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Nečekají nás snadné časy. Po 

časech, kdy se dařilo ekonomice 

(a které tehdejší vláda trestu-

hodně promrhala), procházíme 

složitějším období. Celá Evropa 

se potýká s následky pandemie 

i Putinovy války. 

Ve válce se ovšem opět ukázalo, 

na kolik je důležité držet pospo-

lu. Evropská unie je od začátku 

Putinovy okupace Ukrajiny jed-

notná nejenom v rozmanitosti, 

ale především v základních hod-

notách a přístupu ke svobodě. A 

hlas České republiky je pořádně 

slyšet. Vždyť jsme 9. nejlidnatější 

zemí Evropské unie!

Za 18 let jsme od Evropské unie 

získali finanční podporu 896,4 

miliard Kč.

Za to se dá postavit například 

přes 2.900 km dálnic, 6 nových 

jaderných bloků, nebo třeba 

koupit Twitter. Pro ochranu na-

šich úspor, zlepšení perspektivy 

samotné České republiky, ale 

také našeho hospodářství a eko-

nomiky, máme před sebou ještě 

jeden aktuální úkol. A to je ote-

vřít debatu o našem vstupu do 

eurozóny. 

Vždyť Česká republika má z člen-

ských zemí Unie třetí nejvyšší 

inflaci, v minulém měsíci činila 

16 procent. Kdežto v Eurozóně 

inflace zůstala v průměru na 8,6 

procentech. Euro a inflace spolu 

v mnoha ohledech a směrech 

souvisí. Přijetí eura by pro Česko 

znamenalo důraz na rozpočto-

vou odpovědnost.

Invaze Ruské federace na Ukra-

jinu zcela změnila situaci na na-

šem kontinentu. Evropská unie 

ukázala, že je schopná rozhod-

né reakce. Evropané ukazují, že 

v krizi dokážou jednat. Desítky 

let vytvářená kultura politického 

dialogu a vzájemného konsensu 

se ukazuje být silnou, nikoliv sla-

bou stránkou.

Úkol je jasný.

Musíme najít správnou politi-

ku, která povede Evropskou unii 

k dlouhodobým cílům zelené 

a digitální transformace. Musí-

me dokázat čelit bezpečnostní, 

energetické a humanitární krizi 

i ekonomickým a sociálním pro-

blémům, které nám z části způ-

sobil covid a jež ruská agrese na 

Ukrajině dále akceleruje.

Náš názor znáte. My chceme pa-

třit do jádra Evropské unie. Zají-

má nás ten váš. Proto jedeme za 

vámi. Naši dodávku s logem My 

jsme Evropa najdete v různých 

koutech republiky. A co si o pro-

jektu EU myslí naší představite-

lé? Čtěte dál. 

Dost bylo alibi. 
My jsme Evropa!



“S Evropu to mám jako  
s rodinou. Trochu se špičkujeme, 
ne každého musím vidět každý 
den, ale spolu jsme silnější.”

Tomáš Czernin
senátor, 1. místopředseda TOP 09

Evropskou unii považuji za logické 

vyústění snah a směřování evrop-

ské civilizace. Po staletích válek, 

národních konfliktů a lokálních 

ekonomických zájmů se dospělo 

ke konsensu, že válka v Evropě se 

už opakovat nesmí, že národy se 

nemusí nenávidět, ale mohou se 

inspirovat a že větší a silnější eko-

nomika přináší lidem více bohat-

ství. To je fakt, který je – ve srovná-

ní s dobou před třeba pouhými sto 

lety – naprosto zjevný. 

Projekt Evropské unie je to, o co 

usiloval Jiří z Poděbrad, ale před-

běhl dobu o pár set let. Je to cesta 

míru a pokroku. Čím úžeji budou 

evropské země spolupracovat, 

čím více se budou občané EU se-

tkávat a poznávat, tím větší šanci 

na pozitivní rozvoj a mír máme. 

Proto vítám skvělé studentské vý-

měnné programy, spolupráci mezi 

firmami i vědeckými institucemi, 

stejně jako faktické odstranění 

hranic. 

