
 
 
 
 

 

AKCE POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ VSTUPU 
ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE 
 
V roce 2014 si Česká republika připomene 10. výročí vstupu do Evropské unie. Při této příležitosti 
připravuje Úřad vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského 
parlamentu v ČR ve spolupráci s dalšími partnery řadu akcí určených široké i odborné veřejnosti. 
Cílem těchto aktivit bude podnítit diskusi jak o dosavadních zkušenostech s členstvím, tak 
o budoucím směřování ČR v EU i Unie jako celku. 
 
Úplný výčet je k dispozici na www.10let.eu. 
 
Mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál, České noviny a Euroskop.cz.  
 

Česko očima Evropy, Evropa očima Česka 
11. 4. 10:00-17:00 hod. Míčovna, Pražský hrad, Praha 1  
Vstup na základě registrace. 
 
Konference pod záštitou prezidenta republiky. 
Hlavní řečníci:  Miloš Zeman, prezident republiky 

Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu  
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR 
Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství 
Mario Monti, bývalý předseda vlády Itálie, bývalý člen Evropské komise pro oblast 
vnitřního trhu, služby, cla a zdanění 

Program: Panel I: 10 let ČR v EU a vize budoucí Evropy 
 Panel II: Vnitřní trh EU – Evropa bez bariér 
 Panel III: Budoucnost kohezní a regionální politiky EU 

Více na stránkách www.vlada.cz  
 
Pořadatel: Úřad vlády ČR 
Hlavní partneři: Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Zastoupení 
Evropské komise v ČR 
 

Open air akce pro veřejnost  
29.–30. 4. od 14:00 do 21:00 hod. (program ve stanu Mládež v pohybu od 10.00 do 18.00 hod.) 
Střelecký ostrov, Praha 1 
Vstup je zdarma. 
 
Dvoudenní festival pod otevřeným nebem na Střeleckém ostrově s kulturním a informačním 
programem na hlavním pódiu. Po oba dny se budou konat moderované diskuze s umělci a a 
politickými komentátory o EU a roli ČR v ní či večerní koncert moderní hudby. Veřejnosti budou také 
k dispozici informační stánky velvyslanectví členských zemí EU, Evropské agentury pro globální 
navigační systém (GSA), Ministerstva pro místní rozvoj ČR (prezentace projektů spolufinancovaných z 

http://www.10let.eu/
http://www.vlada.cz/
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fondů EU), informační stánky dalších partnerů, promítání dokumentárních filmů vytvořených 
nevládními organizacemi a spolufinancovaných z programu Evropa pro občany. 
Součástí akce bude prezentace iniciativy Evropské unie Mládež v pohybu, při níž se veřejnost 
seznámí s programy a nástroji EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnávání, podnikání 
nebo mobility mladých lidí. 
Chybět nebude ani bohatý program pro rodiny s dětmi.  
Akce je pořádána pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky a primátora hlavního města Prahy 
Tomáše Hudečka. 
Více informací o festivalu na stránkách www.10let.eu 
 
Organizátoři: Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR 
Hlavní partneři: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, hlavní město 
Praha, městská část Praha 1  
Další partneři: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, velvyslanectví členských států EU 
a Evropská agentura pro globální navigační systém (GSA), Plzeň 2015 – Evropské hlavní město 
kultury, Ostrava a Nymburk – Evropská města sportu 2014 
 

Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU  
30. 4. 9:00-16:30 hod. Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 
Vstup na základě registrace. 
 
Konference pro podnikatelskou veřejnost pořádaná pod záštitou předsedy vlády ČR zaměřená na 
otázky ekonomické integrace, inovací a konkurenceschopnosti ČR v EU, priorit ČR na vnitřním trhu 
a kohezní politiku. 
Více na stránkách www.euroskop.cz 
 
Pořadatel: Úřad vlády ČR 
Hlavní partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR 
Další partneři: Erste Corporate Banking a Economia, a.s. 
 

