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Hynek Klimek

„Proč jsou na té modré vlajce hvězdičky v kroužku?“ chtěla vědět malá Alenka.
„To je vlajka Evropské unie a ty hvězdičky jsou jejím znakem. Ty hvězdičky v kruhu 
znázorňují soužití států, které se v Evropské unii sdružily,“ vysvětlil jí tatínek. 
„A proč jsou stejně veliké, když na obloze jsou některé hvězdičky větší a jiné menší?“ 
zajímalo Alenku.
„Nu, nejen hvězdy na obloze, ale i státy z Evropské unie jsou různě veliké. To, že ve znaku 
jsou všechny hvězdičky stejné, znázorňuje, že všechny státy jsou v unii stejně důležité. 
Bez ohledu na velikost,“ odpověděl jí tatínek.
„A, tatínku, proč jsou vůbec státy a proč nežijí všichni lidé pohromadě?“ zeptala se po chvíli 
Alenka.
Po téhle otázce se tatínek zamyslel, protože odpověď na ni, aby jí rozumělo dítě, nebyla 
jednoduchá.
„Víš, už od pradávna, od doby, které se říká pravěk, žili lidé v tlupách. A ty tlupy žily na 
jistém území, které si chránily, a nikoho dalšího tam jen tak nepouštěly,“ začal s výkladem.
„A proč?“ chtěla vědět Alenka.
„Dělaly to proto, aby nebyl narušen život, na který byli všichni v tlupě zvyklí,“ odpověděl jí 
tatínek.
„A on by byl narušen?“ ptala se Alenka bezelstně dál.
„Třeba ano, třeba ne. To nikdo z té tlupy nevěděl,“ řekl tatínek.
„Tak proč mezi sebe nikoho nechtěli pustit, když to nevěděli?“ pokračovala dívenka ve 
vyptávání.
„Protože byli nedůvěřiví,“ dostala až po chvíli odpověď.
„A kvůli tomu, že byli nedůvěřiví, si pak udělali ty státy?“ položila Alenka další otázku.
„Dá se to tak říct. Jednotlivé tlupy se pak postupně spojovaly ve větší a větší společenství 
a z těch pak vznikly státy,“ přitakal tatínek.
„A jak ti lidé tenkrát věděli, co ke kterému státu patří?“ vyzvídala dívenka.
„Vymezili si hranice svých území, aby to bylo jasné,“ vysvětlil tatínek.
„A jak to udělali?“
„To bylo různé. Někde se dohodli na tom, že hranici tvoří kupříkladu potok či řeka, 
nebo vzdušná čára mezi dvěma vrcholy hor. Jinde se na tom dohodnout nechtěli, a tak 
o stanovení hranice mezi sebou bojovali,“ řekl poté.
„A to pak hranice, když ji měli, byla už napořád?“ ptala se Alenka dál.
„Ne. V mnoha případech ne. Mnohokrát v dějinách se stalo, že se některý stát cítil silnější 
než jiný a část území toho slabšího chtěl přičlenit ke svému... Anebo se zmocnit celého jeho 
území,“ odvětil tatínek.
„A to pak o to ty státy bojovaly?“ padla další otázka.
„Mnohdy ano. Někdy ovšem ten slabší ustoupil nárokům silnějšího bez boje,“ zazněla 
odpověď.
„A to tak bylo pořád?“ vyptávala se dál Alenka.
„Kolem dokola v celých dosavadních dějinách Evropy,“ přitakal tatínek.
„Tak to je dobře, že je ta Evropská unie, kde všechny státy drží spolu,“ řekla Alenka 
a tatínek ji za to pohladil po vlasech.

O KONEČNĚ SMAZANÝCH HRANICÍCH
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EVROPSKÝ PARLAMENT

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie.  
Celkem 785 poslanců Evropského parlamentu zastupuje nás, občany zemí Evropské unie. 
Poslanci jsou voleni každých pět let voliči ve všech 27 členských státech Evropské unie 
a hovoří jménem 492 milionů občanů unie. 
Činnost Evropského parlamentu je důležitá, protože v mnoha oblastech politiky rozhodují 
o nových právních předpisech Evropské unie společně Evropský parlament a Rada EU, 
která zastupuje členské státy.
Parlament hraje aktivní úlohu při tvorbě právních předpisů, které mají dopad na každodenní 
život občanů unie, například v oblasti ochrany životního prostředí, práv spotřebitelů, 
rovných příležitostí, dopravy a volného pohybu pracovníků, kapitálu, služeb a zboží. 
Parlament má rovněž společně s Radou EU pravomoc rozhodovat o ročním rozpočtu 
Evropské unie. Českou republiku zastupuje v EP celkem 24 poslanců.

www.europarl.europa.eu

Evropský parlament v Bruselu Evropský parlament ve Štrasburku
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POSLANECKÝ KLUB EVROPSKÉ LIDOVÉ STRANY (KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ) 
A EVROPSKÝCH DEMOKRATŮ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

Od července 1999 je klub ELS-ED (EPP-ED) největším poslaneckým klubem v dnes 
785členném Evropském parlamentu.

