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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
Zveme Vás:
EUROPE DIRECT NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY
ZDARMA V MÍSTĚ VAŠEHO PŮSOBENÍ

25. BŘEZEN: 50. VÝROČÍ
PODPISU ŘÍMSKÝCH SMLUV
Smlouvy podepsané v Římě Německem, Francií,
Itálií, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem vedly
k vytvoření Evropského hospodářského společenství,
předchůdce dnešní EU.
V roce 1957 se sice dnešní České republice ani
nezdálo, že by někdy mohla přátelit i se západní
Evropou, ale právě i proto je pro nás důvod oslavit
toto výročí spolu s celou Evropskou unií.
25. března proběhne v rámci německého
předsednictví významný summit hlav států EU
v Berlíně. Ve stejné době proběhne také summit
mládeže přímo v Římě. Z tohoto summitu, jehož se
zúčastní i 4 Češi, bude zaslána nóta hlavám států do
Berlína.
Na česko-rakouských a
česko-německých
hranicích si 25.3. budou moci řidiči spolu s ED
Freyung připomenout, jak je úžasné moci svobodně
přejíždět hranice.
V Českých
Budějovicích
proběhne 26.3. vernisáž výstavy
fotografií táborského autora
Romana Růžičky „V Bruselu
jako doma“, která představí
nejen bruselské pamětihodnosti,
ale i všední den ve městě a
evropských institucích. Vernisáže
se zúčastní hejtman Jihočeského
kraje RNDr. Jan Zahradník a
poslanec Evropského parlamentu
MUDr. Jaroslav Zvěřina. Výstava probíhá do
1.5.2007 ve vstupní hale krajského úřadu.
ED KÚ JK také uspořádalo společně s ED Tábor
28.2. regionální kolo debaty „Vaše Evropa, Vaše
budoucnost“, kde mladí lidé diskutovali o své
představě Evropy. Nejlepší postoupili do celostátního
kola a čtyři Češi budou 25.3. zastupovat Českou
republiku na summitu mládeže v Římě.
Další akce, které probíhají v celé Evropě, najdete na
www.50.europa.eu

ED KU JK Vám zdarma nabízí některou z přednášek
o EU v místě Vašeho působení. Nabízená témata
jsou např. Historie evropské integrace, Evropské
instituce, Vnější vztahy EU, Ochrana spotřebitele,
Globalizace a ekologie. Přesný seznam je přílohou
tohoto newsletteru.
V únoru se uskutečnily přednášky na Českoanglickém gymnáziu v Českých Budějovicích, na ZŠ
Veselí nad Lužnicí a na ZŠ v Nových Hradech.
Příště mohou být i u Vás!
V případě zájmu nás kontaktujte: houskova@kraj-jihocesky.cz

EUROPE LIVE – TENTOKRÁT V ITÁLII!
Itálie je země mnoha tváří. Je
zvláštní, výjimečná, má své kouzlo.
Je sladká, božská, veselá, šťastná,
temperamentní a nespoutaná...
Když se mluví o Itálii, možná cítíte
vůni pizzy či slyšíte veselý smích temperamentních
Italů, kteří se snad nikdy nemračí. Je to země věčně
zalitá sluncem a teplem, kde můžete cítit vůni moře,
ale také vnímat chladný horský vzduch z Alp. Itálie
přímo vyžaduje, aby ji člověk vnímal všemi smysly.
Vychutnejme si tedy chuť Itálie společně s Italkou
Gabriellou
Garaffou,
která
žije
v Českých
Budějovicích!
Europe Live – Tentokrát v Itálii! se koná 13.3.
2007 v 18:00 v divadle SUD (Hroznova 8). Vstup je
zdarma. Svou účast potvrďte prosím emailem
houskova@kraj-jihocesky.cz

EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá prezentace pro žáky a studenty druhého
stupně ZŠ a SŠ se koná v sále Ovál na krajském
úřadu dne 30.3.2007 9:00 a 10:00.
Hlásit se můžete na houskova@kraj-jihocesky.cz

SOUTĚŽ:

Kde se
uskuteční významný
summit
uspořádaný
v den výročí podpisu
Římských smluv? Ze správných odpovědí
vylosujeme 5 výherců, kteří od nás obdrží věcné
ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na adresu
houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.3.2007
Výherci z minulého kola: Z. Kubranská a M.
Růžičková.

