AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
SRPEN ’06
Zveme Vás:
EUROPE DIRECT SE
S VÁMI SETKÁ NA

ZEMĚ ŽIVITELCE
V pátek 25.8.2006 proběhne u příležitosti veletrhu
Země živitelka Den Jihočeského kraje, kde své
služby představí i Europe Direct. Široké veřejnosti
nabídneme na našem stánku nejen řadu publikací
týkajících se problematiky Evropské unie, ale také
poradenství a informace o EU. Najdete nás
dopoledne v pavilonu R2, kde budou probíhat
tiskové konference a setkání s jihočeskými politiky, a
v letním amfiteátru, kde budeme nabízet informace
především školám.

LETNÍ EVROPSKÉ HRY PRO VŠECHNY DĚTI
Všem dětem od 6 do 13 let nabízí Europe Direct KÚ
JK ve spolupráci s Domem dětí a mládeže možnost
zúčastnit se zábavného dopoledne s Evropskou
unií.
Chcete si zpříjemnit předposlední prázdninový
týden? Chcete si dvě hodiny malovat, putovat na
herním plánu Evropou, zjistit, kde získáte informace o
Evropské unii, a podívat se, kde pracuje jihočeský
hejtman?
To vše Vám nabízí informační středisko Europe
Direct zcela zadarmo. Všechny děti přivítáme v pátek
25.8. od 8:00 do 10:00 v Domě dětí a mládeže
v ulici U Zimního stadionu. Každé dítě dostane
upomínkové předměty. Rodiče, kteří se zúčastní
akce spolu se svými ratolestmi, od nás také obdrží
malý dárek.
Přihlášky na: houskova@kraj-jihocesky.cz nebo na: 38 67 20 495.

DÁREK PRO VÁS: EVROPA JAKO DIALOG,
kniha předsedy poslanecké sněmovny
Lubomíra Zaorálka
V edici Zamyšlení nad Evropou
vydal Úřad vlády ČR jako druhý
svazek titul předsedy poslanecké
sněmovny
Lubomíra
Zaorálka
„Evropa jako dialog“. Kniha obsahuje
Zaorálkovy statě a projevy za
poslední tři roky, jež přinášejí názory
na vhodnou prezentaci ČR v rámci
EU. Knihu získáte zdarma ve středisku Europe
Direct ve foyer Krajského úřadu. (ukázku najdete na
následující straně)

Finsko – známé neznámé
Výstava u příležitosti finského
předsednictví Radě EU
17.8.-30.9. ve foyer KÚ, U Zimního
stadionu 2
V září chystáme EUROPE LIVE! – Tentokrát ve Finsku.
Sledujte prosím naše webové stránky pro bližší informace.

Seminář: Jak efektivně komunikovat Evropu
Termín: 14. -15.9.2006
Pořádá: Evropský institut veřejné správy
(www.eipa.nl)
Místo konání: Maastricht
Obsah: seminář je určený institucím veřejné
správy či neziskovým organizacím s cílem
poskytnout praktický a interaktivní vhled do
způsobu prezentace problematiky Evropské unie
Bližší informace: e.hermens@eipa-nl.com
VÝSTAVA
„DESET NOVÝCH
PRO EVROPU“ –
Rozšíření EU
v karikatuře a
satiře
Hospodářská
komora Bayreuth
(SRN)
vystavuje
do 15. září 2006 77 karikatur, v nichž se známí
kreslíři z nových členských států EU vyslovují ke
vstupu vlastní země do EU.
Výstava je otevřena každý všední den.
Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

Diskutujte o Evropské unii na
stránkách
www.europedirect.cz!!
Řekněte nám svůj názor na aktuální události
EU i naši budoucnost v ní.

