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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE: PODRUHÉ V ČB
Evropský týden mládeže, Youthweek, se uskuteční
v celé EU letos již potřetí. Europe Direct se akce
zúčastní podruhé (první ročník proběhl v prosinci
2005). Cílem Youthweeku je propagace nové podoby
programu Mládež v akci, podpora evropské
mládežnické politiky a dialogu
mezi mladými lidmi a politiky.
V Českých Budějovicích se chystá
EuroNight, která proběhne dne
7.6.2007
v literární
kavárně
Měsíc ve dne od 17:00. Kromě
informací o studiu a práci
v zahraničí, které zprostředkuje
regionální koordinátor programu Mládež Jan Látal, si
budou moci lidé poslechnout evropskou hudbu a
zadarmo si dát modrou limonádu Zon.
Kromě toho bude celý týden ve středisku Europe
Direct na krajském úřadě připravena pro zájemce
extra rozšířená nabídka stáží, stipendií a
zahraničních projektů.
Detailnější informace naleznete na stránkách
www.youthweek.eu nebo www.maldezvakci.cz

JEĎTE DO EVROPY!!! SOUTĚŽ
Do 15.června 2007 mají všichni studenti, kteří
dosáhnou nejpozději 1. října 2007 18 let, možnost
zúčastnit se vědomostní soutěže „Cesta do
Evropy“, která je zaměřena na znalosti o
Evropské unii a nad kterou má záštitu poslanec
Evropského parlamentu Tomáš Zatloukal.

Soutěž tvoří 50 otázek, které jsou rozděleny podle
obtížnosti do 5 bloků. Hlavní výhrou pro 30
nejúspěšnějších řešitelů je poznávací návštěva
významných
evropských
institucí,
spojená
s prohlídkou zajímavých míst v Belgii, Francii,
Lucembursku a Německu. Názvy navštívených
institucí - Evropský parlament, Rada Evropy,
Evropská komise, Evropská centrální banka - hovoří
za vše. Soutěž naleznete na www.evropskestranky.cz
Navštivte naše Europe Direct středisko a my Vám
pomůžeme najít správné odpovědi!

PŘIJĎTE DISKUTOVAT S KOMISAŘEM
VLADIMÍREM ŠPIDLOU!!!
Dne 22.6.2007 navštíví znovu České Budějovice
člen Evropské komise p. Vladimír Špidla.
Jihočeská univerzita a Europe Direct Vás zve na
diskusi o budoucím
sociálním
modelu
Evropy
a České
republiky.
Proč
Německo a Francie
prožívají
krize
sociálního systému?
Zachrání
nás
navrhovaná
česká
reforma financí před sociálním úpadkem? Kdy další
evropské státy otevřou své pracovní trhy a mají se
nás bát? Je problém migrace v Evropě vyřešený?
Přijďte se na to zeptat.
Svou účast potvrďte prosím na houskova@kraj-jihocesky.cz
Upozornění: termín se může změnit!!!

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – zveme
Vás na výstavu a semináře
Energy Center České Budějovice pořádá mj. ve
spolupráci s Europe Direct KÚ JK 2. ročník „Dne pro
obnovitelné zdroje energie v Jihočeském kraji“,
který se koná dne 6. června 2007 pod záštitou RNDr.
Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje.
Ve foyer krajského úřadu bude od 6.6. do 20.6.
probíhat výstava „Obnovitelné zdroje energie“,
kde se dozvíte, jak žít ekologičtěji a ušetřit náklady
své domácnosti. Dále jsou připraveny semináře
„Vytápění biomasou – ano či ne a proč“ (6. června
2007) a Exkurze „Vytápění biomasou“ (14. června
2007).

