
POZNÁVEJTE, 
HRAJTE SI, 

PROŽÍVEJTE

NÁVŠTĚVNÍ HODINY
Pondělí  13:00-18:00
Úterý 09:00-20:00
Středa 09:00-20:00
Čtvrtek 09:00-18:00
Pátek 09:00-18:00
Sobota 10:00-17:00
Neděle 10:00-17:00
Parlamentarium je zavřeno ve dnech: 1. ledna, 1. května, 
1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince. 

Během návštěvních hodin vás rádi přivítáme v obchodě
s dárkovými předměty a v restauraci centra. 

Vstup je zdarma.

Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
Budova Willyho Brandta
B-1047 Brusel
Belgie
Tel.: +32.2.283.22.22
parlamentarium@europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/parlamentarium www.europarl.europa.eu/parlamentarium

„POSLANCEM NA JEDEN DEN“ 
HRA S ÚČASTÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Jaké by to bylo stát se na chvíli poslancem Evropského 
parlamentu? Parlamentarium tuto možnost nabízí 
studentům středních škol, a to prostřednictvím inovativní 
a zábavné hry s účastí návštěvníků.

Během dvouapůlhodinového zábavně-vzdělávacího 
setkání se studenti stanou poslanci, kteří musí reagovat 
na legislativní návrhy předkládané Evropskou komisí. 
Přitom odhalují, jak vzniká evropská legislativa a kdo je 
do procesu zapojen.
 
Hráči, kteří jsou rozděleni do čtyř fiktivních, politicky 
odlišných skupin, pracují ve výborech a provádí šetření dvou 
imaginárních případů nebo směrnic předložených Komisí. 
Jejich cílem je shromáždit fakta, rozpoznat nejdůležitější 
informace a dospět k rozhodnutí, které bude pro Evropu 
nejlepší. 

KROKY: 
První čtení: Hráči formulují pozměňovací návrhy k návrhu 
směrnic.
Druhé čtení: Studenti musí vyjednávat s Radou ministrů 
a přesvědčit ji o návrhu směrnice. 

Patová situace: Pokud se obě strany nedohodnou na 
kompromisu, návrh je projednán ještě jednou na smírčím 
zasedání, kde jde o všechno!

V průběhu hry sledují studenti video-klipy, a dokonce 
dostávají e-maily a vyřizují telefonáty, protože virtuálně 
spolupracují s Komisí a zástupci Rady, lobbisty, představiteli 
průmyslu, novináři a občany.

Studenti jsou vystaveni situacím vytvořeným podle 
skutečného pracovního prostředí poslanců, a objevují tak, 
jak důležité je vytvářet spojenectví, vyjednávat s jinými 
institucemi a komunikovat s médii. Díky tomu mohou 
na vlastní kůži zažít politické procesy, což jim dá víc než 
definice v učebnicích. 

Dostupné jazyky: 23 
Velikost skupiny: 16-32 studentů 
Věkové rozpětí: 14-16 let (vítáni jsou i starší studenti)
Cena: vstup zdarma
Setkání: pondělí až pátek, po 2½ hodinách
Rezervace: www.europarl.europa.eu/visiting  
Vedoucí skupin žádáme, aby žádost o setkání podali alespoň čtyři 
týdny před návštěvou. Prostory jsou přístupné i pro studenty se 
sníženou pohyblivostí. 

Návštěvnické centrum Evropského parlamentu

Tuto publikaci pripravilo Generální reditelství pro komunikaci Evropského parlamentu.
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VIRTUÁLNÍ VÝLET PO EVROPĚ 
Návštěvníci mohou podniknout virtuální výlet po 
Evropě a objevit, jak jsou její občané „sjednoceni
v rozmanitosti“ a jak EU přispívá k rozvoji každého 
z 27 členských států. Na výstavách, jako je 
například „Území příběhů“, mohou návštěvníci 
prozkoumat mapu Evropy o velikosti 200 m2

s více než 90 interaktivními body a pohyblivými 
obrazovkami, které je zavedou do jejich vlastní 
země nebo do regionu, který je zajímá.