ŠKOLY POZOR! NOVÉ MAPY: ZEMĚ V EVROPĚ

PUBLIKACE ZDARMA:
•
•

•

•
Především školám nabízíme možnost vyzvednout si
v Evropském informačním středisku Europe Direct na
krajském úřadu novou nástěnnou mapu Země
v Evropě. Přehledná mapa Evropy obsahuje i údaje o
jednotlivých členských státech EU (počet obyvatel,
rozloha, HDP) a vlajky.

Aktuální zpravodaje a nové letáky:
•

„ZŮSTANEME STÁT VE DVEŘÍCH?“ –
ukázka z knihy L. Zaorálka
„Evropa jako dialog“
Někteří čeští poslanci Evropského parlamentu
prohlašují, že se stali zuřivými euroskeptiky, táhnou
školami a vyprávějí studentům, jak je ta Unie vlastně
zlá. … Proč tolik hluku, nevole a zuřivosti? …
Nacházíme se jeden rok po vstupu do Unie. Bilance
je nad očekávání příznivá. …
Obávám se, abychom se nechovali jako obyvatelé
maloměsta, kteří se obtížně
učí orientovat v metropoli.
Sice jsme vstoupili do EU,
ocitli jsme se ve dveřích, ale
místo,
abychom
vešli
dovnitř, pustili se do práce a
začali
využívat
všech
nových možností, zůstaneme stát na prahu a
zahájíme velké meditace, jestli to není nakonec
všechno špatně a nejsme na tom zase jako v RVHP:
opět nás budou poučovat, co máme dělat.
Tak se laskavě rozhodněme! Buď budeme
postupovat dále na cestě, kterou jsme se vydali,
nebo začneme přešlapovat a přežvykovat, co už
jsme jednou rozhodli. …“
(text byl původně uveřejněn v Právu, 26.5.2005)

Smlouva o ústavě pro Evropu – poslední
exempláře k dispozici
Realizace
projektů
Společného
regionálního
operačního
programu
v Jihočeském kraji – informace o programu
SROP a příklady best practice projektů
realizovaných
z prostředků
SROP
v Jihočeském kraji; publikace je dvojjazyčná
(čj, aj)
Rok v Evropě 2005 – „výroční zpráva“ EU,
představující hlavní témata aktuální pro
společný evropský prostor,
podpůrné
programy
a
stanoviska
k současným
problémům
Žijeme, pracujeme, studujeme v jiné zemi
EU-Přehled vašich práv v EU – přehledné
informace o možnosti usadit se a pracovat
v jiné zemi EU, včetně praktických informací,
např. o zdravotní péči a finančním
zabezpečení

•
•

Vaše Evropa – nová řada informačních
letáků, které představují portál Vaše Evropa
a zároveň informují o právech spotřebitele,
podnikání v EU, možnosti podpory v oblasti
výzkumu a inovací či životě v jiném státě EU
Informace Stálé kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu
Eurokurýr – vydává odbor pro informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády

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
http://europa.eu.int - oficiální stránky EU
http://europa.eu.int/constitution/index_cs.htm
- plné znění Smlouvy o ústavě pro Evropu
www.europa.eu.int/youreurope - portál Vaše
Evropa, kde v čj naleznete informace pro
fyzické i právnické osoby, které chtějí žít či
podnikat v jiném státě EU
www.evropska-unie.cz - oficiální stránky
Zastoupení Evropské komise v CR
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
www.vlada.cz - Úřad vlády, odbor o
informování o evropských záležitostech

Kontakty:
Sdělte svůj názor na aktuální problémy EU,
diskutujte o své budoucnosti uprostřed Evropy.
Internetové fórum Debate Europe již navštívil milion
eurooptimistů i euroskeptiků, a to i z ČR. Diskutovat
můžete o hospodářském a sociálním rozvoji Evropy,
vašem pohledu na Evropu a její činnost či o hranicích
Evropy a její roli ve světě.
www.europa.eu/debateeurope/index

Kontaktní osoba: Lenka Housková
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
ED je přístupné: Po – Pá: 8:00 – 17:00
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

