Z regionu
Krátce
Nová kůzlata
Karviná – Karvinský zookoutek v parku Boženy Němcové
se může pyšnit novými přírůstky. Dvě kůzlata koz kamerunských se narodila rodičům
pocházejícím z ostravské zoo.
Podle správců by se navíc
do zdejší obory měli brzy vrátit také pávi. (red)

Karvinští gymnazisté
v roli europoslanců
Na půdě Evropského
parlamentu se sešli
středoškoláci z celé EU.
Nechyběli mezi nimi ani
studenti karvinského
gymnázia.
PAVLA KRŮČKOVÁ

Oprava mostů
ztíží dopravu
Český Těšín – Řidiče projíždějí
městem čekají komplikace.
V pondělí 9. dubna začne plánovaná rekonstrukce dvou
mostů – jednoho v Jablunkovské ulici, u křižovatky s ulicí
Pod Zvonek, a druhého v Karvinské ulici v blízkosti křižovatky s ulicí Hřbitovní. Značně
ztížený tak bude průjezd křižovatkou ulic Jablunkovská
a Pod Zvonek.
Na výpadovce na Slovensko
bude provoz střídavě sveden
do jednoho jízdního pruhu,
dopravu tam bude řídit semafor. Řidiči se budou postupně
zařazovat do proudu vozidel,
přičemž budou muset respektovat přechodnou svislou dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“. (toj)

Pište, volejte
Děje se u vás něco zajímavého?
Chcete dát o sobě vědět?
Kontaktujte nás...
Tomáš Januszek
tel.: 606 666 506
tomas.januszek@denik.cz

Karviná, Štrasburk – Jaká
bude budoucnost Evropy
a Evropské unie? Existuje lepší
cesta, jak bojovat za životní
prostředí? A podaří se vyřešit
problematiku migrace a integrace? Na tyto a mnohé další
otázky diskutovalo ve čtvrtek
22. března více než pět set
středoškolských studentů z
třiadvaceti evropských zemí na
půdě Evropského parlamentu
ve francouzském Štrasburku.
Ti sem přijeli v rámci soutěžního programu Euroscola.
Českou republiku na mezinárodním setkání zastupovali
studenti z Gymnázia Karviná,
kteří si pozvání zasloužili za

STUDENTI V LAVICÍCH Evropského parlamentu.
stovka gymnazistů a 24 nejaktivnějších získalo za odměnu možnost prezentovat Česko
na půdě Evropského parlamentu,“ přiblížila projekt učitelka Veronika Čadová, která
gymnazisty na cestě do
Štrasburku doprovázela.

NÁROČNÁ DISKUSE
Spolu s českými středoškoláky
zasedlo v lavicích Evropského
parlamentu 500 studentů z
celé EU. V jednacím sále se
s nimi prostřednictvím videohovoru setkala
také španělská
europoslankyně
Pilar Del Castillo,
která odpovídala
na otázky vztahující se ke svobodě slova, k
boji s teroris24 GYMNAZISTŮ přijelo do Štrasburku v rámci mem či k busoutěžního programu Euroscola. Foto: P. Krůčková doucnosti Evropy. Na tato témata vedli diszmapování silniční sítě v části
kusi i sami studenti, kteří
afrického státu Zimbabwe.
si tak v roli europoslanců vy„Za pomoci mobilní aplikace zkoušeli vyjednat a obhájit
a satelitních snímků se žákům
vlastní názor.
podařilo vytvořit mapu silniční
„Tématem naší diskusní
sítě ve venkovské oblasti Gutu
skupiny byla migrace a inteve státě Zimbabwe. Ta v bugrace. Bylo náročné argumendoucnu pomůže například netovat s kolegy jiných zemí v
ziskovým humanitárním orcizím jazyce, snažili jsme se
ganizacím, kterým usnadní
však být kritičtí a prosadit svůj
očkování tamních obyvatel.
názor na věc. Podle nás je důNa mapě pracovala zhruba
důležité migraci důsledněji

Foto: Pavla Krůčková

kontrolovat a v duchu integrace pak nově příchozí lidi
zaměstnat v oborech, ve kterých pracovali ve své rodné
zemi,“ nastínili jedno z témat
diskuse studenti Adam Siuda
a Lucie Krůlová.
Podle kantorky Veroniky
Čadové byla návštěva Evropského parlamentů přínosná
po stránce jazykové, kulturní
i politické.
„Bylo zajímavé pozorovat,
jak mají různé státy na problémy odlišné názory. Někteří
z žáků si navíc poprvé vyzkoušeli odhodit zábrany a naplno
se ponořit do cizího jazyka.
Takové zkušenosti jsou k nezaplacení,“ shrnula učitelka.

Co je to Euroscola?
Euroscola je soutěžní program, který každý rok umožňuje studentům států EU navštívit sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Žáci
mají možnost zasednout
v jednacím sále, kde se během běžného pracovního dne
schází přes 754 europoslanců.
Během setkání středoškoláci
představují vlastní školu a
zemi a diskutují o aktuálních
tématech týkajících se Evropské unie. Na vlastní kůži
tak zažijí, jak funguje jedna
z významných institucí, která
reprezentuje občany Evropské unie prostřednictvím jimi
zvolených zástupců.

