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Evropský týden mobility a Evropský
den bez aut 2009
I letos se města a obce v ČR
mohou
zapojit
do
celoevropské akce „Evropský
týden mobility“ (16. –22. září)
a „Evropský den bez aut“ (22.
září), která se v roce 2009
bude v Evropě konat už
podesáté.
Jednu z klíčových osvětových
kampaní v celosvětové kampani proti klimatickým
změnám chce Evropská komise tematicky směřovat ke
schůzce v Kodani (30.11. – 12.12. 2009), kde se bude
rozhodovat o budoucnosti mezinárodní smlouvy, která
má nahradit dohodu z Kjóta. Vzhledem k tomuto
propojení bude letošním tématem Evropského týdne
mobility heslo “ Naše město – naše klima!“. Možnými
oblastmi ke zlepšení jsou kvalita ovzduší, bezpečná a
spolehlivá hromadná doprava, omezení hluku v
obytných částech měst, vybudování zóny pro setkávání
a pro život atd. Důraz by měl být kladen především na
trvalá opatření, zaměřená na ochranu klimatu. Města,
která se do kampaně oficiálně zapojí, schvalují tzv.
Chartu (dokument, který stanovuje pravidla a rámec
akce). Dne 22. září (Evropský den bez aut) by měla být
část města uzavřena automobilové dopravě (plocha dle
výběru – ulice, náměstí, oblast před školou) a tento den
se zde pořádají akce, zaměřené podle tématu
Evropského týdne mobility. Vedle této kampaně se
město zavazuje, že provede pozitivní změny, které
poslouží rozvoji města dlouhodobě, např. zklidnění
center a městských čtvrtí (obytné zóny, pěší zóny),
omezení nákladní dopravy v centru, stavby pro
bezpečnost občanů a hlavně dětí apod. Více na:
http://www.mzp.cz/cz/news_etm_ETM_EDBA_2009
Petra Srdínková
manažer Europe Direct Pardubce

Ohlédnutí za
českým předsednictvím
Češi byli po Slovincích teprve druhou postkomunistickou
zemí v čele Rady EU. Jak si poradili? Jaká jsou
hodnocení občanů a odborníků?

EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kromě plánovaných programových priorit tzv. 3E
(ekonomika, energetika a EU ve světě) musela česká
vláda reagovat na aktuální témata: hned zpočátku roku
to byl konflikt v Gaze nebo spory Ruska a Ukrajiny
spojené s dodávkami plynu a také rozpad vlády a nástup
nové. Veškeré kroky zároveň poznamenala probíhající
ekonomická krize přinášející nárůst nezaměstnanosti,
finanční problémy podniků apod. Podle průzkumu
společnosti Factum Invenio hodnotí většina českých
občanů vystupování ČR v roli předsednické země
pozitivně (54 %), třetina obyvatel je opačného názoru
(36 %). Hodnocení odborníků není jen černobílé (např.
Slováci oceňují zvládnutí rusko-ukrajinského sporu), ale
většinou se shodují na negativním hodnocení pádu
české vlády a výroky našich politiků. Mezi úspěchy se
řadí dohoda o snížení DPH za služby, důraz na integritu
jednotného evropského trhu, schválení tzv. irských
záruk k Lisabonské smlouvě otevírající cestu
k opakování referenda v Irsku.
Hlavními
prioritami
následujícího
švédského
předsednictví v Radě EU (od 1.7 2009 do
31.12.2009) jsou tyto tři oblasti:
ekonomika, zaměstnanost a klimatické
změny. Více informací, vč. možnosti
nechat si zasílat pravidelný newsletter švédského
předsednictví najdete na http://www.se2009.eu/en.

