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JIHOČESKÉHO KRAJE
DUBEN ’06
Děti přinesly jaro do Evropy
Informační středisko Europe Direct KÚ JK uspořádalo
pod záštitou radní pro
školství Ing. Bc. Marie
Hrdinové a ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže
v rámci
celoevropského
dne Jaro v Evropě, do
něhož se školy mohou
zapojit
přímo
přes
internetovou stránku www.springday2006.org, vlastní
program - výtvarnou soutěž pro žáky prvního stupně
jihočeských
základních
škol.
Akce Jaro v Evropě
2006 se v Domě
dětí
a
mládeže
v Českých
Budějovicích
zúčastnily
tři
jihočeské školy a tři
domy dětí a mládeže, celkem 32 dětí. Děti se
seznámily prostřednictvím obrázkové prezentace se
základními pojmy Evropské unie,
zahrály
si
pohybovou
hru
„Společně na světě“, při které si
náhodně vylosovaná družstva
vyzkoušela znalosti o jednotlivých
kontinentech.
V hlavní
části
programu – výtvarné soutěži –
malovaly děti plakáty na téma
„Nejsme sami na světě – co si
přeji já, co kamarádi v Africe“ a
tvořily z hlíny na téma „Přátelství mezi národy“.
V malbě se na prvním místě v mladší kategorii umístila
ZŠ Matice Školské, ve starší kategorii ZŠ Chotoviny a
v keramice se na prvním místě v obou kategoriích
umístila ZŠ Matice Školské. Plakáty i fotografie z akce
můžete vidět ve vestibulu krajského úřadu.

Evropa pomáhá, pomož i ty
aneb Pomocí bližnímu blíž Evropě
Europe Direct uspořádal seminář, kde se studentům
středních škol představily neziskové organizace, které
pečují o handicapované či sociálně znevýhodněné děti
i dospělé a s možnostmi adopce na dálku. Cílem
semináře, který proběhl v rámci aktivity „9. květen-Den
Evropy“, jež vyvrcholí příští měsíc, bylo seznámit
mladé lidi s možností pomoci lidem v nouzi.

Zveme Vás na:
EUROPE LIVE! – TENTOKRÁT VE ŠPANĚLSKU
V rámci Dnů španělské kultury, které probíhají od
3.4. do 7.4., se tentokrát zaměříme na kulturu, život,
historii a tradice Španělska. Kromě besedy s rodilým
mluvčím (tlumočení zajištěno) a ukázky španělské
hudby a literatury budete mít možnost shlédnout i
profesionální provedení flamenga.
Místo: Evropské informační centrum JU, Krajinská 2,
České Budějovice
Datum: 3. dubna 2006 v 17:00

EURO – JEHO HISTORIE A SOUČASNOST
Prvotní idea společné evropské měny,
výtvarné řešení bankovek a mincí Eura, jejich
ochranné prvky, podmínky pro přijetí Eura a příprava
na jeho zavedení v ČR, výhody a nevýhody přijetí
společné nadnárodní měny.
Lektor: Ing. Vladimír Jandík – ředitel České národní
banky v Českých Budějovicích
Místo: Evropské informační centrum JU, Krajinská 2,
České Budějovice
Datum: 19. dubna 2006 ve 14:00
14. dubna EUROTURISTOU V BRUSELU –
powerpointová prezentace pro školy, která studenty
seznámí nejen se zajímavým městem, kde sídlí
instituce Evropské unie, ale i se základní
problematikou Evropské unie.
Přednáška se bude konat na krajském úřadě v sále
zastupitelstva od 9:00 a 10:30.
Hlásit se můžete na kropackovam@kraj-jihocesky.cz
Od 27.3. výstava plakátů a fotek z výtvarné
soutěže Jaro v Evropě, ve vestibulu Krajského
úřadu Jihočeského kraje.
Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

