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Vážení přátelé,
jaro je tu a my můžeme konečně
pookřát po náročné a dlouhé zimě
ve slunečním svitu, který do našich
zeměpisných šířek začíná proudit ve
stále větší míře a intenzitě.
Příchod jara vždy symbolizuje naději
a nový začátek. S nadějí vyhlíží
Evropané konec ekonomické recese, byť velmi pozvolna
se vzmáhají hospodářství členských zemí EU, stále se
nedaří vypořádat s vysokou nezaměstnaností.
Růst a zaměstnanost jsou hlavní unijní priority, proto
Komise, již v plné síle, přišla s návrhem nové strategie EU
2020, která má nahradit Lisabonskou strategii pro období
2000-10. Původní strategie nepomohla EU stát se
nejlepší ekonomikou světa, což mělo několik příčin. A
proto nový dokument má klást důraz na důslednost zemí
sledovat vytyčené cíle a chce se více zaměřit na
propojenost hospodářské, sociální a environmentální
politiky.
Svůj počátek má již dávno za sebou španělské
předsednictví, jež se nachází ve své polovině. V jeho
dubnové agendě jsou naplánovány dva velké summity EU
s Pákistánem a s Japonskem, neboť Španělé si vytyčili
jako jednu z hlavních priorit zlepšovat a rozvíjet
sousedské a vnější vztahy mezi EU a třetími zeměmi.
V souvislosti s Evropským rokem boje proti chudobě se
také bude konat mezi 29. - 30. dubnem ve španělském
městě La Riora konference k Evropskému dni solidarity
mezi generacemi.
Taktéž dobrou zprávou je, že národy eurozóny neztratily
solidaritu s Řeky tančící v současnosti svůj tradiční tanec
kapesníčků - tsámikos, neboť po 8 letech od zavedení
eura sklízí ovoce v podobě krachu veřejných financí, které
vzešlo z jejich nezdravé rozpočtové politiky.
Proto se také usilovně přemýšlí, jak pomoci Řecku a
zároveň předcházet v budoucnu fiskální nedisciplinovanosti členů eurozóny. Jedním z návrhů je vytvoření
evropského měnového fondu, avšak uvidíme, jak se
diskuze dále rozvine. Jedno je zatím jisté. A to, že Řecko
nezůstane ponecháno samo svému osudu.

internacionales/rel_intern_europa/conferencia_envejecimi
ento_activo_saludable/index.htm

Štěpán Obrtlík
Koordinátor Europe Direct Most

Evropský den solidarity mezi generacemi
Konference, která je součástí španělského předsednictví.
Je zaměřena na seniory. Řeší problémy starých lidí
týkající se jejich začlenění do společnosti tak, aby byli
schopni žít plnohodnotný život. Dále chce podpořit
solidaritu mezi generacemi. Konference začíná 29. dubna
2010 a končí 30. dubna 2010. Koná se ve městě La Riora
ve Španělsku.
Zdroj:
http://www.imserso.es/imserso_06/el_imserso/relaciones_

Světově významné dny v dubnu
Měsíc duben je plný významných dnů a neměli bychom si
připomínat jenom Velikonoce. Několik z nich tady teď
v krátkosti zmíníme:
7. dubna se slaví Světový den zdraví, už od roku
1950, jeho cílem je zvýšit všeobecné povědomí o
specifické zdravotní oblasti, na kterou se v
daném roce zaměřuje Světová zdravotnická
organizace (WHO).
22. dubna Den Země je každoročně oslavován
při oslavách jarní rovnodennosti, a oslavuje
příchod jara. Jde o ekologicky motivovaný
svátek, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí a rozvíjející diskuzi o
možných cestách řešení k nápravě. Slaví se od
roku 1969.
29. dubna Mezinárodní den tance v roce 1982
poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International
Theatre Institut - Mezinárodní divadelní ústav), je
každoročně slaven na celém světě jako
připomínka
narození
velkého
tanečního
reformátora Jeana-Georgese Noverrea (*1727).