Různorodost Evropy není její pro-

kletí, ale je to nádherná mozaika, 

která nás může obohacovat. Pro 

mě osobně je Evropská unie na-

prosto přirozená vlast. Moje rodi-

na je v mnoha generacích prak-

ticky ze všech zemí Evropy a přišlo 

by mi nepatřičné hledat rozdíly a 

konflikty. S Evropu to mám jako s 

rodinou. Trochu se špičkujeme, ne 

každého musím vidět každý den, 

ale spolu jsme silnější.



Tomáš



“Komenský napsal, že nejvyšším 
stupněm vzdělání nejsou univerzity,  
ale cesty. Unie a Schengen jsou něco,  
co tento svět předtím nepoznal.”

Pavel Klíma
poslanec, radní JČ kraje, bývalý ředitel školy

Co pro mě znamená členství v EU jako ředitele školy? 

To byla jedna ohromná příležitost, pro mě i pro děti, 

když jsme v roce 2000 poprvé vycestovali do Říma. 

U vstupu do Kolosea za mnou stálo 40 dětí a u kasy se 

mě ptali: „Odkud jste?“

Říkám: „Z České republiky“

„Jste v Unii?“

Já odpovídám: „No nejsme“

Paní rázně odvětila: „Tak to bude plné vstupné“. 

Tenkrát jsem si opravdu uvědomil, jaké to je být nebo 

nebýt členem EU. Když jsem se potom po našem vstu-

pu zúčastnil různých zahraničních projektů s evrop-

skými školami, tak ten rozdíl od mého zážitku u Kolo-

sea byl markantní. 

Už Komenský napsal, že nejvyšším stupněm vzdělání 

nejsou univerzity, ale cesty. Evropská unie je pro mě 

možnost svobodně cestovat, Schengen něco, co tento 

svět předtím nepoznal. 



“Žádné my a oni neexistuje. My jsme 
Evropa.“

Marek Ženíšek
poslanec
Tak Češi budou moct konečně skoro v „domovském 

prostředí“ platit eurem! Akorát to nebude na Slapech, 

ale na dovolené v Chorvatsku, které do Eurozóny 

vstoupí už v lednu. Zemí, které eurem platí, bude v Unii 

už dvacet.

Evropská unie často schytává kritiku. Prý ji tvoří parta 

bruselských byrokratů, kteří nám akorát něco diktují 

a ztěžují České republice život. My Češi jim na to prý 

akorát nekriticky kýveme, protože i když máme volné 

cestování, Erasmus a dotace, sami bychom to přeci 

zvládli nejlíp. No, akorát, že vůbec. 

Žádné my a ten zlý Brusel totiž neexistuje. My jsme Ev-

ropa. Za to, jak Evropská unie vypadá, na kolik je pří-

stupná a vstřícná nejenom ke členským státům, ale 

především k občanům, jsme zodpovědní přímo my. Je 

zapotřebí nevytvářet laciné alibi, ale tuto zodpověd-

nost přijmout. 

To nejde bez toho, aniž bychom se pevně hlásili k 

tomu, že budeme patřit k tvrdému integračnímu já-

dru EU. Jedním z nejdůležitějších kroků, který nás k 

tomu může zase o kousek přiblížit, je přijetí eura. Na 

kolik bude náš hlas v Unii slyšet, záleží přeci jen na nás 

samotných. A já chci, aby Česko bylo slyšet co nejhla-

sitěji. 

Evropská unie je chytrá a schopná instituce, a i díky 

ní teď můžeme zvládnout všechny aktuální problé-

my. Musíme najít správnou politiku, která povede Ev-

ropskou unii k dlouhodobým cílům zelené a digitální 

transformace. Musíme dokázat čelit bezpečnostní, 

energetické a humanitární krizi i ekonomickým a so-

ciálním problémům, které nám z části způsobil covid 

a jež ruská agrese na Ukrajině dále akceleruje.

O všech výhodách, plánech a aktuálních výzvách je 

i naše výzva My jsme Evropa. TOP 09 vždy byla stra-

nou, kde se voliči můžou spolehnout na to, že neuhne 

z cesty nastolené havlovskou diplomacií. Že budeme 

bojovat za naši svobodu, za našel členství v Evropské 

unii a za dodržování lidských práv všude ve světě. A 

tak to i zůstane. 

Pojďme lidem ukázat, co všechno členství v Evropské 

unii znamená a jak pozitivně ovlivňuje náš každoden-

ní život. A třeba brzo budeme Chorvatsko následovat.