Stážistou v Evropské komisi na vlastní kůži
(reportáž)
Poprvé jsem se pokusil proniknout do institucí
Evropské unie již v roce 2002, kdy jsem – nepříliš
znalý evropské problematiky – narazil náhodně na
internetu na nabídku stáží v Evropské komisi. Vše se
zdálo být lehké – vyplnit přihlášku a tradá. Bohužel
jsem stáž nezískal.
Po vstupu ČR do
Evropské unie jsem
se rozhodl poslat
žádost
znovu.
Procedura výběru je
relativně zdlouhavá –
žádost jsem posílal tři
čtvrtě roku před zahájením stáže. Na webové stránce
http://www.europa.eu.int/comm/stages/index_en.
htm jsem vyplnil patřičný formulář, který byl buď
v angličtině,
francouzštině
či
němčině.
Po
zaregistrování je třeba si vyplněný formulář
vytisknout,
podepsat,
přiložit
požadované
dokumenty, tedy kopii VŠ diplomu a občanského
průkazu – v češtině – a odeslat doporučeně také
poštou. Také je dobré poslat doporučení ze školy či
zaměstnání. Záleží na požadavcích Generálního
ředitelství, v němž by žadatel rád pracoval.
Po odeslání žádosti následovala doba čekání.
Někteří žadatelé se snaží v Generálních ředitelstvích,
kam by rádi pronikli, lobovat a bombardují je telefony.
Mnozí dokonce osobně cestují do Bruselu, nicméně
o úspěchu nejsem přesvědčený. Žádostí Evropská
komise obdrží asi 5000, šanci má 600 stážistů.
Naštěstí jsem byl tentokrát jedním z nich. První týden
v lednu mi poštou přišla smlouva na pětiměsíční stáž
u EK. Vyplnil jsem ji, podepsal a odeslal. Koncem
února jsem odletěl do Bruselu.
Ing. Josef Vrchota

Kniha Veroniky Valentové:
Zmatení jazyků aneb Bruselský cestopis
Co čeká stážistu po příjezdu do
Bruselu? Bude horší počasí, nebo
ubytování? Zvládne dnešní účast na
zasedání Parlamentu lépe než včerejší
večírek? To vše ve vyprávění plném
humoru, sebeironie a svěžího stylu.
Hlavní linii příběhu tvoří osudy tří
mladých stážistek ze západní, střední a
východní
Evropy,
jejichž
vtipné
rozhovory,
neuvěřitelné příhody a četné překážky, jež musí
překonávat na cestě do nitra Evropské unie, zajišťují
postavám i vypravěčce od začátku čtenářovy
sympatie.
Ukázku
z
knihy
si
můžete
přečíst
na
http://www.portalknihy.cz/index.php?action=view&id2
=5333
V informačním stánku ED je
možné vyzvednout si nové plakáty
EVROPA V POHYBU - historický
vývoj EU v obrazech. V případě
zájmu o větší množství nás
prosím předem kontaktujte.

Nové knihy v příruční knihovně:
•
•
•

•

Obecná zpráva o činnosti Evropské unie
2005 (EK, 2006)
Ve službách evropských občanů – Co pro
vás dělá Evropská komise (ES, 2006)
Tourism Statistical pocketbook – Data 20012004 (EC, 2006) – Kapesní kniha se
statistickými údaji o turismu v letech 20012004
Leader+ Magazine – Zvláštní zaměření:
Zvyšování přidané hodnoty místních
produktů (EK, 2005)

Publikace zdarma:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Průvodce pro občany – Ústava pro Evropu
Ústava pro Evropu
Smlouva o ústavě pro Evropu (plné znění)
Jednotný trh v kostce – Zajišťování řádného
řízení podniků
Zpráva o realizaci grantových schémat
SROP Jihočeského kraje ke dni 31. srpna
2005
Informační středisko EUROPE DIRECT
Krajského úřadu Jihočeského kraje – Zpráva
za rok 2005
Aktuální zpravodaje:
Informace Stále kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu
Eurokurýr – vydává odbor pro informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády
Evropský telegraf - vydává OS Europlatform,
které se snaží zviditelňovat ČR v rámci EU
Newsletter EUROPEUM –informace Institutu
pro evropskou politiku

Užitečné odkazy:
•

•
•
•
•
•

www.europedirect.cz - přehled informačních
sítí Europe Direct v České Republice, na této
adrese naleznete i kontakt na naše Europe
Direct středisko:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice
www.vlada.cz - Úřad vlády, odbor o
informování o evropských záležitostech
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
http://europa.eu.int - oficiální stránky EU
www.europeum.org - stránky Institutu pro
evropskou politiku
www.eu2006.at - oficiální stránky rakouského
předsednictví

Kontakty:
Kontaktní osoba: Lenka Housková
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
ED je přístupné: Po – Pá: 8:00 – 17:00
Eurofon: 800 200 200
Informační linka: 00800 6 7 8 9 10 11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, 370 76,
http://www.kraj-jihocesky.cz