TRESS
Expertní síť pro koordinaci sociálního
zabezpečení

Posláním sítě TRESS je organizovat školení a budovat
síť expertů zabývající se evropskou koordinací systému
sociálního zabezpečení ve 27 členských státech EU.
Cílem TRESS je zvýšit povědomí a znalostí o
nařízeních týkajících se koordinace sociálního
zabezpečení a vytvoření silné sítě na národní úrovni. Síť
TRESS zahrnuje pracovníky veřejné správy a správy
sociálního zabezpečení, nevládní organizace, soudce,
právníky, jakož i nezávislé experty, kteří přicházejí do
styku s problémy implementace sociálního zabezpečení.
Síť zkoumá situaci, trendy a perspektivy týkající se
sociálního zabezpečení migrujících pracovníku v rámci
EU a podává o výsledcích průběžné zprávy.
www.tress-network.org
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Europe Direct České Budějovice
Vás zve na dubnové akce!!
EVROPSKÝ DEN AKCÍ PROTI RASISMU
Budějovický Manifest a Evropské informační
středisko Europe Direct České Budějovice pořádají
Evropský den akcí proti rasismu. Každý rok tento den
upozorňuje na existenci rasové diskriminace. Tento den
by měl připomenout hodnoty jako jsou tolerance,
rovnost a rozmanitost Evropy. Cílem naší iniciativy je
pozvednutí těchto hodnot.
Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na multikulturní festival,
jehož program obsahuje:
* promítání filmu HRDÝ MLADÝ NÁCEK.
Snímek
ukazuje portrét mladého muže, který dokazuje, že
nebezpečné ideje nacismu jsou stále aktuální.
* vystoupení divadelního seskupení BAREVNÝ DĚTI,
jehož cílem je působit proti xenofobii a napomáhat
integraci cizinců do společnosti prostřednictvím divadla.
Seskupení Barevný děti vystoupí s autorskou adaptací
Shakespearova Kupce benátského.
* koncertu kapely TERNE ČHAVE, která je považována
za jednu z nejlepších a nejúspěšnějších romských skupin
v Čechách.
* koncertu kapely AL-YAMAN SOUND SYSTÉM
přinášející originální fůzi orientální melodiky s novými
prvky taneční hudby.
* vystoupení kapely EL TENERE, jejichž hudba odráží
etnické kořeny afrických bubnů a didgeridoo.
Kdy? Ve čtvrtek 22. dubna
Kde? V klubu Velbloud
Více informací na:
http://www.velbloud.info/pages/program.php

Europe Direct a Akademie adrenalinových
zážitků Vám nabízí
pořádnou porci adrenalinu
Už jste navštívili lanový park Libín? Nyní máte
jedinečnou příležitost získat volné poukazy do tohoto
největšího lanového parku v Evropě.
Co je nutné pro to udělat?
Stačí vyplnit vědomostní kvíz o Evropské unii
EUROTIME a poslat jej do evropského informačního
střediska Europe Direct České Budějovice. Více informací
a závazná pravidla naleznete na stránkách Europe Direct
České Budějovice: http://budejovice.europe-direct.cz/cs/
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 23. 4. 2010. Výherce
budeme o výhře informovat telefonicky.
Bližší informace k lanovému parku:
http://www.adrenalin-libin.cz/

EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE

V RYTMU ŠPANĚLSKA…
Ve dnech od 15. – 25. dubna 2010 se
mohou všichni příznivci španělské
kultury těšit na nejrozmanitější
ochutnávky této temperamentní
země. Na programu budou vedle
divadelních představení a literárně
zaměřených přednášek též koncerty
konající se na různých místech
v Českých Budějovicích.

19. duben
Europe Direct České Budějovice Vás
co nejsrdečněji zve na odbornou
přednášku u příležitosti Předsednictví
Španělska radě Evropské unie.
Přednáška se koná od 9 hodin
v prostorách Bobíku na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích.

23. duben
Přijďte ochutnat Střípky španělské kultury!!! Europe
Direct České Budějovice ve spolupráci s Ústavem
romanistiky pro Vás přichystalo na 23. dubna
v Univerzitním studentském divadle od 18 hodin
kulturně zábavný večer, jehož ústředním tématem jsou
ochutnávky španělské kultury!!
Těšit se můžete na ochutnávky flamenca, španělské
literatury v podání Jakuba Doubravy s hudebním
doprovodem a didaktický koncert španělské houslistky
Concepción Carmony, která českému publiku představí
hudbu vycházející ze španělského folklóru, flamenca a
andaluských rytmů bulerías. Návštěvníci budou moci též
během
večera
ochutnat
některé
z tradičních
španělských pokrmů.
Více informací na stránkách Europe Direct:
http://budejovice.europe-direct.cz/cs/