SOUTĚŽ: Kdo je
autorem hudby k
evropské hymně?
Ze správných odpovědí
vylosujeme max. 5 výherců, kteří od nás obdrží
věcné ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na
adresu houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.6.2007

TÉMĚŘ STOVKA JIHOČECHŮ NECHALA
SVOU ZPRÁVU EVROPĚ
V úterý 15.5.2007 se v Českých Budějovicích
uskutečnila diskuse Naše zpráva Evropě. Asi stovka
Jihočechů přišla diskutovat s poslanci Evropského
parlamentu Ivo Strejčkem a Liborem Roučkem a
s politologem Jiřím Pehem.
Tématem živé dvou a půl
hodinové diskuse byla
budoucnost EU, byrokracie
v evropských strukturách,
smysl evropských směrnic.
Veřejnost s politiky také
diskutovala o tom, kam
proudí evropské peníze a
zda v EU poslouchají české hlasy.
Ivo Strejček k tématu byrokracie zmínil několik čísel:
„Každý úředník v evropských institucích vyprodukuje
83 listů papíru denně. Navíc 25 000 úředníků téměř
nikdo nekontroluje.“ Jiří Pehe však upozornil na to,
že město Paříž má více úředníků než celá Evropská
unie a v USA jsou ve federální správě zaměstnány 3
miliony lidí. „Nejsou důležitá čísla, ale výkonnost
těchto úředníků,“ uvedl. Pehe také upozornil na to, že
často se o řadě nařízení říká, že nám je „nutí zlá
Evropská unie“, ale že se často ukáže že takové
nařízení není špatné. Libor Rouček upozornil, že
nárůst byrokracie souvisí i s významným rozšířením
EU za posledních 12 let.
Diskuse se dotýkala i významu členství ČR v EU. Ivo
Strejček obhajoval kritický přístup Česka: „Jsme
trochu
považováni
za
trouble
makera.
Z geopolitického hlediska pro nás není členství v EU
tak zásadní jako třeba pro Pobaltí, které se tak
vymanilo z ruského vlivu.“
Libor Rouček argumentoval,
že členství v EU pro Českou
republiku důležité je: „Vývoj
spěje k tomu, že si země
sami často neporadí a jsou
odkázány ke spolupráci.
Jako malý stát bez Evropské unie bychom například
neměli šanci s našimi výrobky dosáhnout na velké,
třeba asijské trhy.“
Oba politici se lišili i v názorech na efektivní čerpání
peněz z evropských zdrojů. Všichni se však shodli se
slovy Jiřího Peheho, že současný systém, kdy přes
40% prostředků jde na zemědělství, je zastaralý.
„Pro Českou republiku však není důležité, že dostane
miliardy z evropských zdrojů, ale že můžeme díky EU
takhle fungovat ve společném ekonomickém prostoru
a to táhne naši ekonomiku,“ dodal Pehe.
Během diskuse asi dvacet
Jihočechů také využilo
možnosti a natočilo na
kameru
svou
zprávu
Evropě,
která
bude
odvysílána jak v českém
tak Evropském parlamentu.
Všichni návštěvníci vyplnili
dotazník, z něhož vyplynulo, že 53% je nakloněno
dalšímu rozšiřování EU a více než 70% si myslí, že
EU potřebuje novou smlouvu, aby byla efektivnější a
transparentnější.

EVROPSKÁ ZEĎ NA BAMBIRIÁDĚ
Europe Direct prezentovalo 25.5. na Bambiriádě
v Českých Budějovicích mládeži nejen své aktivity,
ale připravilo i tzv. evropskou zeď, na níž každý mohl
zanechat svůj vzkaz evropským politikům, ať už
kreslený nebo psaný.

PUBLIKACE ZDARMA:
Společně - plakát A2, mapa EU, členské státy a
jejich vlajky, přehledně zpracovaná historie v bodech
Vaše Evropa- Objevte Evropu za svými dveřmi,
Pomoc při podnikání v Evropě-odkazy na www
stránky – a další plakáty k dispozici!!
Rozpočet Evropské unie - publikace zaměřená na
základní údaje o rozpočtu EU, odpovědi na otázky
na co, odkud, k čemu se prostředky využívají, jak se
o rozpočtu rozhoduje, jaká existuje jeho kontrola
apod.
Občanské soudnictví na dosah ruky - rady,
informace a tipy jak se domáhat svých práv
Europe and you in 2006 - přehledně zpracovaná
publikace o tom, čeho EU dosáhla za rok 2006např.úspešné přístoupení Bulharska a Rumunska
v lednu 2007
Europe in 12 lessons- odpovídá na otázky k čemu
slouží EU, popisuje její historii, cíle a vize do
budoucna, v aj

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
www.evropska-unie.cz - oficiální stránky
Zastoupení Evropské komise v CR
http://europa.eu - oficiální stránky 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