EURYDICE (The Information
Network on Education in
Europe)
EURYDICE je informační síť, kterou v roce 1980
založila Evropská komise na podporu spolupráce v
oblasti vzdělávacích systémů a vzdělávacích politik
v členských i kandidátských zemích EU.
Síť EURYDICE sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé
a srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a
politice v Evropě. Výsledné informace jsou určeny
zejména účastníkům politického rozhodování v oblasti
vzdělávání na evropské i na národní úrovni. Pro
veřejnost je hlavním zdrojem informací portál
EURYDICE, kde lze nalézt aktuální popisy organizace
vzdělávacích systémů, srovnávací studie k nejrůznějším
tématům v oblasti vzdělávání členských zemí EU.
Více informací můžete nalézt na webových stránkách:
http://www.uiv.cz/nebo http://uiv.cz/tisk/22/135.
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Nechte auto doma - Den bez aut
22. září 2009 se poosmé koná
Evropský den bez aut. U této
příležitosti můžete navštívit stánek
EUROPE DIRECT na náměstí Přemysla
Otakara II., kde budou k dispozici
materiály týkající se Evropské unie a životního prostředí.
Evropský den bez aut je součástí kampaně Evropský
týden mobility, která probíhá ve dnech 16. - 22. září
2009. Letošním mottem je “ Naše město – naše klima!“.
Součástí výše zmíněné akce bude také EKOTRH,
pořádaný společností ROSA, jehož cílem je propagace
místních potravin a řemeslných výrobků.

Vzdělání a řemeslo
Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2009 proběhne na Výstavišti
v Českých Budějovicích již 15. ročník veletrhu Vzdělání
a řemeslo. Akce se týká
prezentace
školství
všech
stupňů a všeho druhu, metody
vyučování, potřeby pro děti atd.
Informační středisko EUROPE DIRECT v Českých
Budějovicích se bude akce aktivně účastnit a na svém
stánku budou k dispozici materiály pro studenty stejně
tak jako materiály pro výuku v oblasti týkající se
Evropské unie.

Evropský den jazyků

EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dále zveme především všechny učitele na Evropský den
jazyků, který proběhne dne 23.9. 2009 na adrese
Střediska služeb školám (Nemanická 7, České
Budějovice). Během celého dne je připravena řada
workshopů a prezentací věnovaných výuce jazyků na
základních a mateřských školách. Účastníci budou
seznámeni především s novými metodami vzdělávání či
moderními učebnicemi pro studium cizích jazyků.
KALENDÁŘ AKCÍ
ZÁŘÍ

Semináře o EU pro Vás u Vás

16. - 22.9.

Evropský týden mobility

22.9.

Evropský den bez aut – zábavný den

Po celý den

Náměstí Přemysla Otakara II.

23.9.

Evropský den jazyků – semináře pro učitele

9:00-14:00

Zařízení vzdělávání a služeb

26.9.
30.10.

–

Evropský den jazyků – vyhlášení literární
soutěže
Literární soutěž

30.9.-2.10.

Vzdělání a řemeslo – pozvánka na výstavu
Výstaviště České Budějovice

EUROPE DIRECT České Budějovice

Evropské informační středisko EUROPE DIRECT České
Budějovice ve spolupráci s jazykovými školami ASLAN,
EDULAB, s.r.o., GRAND LANGUAGE SCHOOL, s.r.o.,
POLYGLOT- pobočka České Budějovice a SOPHIAjazykové služby, s.r.o. v Českých Budějovicích pořádají
u příležitosti Evropského dne jazyků literární soutěž
s názvem „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem?“
Účastnit se mohou nejen studenti jazykových škol,
nýbrž také široká veřejnost.
Záštitu nad soutěží přebrala RNDr. Jana Krejsová, radní
Jihočeského kraje a Mgr. Karla Bauerová, MBA,
prezidentka Asociace jazykových škol a agentur AJŠA.

Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Kontaktní osoba: Barbora Soukupová
tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
e-mail: soukupovab@kraj-jihocesky.cz

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

Soutěž potrvá od 26. září do 30.října
Pro bližší informace
jihocesky.cz

kontaktujte:

jilkova@kraj-
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