Celkem 278 poslanců Evropského parlamentu (europoslanci) náleží do klubu ELS-ED 
a představují 37 procent celkového počtu. Poslanecký klub sdružuje křesťansko-demo-
kratické a konzervativní strany a jiné tradiční politické síly středu a pravého středu  
z 27 členských států Evropské unie. Klub ELS-ED je jediným ze sedmi poslaneckých  
klubů v parlamentu, který spojuje europoslance ze všech 27 členských států.

Předsedou klubu ELS-ED je poslanec Evropského parlamentu Joseph Daul. Stojí v čele 
předsednictva složeného z až deseti místopředsedů včetně pokladníka a promlouvá 
jménem klubu v klíčových rozpravách v Evropském parlamentu. Ve výkonu funkce mu 
pomáhají koordinátoři pro 20 výborů parlamentu spolu s vedoucími národních delegací 
zastoupených v klubu. Provozní a organizační záležitosti zajišťuje sekretariát  
klubu, který také připravuje podklady pro politickou práci.

Klub byl založen v červnu 1953 jako Křesťansko-demokratický poslanecký klub v původním 
Shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli (složeného z jmenovaných poslanců 
národních parlamentů). Aktivně se účastnil všech etap vývoje Evropské unie, od jejích 
prvopočátků až do dnešních dní.

Mnoho stran zastoupených v klubu ELS-ED také patří k Evropské lidové straně, první 
nadnárodní politické straně, která byla vytvořena na evropské úrovni. Další strany tvoří 
Evropské demokraty a jsou přidruženými členy klubu. Všichni společně bojují proti 
politickým prioritám evropské levice a usilují o pokrok na cestě ke konkurenceschopnější 
a demokratičtější Evropě, která bude blíže svým občanům.

www.epp-ed.eu
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doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu 

• Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských 
demokratů) a Evropských demokratů (EPP-ED) 

•  Výbor pro právní záležitosti EP, člen 
•  Výbor pro kulturu a vzdělávání EP, náhradník
•  Delegace EP pro vztahy s Japonskem, místopředseda
•  resortní mluvčí klubu pro oblasti: právní záležitosti, petice

Jaroslav Zvěřina se narodil 18. prosince 1942 v Třebíči, 
žije v Táboře. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Hradci 
Králové, pracoval jako vědecký pracovník, odborný lékař, 
psychiatr a sexuolog, od roku 1977 v Sexuologickém 
ústavu 1. lékařské fakulty a VFN v Praze 2, jehož je  
od roku 1989 přednostou. 
Je předsedou Sexuologické společnosti ČLS a členem IASR (International Academy  
of Sex Research) a členem správní rady Nadačního fondu Česká hlava (podpora české 
vědy). Přednáší na konferencích a kongresech doma i v zahraničí. Publikoval více než  
120 odborných a vědeckých sdělení doma i za hranicemi, je spoluautor několika odborných 
monografií, vydal učební texty Sexuologie.
V roce 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ČR, od roku 1996 poslancem 
Parlamentu ČR, kde působil jako člen výboru petičního a výboru pro sociální věci 
a zdravotnictví. Od roku 1993 je předsedou Oblastního sdružení ODS Tábor.
V roce 1998 místopředseda PSP ČR. Od roku 1998 předseda Výboru pro evropskou 
integraci PSP ČR. Od roku 2002 je jeho místopředsedou. V letech 1999–2002 byl stínovým 
ministrem školství ve stínové vládě ODS. 
Do Evropského parlamentu byl doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., zvolen v roce 2004,  
kdy díky téměř 55 tisícům obdržených preferenčních hlasů přeskočil z desátého na druhé 
místo kandidátky ODS.
Hovoří anglicky, německy, rusky. Je ženatý, má tři dospělé dcery a pět vnoučat.  
Maminka Žofie žije v Třebíči.

e-mail: jaroslav.zverina@europarl.europa.eu
url: http://www.zverina.cz

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
03F343
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
tel.:  +32 (0)2 28 45483
fax.: +32 (0)2 28 49483

Kancelář poslance EP v ČR
Tržní 274  
(P. O. Box 19)
390 01 Tábor 
tel.:  +420 381 257 462
GSM:  +420 602 431 953
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Ing. Oldřich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu 

• Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských 
demokratů) a Evropských demokratů (EPP-ED) 

• Výbor pro regionální rozvoj, člen 
• Delegace pro vztahy se zeměmi Andského  

společenství, člen
•  Výbor pro dopravu a cestovní ruch, náhradník 
•  Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru  