Koncert pro Evropu 
1. 5. Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 
 
Koncert České filharmonie a Pražského filharmonického sboru věnovaný desátému výročí vstupu ČR 
do EU. Pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka zazní Stvoření od Josepha Haydna. 
Více na stránkách www.ceskafilharmonie.cz 
 
Pořadatel: Česká filharmonie 
Hlavní partneři: Úřad vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Výstava fotografií 10 let České republiky v Evropské unii 
15. 4. – 30. 4. Kampa, U Sovových mlýnů, Praha 1 
 
Venkovní výstava u příležitosti 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie představuje unikátní 
velkoformátové fotografie z databáze České tiskové kanceláře, které zachycují období od vstupu 
České republiky dne 1. května 2004 do současnosti. Fotografie nabízejí vzácný pohled na desetileté 

http://www.10let.eu/
http://www.euroskop.cz/
http://www.ceskafilharmonie.cz/


 
 
 

3 
 

působení ČR v Evropské unii a představují důležité milníky našeho členství a evropského 
integračního procesu.  
Výstava je určena pro venkovní prostory, vybrané fotografie budou vystaveny i v Evropském domě, 
Jungmannova 24, Praha 1 a v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dne otevřených 
dveří dne 8. května 2014. Obě expozice si budete moci prohlédnout v dalších městech ČR ve 
spolupráci s informační sítí Europe Direct v průběhu roku 2014.  
Termín a místo:  

 15. dubna – 30. dubna 2014, U Sovových mlýnů, Praha 1 

 1. května – 15. května 2014, Letenské sady, pod Metronomem („Stalinův pomník“) 

 16. května – 20. června 2014, piazzeta Národního divadla, Praha 1 
Více na stránkách www.10let.eu 
 
Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v ČR 
Hlavní partneři: Česká tisková kancelář (ČTK) a Úřad vlády ČR 
 

Den otevřených dveří 
8. 5. Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády ČR - Kramářova vila 
 
Akce pro širokou veřejnost v budovách státních institucí České republiky konaná u příležitosti Dne 
vítězství doprovázená výstavou Evropa hodnot a idejí a koncertem v zahradě Černínského paláce 
a dnem otevřených dveří v Kramářově vile. 
Více na stránkách www.mzv.cz 
 
Pořadatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Literární soutěž Naše Evropa 

12. 3. – 1. 5. Celá ČR 
 
Literární soutěž Naše Evropa má za cíl přimět mladé lidi k úvahám o fungování Evropské unie a 
osobních i celospolečenských možnostech, které otevírá společná evropská politika. Úkolem 
studentů je sepsat novinový článek na některé z témat, která se týkají např. fungování Evropského 
parlamentu nebo soužití občanů z 28 členských států. Nejlepší články budou publikovány v 
regionálních mutacích Deníku a jejich autoři obdrží věcné ceny. Soutěž pořádá Zastoupením 
Evropské komise v ČR , ve spolupráci s VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (vydavatel regionálních Deníků) a 
Odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády. 
Více na stránkách www.eu-hrou.cz (Soutěže pro studenty i žáky) 
 
Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v ČR 
Hlavní partneři: Úřad vlády ČR a Vltava – Labe – Press, a.s. 
 

Strategie působení ČR v EU očima studentů 

19. 5. (studentský dialog) Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 
 
Studentský dialog o budoucím působení České republiky v Evropské unii a soutěž pro studenty 
vysokých škol o nejlepší strategii působení ČR v EU. Projekt představuje propojení nejvyšších státních 
institucí s akademickou sférou, kdy návrhy studentů mohou sloužit coby námět k zamyšlení při 
sestavování nové strategie působení ČR v EU. 

http://www.10let.eu/
http://www.mzv.cz/
http://www.eu-hrou.cz/
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Více na stránkách www.10let.eu 
 
Pořadatel: Úřad vlády ČR 
Hlavní partneři: Stále zastoupení ČR při EU a Senát Parlamentu ČR 
 
 
  

http://www.10let.eu/
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DALŠÍ AKCE POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ  

ŘAZENO CHRONOLOGICKY 
 

Unie tvým objektivem 

3. 3. – 30. 4. soutěž online 
 
Soutěž o nejlepší video určená mladým lidem, jejichž úkolem je natočit video na jedno ze tří 
stanovených témat souvisejících s desátým výročím vstupu ČR do EU – Deset let členství České 
republiky v Evropské unii (přínosy členství ČR v EU), EU mýma očima (můj pohled na EU) a Mýty 
o Evropské unii (obecné omyly spojené s Evropskou unií). První tři výherci získají cestu do Bruselu 
a autor nejlepšího videa bude mít možnost absolvovat stáž na Úřadu vlády ČR, ze které bude moci 
natočit videoreportáž. 
Více na stránkách www.euroskop.cz 
 
