Exkurze do evropských institucí
Brusel

18.–23. června 2016

Vedoucí exkurze

Martin Jurek
Miloslav Šerý

(+420) 775 772 318

Odjezd

18. června 2016 sraz v 19.45 u budovy Přírodovědecké fakulty, 20.00 odjezd
(parkoviště severně od budovy)

Návrat

23. června 2016 v ranních hodinách

Do institucí

ve vyhovujícím oděvu – pánové kalhoty (ne džíny) a košile + uzavřené boty,
není nutné sako ani kravata; dámy rovněž vyberou ze svého šatníku něco
formálněji decentního
vyrážet na návštěvu bez ostrých předmětů s sebou (nože, nůžky apod.)

Nezapomeňte si vzít

doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, který jste nahlásili)
kartičku zdravotní pojišťovny
zápisník na poznámky v institucích
jídlo – alespoň na cestu tam (sobotní večeře, nedělní snídaně a oběd), dál už
můžete doplňovat zásoby v belgických obchodech a podnicích

Výdaje na místě

finanční prostředky pro vlastní útratu podle uvážení – závisí na tom, kolik jídla
si povezete z domu a kolik a jakého si budete chtít koupit na místě, to je na
individuálním zvážení každého z Vás.

Ze zálohy již máte placeno
ubytování v Bruselu + snídaně (PO, ÚT, ST)
dopravu autobusem mezi ČR a Belgií (z poloviny přispívá katedra geografie)
Studijní příprava

Každý účastník vymyslí samostatně alespoň 2 otázky do přidělené instituce
a zašle je do úterý 14. června 2016 do 22.00 přes Google formulář (odkaz na
něj máte v emailu rozeslaném na univerzitní poštovní schránky).

neděle 19. června 2016
Po nočním přejezdu Německa příjezd do Belgie, ubytování v Bruselu. Odpoledne k aklimatizaci
a prohlídce města (dobrovolně společně, jinak volný program).
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pondělí 20. června 2016
Snídaně v hostelu, možnost dát si do autobusu věci na odpolední výlet z Bruselu (nebudeme se vracet na
hostel, pojedeme rovnou z evropské čtvrti). Společný přesun pěšky (1,7 km) do evropské čtvrti.

Návštěva Bádensko-württemberského domu

9.20

Adresa: Rue Belliard 60-62, 1040 Brussels
Program
9.20
9.30–11.00

Náš tým:

registrace
Přednáška o činnosti zastoupení spolkové země Baden-Württemberg v EU, aktivity a
priority zastoupení, prohlídka prostor Zastoupení spolkové země Baden-Württemberg.
Tomáš Hamerský, Marta Schulen, Lla Thakholi

Stálé zastoupení ČR při EU

11.20

Adresa: Rue Caroly 15, 1500 Brussels
Program
11.20
11.30–12.30

Náš tým:

registrace
Představení činnosti Stálého zastoupení ČR při EU, vztahy k institucím Evropské unie,
základy regionální politiky EU
Lukáš Caha, Radek Toman

Rada Evropské unie

14.00

Adresa: budova Justus Lipsius, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Brussels
Program
14.00
14.30–16.00

registrace
Představení Rady Evropské unie, funkce a úlohy instituce, role v legislativním procesu.

Náš tým:

Marek Borunský, Katarzyna Koronkiewicz, Sebastián Rodríguez

Po skončení oficiálního pondělního programu výlet naším autobusem mimo Brusel, návrat na hostel
večer (účast dobrovolná, kdo bude chtít zůstat v Bruselu, má osobní volno).
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úterý 21. června 2016
Snídaně v hostelu, přesun pěšky do evropské čtvrti.

Evropský parlament

9.30

Budova Paul Henri Spaak
Adresa: Rue Wiertz 60, 1047 Brussels
Program
9.30
10.00–11.30

Náš tým:

registrace
Přednáška o funkcích a roli Evropského parlamentu (zajistí oddělení návštěv EP),
přednáška europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA o činnosti poslance EP,
práci poslance ve výborech a delegacích. Na závěr bude možná návštěva balkonu
hlavního jednacího sálu Evropského parlamentu.
Michal Heinzl, Amanda Shange, Martin Švanda

Parlamentarium

12.00

Budova Willy Brandt
Adresa: Rue Wiertz 60, 1047 Brussels
Program
12.00–13.00

návštěva stálé expozice návštěvnického centra Evropského parlamentu

Výbor regionů

13.30

Adresa: Rue Belliard 93, 1000 Brussels (místnost REM-1)
Program
13.30
14.00–15.15

registrace
přednáška o činnosti Výboru regionů v EU

Náš tým:

Petra Hubáčková, Nteboheng Phakisi, Monika Wiśniewska

Evropský hospodářský a sociální výbor
Adresa: Rue Belliard 93, 1000 Brussels (místnost REM-1)
Program
15.15–16.30

přednáška o roli EHSV při rozhodovacích procesech v EU

Náš tým:

Monde Ndana, Jitka Vinklerová, Michaela Žajglová
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15.15

středa 22. června 2016
Snídaně v hostelu, vyklizení pokojů (zavazadla naložíme do autobusu), přesun pěšky do evropské čtvrti.

Evropská komise

9.15

Informační centrum Evropské komise, budova Charlemagne
Adresa: Rue de la Loi 170, 1000 Brussels
Program
9.15
9.45–10.45
10.45–11.00
11.00–12.00

registrace
první blok – Evropská unie dnes
přestávka
druhý blok – Regionální politika EU

Náš tým pro první blok:
Náš tým pro druhý blok:

Xanani Baloyi, Valeriia Riazanova, Vojtěch Vranay
Dagmar Nosková, Olga Škrabalová, Sello Floyed Sekgobela

Osmadvacítka na talíři

12.30

Adresa: Rue Wiertz 60, 1047 Brussels
Program
12.30–13.00

Prezentace členských států před Evropským parlamentem; na stáncích bude pro
návštěvníky připraveno občerstvení.

Následuje přesun zpět do ČR (autobus pro nás přijede do evropské čtvrti). Plánovaná podvečerní
zastávka v Lucemburku. Příjezd do Olomouce ve čtvrtek 23. června 2016 v ranních hodinách (přesný čas
bude záviset na dopravní situaci po trase, nelze proto přesně říct předem; jen pro představu např. vloni
jsme dorazili mezi osmou a devátou ranní, ale tento čas nelze zaručit).
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