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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
Zveme Vás:
LETNÍ EVROPSKÉ HRY V NOVÉM

Od 1. července 2007 do 31. prosince 2007 je
předsednickou zemí v Radě EU Portugalsko.
Předsednictví převzalo od Německa a k 1. lednu
2008 ho předá Slovinsku, které bude tento post
zastávat jako první z nových členských států, jež
vstoupily do EU v roce 2004. Hlavní priority
portugalského předsednictví jsou zaměřeny na tyto
čtyři oblasti:
• Nová smlouva
• Lisabonská agenda
• Bezpečnost, svoboda a spravedlnost
• Vnější vztahy
Dále se chce zasadit o to, aby se Evropská unie stala
vedoucí silou v řešení globálních záležitostí jako jsou
klimatické změny a energie, odzbrojení, nešíření
jaderných zbraní a snižování chudoby. Portugalské
předsednictví bude také usilovat o to, aby do
strategického dialogu zapojilo další důležité země.
Na tento půlrok jsou plánovány summity s Ruskem,
Čínou, Indií, Brazílií, Ukrajinou a Africkou unií.
Více informací k portugalskému předsednictví
naleznete na oficiální adrese: www.eu2007.pt

Připravili jsme:
VÝSTAVA: PORTUGALSKÉ
PŘEDSEDNICTVÍ
Europe Direct KÚ JK připravil u
příležitosti PORTUGALSKÉHO
PŘEDSEDNICTVÍ
Radě
Evropské unie informační výstavu ve foyer KÚ, kde
také můžete získat podrobnější údaje nejen o
prioritách a úkolech předsednické země, ale také o
Portugalsku samém. Výstava je přístupná od 4. do
27. července. Těšíme se na Vaši návštěvu!
SOUTĚŽ: V jakém roce
byl
zaveden
název
Evropská unie?
Ze správných odpovědí
vylosujeme max. 5 výherců, kteří od nás obdrží
věcné ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na
adresu houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.7.2007.
Vítězové z minulého kola jsou: Š. Keita a L. Novotná

Zveme Vás a všechny děti, aby navštívili v letních
měsících náš stánek Europe Direct ve vstupní hale
krajského úřadu (proti Domu dětí a mládeže).
Připravili jsme pro Vás letní evropské hry – můžete
malovat obrázky na téma „Moje léto v Evropě“,
zkusit evropský kvíz a také si zahrát společenskou
hru Cestujeme po Evropě. Vítány jsou celé kolektivy,
např. mateřské školy nebo příměstské tábory.
zájemce prosíme, aby se přihlásili předem a domluvili
si termín na telefonu 386 720 110.

EU DO KAPSY – NOVÁ EDICE ED KÚ JK
Na jaře letošního roku jsme vydali publikaci Historie
evropské integrace, jíž sestavil RNDr. Vladimír
Kostka. Tato publikace letákového charakteru, kterou
reagujeme na žádosti našich návštěvníků, přináší
ucelený ale stručný přehled
nejdůležitějších dat souvisejících
s vývojem evropské integrace.
Publikaci si můžete vyzvednout
zdarma u nás nebo požádat o
zaslání. Rádi bychom v edici EU do kapsy pokračovali.
Uvítáme i Vaše tipy na témata, která by Vás zajímala.

ZŘIĎTE SI NA VAŠÍ ŠKOLE EVROPSKOU
NÁSTĚNKU – AKCE K 1. ZÁŘÍ
Během celých prázdnin máte možnost si na
informačním stánku Europe Direct vyzvednout mapy,
letáky či brožury, týkající se EU a k počátku nového
školního roku si zařídit výstavu, nástěnku či malý
koutek o Evropské unii.
Naši nabídku doposud využilo více než 20 škol
v Jihočeském kraji. Pokud i Vy budete mít zájem
využít našich materiálů i na Vaší škole, kontaktujte
nás. Na informačním stánku Europe Direct máte
možnost si materiály osobně vybrat nebo Vám je
zašleme poštou.
YOUR VOICE – VÁŠ HLAS V EVROPĚ
Chcete ovlivnit rozhodování EU o otázkách, které
se Vás týkají?
Můžete
tak
učinit
na
www.ec.europa.eu/yourvoice
Vyjádřením
svého
názoru
zároveň pomůžete fungování EU v praxi. K jakým
tématům se můžete v současnosti např. vyjádřit?
* Revize legislativy o bezpečnosti hraček
* Bezpečnější internet a online technologie pro děti
* Agenda pro udržitelný a soutěživý evropský
turismus