JOBDAYS 2010
20. dubna se na půdě Jihočeské univerzity (Aula
Jihočeské univerzity, Studentská 1410/23, České
Budějovice) od 9 do 16 hodin uskuteční největší veletrh
vzdělání a pracovních příležitostí v Jižních Čechách.
Na tomto veletrhu přislíbilo účast i evropské informační
středisko Europe Direct České Budějovice. Pro studenty i
pro širokou veřejnost budeme mít k dispozici nejrůznější
materiály ke vzdělávacím programům, pracovním
příležitostem v Evropské unii a též širokou nabídku
stáží v evropských institucích. Studentům nabídneme
publikace, jež mohou sloužit jako podklady pro jejich
budoucí studium. Návštěvníci stánku střediska Europe
Direct si budou moci vyplnit i krátký znalostní kvíz o
drobné ceny.
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OSLAVTE SPOLEČNĚ S NÁMI DEN ZEMĚ!
Tímto zveme základní školy
na oslavy Dne země, které
proběhnou
21.
dubna
v zahradě Domu dětí a
mládeže.
Pro
žáky
základních škol zde budou
připraveny soutěže, jejichž
cílem je nenucenou formou žáky naučit šetrnému
chování k životnímu prostředí. Středisko Europe Direct
si pro žáky připravilo speciální program.
Nové velkoformátové puzzle se státy EU – malí i velcí
si mohou vyzkoušet svou hbitost a postřeh při
sestavování velkoformátových puzzle. Europe Direct
České Budějovice bude pořádat závody v sestavování!
Odměna Vás nemine! Přijďte s námi oslavit Den Země..

GARNIER JUNIORSKÝ MARATON

Štafetový závod na maratonské trati pro 10ti členná
družstva středních škol.
Síť Europe Direct Česká republika se tak jako
v minulém roce zúčastní semifinále Garnier Juniorského
maratónu.
V Českých Budějovicích 26. dubna na náměstí
Přemysla Otakara II. budou moci návštěvníci zavítat na
stánek Europe Direct České Budějovice, kde budou pro
zájemce připravené nejen informační materiály vhodné ke
studiu, ale také soutěže o drobné ceny!!
Více informací k maratonu:
http://www.praguemarathon.com/
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KALENDÁŘ AKCÍ
DUBEN

Semináře o EU pro Vás u Vás

1.3 – 23.4.

Eurotime 2010
Vědomostní soutěž sítě Europe Direct

8. – 9.4.

Mezinárodní konference „Udržitelný rozvoj
v evropských regionech!

12. -

Krajský úřad
Zastupitelstva

19.4.

Přednáška „Španělské předsednictví“

od 9 hod.

Jihočeská univerzita, Bobík

20.4.

Jobdays 2010

9-16 hod.

Jihočeská univerzita

21.4.

Den Země

9 – 13 hod.

Den dětí a mládeže České Budějovice

22.4.

Evropský den akcí proti rasismu

od 15 hod.

Klub Velbloud, České Budějovice

23.4.

Střípky španělské kultury

od 18 hod.

Studentské univerzitní divadlo

Jihočeského

kraje,

sál

Slosování soutěže Eurotime 2010

23.4.

a vyhlášení vítězů
středisko Europe Direct

26.4.

Garnier juniorský maratón

od 11 hod.

Náměstí Přemysla Otakara II.

27.4. – 2.5.

European Forum
Písek

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

European Forum Písek 2010
Středisko Europe Direct podporuje zasedání Evropského
parlament u mládeže v ČR v jeho iniciativu „European
forum 2010“. Jedná se o model zasedání Evropského
parlamentu v Bruselu. Cílem dané akce je rozšířit mezi
studenty povědomí o fungování evropských institucí,
dále rozvinout jejich schopnost jednat a najít
kompromis se svými vrstevníky. V neposlední řadě se
studenti naučí vystupovat na veřejnosti, veřejně
prosadit své názory, ale i naslouchat druhým. Velkou
předností tohoto fora je fakt, že jde o mezinárodní akci, s
účastníky z více jak 10 zemí Evropy.
Více naleznete na stránkách pořadatele:
http://www.eyp.cz/
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Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoba: Barbora Soukupová
tel.: 386 72 01 10, e-mail: soukupovab@kraj-jihocesky.cz
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