“EURO je stabilní měna, která si 
udržuje kupní sílu a chrání úspory před 
znehodnocováním.”

Jan Jakob
místopředseda TOP 09, starosta obce Roztoky

Členství v Evropské unii pro mě znamená především 

pevné spojenectví a partnerství. Vzájemnou spolu-

prací může 27 států vyřešit problémy, se kterými by 

se jednotlivě jen obtížně vypořádaly. Stále ale existují 

možnosti, jak naše spojenecké vazby v rámci EU po-

silovat.

Vstupem do unie jsme se zavázali k přijetí eura. I když 

nyní nesplňujeme podmínky, musíme být připraveni. 

Naši ekonomiku jednoznačně živí export, který z více 

než 80 % míří do zemí EU. Nejvíc do Německa, které 

platí eurem. Výkyvy kurzu přitom představují pro vý-

vozce velké riziko.

Euro by ale přineslo výhody i českým domácnostem. 

Ulehčilo by cestování do zahraničí i bezpečnější inves-

tování. Je to stabilní měna, která si udržuje kupní sílu 

a chrání úspory před znehodnocováním.



“Unie nám dala svobodu, možnosti
 a ukotvila Česko pevně na Západě.”

Michal Zuna
poslanec, zastupitel Prahy 2

Evropská unie a naše účast v ní je pro mě symbolem 

našeho hodnotového ukotvení ve světě. Přihláška do 

prozápadního svobodného světa,  kde každý může jít 

za svými sny. Kde jsou překážky jen v našich hlavách a 

nikoliv v politice státu.

Evropská unie, to jsou svoboda a možnosti. Svoboda 

pohybu. Po práci můžu nasednout do auta a večer už 

se koupu v Itálii. Nebo jedu na otočku na nákupy do 

Německa nebo Rakouska. Bez překážek, bez cestov-

ních víz, bez výjezdních doložek.

Svoboda studovat nebo získávat pracovní zkušenosti 

v zahraničí. Když jsme v roce 2004 vstoupili do EU, vy-

razil jsem pracovat do Irska a vydělal jsem si na svoje 

první auto. Tehdy jsem si ještě musel u lokálního ope-

rátora koupit místní SIM kartu a volat jen krátce. Ho-

vory ze zahraničí byly předražené. Dnes je díky EU sa-

mozřejmost volat a surfovat na internetu v Německu, 

Španělsku a dalších zemích. Hledat si cestu v online 

mapách nebo dát videohovor s rodinou.

Svoboda v rozhodování. Jsme jeho součást silného 

celku a spolurozhodujeme o jeho vývoji. Jako součást 

silného celku jsme zároveň chráněni proti vnějším 

hrozbám. Kdyby nás snad opět chtěly pohltit ruské 

tanky a znovu nám diktovat, jak myslet a žít naše 

životy. Evropská unie není perfektní, ale my jsme její 

součástí. My ji tvoříme. My rozhodujeme o tom, jaký 

bude její další vývoj. Předsednictví je pro nás velká pří-

ležitost. A my ji nepromarníme.



“Předsednictví je ideální příležitost, jak 
ukázat, že u nás vládne kompetentní 
proevropská vláda hlásící se k odkazu 
Václava Havla.”

Radovan Auer  
předseda Olomouckého kraje, 
člen předsednictva
Naše předsednictví v Radě EU přichází v momentě, 

kdy Evropa prožívá těžké chvíle. Nikdo z nás si asi ne-

dokázal představit, že budeme mít evropskou agen-

du na starosti v okamžiku, kdy na evropské obyvatel-

stvo útočí barbarské hordy.

Přes všechny naléhavé problémy, které musíme řešit 

(a musím pochválit vládu, že témata našeho před-

sednictví zvolila velmi dobře), je tu přece jen téma 

nejzásadnější a to, jak ochránit a pomoci v boji našim 

přátelům z Ukrajiny, kteří Evropu nyní hrdinně brání.

Naše předsednictví je ideální příležitost, jak ukázat, 

že u nás už nevládne klientelismus, populismus a 

malost, ale kompetentní proevropská vláda, která se 

hlásí k odkazu Václava Havla - jednoho z největších 

evropanů.



