater, případně do Bratislavy. Takto jsem znal Slovensko
velmi dobře i já, a díky tomu, že jsem jednou navštívil i Michalovce, jsem měl
pocit, že ze Slovenska znám více než většina mých slovenských přátel. Ale jak
hluboce jsem se mýlil! Slovensko je ještě krásnější a různorodější, než jsem si
vůbec dokázal představit. Díky průvodcovským schopnostem vedoucího
projektu má každá výprava na regionální semináře charakter vlastivědné,
gastronomické, turistické a dějepisné exkurze. Ale projekt není jenom
o poznávání přírodních a člověkem vytvořených krás a zajímavostí. On je
hlavně o práci, přípravě, přesunech mezi jednotlivými městy, kde se regionální
semináře konají, a o komunikaci se studenty. Každý seminář je jiný a každý je
něčím i pro nás, lektory, zajímavý. Díky semináři se podíváme na šestnáct
různých škol, setkáváme se s různými učitelkami a učiteli a zejména se
studenty. A právě studenti jsou to, co dělá celý projekt smysluplným. Evropská
témata možná nejsou na první pohled zajímavá, ale o to důležitější jsou. Obě
naše země jsou již takřka jedenáct let v Evropské unii a my o té Unii víme tak
málo, přitom právě dnešní mladá generace bude jednou i o podobě celé
Evropy rozhodovat. Nyní jsme v polovině a já se těším, že ještě párkrát budu
přejíždět řeku Moravu s očekáváním, co zajímavého zažijeme a uvidíme,
a přáním, že i tentokrát bude seminář pro studenty smysluplný a že jim
alespoň trošku ukáže, o čem že ta Evropská unie vlastně je a kdo ve
skutečnosti rozhoduje.
Michael Murad