ZPRÁVY Z BRUSELU A ODJINUD
Poslanci Evropského parlamentu zveřejňují na 
video-stěně zprávy, které si pak návštěvníci 
mohou prohlížet. V sekci „Evropa všedního 
dne“ si návštěvníci mohou poslechnout příběhy
54 Evropanů, kteří vysvětlují, jak EU a její politika 
ovlivnily jejich život, podnikání a projekty. 

„JE TO NA VÁS“
Práce Parlamentu se dotýká široké škály politických 
problémů – od označování potravin po zahraniční politiku. 
Interaktivní hlasovací aplikace „Je to na vás“ umožňuje 
návštěvníkům hlasovat v projednávaných otázkách
a pak svá rozhodnutí porovnat s rozhodnutími ostatních 
návštěvníků. 

CESTOVÁNÍ ČASEM
Sekce „Dějiny integrace“ nabízí možnost nahlédnout do 
minulosti prostřednictvím 150 ikonických obrazů a řady 
historických dokumentů, které představují události, jež 
přispěly ke změně tváře Evropy.

TUNEL HLASŮ
Vzhledem k 23 úředním jazykům, kterými se hovoří
v Evropském parlamentu i Parlamentariu, je příznačné, 
že centrum připravilo výstavu „Tunel hlasů“, díky níž se 
může návštěvník ponořit do evropského mnohojazyčného 
dědictví.

„Návštěvnické centrum Evropského parlamentu nabízí 
úžasnou cestu do srdce Evropy, k jádru jediného přímo 

voleného orgánu EU, kde se přijímají rozhodnutí ovlivňující 
životy milionů lidí. “

Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu

Návštěvnické centrum 
Evropského parlamentu

Parlamentarium v Bruselu vás zve k návštěvě, 
která vám umožní objevit jedinečnost Evropského 
parlamentu.

Návštěvníci všech věkových skupin mohou
v příjemném a dynamickém stylu sledovat, jak 
probíhá přijímání rozhodnutí a jaký vliv pak mají 
na náš každodenní život. Aktivity a výstavy – 
počínaje interaktivním výletem po Evropě až
po magickou světelnou mapu kontinentu ve 3D
a video-stěnu se zprávami od našich poslanců – 
jsou úžasně podmanivé a podmanivě úžasné! 

Centrum funguje ve 23 jazycích, vstup je zdarma
a přístup je v plné míře umožněn i návštěvníkům 
se speciálními nároky. Po skončení návštěvy se 
také můžete porozhlédnout po obchodě
s dárkovými předměty a v restauraci umístěné
v centru doplnit energii v podobě zaslouženého 
občerstvení.

TECHNOLOGIE PARLAMENTARIA 

EVROPSKÝ PARLAMENT  PANORAMATICKÁ PROJEKCE 360°
Obrovská panoramatická projekce (360°), zachycující 
plenární neboli diskusní sál, přesouvá návštěvníky přímo 
do středu dění Parlamentu. Zde mohou využít technologii 
dotykové obrazovky, pomocí níž mohou lépe poznat 
poslance, naslouchat diskusím a sledovat, jak probíhá 
hlasování.

JEDINEČNÁ SVĚTELNÁ INSTALACE VE 3D
Jedním z nejunikátnějších prvků centra je obrovská světelná 
instalace ve 3D. Tento skutečně magický exponát je jednou 
z největších světelných instalací na světě. Představuje 
posuvnou 3D mapu Evropy, která v měnícím se světle 
zobrazuje výsledky různých průzkumů veřejného mínění.

MULTIMEDIÁLNÍ PRŮVODCE
Návštěvníci Parlamentaria mohou využít jeho služeb 
díky jedinečným multimediálním kapesním průvodcům
v každém ze 23 úředních jazyků EU. 

Průvodci zobrazují informace a přehrávají krátké filmy na 
všech zastávkách během prohlídky. Každého průvodce si 
lze přizpůsobit tak, aby poskytoval speciální funkce pro 
děti nebo pro návštěvníky s vadami sluchu nebo zraku.