Pořadatel: Úřad vlády ČR 
Hlavní partneři: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Výstava „Kde domov můj“  

13. 3. – 7 4. (otvírací hodiny centra) DOX Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
 
Výstava plakátů v Centru současného umění (DOX) odpovídajících na otázky: Je domov jenom 
rodinné zázemí nebo společné sdílení hodnot v rodině, blízkém společenství, v regionu, ve státě, v 
Evropě nebo tady na Zemi? Je domov součástí naší identity? Ovlivňuje naše politická reprezentace 
vnímání domova? Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie. 
Více na stránkách www.rmv.cz 
 
Pořadatel: Rada pro mezinárodni vztahy  
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Kino Evropský dům: „Příběh mého syna“ 

16. 4. 19:00 hod. Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
 
Italsko-španělský snímek vypráví příběh mladé ženy Gemmy, která se po 16 letech vrací zpět do své 
rodné země, jež musela opustit kvůli bosensko-srbské válce. Gemma přijíždí do země se svým 
dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil.  
Filmy jsou vybírány z širokého spektra žánrů, témat a filmařských přístupů evropské provenience. Sál 
Evropského domu se v tyto večery stane ojedinělou alternativou běžné komerční nabídky. Vstup je 
zcela zdarma! 
Více o filmové nabídce na stránkách Evropského domu www.evropskydum.cz 
 
Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Jak fungují české politické strany v rámci evropských stran – má je 
podle toho smysl volit?  

http://www.euroskop.cz/
http://www.rmv.cz/
http://www.evropskydum.cz/
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23. 4. 17:00–19:00 hod. Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
 
Dvouhodinová moderovaná diskuse, na které má možnost publikum klást dotazy, případně 
komentovat, co řekli v její úvodní části vystupující. Na semináře jsou většinou zváni hosté, kteří se 
danému tématu věnují nebo se s ním střetávají z jiných pozic. Například se může jednat o 
akademického pracovníka a úředníka nebo o pracovníka neziskového sektoru a odborníka ze 
soukromého sektoru. Dále může být kombinace akademik a novinář. Záznamy ze seminářů jsou 
následně přístupné k  zhlédnutí na Youtube kanálu Zastoupení Evropské komise v ČR. 
Více informací na stránkách www.europeum.org nebo na 
www.youtube.com/user/Evropskakomisecz  
 
Pořadatel: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Pět let Východního partnerství: čas pro novou strategii?  

24. 4. (číše vína, na pozvání) a 25. 4. 8:00-16:00 hod. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské 
nám. 101/5, Praha 1 
 
Mezinárodní konference u příležitosti pěti let od ustavujícího summitu Východního partnerství v 
Praze pod záštitou prezidenta republiky pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí a Asociací pro 
mezinárodní otázky – AMO. 
Více na stránkách www.amo.cz 
 
Pořadatelé: Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Asociace pro mezinárodní otázky – AMO 
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

NGO Market: 15. veletrh neziskovek 

25. 4. 9:00-18:00 hod. Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice 
 
Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se i v letošním roce uskuteční v Národní technické knihovně 
v Praze a představí návštěvníkům neziskové organizace z celé České republiky. Veletrh doprovodí 
celodenní program sestavený z odborných přednášek a seminářů, praktických ukázek činnosti 
organizací, programu pro děti a dalších zajímavých aktivit pro návštěvníky. Vstup na akci je zdarma. 
Více na stránkách www.forum2000.cz 
 
Pořadatel: Nadace Forum 2000 
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Evropská unie, Česko a Slovensko: společná bezpečnostní 
budoucnost 

28. 4. 9:00-18:00 hod. Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, sál 205 
 
