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Hlasy generace ´89 napříč
Evropou…

Oslavy v Evropském parlamentu bude doprovázet
symbolicky i skupina 89 mladých lidí narozených v roce

Vážení
čtenáři,
držíte
v rukou
listopadové vydání newsletteru Europe
Direct. Z mnoha akcí a událostí, které
pro vás naše – a hlavně vaše – evropská
informační centra na tento měsíc připravila, bude
nejvýznamnější připomenutí pádu a boření Berlínské zdi 20
let nazpět, v českém kulturním prostředí pak samozřejmě
něžně Sametová revoluce.

1989 a výstava fotografií autorů z francouzské agentury
Magnum Photos.

Nebyly to však pouze tyto dvě události, které v roce 1989
hýbaly Evropou a pozvedávaly již tak silné emoce po obou
stranách Železné opony. Touha po změně i touha po
svobodě a právu na sebeurčení byly stejně tak vlastní lidem
v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a
pobaltských státech. Nemohu nepřipomenout estonskou
„Zpívající revoluci“ a v tomto kontextu naprosto
neobyčejnou a nejen symbolickou událost z 23. srpna 1989,
která předznamenala ducha změny pociťované ve vzduchu
během těch několika týdnů až měsíců, které poté
následovaly – „Baltská cesta“ svedla dohromady a propojila
2 miliony lidí ze všech tří států, tvoříc 600 kilometrů dlouhý
lidský řetěz na silnici vedoucí z Vilniusu do Tallinnu.

Na připomínce výročí se loni dohodly všechny tři hlavní
evropské instituce (Rada EU, Evropská Komise a
Evropský Parlament) na návrh České republiky. ČR
navrhla na jaře 2008 toto výročí zařadit mezi prioritní
témata letošního roku, dalšími schválenými tématy jsou
také klimatické změny a Lisabonská smlouva.
Je to vůbec poprvé, co prioritní komunikační téma bylo
přijato na návrh některé členské země.
Zdroj: Stálé Zastoupení ČR při Evropské unii

Evropské spotřebitelské
centrum pro ČR

Odhodlání bořit zdi mezi lidmi a národy, usilování o
zachování demokracie, prosperity i utváření podoby
kontinentu tak, jak jej chceme mít, je stěžejní myšlenkou
také evropské integrace – již od počátku. Jak kdysi napsal
jeden novinář, dějiny nejsou jen mrtvé předivo letopočtů a
jmen a bitev či korunovací, ale živá tkáň nejrůznějších
lidských osudů.

Za finanční podpory EU bylo už v r. 2005 při
Ministerstvu průmyslu a obchodu založeno
Evropské spotřebitelské centrum. Nyní působí při
České obchodní inspekci a pomáhá spotřebitelům
s řešením stížností a sporů s prodejci výrobků a
služeb v členských zemích Evropské unie, v Norsku
a na Islandu.

Na světě i v soukromých životech najdeme stále mnoho
okolností, které nějaký druh clony připomínají, a někdy
proto nezbývá než se vydat proti zdi. Věřím a doufám, že ty
dnešní opony zažijeme častěji na divadle a že budou mít
spíš podobu sametu než čehokoli jiného.

Při řešení případů spolupracuje s Evropskými
spotřebitelskými centry v těchto zemích.
Poskytuje rady a informace o právech spotřebitelů
na společném evropském trhu a o vymáhání těchto
práv,
zprostředkovává
také
možnosti
mimosoudního
řešení
přeshraničních
spotřebitelských sporů (ADR).

Marika Blažková,
ED Uherské Hradiště

Václav Havel vystoupí
před Evropským parlamentem
Bývalý český prezident Václav Havel zahájí ve středu 11.
listopadu plenární zasedání Evropského parlamentu.
Předseda EP Jerzy Buzek pozval exprezidenta u
příležitosti oslav 20. výročí pádu komunismu v Evropě.

