AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
LISTOPAD ’06
DESET NOVÝCH PRO EVROPU
VÝSTAVA KARIKATUR
Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje
připravil skutečný zážitek: Nejznámější kreslíři
z nových zemí zachytili
pro výstavu „Deset
nových pro Evropu“ ze
svého
specifického
pohledu
starosti,
obavy, ale také naději
a očekávání ze vstupu
do EU.
Myšlenku
uspořádat
tuto výstavu pojala
kulturní historička a kritička Gisela Burkampová a její
muž, novinář Dieter Burkamp, asi před třemi lety. Pro
výstavu „Deset nových pro Evropu“ požádali známé
výtvarníky z nových členských států EU, aby vyjádřili
pocity své země před vstupem do Evropské unie.
Pro výstavu bylo vybráno několik desítek karikatur,
které jednou pobaví, podruhé zkritizují, ale vždy jsou
srozumitelné celé Evropě.
Výstava se koná od 6.-26.11.2006 v I. respiriu
Domu kultury Metropol. Vstup zdarma.

EUROPE LIVE! – Tentokrát ve Francii
Francouzi žijící v Českých Budějovicích (a že jich
není málo) Vám 21.11.2006
v 18:00 představí svou rodnou
zemi se všemi jejími rozličnostmi,
které
Vás
nepřestanou
překvapovat. Zvláště když dojde i
na francouzskou kuchyni!
Europe Live – tentokrát ve Francii
připravuje pro Europe Direct KU
JK francouzská stážistka Caroline
Dekkil, která působí na krajském úřadě a na VŠERS
od září do prosince 2006, ve spolupráci s Alliance
Francaise.
Europe Live – Tentokrát ve Francii je také
neformálním
zahájením
k 9.
ročníku
festivalu
francouzského filmu, který proběhne v kině Kotva od
24. do 27.11.2006. Caroline doporučuje především
filmy: Vadí-nevadí (24.11., 18:00) a Šťastné veselé
(26.11., 20:00)
Na akci je nutné se přihlásit na: houskova@kraj-jihocesky.cz
Vstup zdarma

Zveme Vás:
1.11. JAK SE STÁT TLUMOČNÍKEM V EK
Zajímá Vás práce tlumočníků v Evropské komisi?
Europe Direct organizuje seminář na téma: PRÁCE
TLUMOČNÍKŮ V ORGÁNECH EU za účasti
významného hosta, vedoucího Českého oddělení
tlumočníků Evropské komise, pana Rodericka
Jonese, a vedocí Místního ředitelstvíé pro překlad při
Zastoupení EK paní Ivone Ferrao.
Seminář se koná 1. 11. 06 v 15:00 ve Studentském
Univerzitním divadle (Hroznova 8, nad Vídeňskou
kavárnou). Vstup na seminář je zdarma.
V případě zájmu kontaktujte: houskova@kraj-jihocesky.cz

ED KÚ JK ZAHAJUJE:
PRŮBĚŽNÝ EVROPSKÝ KULTURNÍ FESTIVAL
Palačinky ochutná publikum v ČB
Rakušan a Češka: co je rozděluje i spojuje je
představeno s humorem: jména, dějiny, charaktery,
krajina ale i recepty. V režii Brigitty Wasching, která
se nechala inspirovat i v Budějovicích, hrají pražská
herečka Markéta Richterová a
linecký herec Thomas Schächl.
Co z toho vznikne je skurilní,
absurdní, zábavná ale také
dojemná divadelní hra.
V Českých Budějovicích bude
hra uvedena 23.11. v 19:00 v
divadle SUD, vstupné: 1 euro
PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ PŘEDNÁŠKA
9.11.– Bulharsko a Rumunsko v EU - Co přinese
jejich členství Evropské unii? Bulharsko a
Rumunsko jsou země, které se v našich očích často
řadí k těm zaostávajícím a které využíváme pouze
pro levnou dovolenou nebo pro exotickou turistiku.
Stane se přístup obou zemí do EU zátěží nebo z něj
naopak vytěžíme? Přijďte na tyto otázky najít
odpověď!
Přednáška, kterou povede RNDr. Vladimír Kostka,
vyučující VŠERS, se koná 9.11.2006 ve 12:30 ve
Studentském univerzitním divadle (Hroznova 8, nad
Vídeňskou kavárnou). Vstup je zdarma.
EUROTURISTOU V BRUSELU
10.11. poutavá powerpointová prezentace pro SŠ
Další volný termín: 8.12.2006, 9:00 a 10:00
Hlásit se můžete na houskova@kraj-jihocesky.cz