“Evropa je naše společné kulturní 
dědictví. Vidím to, když se na náš zámek 
jezdí tisíce lidí z celé EU kochat Muchovou 
Slovanskou epopejí”

Tomáš Třetina
senátor, starosta Moravského Krumlova

Evropská unie je pro mě skvělý prostor k životu. Může-

te cestovat, studovat, poznávat nové kultury, obcho-

dovat, dokonce se i přestěhovat kamkoli po celé Ev-

ropě. Pokud chcete. A pokud nechcete, tak nemusíte. 

A to je druhá věc, kterou mám na Evropské unii rád. 

Spojuje země demokratické, kde svoboda jednotlivce 

je nedotknutelná.

Evropu můžeme chápat také jako kulturní prostor. 

Třeba u nás v Moravském Krumlově nám to jde dob-

ře. Na našem zámku je totiž vystavena Muchova Slo-

vanská epopej, umělecké dílo evropského, dokonce 

světového významu. Těší mě, když k nám přijíždějí Ev-

ropané a kochají se nádherou obrazů. Nemusíme do 

světa, svět jezdí k nám.

Do světa ale můžeme. A v Evropské unii dokonce tak, 

že si ani nevšimneme státních hranic. Vidím to u svých 

dětí. Ty už berou otevřenou Evropu jako něco úplně 

normálního a běžného. Vůbec si nedokážou předsta-

vit, že by za Znojmem byl ostnatý drát. A to je dobře. 

I kvůli svým dětem jsem za Evropskou unii rád.



“Unie je zárukou bezpečí a evropské státy 
se spolu naučily jednat místo toho, aby 
spolu válčily.”

Pavel Svoboda 
poslanec

Evropská unie je pro mě víc než půlku mého života 

vlastně domovem. Asi i proto ji neberu jako žádnou 

cizorodou organizaci, ale jako naprosto přirozenou 

součást nejen mojí práce, ale i třeba i cestování. Díky 

Unii jsem se mohl jako hudebník naprosto volně pohy-

bovat po Evropě a měl jsem šanci si zahrát na úžas-

ných místech. Jako šéf filharmonie využívám toho, že 

tu můžu mít zahraniční hudebníky snadněji. Bez EU by 

to bylo náročnější a nákladnější. 

Jasně, i s Evropskou unií se pojí nějaké papírování  

a míru byrokracie jí všichni vyčítáme. To je ale důvod 

ji zlepšovat, ne jenom kritizovat. Pořád nám totiž za-

jišťuje bezpečí a evropské státy se spolu naučily jed-

nat místo toho, aby spolu válčily. To považuji za klíčo-

vé. Na dobré se zvyká dobře, takže za sebe říkám, že 

jsem si docela rychle zvykl na to, že jsme součástí EU.



Jsou tu generace, pro které byla EU cíl. Já osobně se 

považuju už spíš za generaci, která považuje Unii za 

budoucnost. Česko je v evropském měřítku poměrně 

důležitý stát. 

Na některé věci jsme ale sami krátcí, a právě tam vi-

dím obrovskou sílu ve spojení vyspělých zemí. Myslím, 

že je naším úkolem se v budoucnu odstřihnout od 

Ruska – a to se nám podaří rychleji jako součást EU. 

Je naším úkolem uchovat životní prostředí pro další 

generace – i toho dosáhneme rychleji v evropském 

společenství. Musíme o těchto věcech přesvědčovat i 

zbytek světa, což nám bez společného úsilí v Unii ne-

půjde už vůbec. 

Přes všechny chyby a připomínky, které k ní můžeme 

mít, neexistuje v této chvíli lepší a kvalitnější alterna-

tiva. Je proto v našem nejlepším zájmu tvořit její bu-

doucnost.

“Jedině v EU můžeme tvořit 
budoucnost pro sebe i další generace. 
Bez Ruska a v zachovalém životním 
prostředí.”

