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OPEN DAYS 2008
Ve dnech 6. – 9. října se již pošesté
konají v Bruselu OPEN DAYS neboli
Evropský týden regionů a měst, které
organizuje Výbor regionů a Evropská
komise. V letošním roce se do akce zapojí rekordních
216 regionů a měst ze 32 zemí. OPEN DAYS
v Bruselu se zúčastní více než 5000 účastníků a jsou
určeny

politikům

evropské

i

místní

úrovně,

představitelům bankovního sektoru, podnikatelům a

učitel cizího jazyka. To učiní tak, že zaregistruje Vaši
školu na internetové stránce
http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/regi
stration_form.cfm?lang=cs nejpozději do 20. října
2008.

Během celého října a v návaznosti na bruselskou akci
se OPEN DAYS budou prezentovat i doprovodnými
aktivitami mimo Brusel v řadě měst a regionech.
V celé Evropě se tedy uskuteční více než 230 akcí.
Semináře a workshopy se zaměří především na první
s prováděním

345

programů

Po

skončení

registrace

bude

z každého

členského státu vylosován určitý počet škol, které se
soutěže zúčastní. Maximální počet škol z České
republiky je 24 a z každé školy maximálně 4 studenti.
Soutěž

občanské společnosti.

zkušenosti

a pak už jen stačí, aby Vás do soutěže přihlásil Váš

se

koná

jednotně

v

celé

EU

27. 11. 2008 dopoledne a soutěžní překlady je nutné
odeslat týž den do Evropské komise v Bruselu, kde
budou zhodnoceny profesionálními překladateli. Více
informací naleznete na oficiálním webu soutěže:
http://ec.europa.eu/translation/contest/index_cs.htm

politiky

soudržnosti na období 2007-2013.
V České republice se budou konat akce v Praze,

VÝBOR REGIONŮ

Středních Čechách a v Moravskoslezském, Ústeckém,
Plzeňském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském

Výbor regionů

byl

kraji, na kterých se setká řada osobností nejen

založen roku 1994 na

politického a ekonomického života.

základě Maastrichtské
smlouvy a je poradním

Lenka Knoblochová
EUROPE DIRECT Most

KOLIK

JAZYKŮ

orgánem Evropské unie složeným ze 344 zástupců
evropských regionálních úřadů.

UMÍŠ,

TOLIKRÁT

JSI

VÍTĚZEM!
Pod tímto názvem se skrývá překladatelská soutěž
Juvenes translatores, která vyzývá studenty, aby
předvedli své jazykové schopnosti a zkusili, zda
obstojí v tvrdé evropské konkurenci.
Soutěž pořádají překladatelé Evropské komise a chtějí
tím umožnit mladým lidem, aby si na vlastní kůži
vyzkoušeli povolání překladatele.

Jeho úkolem je prosazovat názory místních orgánů na
právní

předpisy

samospráv

EU

a

k rozhodnutím,

vyjadřovat
která

je

stanoviska
jich

týkají,

například k regionální politice, životnímu prostředí,
kultuře, vzdělávání a dopravě.

Podrobné informace naleznete na:
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
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EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
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Česká republika bude předsedat v první polovině roku
2009 Radě Evropské unie. Zkuste být českými ministry
a vyzkoušejte si modelové zasedání Rady EU!
Nahlédněte do tajů diplomacie! Naučte se rozhodovat
o Evropě!
Rozhoduj o Evropě 2008 je vzdělávacím projektem
určeným studentům středních škol, kteří mají šanci
vyzkoušet si, jaké to je rozhodovat o osudu členských
zemí Evropské unie. Studenti se díky projektu
seznámí s detailním fungováním Radou EU.
V rámci projektu Rozhoduj o Evropě 2008 se však
mají mladí lidé také zapojit do diskuse o aktuálních
evropských tématech a zjistit, jakým způsobem
mohou např. ovlivnit i svou budoucnost.
Jedním z cílů semináře je poodkrýt mladým, co bude
v České
republice
probíhat
v době
našeho
předsednictví EU v první polovině roku 2009. První
část projektu proběhne 30.10.2008, od 9 do 11 hod na
Krajském úřadě Jihočeského kraje. Úspěšní účastníci
se pak zúčastní další akce v Olomouci.
Více informací o projektu naleznete na stránkách
www.model.eutis.cz
nebo
telefonicky
v našem
středisku Europe Direct.

Zveme Vás na výstavu „Eurozmanitost“
Ve dnech od 1. do 20. října 2008 se
ve foyer Krajského úřadu Jihočeského
kraje koná výstava Eurozmanitost.
Tématem této výstavy je kulturní
rozmanitost Evropské unie. Rok 2008
byl vyhlášen z iniciativy Evropské unie Rokem
mezikulturního dialogu, jehož cílem bylo zvýšit
povědomí o existenci různých kulturních identit a
vyznání a také úctu ke kulturní různorodosti Evropské
unie. Tato výstava je výsledkem soutěže, která
proběhla na jaře tohoto roku. Úkolem studentů
základních a středních škol z celé České republiky
bylo vytvořit umělecké ztvárnění tématu evropské
rozmanitosti výtvarnou či fotografickou formou.

Nové bezplatné přednášky v rámci pro školy a
veřejnost
Evropské informační středisko Europe Direct České
Budějovice kraje nabízí školám, úřadům a dalším
zájmovým organizacím zdarma přednášky týkající
se témat Evropské unie. Přednášející jsou většinou
vysokoškolští vyučující a prezentují aktuální témata,
např. euro a evropská měnová unie, historie
evropského společenství a Evropské unie, integrace
Evropské unie, studium a práce v zahraničí. Tyto
přednášky jsou naši lektoři ochotni poskytnout
kdekoliv v Jihočeském kraji. Nově nabízí naše
informační středisko přednášky zaměřené na
rozdílnost kultur v Evropě, zejména v ohledu na
obchodní návyky a společenský styk.

Rádi Vám na
zašleme seznam témat mailem.

Seminář Lisabonská smlouva
Téměř půl roku poté, co Irsko odmítlo v referendu
Lisabonskou
smlouvu,
Vás
ve
spolupráci
s Eurocentrem České Budějovice zveme na seminář,
věnovaný tomuto dokumentu. Stále se o ní diskutuje.
Co je jejím obsahem? Potřebujeme ji? Potřebuje EU
vůbec nějaké smlouvy? Na Vaše otázky se pokusí
odpovědět Petr Kolář z Parlamentního institutu.

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 20. 10.2008

Výstava Eurozmanitost
Foyer Krajského úřadu Jihočeského kraje

13.10.2008

Seminář „Lisabonská smlouva“

od 10 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje,
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

30.10.2008

Rozhodj o Evropě 2008

9-11 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
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koktaní osoba: Lenka Housková
tel.: 386 720 110, fax: 385 359 003

Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
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