Konference se bude věnovat aktuálním výzvám evropské bezpečnosti, především situaci na Ukrajině, 
v oblasti Severní Afriky a Blízkého východu. V centru pozornosti budou i otázky komplexního přístupu 
k zajišťování evropské bezpečnosti a s tím související spolupráce armády, policie, hasičů a 
zpravodajských služeb. Konference bude reflektovat výsledky summitu Rady EU ke Společné 
bezpečnostní a obranné politice z prosince 2013.   

http://www.europeum.org/
http://www.youtube.com/user/Evropskakomisecz
http://www.amo.cz/
http://www.forum2000.cz/
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Více na stránkách sbp.fsv.cuni.cz 
 
Pořadatel: Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Cyklus Večery evropské literatury 

29. 4. od 19:00 hod. literární salonek Památníku národního písemnictví, Pelléova 20, Praha-Bubeneč 
 
Další čtení v rámci debatních večerů věnovaných laureátům Ceny EU za literaturu, na nichž přední 
překladatelé, odborníci i samotní autoři představují současnou evropskou literaturu v širších 
souvislostech.  
Dubnový večer je věnován současné bulharské literatuře a bude jím tradičně provázet David 
Vaughan. 
Více o laureátech Ceny EU za literaturu na stránkách http://www.programculture.cz/cs/eulp 
 
Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav 
Hlavní partneři: Památník národního písemnictví a Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Evropský den u Zlatého Anděla 

6. 5. 15:00–18:00 hod. Street party Zlatý Anděl, Praha 5 
 
Zábavný program plný jazzu, soutěží pro děti, dynamických vystoupení členů tanečních skupin studia 
POHYB je provázán zajímavými informacemi o Evropské unii. Letos se uskuteční již 14. ročník oslav.  
Vystoupí zde Traditional jazz pod vedením Pavla Smetáčka a taneční skupina POHYB pod vedením 
Hany Bartošové. Akce se koná pod záštitou I. zástupce starosty MČ Praha 5 pana JUDr. Petra 
Lachnita a za přítomnosti předsedy Evropského hnutí PhDr. Vladimíra Špidly. 
Více informací o akci www.evropskehnuti.cz 
 
Pořadatel: Evropské hnutí 
Hlavní partneři: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Open-air festival „Oslava dne Evropy 2014“ 

8. 5. náměstí Republiky, Plzeň 
 
Připomenutí Dne Evropy se uskuteční 8. května v odpoledních hodinách na venkovním pódiu na 
náměstí Republiky v Plzni. Hudební program trvající po celé odpoledne zakončí od 19.00 hod. 
koncert skupiny Čechomor. 
Více k programu na stránkách: www.evropsky-parlament.cz  nebo na www.facebook.com/epiopraha 
 
Pořadatel: Informační kancelář – Evropský parlament v ČR 
 

Běžíme pro Evropu - Juniorský maraton 

11. 5. 8:00–13:00 hod. Staroměstské náměstí, Praha 1 
 

http://sbp.fsv.cuni.cz/
http://www.programculture.cz/cs/eulp
http://www.evropskehnuti.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/epiopraha
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V dubnu 2014 budou probíhat regionální kola štafetového závodu na maratonské trati pro 
desetičlenná družstva středních škol. Finále nejen pro vítěze regionálních kol se koná v neděli 
11. května 2014. Jelikož běh a sport všeobecně přispívají k aktivnímu životu a umožňují lidem bez 
rozdílu věku sdílet radost z pohybu, převzalo Zastoupení Evropské komise v ČR záštitu nad 
Juniorským maratonem pro mladé běžce ve věku 14–19 let. 

Více na stránkách www.praguemarathon.com 
 
Pořadatel: Prague International Marathon, spol. s r.o. 
Záštita: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Panelová diskuze Lze český trh práce reformovat? Jak na to? 