Ondřej Kolář
poslanec, starosta P6



1. Euro je stabilní 
ochránce našich úspor

Stoupající inflace je strašákem pro vět-
šinu českých domácností. Česká repub-
lika má z členských zemí Unie třetí nej-
vyšší inflaci, v minulém měsíci činila 16 
procent. Kdežto v eurozóně inflace zů-
stala v průměru na 8,6 procentech (údaj 
z května 2022). O stabilitu eura se stará 
Evropská centrální banka, důvěryhod-
ná instituce, která se v boji s růstem cen 
může prokázat přesvědčivými výsledky. 
O cenovou stabilitu se stará hned v 19 
zemích Evropské unie, přičemž každý 
členský stát se na rozhodování Evropské 
centrální banky podílí.
I proto je společná evropská měna nej-
lepší zárukou toho, že o své úspory ne-
přijdete. Na Slovensku by mohli o stabi-
litě eura vyprávět. Slováci platí eurem už 
od roku 2009 a podle posledního prů-
zkumů by dnes 9 z 10 z nich rozhodnutí 
vstoupit do Eurozóny neměnilo. Česká 
republika je další na řadě!
 

2. Směnárny na 
cestách? Už nikdy více!

Návštěvy směnáren na dovolené zrov-
na nepatří mezi nejoblíbenější kra-
tochvíle. S eurem v peněžence i na kartě 
tato nepříjemná povinnost definitivně 
odpadá. A nejen to. Kdybychom platili 
eurem, skončila by možnost bank účto-
vat si poplatky za výměnu peněz. To se 
dnes týká i běžného placení kartou.
Nehledě na to, že možnosti eura neza-
čínají a nekončí pouze ve státech eu-
rozóny, ke kterým nově přibude i Chor-
vatsko! Euro je podobně jako americký 
dolar či britská libra světovou měnou a 
běžně se uznává ve státech celého svě-
ta. Naopak odstrašujícím příkladem se 
stala v posledních měsících třeba ukra-
jinská hřivna. Po vypuknutí Putinovy 
války ztratila tamní měna na hodnotě. 
Euro je záruka toho, že se něco takové-
ho stát nemůže.

 

5 důvodů, pro 
chceme EURO



3. S eurem budou 
české firmy skutečně  
evropské

Společným mottem Evropské unie je 
jednota v rozmanitosti. A jednotný a 
rozmanitý je také společný evropský 
trh, jehož je česká ekonomika pevnou a 
nedílnou součástí. Vždyť 60 procent na-
šeho exportu směřuje do zemí eurozó-
ny. Eurem platí i naši nejbližší sousedé 
Německo, Slovensko a Rakousko.
Našim cílem musí být toto spojení ješ-
tě více prohlubovat a našim firmám 
tak usnadňovat podnikání a obchod v 
ostatních členských státech Unie. Přije-
tím eura by českým podnikatelům od-
padla nepříjemná povinnost platit za 
zahraniční platby více než za platby v 
korunách. Možnost vést si účetnictví v 
eurech je ostatně jedním z bodů naše-
ho vládního programového prohlášení.
 

4. Euro přinese klid vaší 
peněžence

Podnikání samo o sobě přináší mnoho 
rizik. Čím méně takových ohrožení exi-
stuje, tím je to pro podnikatele výhod-

nější. Neustálé posilování i oslabování 
koruny je jedním z těch, které můžeme 
přijetím eura odstranit. Náhlá oslabení 
koruny přinášejí importérům, kteří pla-
tí eurem, skokově vyšší náklady. Čeští 
spotřebitelé si v takové situaci za zbo-
ží připlatí. S eurem takové turbulentní 
proměny nehrozí. Přináší klid pro vaši 
peněženku.
 

5. Rozpočtová stabilita

Jednou z podmínek pro všechny člen-
ské státy eurozóny je rozpočtová odpo-
vědnost. Euro by k rozpočtové zodpo-
vědnosti přimělo i rozhazovačné vlády 
oligarchů.



“EU je jako jedna velká rodina. 
Připravena pomoci v nebezpečí  
a zachovávat demokracii”

Ilona Jehličková 
místostarostka Městského obvodu Plzeň 1

Pro jednoho znamená členství v EU možnost svobod-

ného cestování či studia v rámci programu Erasmus, 

jiný upřednostňuje ekonomické výhody našeho člen-

ství a někteří se děsí byrokratické zátěže či ztráty 

vlastní národní identity. To posledně jmenované je z 

mého pohledu naprostý nesmysl. Jsem hrdou Češkou 

a zároveň jsem hrdou Evropankou.