Ochraně spotřebitelských práv je věnována
soustavná pozornost v celé Unii. Centrum např.
pomáhá spotřebitelům ve sporech o reklamaci
výrobků zakoupených v EU, při nákupech přes
internet, při potížích souvisejících s leteckou
dopravou i v mnohém dalším. Více informací
naleznete na: www.coi.cz/cs/esc-2
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Pád železné opony
Přijďte si ve středu 18. listopadu
připomenout 20 let svobody! Na náměstí
Přemysla
Otakara
II.
v Českých
Budějovicích se uskuteční akce s názvem
„Pád železné opony“, která je motivována
právě totalitními událostmi. Dopolední program bude
věnován besedám pro školy, odpoledne se mohou
účastníci těšit na několik multižánrových interpretů
české hudební scény v čele s Václavem Neckářem. Po
celý den bude pro návštěvníky k dispozici stan
Zastoupení Evropské komise, kde se bude hrát s kolem
štěstí o pěkné ceny.
Připomínkový den pokračuje v Budvar aréně, kde bude
pro návštěvníky připravena unikátní laserová show.
Akce, jejíž začátek je od 19 hodin, nese název
„Revoluce“. Při této příležitosti vystoupí Petr Muk, Petr
Kolář a Michal Pavlíček a DJ Lucca. Na obě akce je
vstup zdarma.

Europe Direct České Budějovice přichází
s novou nabídkou – Evropský den na školách
v Jihočeském kraji
O co se jedná? Program Evropského dne se skládá ze tří
základních částí – přednášek o EU, promítání 1 filmu
z projektu „Jeden svět na školách“ a hra s kolem štěstí.
Přednášky se věnují aktuálním tématům o Evropské unii
a jsou doplněny kvízy. Celé pásmo přednášek je
ukončeno zmíněným filmem a debatou.
Co je smyslem? Hlavním cílem je zprostředkovat
kvalitní informace o EU a předat je studentům
interaktivní formou a zároveň jim poskytnout materiály
určené pro přípravu na zkoušku dospělosti.
Pro více informací kontaktujte Barboru Jílkovou
(jilkova@kraj-jihocesky.cz)

Panelová diskuse s Jiřinou Šiklovou a
Alexandrem Vondrou
Katedra společenských věd Jihočeské univerzity ve
spolupráci s Europe Direct České Budějovice Vás
srdečně zve na panelovou diskusi na téma „Politická
kultura v České republice – 20 let demokracie – Úvahy
o stavu české politiky v evropském kontextu“.
Pozornost bude věnována zhodnocení současné
situace demokracie v České republice a též reflexi
tehdejšího očekávání, tak jak jí vnímali PhDr. Jiřina
Šiklová – akademička, publicistka, politička a RNDr.
Alexandr Vondra – náměstek ministra zahraničních
věcí, místopředseda vlády, senátor.
Diskuse se
uskuteční 30.11.2009 od 11 hod v sále Zastupitelstva
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje.
KALENDÁŘ AKCÍ
LISTOPAD

Semináře o EU pro Vás u Vás

5.11

Evropský den škole ISŠS Nerudova,

8 – 14 hod.

ISŠ stavební Nerudova, Č. Budějovice

18.11.

Pád železné opony

10 – 18 hod.
27.11.

Nám. Přemysla Otakara II.,
České Budějovice
Ocenění vítězů literární soutěže „Kolik řečí
znáš, tolikrát jsi člověkem?“
sál Ovál, Krajský úřad Jihočeského kraje

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Kontaktní osoba: Barbora Soukupová
tel.: 386 72 01 10, e-mail: soukupovab@kraj-jihocesky.cz
Otvírací doba: Po-Čt: 8 - 16 hod., Pá: 8 –15 hod.

KOMPAS

HLAVNÍ PARTNER

manuál pro výchovu mládeže k lidským právům
Agentura Mládež Vás zve na jednodenní seminář o tom,
jak aplikovat lidskoprávní tématiku do práce s mladými
lidmi. Stěžejním bodem semináře je manuál o
výchově mládeže k lidským právům „Kompas“. Kdy?
středa 18. listopadu 2009; v 10 hodin. Kde? Divadlo
SUD, Hroznová 8, ČB (nad Vídeňskou kavárnou).

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

Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

V případě zájmu o seminář kontaktujte: Jan Látal:
jan.latal@gmail.com, 608039629
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