13. 5. Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
 
Cílem debaty je diskutovat o reformních opatřeních, která by pomohla České republice zvýšit 
hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa. Předmětem debaty bude zhodnocení dosavadních 
reforem na trhu práce, analýza doporučení Rady Evropské unie z července 2013 a doporučení OECD 
z března 2014. Hovořit se bude o opatřeních v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a oblasti rodinné 
politiky. 
Více na stránkách www.evropsky-dum.cz 
 
Pořadatel: Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu (CEBRE) 
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Noc literatury 2014 

14. 5. 18.00–23.00 hod. Praha 3 – Žižkov 
 
Setkání s příběhy a městem tak, jak ho neznáme. Osmý ročník literárního happeningu Českých center 
představí výběr ze současné evropské literární scény a poodhalí kouzlo velkých i malých literatur v 
přednesu hereckých osobností na atraktivních či běžně nedostupných místech Prahy 3. 
Více na stránkách http://www.nocliteratury.cz a https://www.facebook.com/Noci.Literatury 
 
Pořadatel: Česká centra 
Spolupořadatel: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Cyklus Večery evropské literatury  

18. 5. od 13:00 hod. Výstaviště Praha – Holešovice, Sál Rosteme s knihou – pravé křídlo 
 
Další čtení v rámci debatních večerů věnovaných laureátům Ceny EU za literaturu, na nichž přední 
překladatelé, odborníci i samotní autoři představují současnou evropskou literaturu v širších 
souvislostech.  
Květnové setkání proběhne v rámci 20. ročníku knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy a 
jeho tématem budou u příležitosti 10. výročí vstupu ČR do EU Evropské identity (pohledem literátů).  
Moderátor David Vaughan a jeho hosté přispějí z několika perspektiv do široké společenské debaty o 
evropské integraci. 
Více na stránkách sk2014.svetknihy.cz 
 
Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav 

http://www.praguemarathon.com/
http://www.evropsky-dum.cz/
http://www.nocliteratury.cz/
https://www.facebook.com/Noci.Literatury
http://sk2014.svetknihy.cz/
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Hlavní partneři: Památník národního písemnictví a Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Zájem českých médií a veřejnosti o EU – jak moc nás vlastně 
zajímá?  

21. 5. 17:00–19:00 hod. Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
 
Dvouhodinová moderovaná diskuse, na které má možnost publikum klást dotazy, případně 
komentovat, co řekli v její úvodní části vystupující. Na semináře jsou většinou zváni hosté, kteří se 
danému tématu věnují nebo se s ním střetávají z jiných pozic. Například se může jednat o 
akademického pracovníka a úředníka nebo o pracovníka neziskového sektoru a odborníka ze 
soukromého sektoru. Dále může být kombinace akademik a novinář. Záznamy ze seminářů jsou 
následně přístupné k  zhlédnutí na Youtube kanálu Zastoupení Evropské komise v ČR. 
Více informací na stránkách www.europeum.org nebo na 
www.youtube.com/user/Evropskakomisecz 
 
Pořadatel: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
Hlavní partner: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Výukové akce pro studenty – EU hrou 

duben – květen, 10:00–18:00 hod. Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
 
Pro žáky základních i studenty středních škol jsou připraveny v Evropském domě interaktivní 
programy o Evropské unii vedené kvalifikovanými odborníky. Tento rok je během školních návštěv 
kladen ještě silnější důraz na význam členství České republiky v EU a zejména na jeho praktickou 
stránku využitelnou mladými lidmi – studium, práce a cestování v EU. Během 90 minut se 
žáci/studenti seznámí s historií evropské integrace, fungováním EU, jejím významem ve 21. století 
interaktivní a zábavnou formou s využitím hlasovacích zařízení či animovaného filmu.  
Více na stránkách www.evropsky-dum.cz 
 
Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v ČR 
 

Co víte o EU? 

duben-květen, online soutěž na Facebooku Euroskopu a Zastoupení Evropské komise v ČR 
 
Znalostní soutěž o Evropské unii na Facebooku. Účastníci si budou moci ověřit své znalosti 
o Evropské unii a všech jejích 28 členských státech v rámci speciální aplikace na síti Facebook a za své 
úsilí budou oceněni. Soutěž má nejenom prověřit znalosti účastníků o Evropské unii a jejích 
členských státech, ale rovněž podnítit jejich zájem o získání dalších znalostí, a tím zvýšit zájem 
veřejnosti o Evropskou unii. 
Více na stránkách www.euroskop.cz 
 
Pořadatel: Úřad vlády ČR (Euroskop.cz) 
 

http://www.youtube.com/user/Evropskakomisecz
http://www.evropsky-dum.cz/
http://www.euroskop.cz/