EU-Chorvatsko, náhradník 

Oldřich Vlasák se narodil roku 1955 v Hradci Králové, kde 
žije dodnes. Vystudoval ČVUT v Praze; nejprve pracoval 
ve výzkumu jako odborník v oblasti životního prostředí, 
kde uplatnil několik patentů a mnoho zlepšovacích návrhů. 
Následně působil jako manažer v soukromém sektoru. Vyjednal vstup dvou zahraničních 
společností Marius Pedersen a BWM do spolupráce měst Hradce Králové a Pardubic 
při moderním způsobu nakládání s odpady – zřízení první řízené skládky v regionu. Jako 
ředitel společnosti East Bohemian Airport dosáhl otevření vojenského letiště civilnímu 
provozu s více než osmi sty lety a deseti tisíci odbavenými pasažéry ročně. Své zkušenosti 
manažera v soukromém sektoru se rozhodl uplatnit v komunální politice, v roce 1994 byl 
zvolen do Zastupitelstva Hradce Králové. Od roku 1998 je jeho primátorem. Jako primátor 
přeměnil se svým týmem Hradec Králové v město plné zeleně, příjemné pro každodenní 
život, kde se rozvíjí turistický ruch a kde se pořádají kongresy. Město dokázalo přilákat 
zahraniční investory, udržet nízkou nezaměstnanost a snížit kriminalitu. Ing. Oldřich 
Vlasák je přesvědčen, že co nejvíce politických rozhodnutí má být přijímáno co nejblíže 
občanům, tj. na místní úrovni. Fungující obce a města jsou totiž motorem ekonomického, 
kulturního i sociálního rozvoje. Z těchto důvodů se rozhodl prosazovat zájmy měst a obcí 
také na národní úrovni, v roce 2001 byl zvolen do čela Svazu měst a obcí ČR. Myšlenku 
posilování role samospráv dlouhodobě prosazoval také v evropské politice. Zastupoval 
města a obce v organizacích Rady Evropy, ve Výboru regionů EU. Aktivně působí v Radě 
evropských municipalit a regionů. Své přesvědčení, své zkušenosti i pětiletou praxi z práce 
v evropských institucích se rozhodl zúročit v Evropském parlamentu, jehož poslancem byl 
v roce 2004 zvolen. Hovoří anglicky, rusky a pasivně německy. Je ženatý a má tři dcery.

e-mail: oldrich.vlasak@europarl.europa.eu
url: http://www.vlasak.eu

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
03F269
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
tel.:  +32 (0)2 28 45357
fax.: +32 (0)2 28 49357

Kancelář poslance EP v ČR
Vančurovo náměstí 663
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 260 654 
fax: +420 495 220 305 
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MUDr. Milan Cabrnoch
poslanec Evropského parlamentu

• Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských 
demokratů) a Evropských demokratů (EPP-ED) 

• Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, člen 
• Delegace ve Výboru pro parlamentní  

spolupráci EU-Rusko, člen
• Výbor pro rozpočtovou kontrolu, náhradník

Milan Cabrnoch (*6. srpna 1962) je dětský lékař, pediatrii 
se věnoval v letech 1986–1994 v kolínské nemocnici 
a následně ve své soukromé praxi. Od roku 1994 do roku 
1997 pracoval jako ředitel odboru zdravotního pojištění 
ministerstva zdravotnictví a v roce 1998 byl náměstkem 
ministryně zdravotnictví pro zdravotní pojištění a oblast 
legislativně právní.
Jako poslanec Parlamentu ČR (1998–2004) pracoval jako předseda podvýboru pro 
lékovou politiku a úhradu zdravotní péče a místopředseda výboru pro sociální politiku 
a zdravotnictví. V roce 2004 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu a je členem 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. 
MUDr. Milan Cabrnoch se věnuje problematice organizace zdravotnictví a souvisejícím 
tématům dlouhodobě a souvisle. Je spoluautorem koncepce zdravotnictví Občanské 
demokratické strany. V současné době se zabývá zejména informovaností pacientů a na  
to navazující oblasti eHealth. Je spoluautorem projektu IZIP (internetový přístup ke 
zdravotním informacím pacienta), který v roce 2005 získal ocenění World Summit Award 
jako nejlepší světový projekt v oblasti eHealth. Mimoto se věnuje zaměstnávání zdravotně 
postižených a jako předseda a zakladatel Českého národního fóra proti osteoporóze usiluje 
o zvýšení povědomí o tomto onemocnění.

e-mail: milan@cabrnoch.cz
url: http://www.cabrnoch.cz/

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
03F243
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
tel.: +32 (0)2 28 45378
fax: +32 (0)2 28 49378

Kancelář poslance EP v ČR
Politických vězňů 44
(P. O. Box 67)
280 50 Kolín I
tel.: +420 602 165 449
fax: +420 261 227 937
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