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LEGRACE NA PLACE
ÄŒtvrtek, 04 zÃ¡Å™Ã- 2008

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... PrávÄ› jsem vidÄ›l propagaÄ•ní spot, který nás má prezentovat pro nastávající
pÅ™edsednictví v EU. Pár lidí sedí u kávy, pár detailÅ¯ na kostkový cukr... Nemyslím, Å¾e v dobÄ›, kdy se dokonce nÄ›které
cukrovary zavírají, byl námÄ›t oslazení si kávy + známé tváÅ™e (Eva JiÅ™iÄ•ná, prof. Ant. Holý, Jágr, ÄŒech, Maxová) tím
nejlep&scaron;ím. NehledÄ› na jistou dvojvýznamnost závÄ›reÄ•ného textu: My vám to osladíme!

NÄ›kolikrát jsme zmÄ›nili logo, svÅ¯j název, koneÄ•ný, uÅ¾ definitivní symbol republiky je snad je&scaron;tÄ› v nedohlednu.
zpÄ›t k onomu klipu, který ukazuje kostky cukru... (ná&scaron; Ä•eský vynález). Má prý zanechat &bdquo;otisk" - nevím nevím,
jakou tento &scaron;ot za jedenáct milionÅ¯ vryje stopu o ÄŒeské republice do povÄ›domí ostatních EvropanÅ¯, Ä•i jak vysvÄ›tlí
na&scaron;e pÅ™edsednictví v EU v prvním pololetí pÅ™í&scaron;tího roku "obyÄ•ejným" ÄŒechÅ¯m. Ale - já tomu nerozumím
nejsem povolaný. PÅ™ejme spotu, aby svÅ¯j úÄ•el splnil.
Flori@n

Pod pojmem pÅ™edsednictví EU se obecnÄ› rozumí pÅ™edsedání jedné Ä•lenské zemÄ› v RadÄ› Evropské unie. Toto
pÅ™edsednictví se stÅ™ídá po &scaron;esti mÄ›sících, coÅ¾ znamená, Å¾e v kaÅ¾dém kalendáÅ™ním roce se o nÄ›j dÄ›lí d
&ndash; jedna v první Ä•ásti roku (tj. leden &ndash; Ä•erven) a druhá zemÄ› v druhé Ä•ásti (tj. Ä•ervenec &ndash; prosinec).
PÅ™edsednictví není jen bÄ›Å¾nou administrativní funkcí &ndash; právÄ› naopak, je jedním z nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích nástr
pro prosazování zájmÅ¯ jednotlivých Ä•lenských zemí EU a pro ovlivÅˆování Ä•innosti a chodu celé Evropské unie.
V rámci
pÅ™íprav jsou &scaron;koleni státní úÅ™edníci a diplomaté, kteÅ™í budou tvoÅ™it jádro týmu pro bezproblémový prÅ¯bÄ›h
pÅ™edsednictví v ÄŒR. KomplexnÄ› vy&scaron;koleno by mÄ›lo být cca 350 úÅ™edníkÅ¯. ÄŒeská administrativa doÄ•asnÄ› d
480 úÅ™ednicích míst. Velké budou náklady na posílení Ä•eské mise pÅ™i EU v Bruselu, která by ze stávajícího poÄ•tu 120
osob mÄ›la narÅ¯st na 200 zamÄ›stnancÅ¯. Je nezbytné, aby tito úÅ™edníci mÄ›li dostateÄ•né znalosti o EU, znali její fungován
a byli schopni aktivnÄ› komunikovat v cizích jazycích (zejména v angliÄ•tinÄ› a francouz&scaron;tinÄ›). Vláda ÄŒR na konci
Ä•ervna 2007 schválila finanÄ•ní a personální zaji&scaron;tÄ›ní Ä•eského pÅ™edsednictví. RozpoÄ•et pÅ™edsednictví pro rok 2
Ä•iní 700 milionu korun a 1 mld. korun pro rok 2009. (zdroj: euroskop.cz)
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