 A co pro mě osobně představuje naše členství v Ev-

ropské unii? Jedním slovem. Naději. Naději, že už 

vždycky budeme patřit do společenství západních 

demokratických států. Naději, že v případě nebezpe-

čí jsme jako jedna velká rodina ochotni si pomáhat a 

nenechat druhé padnout. Naději, že svět může být ve 

společenství Evropské unie lepším místem k životu.



“Přeji si, aby předsednictví České 
republiky v Radě EU dopadlo dobře 
a naše země z něj dokázala vytěžit to 
nejlepší pro sebe i celou Evropu.”

Jiří Slavík
starosta obce Votice, poslanec
Po Sametové revoluci se stal prezidentem Václav Ha-

vel, člověk, který je v naší společnosti kontroverzní, 

avšak na západě velmi uznávaný. Já osobně si Vác-

lava Havla velmi vážím a věřím, že právě on je jedním 

z lidí, jemuž vděčíme za to, že se naše země obrátila 

opět správným směrem a stala se kandidátskou zemí 

Evropské Unie, a nakonec také jejím členem.

V dnešním globalizovaném světě totiž není možné, 

aby malá středoevropská země obstála bez členství 

v různých organizacích. Pouze členství v politických, 

ekonomických a vojenských organizacích může za-

jistit, že naše země obstojí, bude se v ní žít dobře, ale 

zároveň si zachová svou vlastní identitu.

Domnívám se, že především události posledních mě-

síců všem ukázaly, že inklinace k Ruské federaci, kte-

rou v posledních letech prosazoval prezident Miloš 

Zeman, opravdu není tou správnou cestou. Přeji si, 

aby předsednictví České republiky v Radě EU dopad-

lo lépe než to v roce 2009 a naše země z něj dokázala 

vytěžit to nejlepší pro sebe i celou Evropu.



“Smysl Unie je ve spolupráci. A na 
spolupráci mezi lidmi, městy, státy 
a národy stojí celá naše civilizace.”

Zdeňka Blišťanová
starostka města Jeseník

Mír. Dříve možná zprofanované slovo. Ale dneska si 

znovu uvědomujeme, jak důležitý, vzácný a křehký je. 

Právě evropské společenství dokázalo zajistit v Evro-

pě klid, a to už téměř 80 let. V historii dříve nebývalá 

věc. Buďme za to šťastní a navzdory všem chybám 

nadále rozvíjejme Evropskou unii. Protože to základní, 

na čem EU stojí, je spolupráce. A na spolupráci mezi 

lidmi, městy, státy a národy stojí celá naše civilizace. 

Jsem hrdá, že jsme více než osmnáct let součástí spo-

lečenství, které přináší příležitosti, bezpečí a možnosti 

společně řešit bezprecedentní výzvy, které před celou 

Evropou stojí. Jako starostka příhraničního města Je-

seník oceňuji také evropské myšlenky a projekty, kte-

ré pomáhají rozvíjet celou naši oblast a vzdělanost 

místních lidí, zejména studentů. Důležité a prospěšné 

jsou rovněž projekty přeshraniční spolupráce s našimi 

polskými sousedy, se kterými máme nadstandardně 

přátelské vztahy, pracujeme na společných aktivi-

tách, vzájemně se inspirujeme a pomáháme si.



“Garance svobody a jistoty?  Jedině 
členství v Unii a NATO”

Libor Honzárek
místostarosta Havlíčkův Brod 
Od roku 2004, kdy jsme do EU byli přijati, se stále tě-

ším z nabytých svobod garantovaných členstvím v 

této organizaci. Stačí si přečíst krátké články Lisabon-

ské smlouvy o cílech EU, aby se každý mohl ujistit, že 

jsme se v referendu rozhodli správně.  Věřte mi, mám 

právo porovnávat. Téměř polovinu svého života jsem 

prožil v období budování jakési socialistické beztřídní 

společnosti před rokem 1989.

Fungující Evropský jednotný trh s volným pohybem 

zboží, osob, služeb a kapitálu je přeci splněným 

snem mnoha světových ekonomů, politiků,  ale pře-

devším samotných občanů všech členských států. 