JIHOČEC H NO MINOV ÁN NA CE NU
ML AD Ý EVROP AN ROK U 2006

•

Miroslav Hyrman, student gymnázia ve Vímperku,
vypráví o své nominaci:

•

Nadace Heinz-Schwarzkopf-Stiftung v Berlíně každoročně
vyhlašuje Cenu "Mladý Evropan/Evropanka". Nadace chce
touto cenou každý rok
vyznamenat jednoho mladého
člověka (18-28 let) za jeho
dosavadní
nadprůměrné
angažmá pro sjednocování
Evropy. Tímto chce zároveň
tohoto
mladého
člověka
podpořit a motivovat, aby se i v budoucnu aktivně
nasazoval za tyto ideály.
V závěru školního roku 2005/2006 zaslala nadaci ředitelka
Gymnázia Vimperk RNDr. Hana Prokopová seznam aktivit
a projektů, které jsem zpracovával, či na kterých jsem se
podílel v průběhu svého studia.
Začaly prázdniny a já jsem na
všechny nominační
formuláře pozapomněl. O to větší bylo moje překvapení,
když jsem v září obdržel dopis, ve kterém mě nadace
Nadace Heinz Schwarzkopf Stiftung oznamovala, že jsem
pozván do Berlína na nominační rozhovor. Z mnoha
přihlášených a následně nominovaných byli do Berlína
pozváni čtyři Evropané - z Moldávie, z Německa, z
Turecka a z České republiky. Českou republiku jsem
reprezentoval jako jediný zástupce. Moji kolegové byli
vesměs o
8 - 10 let starší, byl jsem nejmladším
účastníkem. Rozhodl jsem se okamžitě. Pojedu! Vyřídil
jsem všechny potřebné náležitosti, mezinárodní jízdenky,
rezervace a ubytování a 8.10. 2006 jsem se vydal do
hlavního města SRN. Interview probíhalo 9.10 2006 na
berlínské radnici. Členy komise byli zástupci Evropské
komise, Evropského parlamentu
a Nadace HeinzSchwarzkop-Stiftung. Rozhovor probíhal téměř hodinu a
půl. Anglicky jsem diskutoval o svých aktivitách, o projektu
česko - německé spolupráce, o svojí škole, regionu, ve
kterém žiji i o projektech EuropeDirect, které mě
motivovaly. Cenu nakonec obdržela Burcu Becermen
z Turecka, ale za mimořádný úspěch považuji závěrečné
hodnocení komise, která konstatovala, že je potěšena, že
se mohla seznámit s mými aktivitami.

VÍTE JAK PRO PENÍZE DO EVROPY? – My ano…
Chcete se dozvědět, jakým způsobem získat snadno
peníze pro své podnikání či svůj projekt v některé
z následujících oblastí: cestovní ruch, sociální
integrace, rozvoj infrastruktury?
Nabízí se Vám Společný
regionální operační program,
tzv. SROP.
Řídící orgán SROP vydal
publikaci Pro peníze do Evropy,
zaměřenou
především
na
podporu
sociální
integrace
v regionech. Kniha však přináší
i obecné informace o programu
SROP a také na dvou
projektech detailně demonstruje průběh práce s
grantem od zahájení projektu až po jeho vyúčtování.
Bližší informace o publikaci a její elektronickou verzi
naleznete na
http://www.strukturalni-fondy.cz/srop/nova-publikacesrop-s-tematikou-socialni-integrace
Publikaci je také možno zdarma objednat na adrese:
olga.novakova@mmr.cz.

•

PUBLIKACE ZDARMA:
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)
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

Aktuální zpravodaje a nové letáky:
•

•
•

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

Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových
stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice
PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT: V Europe Direct KÚ
JK se na Vás těší naše nové kolegyně
Barbora Jakšová a Barbora Soukupová

Kontakty:
Kontaktní osoba: Lenka Housková
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Otevřeno: Po – Čt: 9:00 – 17:00, Pá: 8:00 – 15:00
Telefon: 38 67 20 110
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, 370 76,
http://www.kraj-jihocesky.cz

