
 

 

 

 
 

 

Program vítězky kvízu z regionálních seminářů  

projektu EU a MY “50+”, 

 při pobytu v Bruselu 

 

Středa 24. Října 

 

 

 10:25 Přílet – letecká společnost Brussels airlines, setkání na letišti Zaventem 

- Brusel, transfer do centra, ubytování v hotelu Renaissance Brussels Hotel, 

přivítání ředitelem hotelu - Robert Nagys  

  

 12:10 Návštěva/seznámení s EU institucí – Výbor regionů EU + Hospodářsko-

sociální výbor, setkání Renata Sykora – vedoucí sekce Interní organizace-

návštěvy-konference, workshop spojený s obědem v prostorách instituce 

 

 13:45 Návštěva/seznámení s EU institucí – Rada EU, setkání Ing. Šárka 

Brábníková – vedoucí sekce Věda, výzkum, kultura, školství – SZ ČR při EU, 

informační servis - probíhající jednání na Radě EU, předsednictví, vztah EU 

institucí, summity EU, současně o statutárních zastoupeních ČR při EU, 

NATO, bilaterární velvyslanectví  

 

 14:45 Externí návštěva evropských institucí – budovy Evropské komise, 

objasnění funkcí jednotlivých generálních ředitelství v návaznosti na EU 

politiky, základní orientace v bruselském prostředí, spojené s prohlídkou 

Infocentra a Parlamentária, brožury a dokumentační material, 

fotodokumentace pobytu  

 

 17:30 Prohlídka a historie Bruselu, historické centrum, památky, spojené s 

večeří 

 

 20:15 Návrat do hotelu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 25. října 

 

 08:00 Snídaně v hotelu, setkání a odhlášení v hotelu, přechod do Českého 

domu 

 

 09:00h Informační workshop v konferenční místnosti Českého domu, kancelář 

společnosti Bohemia EU Planners, téma Proč je dobré znát Brusel?  

 

 09:30 Prohlídka Atomium a okolí – výstavní prostory, lehké občerstvení 

 

 11:45 Návštěva/seznámení s EU institucí – Evropský parlament, Mgr. Maxim 

Raym, stálý pracovník EP  - informační servis – evropský legislativní proces, 

návaznost EU institucí, zpracování dokumentů, europoslanci a Česká 

Republika, interní chod Evropského parlamentu, lehké občerstvení místo 

oběda  

 

 13:05 Kancelář Bohemia EU Planners, shrnutí dvoudenního pobytu v 

Bruselu, užitečné webové kontakty a informace/odkazy na Čechy působící v 

EU - Bruselu 

 

 13:45 Odjezd, asistence, na letiště Zaventem – Brusel 

 

 15:55 Odlet do Prahy, společnost Brussels airlines 

 

Poznámka: celý pobyt v Bruselu s asistenčním a informačním servisem – 

PhDr.Vendula Raymová a pracovníci kanceláře Bohemia EU Planners, Brusel  

 

 

Kontaktní pracovník: 

PhDr.Vendula Raymová, jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o, 

www.bohemiaeuplanners.eu, raymova@bohemiaeuplanners.eu, kancelář Brusel, 

mobily  +32 495 244 175, +420 739 356 856 

http://www.bohemiaeuplanners.eu/
mailto:raymova@bohemiaeuplanners.eu