KONFERENCE EVROPSKÁ UNIE A MIGRACE:
V. ŠPIDLA A J. ZVĚŘINA V ED ČB
V červnu zorganizovalo ED KÚ JK ve spolupráci
s Jihočeskou univerzitou a Ano pro Evropu
konferenci Evropská unie a migrace, jíž se zúčastnili
významní hosté V. Špidla a J. Zvěřina. Přinášíme
Vám obrazovou dokumentaci.

CELÉ LÉTO MAPY A PLAKÁTY ZDARMA!!!
Na informačním stánku Europe Direct máte
možnost během celého léta dostat kromě
publikací i nejrůznější mapy Evropské unie či
plakáty vztahující se k historii EU nebo k
jednotlivým významným dnům Evropy.

PUBLIKACE ZDARMA:
•

•

•

•

Foto: A. Pajer

POZNEJTE V LÉTĚ LÉPE EVROPSKOU UNII
Zejména mladým lidem jsou určeny následující letní
školy a kurzy, během nichž mají možnost nejen
seznámit se s fungováním EU a evropskou
problematikou, ale také s dalšími mladými Evropany.
Ve dnech 22.-28. 7. se
na Karlově univerzitě
v Praze uskuteční 2.
ročník Letní školy evropských studií - kurs pro
studenty SŠ, kteří se setkají s odborníky
z akademického prostředí a evropské i české
státní správy. Hlavními tématy bude vztah ČR a
Evropské unie, základy evropské ekonomické a
politické integrace, globální politiky EU a budoucnost.
Evropská online akademie
Mezinárodní centrum evropského
vzdělávání (CIFE) při Univerzitě
v Kolíně nad Rýnem nabízí studium Evropské online
akademie (EOA). Výuka je formou e-learningu a
individuálních seminářů. Studium na EOA je
rozděleno do 3. semestrů a zakončeno Certifikátem
Evropských studií. Podmínky: online registrace,
životopis, VŠ diplom a motivační dopis, angličtina.
Termín pro zaslání přihlášek je 5. září 2007!
Informace: www.eu-online-academy.org.
Letní škola Výboru regionů
se koná v anglickém Devonu na
konci srpna. Přihlásit se na ni
již bohužel nestihnete, ale
můžete se seznámit s tím, jak
se stát Mladým velvyslancem
Výboru regionů a přihlásit se příští rok. Informace:
http://www.a-e-r.org/news/2007/2007062901.html

EU do kapsy – historie evropské integrace
– NOVINKA! - Informační centrum Evropské
unie Europe Direkt JK KÚ vydalo vlastní
publikaci. Jde o stručný přehled základních
událostí a hlavních dat v evropské integraci.
Občanské soudnictví na dosah ruky –
průvodce internetovým portálem Vám
pomůže se zorientovat při vyhledávání
užitečných informací o
mezinárodním a
evropském právu, i o právech vnitrostátních.
Objevte Evropu za svými dveřmi – pomoc
při podnikání
v Evropě - brožura
informující
o
základních
faktech
a
možnostech, kam se obrátit, pokud chcete
studovat, pracovat, podnikat či bydlet v jiném
členském státě Evropské unie.
Progress –
publikace je zaměřena na
představení nového programu Evropské unie
pro zaměstnanost a sociální solidaritu na
období 2007 – 2013. Program je zaměřen jak
na zaměstnanost, sociální začleňování a
sociální ochranu, pracovní podmínky,
antodiskriminační opatření.

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.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 – 15:00, 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