„EVROPA JE JAKO LOĎ BEZ KAPITÁNA,“
diskuse s Franckem Biancherim, jedním ze
zakladatelů programu Erasmus
V rámci Maratonu demokracie navštívil v únoru
České Budějovice Franck Biancheri, zakladatel
programu Erasmus, hnutí Newropeans a kritik EU.
„Evropská unie je jako loď s 500 miliony lidí na
palubě, která do začátku devadesátých let kotvila
v docích
a
pádem železné
opony se utrhla
a vyplula na
moře. Zavedli
jsme
euro,
provedli velké
rozšíření,
ale
nemáme
kapitána
a
posádku,“
přirovnal EU Biancheri, který se domnívá, že je třeba,
aby se našel někdo nový, kdo bude EU řídit.
„Současní politici hledí především na své národní
zájmy, chtějí pro sebe a svou zemi získat co
nejhezčí kajutu,“ kritizoval Biancheri.
„Demokracii tvoří především dialog a debata, ale EU
tvoří 27 zemí s vlastním jazykem,“ řekl a hned
navrhl řešení – využití pouze pěti tzv. politických
jazyků, z každé jazykové rodiny: angličtiny,
francouzštiny, němčiny, španělštiny a polštiny.
„Když jsme před dvaceti lety zakládali Erasmus,
věděli jsme, že budeme potřebovat miliony
mladých Evropanů; tolerantní generaci schopnou
ujmout se vedení,“ završil Biancheri.
Myšlenky Newropeans na demokratizaci a oživení
EU najdete na www.newropeans.org
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EUROPE DIRECT NABÍZÍ PŘENÁŠKY
KONVERZACI VE FRANCOUZŠTINĚ

A

Do konce března zůstává na stáži
v evropském informačním středisku
Europe Direct francouzská stážistka
Caroline Dekkil.
Nabízíme učitelům středních škol
přednášky pro hodiny francouzštiny a zájemcům
z řad veřejnosti konverzaci zdarma. Pro domluvení
termínu kontaktujte slečnu Dekil (mluví i česky):
dekkil@kraj-jihocesky.cz

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:
•

EVROPA POMÁHÁ – POMOŽ I TY!
UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE 31.3.!!!
V rámci tzv. Akčního roku 2007, který vyhlásilo
Europe Direct KÚ JK, si mohou fyzické i právnické
osoby, školy, neziskové organizace
atd, podat žádost o příspěvek na akce,
které vedou ke zlepšení kvality života
v našem regionu
Zejména budou podpořeny menší
veřejně prospěšné projekty - ekologické a sociální.
Zohledněno bude také, nakolik projekt zapojuje do
akce mládež, především žáky 2. stupně základních a
středních škol. Podpořeny budou spíše. Na podzim
budou
výsledky
projektů
prezentovány
prostřednictvím výstavy.
Formulář žádosti a další informace získáte na
houskova@kraj-jihocesky.cz

PUBLIKACE ZDARMA:
Souhrnná zpráva o činnosti Evropské
unie 2006 – nová podoba zprávy, která je ve
srovnání s předchozími roky co do objemu
kompaktnější a co do obsahu výstižnější, se
zabývá nejen revizí a oživením Lisabonské
strategie, návrhem „občanské agendy“, ale
hlavně celkovým politickým rámcem, který
sloužil jako podklad pro činnost Evropské
unie v roce 2006.
Evropský kodex řádné správní praxe –
právo na řádnou správu orgány a institucemi
EU patří podle článku 41 Listiny základních
práv EU k základním právům. Kodex
občanům říká, co toto právo znamená v praxi
a co konkrétně mohou od evropské správy
očekávat.
101 otázek o Evropské unii- přehledné
informace o orgánech EU, její historii,
budoucnosti ,členských státech či politice.
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www.europedirect.cz - přehled informačních
sítí Europe Direct v České Republice, na této
adrese naleznete i kontakt na naše Europe
Direct středisko
www.southbohemia.eu - oficiální stránky
Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu
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

Kontakty:
Kontaktní osoby: Lenka Housková, Barbora
Jakšová, Barbora Soukupová
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Otevřeno: Po – Čt: 9:00 – 17:00, Pá: 8:00 – 15:00
Telefon: 386 720 110
Web: www.europedirect.cz/ceskebudejovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice, 370 76
http://www.kraj-jihocesky.cz

