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Velká letní pátrací soutěž!
Na období prázdnin si střediska
Europe Direct připravila „Velkou letní
pátrací soutěž“.
Vyzýváme
všechny
cestovatele,
turisty, prázdninové nadšence i
dovolenkáře, kteří se budou toulat letní
Evropou, aby hledali naše kolegy
v EUROPE DIRECT!
Střediska EUROPE DIRECT nejdete ve všech 27
zemích Evropské unie a zahlédnete-li logo naší sítě,
jste u cíle pátrání. Vaším úkolem je podat důkaz o
návštěvě našich kolegů v Evropě, a to formou
fotografie, letáku daného střediska, jeho razítka nebo
jakýmkoli jiným průkazným materiálem. Důkaz zašlete
nebo předejte ve Vašem nejbližším středisku
EUROPE DIRECT v České republice, a to nejpozději
do 10. září 2008. Ke svým důkazům nezapomeňte
připojit svoji kontaktní adresu a také adresu střediska,
které jste navštívili. Pro vylosované jsou připraveny
ceny v podobě triček, deštníků, hrníčků nebo dalších
propagačních předmětů. Více informací najdete na
stránkách www.europe-direct.cz.
Přejeme Vám příjemnou dovolenou se spoustou
zajímavých zážitků!
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KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ LISABONSKÉ
SMLOUVY, jež nahrazuje neúspěšnou smlouvu o
Ústavě pro Evropu je nyní k dispozici pro veřejnost i
na informačním stánku Europe Direct ve foyer
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

ZÚČASTNĚTE SE EVROPSKÉHO VĚDECKÉHO
PARLAMENTU V CÁCHÁCH
Ve dnech 9.-10.října proběhne letošní „parlament“,
který pořádají společně město Cáchy (Aachen) a
Vysoká škola technická Porýní-Vestfálska pod záštitou
evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze
Potočnika. 120 účastníků z Evropy se bude věnovat
tématu „Evropa zásobená elektrickým proudem –
zhasnou v roce 2050 světla?“. Otázky energie a
udržitelnosti budou přiblíženy z 5 různých hledisek:
technologie, geografie a politiky, společnosti,
ekonomiky a individuálních aspektů .Rádi bychom
tímto pozvali studenty, vědce a ostatní občany
zajímající se o tuto problematiku, aby se zapojili do
projektu prostřednictvím registrace na internetové
stránce www.science-parliament.eu , kde účastníci
zveřejňují své dotazy, názory, odborné příspěvky a
zároveň započínají diskuse o energii .
Pro bližší informace: www.science-parliament.eu
nebo mail@science-parliament.eu

Markéta Hanzelková
Europe Direct Nový Jičín
IROVÉ ŘEKLI NÍL, TEDY NE LISABONSKÉ SMLOUVĚ
Irsko je jedinou zemí EU, kde se ke smlouvě občané
mohli vyslovit v referendu. Podle konečných oficiálních
výsledků získali odpůrci reformní smlouvy 53,4
procenta, zatímco její stoupenci pouze 46,6 procenta.
Referenda se zúčastnilo 53 procent Irů. Verdikt Irů
přitom s napětím očekával nejen Brusel, ale i celá
Evropa včetně Česka. Z prohlášení šéfa Evropské
komise Joseho Barrosa jsou patrné obavy. "Irská
vláda a vlády členských zemí budou muset vyhodnotit,
co tento výsledek v procesu ratifikace znamená.
Smlouva byla podepsána všemi 27 členskými státy,
existuje tedy společná odpovědnost za řešení nastalé
situace," Evropská rada by měla během svého
zasedání společně rozhodnout v otázkách, které se
týkají nás všech. „Ne“ zvolené v Irsku nevyřešilo
problém, jenž měla vyřešit Lisabonská smlouva.
Ratifikační proces se skládá z 27 vnitrostátních
ratifikačních procesů, 18 členských států již smlouvu
schválilo a Evropská komise se domnívá, že i v
ostatních státech by se mělo s ratifikací pokračovat“,
uvedl Barroso.

CULTURE
Program Culture 2007 – 2013
je programem Evropské unie
pro
částečné
financování
krátkodobých i dlouhodobých
mezinárodních projektů z oblasti kultury (výtvarné
umění, performing arts/scénická umění, literatura atd.),
a to prostřednictvím spolupráce mezi tvůrci, kulturními
aktéry i kulturními institucemi v zemích účastnících se
programu.
Informačním a konzultačním bodem tohoto programu
Evropské unie u nás je česká kancelář Culture
v Praze 1, jenž je součástí Institutu umění –
Divadelního ústavu, a na jehož stránkách
(http://www.institutumeni.cz/) naleznete mimo jiné
informace
o
aktuálních
výzvách,
typech
podporovaných projektů nebo kritériích výběrových
řízení. V angličtině se o programu Culture můžete
dočíst na stránkách Evropského kulturního portálu
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
Webové stránky: www.programculture.cz
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ZAPOJTE SE DO LETNÍCH HER!
Letní hry pro děti
Zveme všechny děti do centra Europe
Direct. Zahrajte si s námi v různých
kategoriích o hodnotné ceny. Máme pro
vás nachystané společenské hry, puzzle,
poznávačku vlajek a států, hádanky a
velkou pohádkovou soutěž „Kdo je kdo“.
Přihlásit se můžete během celého června
či července na adrese: soukupovab@krajjihocesky.cz
Nová výstava “Francie v čele Evropské unie“
Francie do předsednického křesla EU
usedne na půl roku v červenci 2008 a
Europe Direct České Budějovice Vás ku
této příležitosti zve na výstavu „ Francie
v čele EU“. Francouzské předsednictví
se bude zaobírat tématy jako jsou energetika, boj proti
klimatickým změnám, imigrace a společně s Českou
Republikou a Švédskem financování politik unie.
Výstava se však nezaobírá jen politickými otázkami,
ale především seznamuje s Francií takovou, jakou ji
známe, je zemí vína a sýrů ať už se nacházíte
v kterémkoli regionu. Francie je zkrátka jedna velká
mozaika mnoha možností a nabídek a Česko ji
vystřídá v lednu a "otěže" pak v půlce roku 2009 předá
Švédsku. Od 1. do 19. srpna ve vstupní hale krajského
úřadu.
Pomozte svému okolí a jeďte do Bruselu!
Všichni, kteří se zapojí do sociálně či ekologicky
motivovaného projektu Akční rok střediska EUROPE
DIRECT a pošlou nám fotografie a dokumentaci, mají
šanci jet na podzim do BRUSELU! Více informací na
www.kraj-jihocesky.cz

Máte zájem o letní stáž v informačním středisku
Europe Direct?
Během července a srpna nabízíme studentům
možnost stáže na informačním stánku Europe Direct
na Krajském úřadě Jihočeského kraje. V případě
zájmu prosím kontaktujte PhDr. Lenku Houskovou:
houskova@kraj-jihocesky.cz. Veškeré informace ke
stáži získáte též na tel. čísle : 386 720 110.

Výstava – Francie v čele Evropské unie
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/ 2, České Budějovice

1.7. – 29.8. 2008

Letní hry pro děti
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/ 2, České Budějovice

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
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HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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