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DNY EVROPSKÉHO FILMU 2008
Tento rok slavíme již 15. ročník Dnů
evropského
filmu
a
to
prostřednictvím
přehlídky,
která
nabízí možnost podívat se, co se
odehrává
ve
filmové
produkci
Evropy.
V mnoha zemích je nyní situace
podobná té naší, tzn. převaha americké produkce nad
národními filmy nebo filmy evropského původu, které
jsou i přes svou kvalitu v menšině. Každoroční divácký
zájem o Dny evropského filmu však jednoznačně
prokazují, že čeští diváci mají skutečný zájem
shlédnout i evropská filmová díla. Je tedy dobře, že
jim tento festival dává k tomu příležitost. Festivaly jako
tento představují vynikající šanci pro výměnu názorů a
pro navazování skutečného mezikulturního dialogu.
Jeho program
je sám
o sobě důkazem
životaschopnosti dnešní evropské kinematografie,
která přitahuje stále více Evropanů. Dny evropského
filmu se budou konat v těchto městech: v Praze (17.
– 29.4.2008), v Brně (25. – 30.4.2008) a Olomouci
(28.4. – 2.5.2008).

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mezikulturní dialog s klíčovou zprávou: „Nejsou to oni
a my, ale vy a my.“ Hlavní myšlenkou Evropského
roku mezikulturního dialogu (ERMD) 2008 je, že
bohatá kulturní rozmanitost představuje pro Evropu
jedinečnou výhodu.
LISABONSKÁ SMLOUVA – CO SI MYSLÍ ČEŠI
Lisabonská smlouva by se měla od příštího roku po
úspěšné
ratifikaci
stát
novým
strategickým
dokumentem Evropské unie. Schválilo ji již šest
členských států, mj. i Slovensko. Český parlament ji
postoupil Ústavnímu soudu k přezkoumání, zda
odpovídá českému právnímu řádu. Podle posledního
výzkumu veřejného mínění si 50% Čechů myslí, že by
česká vláda měla smlouvu ratifikovat. Rozumí jí však
pouze 22% populace. Text smlouvy Vám rádi
poskytneme v našem středisku.

MEDIA DESK

Kamila Všetečková
EUROPE DIRECT Dvůr Králové n/L

MEDIA Desk je národní zastoupení programů
Evropské unie MEDIA.

DEN EVROPY

Česká republika se k členským zemím programu
MEDIA připojila 30. července roku 2002 podpisem tzv.
Memoranda o porozumění a 2. ledna 2003 bylo v
Praze otevřeno i České zastoupení programu –
kanceláři MEDIA Desk, kterou provozuje Česká
filmová komora, o.p.s. Úkolem MEDIA Desk je
především šíření informací o programu MEDIA a
poskytování konzultací zájemcům o finanční podporu z
fondů programu. MEDIA podporuje projekty z 6
oblastí, který mi jsou vývoj a příprava audiovizuálních
děl, distribuce evropských filmů a televizních
programů, podpora kin, filmové festivaly, vzdělávání
filmových profesionálů, využití nových technologií při
distribuci a finanční náklady vzniklé při výrobě
audiovizuálních děl.

V pátek
9.
května
oslavíme Den Evropy.
V tento den, před 56
lety, byla podepsána
tzv.
Schumanova
deklarace, která dala
vzniknout Evropskému
společenství uhlí a
oceli,
předchůdci
dnešní Evropské unie.
Všechno tedy začalo
onoho
dne.
Proto
vedoucí
představitelé
EU
na
vrcholovém
setkání v roce 1985 v Milánu rozhodli, že 9. květen se
bude slavit jako "Den Evropy". Každá země, která se
demokraticky rozhodne přistoupit k Evropské unii,
podporuje
její
základní
hodnoty
míru
a
solidarity. Hlavními cíli dneška je vybudovat Evropu,
která ctí svobodu a identitu všech národů, které ji tvoří.
Evropská unie slouží svým občanům a zachovává si
vlastní hodnoty, zvyky a jazyk. Mezi základní symboly
Evropské Unie patří Evropská hymna , Evropská
vlajka, Den Evropy, Heslo EU a jednotná měna euro.
Oslavy letošního Dne Evropy se zaměří převážně na

V roce 2007 České projekty předložené v programu
získali 586 456 EUR. Tradičně největší podporu získali
filmový distributoři na přípravu filmů.O projektech a
zkušenostech českých producentů, scenáristů,
animátorů či dokumentaristů si můžete přečíst na
stránkách www.mediadesk.cz .
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OSLAVTE S NÁMI: 9. KVĚTEN - DEN EVROPY
Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje
pořádá u příležitosti „Dne Evropy“ 9. května 2007 na
náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
zábavný program s cílem přiblížit veřejnosti současná
evropská témata.
Akce bude zahájena v 14:00 hodina čekají Vás
soutěže, taneční vystoupení a hudební festiválek.
Dále proběhne informační trh, kde budou různé
organizace prezentovat své aktivity, nabídku pro
veřejnost, např. možnosti studia a práce v zahraničí.
Celý program bude ukončen v 19:00 hodin.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

JSME PRO VÁS NA BAMBIRIÁDĚ 2008
Také k letošnímu 10. ročníku
Bambiriády 23. 5. 2008 se
PŘIPOJUJE Europe Direct
České Budějovice pod mottem "Nestůj, pojď se přidat!
Máš právo mít kamarády". Letos s sebou Bambiriáda
nese dvě myšlenky – pod záštitou celé Evropy, jejíž
jsme součástí, vytvářet pro děti takové prostředí, ve
které se jim bude dařit realizovat své sny. Přijďte si
zasoutěžit a vyhrát drobné ceny a zanechte na naší
dlouhé papírové stěně svůj vzkaz evropským
politikům, ať už kreslený nebo psaný . Všichni jste
srdečně vítáni!

JARO
EVROPY
Zapojte se opět
do aktivit kampaně Jaro Evropy, která zve školy k
tomu, aby v rámci školního i mimoškolního dění
zorganizovaly různé akce s evropským rozměrem. V
roce 2008 se Jaro Evropy zaměřuje v rámci
Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 na
mezikulturní vzdělávací aktivity.
Pokud se chcete do projektu zapojit:
• přihlaste
se
na
oficiální
stránce
www.springday2008.net
• zorganizujte v období od 25. března do 30.
června 2008 na Vaší škole diskusi s osobností,
debaty studentů, prezentace, soutěže, hry,
aktivity spojené s webovou stránkou Jara Evropy
Rádi Vám při plánování nabídneme spolupráci:
• informační materiály o EU pro studenty
zdarma
• zorganizování přednášky na aktuální evropská
témata zdarma
Pokud na škole uskutečníte nějakou akci, pošlete nám
její stručný popis a fotografie, uspořádáme pro Vás
výstavu!

KALENDÁŘ AKCÍ
06.05.2008

Majáles

od 13:00

Sokolský ostrov, Č. Budějovice

09.05. 2008

9. KVĚTEN – DEN EVROPY

od 14.00 hod.

nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice

23.05.2008

Bambiriáda

celý den

Sokolský ostrov, České Budějovice

31.05.2008

Den pro obnovitelné zdroje energie

od 10:00 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
internet: www.europe-direct.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
koktaní osoba: Lenka Housková
tel.: 386 720 110, fax: 385 359 003
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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