Všichni, kdo naše zakotvené členství v této excelent-

ně konstruované organizaci zpochybňují či dokonce 

zesměšňují, se mýlí. Jejich vadné názory navíc slouží 

reprezentantům nedemokratických či autoritářských 

systémů k jejich argumentům zkreslujících a pokřivu-

jících obraz EU a principy jejího fungování. Naše člen-

ství a ukotvení ve strukturách EU i v NATO je jedinou 

možnou zárukou v dalším rozvoji České republiky i její 

obrany. Važme si tedy a ochraňujme nabyté svobody, 

příležitosti a možnosti, které jsme členstvím získali. 

Nedovolme experimentovat s podivnými vizemi al-

ternativních našeptávačů navádějících k odklonu od 

EU či k vystoupení z NATO. Je s podivem, že i v dnešní 

době, kdy náš předlistopadový velký vzor – sovětské 

Rusko, dobývá naprosto nepřijatelným způsobem 

území svého ukrajinského souseda.



“Předsednictví je příležitost, jak získat 
respekt v zahraničí a zároveň ukázat 
Čechům, že máme konečně odpovědnou 
vládu.”

Martin Chroust
předseda KO Liberecký kraj

Evropská Unie je pro mě spolek demokratických zemí, 
které se rozhodli pro mírovou, ekonomickou a dnes 
také úzce politickou spolupráci. Zemí, které pochopili 
že společně mohou dokázat mnohem více, než samo-
statně. To, jak je to prestižní organizace, dokazují sna-
hy dalších našich sousedů stát se součástí EU. Je to 
pro ně častokrát vysněná meta. U nás je bohužel člen-
ství EU dlouhodobě haněné, pro laciné získávání poli-
tických bodů. Je totiž jednodušší křičet proti něčemu, 
než za něčím stát. Evropská Unie není dokonalá a má 
celou řadu nedostatků, ale v současném globalizova-
ném světě je to jediná alternativa, abychom obstáli. 
Předsednictví EU je velmi odpovědný úkol jak pro po-
litickou reprezentaci, tak všechny lidi, co se na organi-
zaci podílejí. Naše vláda může nyní dokázat dvě věci. 
První je získání respektu u našich zahraničních part-
nerů a to nejen v rámci EU. Tím druhým je získání dů-
věry v nás samotných, že máme vládou odpovědnou, 
světově uznávanou a která je schopna řešit problémy 
doma i ve světě. Tato hrdost nám schází a teď je ta 

šance. První předsednictví v roce 2009 mělo za úkol 
řešit energetickou krizi, v tom druhém ale stojíme ve 
velmi hlubokém vojenském a ideovém konfliktu zasa-
hující velkou část světa jak bezpečnostně, energetic-
ky, migračně i potravinářsky. Tolik problémů globální-
ho dopadu žádná vláda řešit nikdy nemusela. Budiž 
nám výstrahou naše předchozí předsednictví, které i 
přes dílčí úspěchy skončilo neslavně pádem vlády. 
Chci věřit, že jsme dnes dál a nic Evropě sladit nebu-
deme. Do budoucna bych si velmi přál, aby se našla 
politická odvaha k celé řadě změn. U nás k přijetí 
eura. V současné době neplníme potřebná kritéria, 
ale tento cíl rozhodně není nereálný během několika 
málo let. V tom širším hledisku by měla EU přijmout 
fakt, že naše bezpečnost je tím nejdůležitějším cílem. 
V současné bezpečnostní situaci by bylo velmi pro-
spěšné posílení kompetencí ve společné obraně EU. 
Výrazným signálem byla už předchozí migrační vlna, 
nyní je tu druhé a ještě silnější varování.



“Jako starosta malé obce dobře vím, 
jak peníze z Unie pomáhají našemu 
venkovu.”

Marek Sovka
starosta obce Branišovice

Evropská unie mi dává svobodu. Mohu žít, pracovat  

a studovat, kde chci. Snáze se také cestuje a v zahra-

ničí neplatíme žádné roamingové poplatky. Lidé jen 

o pár let mladší než já už ani takové slovo neznají a 

všechny tyto věci berou jako samozřejmost.

Jako starosta malé obce navíc moc dobře vím, jak pe-

níze z Evropské unie pomáhají našemu venkovu. Bez 

dotací z EU bychom se jen horko těžko posouvali dále 

a drželi krok s velkými městy. Unie tak vstupuje pozi-

tivně do života lidí mnohem více, než si uvědomují.




