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JIHOČESKÉHO KRAJE
KVĚTEN´07
EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
Zveme Vás:
9. KVĚTEN – DEN EVROPY
PŘIJĎTE SE BAVIT NA NÁMĚSTÍ

NAŠE ZPRÁVA EVROPĚ
Vzkažte do Bruselu svůj názor na EU!
Přijďte našim politikům otevřeně sdělit
názor na fungování Evropské unie! O
byrokracii v evropských strukturách,
smyslu evropských směrnic, o tom, kam
proudí evropské peníze a zda někdo v EU
poslouchá české hlasy s Vámi budou
diskutovat:
PaedDr. Ivo Strejček (EPP-ED)
Poslanec Evropského parlamentu
Dr. Libor Rouček (PSE)
Poslanec Evropského parlamentu
JUDr. Jiří Pehe
Politický analytik
Moderátor: RNDr. Vladimír Kostka
Odborník na problematiku Evropské unie

Europe Direct KÚ JK pro Vás připravil
zábavné odpoledne na náměstí
15:00 – 15:15 Zahájení
pěvecký sbor Mendík, gymnázium J.V. Jirsíka
představení sítě Europe Direct
15:15 – 17:00 Prostor pro Dům dětí a mládeže
dětský folklórní soubor Úsviťáčci
soubor scénického tance Čmeláci
soubor Victims Show Junior
soubor Victims Disco junior

KDY: v úterý 15. května 2007, od 15:00
KDE: v Kongresovém sálu „MOZART“ Grand
Hotelu Zvon, Nám. Přemysla Otakara II.28, Č.
Budějovice
Vaše zpráva Evropě bude společně s dalšími
nahrávána filmovým týmem a zveřejněna.
Právě Váš názor, Váš hlas se počítá!
Vstup na diskusi zdarma.
Potvrďte prosím svou účast na jaksova@kraj-jihocesky.cz
Více informací na:
www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Europe Direct
www.deutsche-gesellschaft-ev.de

Evropský kvíz o ceny
17:00 – 19:00 Rockový minifestiválek
VVV a Barevný nátěr
V průběhu akce:
- stánky s letáky a informacemi o evropském
informačním středisku Europe Direct
- prezentace Eures, Sdružení ochrany
spotřebitele, Eurocentrum

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@krajjihocesky.cz do 27.4.2007
Výherci z minulého kola: J. Pavlíková

EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá prezentace pro žáky a studenty druhého
stupně ZŠ a SŠ se koná v sále Ovál na krajském
úřadu dne 25.5.2007 9:00 a 10:00.
Hlásit se můžete na houskova@kraj-jihocesky.cz

EUROPE LIVE – TENTOKRÁT

V

MAĎARSKU!

Elegance střižená dávkou světáctví byly vlastnosti
někdejšího maďarského ˙grófství˙…Tyto vlastnosti - v
poněkud modernizovaném vydání -patří ke zdejšímu
životnímu stylu dodnes, jak se píše v některých
průvodcích. Zda je tomu tak se
můžete přesvědčit spolu s námi a
maďarskou studentkou, Agótou Kis,
která studuje v letním semestru na
Jihočeské univerzitě. Proslulost
maďarské gastronomie, kterou založil především
guláš nenapodobitelné chuti, ani není nutné
připomínat. Přijďte proto poznat Maďarsko všemi
smysly. Europe Live - Tentokrát v Maďarsku se koná
21.května 2007 od 18 hod. v divadle SUD (Hroznová 8).
Vstup je zdarma.

Turecká delegace navštívila Europe Direct
Krajského úřadu Jihočeského kraje
Jedenáctičlenná delegace zástupců tureckých EU
Info Relays navštívila
v dubnu Č. Budějovice.
Představili
také
své
názory na rozšiřování
EU: „Turci jednají již od
50.
let
s evropským
společenstvím
o
spolupráci. V 60. letech
byla dokonce podepsána
oficiální dohoda. Již 40 let tedy usilujeme o vztahy
s EU. Za tu dobu se samozřejmě i u nás spolu
s vládnoucími stranami měnil názor na to, zda
přistoupit či ne. V posledních 20. letech však máme
stabilní demokratickou vládu, která přístup do EU
podporuje,“ řekla Selda Paydak, tisková manažerka
Zastoupení Evropské komise v Turecku.
Přístup do EU má podporu i na veřejnosti: „V Turecku
žije 85% mladých lidí, ti jsou většinou pozitivně
naladěni pro přístup do EU. Ale Turci jsou také velmi
emotivní. Když se třeba český politik vyjádří
negativně o rozšíření EU o Turecko, zaplní to
okamžitě první stránky novin a podpora vstupu do EU
na veřejnosti rychle klesá,“ doplnila ji Figen Ögüt,
koordinátorka sítě EU Info Relays.
Na poznámku, že Turecko má odlišnou kulturu, a
proto by se nemělo stát členem, Figen Ögüt
odpověděla: „Turecko je multikulturní zemí a heslem
EU je ´jednotná v rozmanitosti´.“ „Možná nás spojuje
víc, než si uvědomujeme. Byli jsme překvapeni, že
také klepete na dřevo, když chcete zahnat něco
zlého. Nebo jíte náš kebab. A naše raki se v Řecku
jmenuje ouzo a v Itálii grappa,“ řekl Elif Koc, další ze
členů delegace.
„Naše argumenty pro vstup do EU jsou jasné.
Turecko nabízí nejen velký trh, ale také silnou
armádu, která je připravena bránit vnější hranice
Evropské unie,“ dodal Elif Koc.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „V BRUSELU
DOMA“ PUTUJE PO ČECHÁCH

JAKO

Výstava fotografií Romana Růžičky „V Bruselu jako
doma“ byla v Českých Budějovicích úspěšně
zakončena
dne
1.5. 2007, v den 3.
výročí vstupu ČR
do
EU
bude
pokračovat
do
dalších
českých
měst. Od 9. května
bude
vystavena
v Mostě, kde se
otevírá nové středisko Europe Direct. Více informací
o síti Europe Direct v ČR: www.europedirect.cz
Další akce, které probíhají v celé Evropě k 50. výročí
podpisu
Římských
smluv,
najdete
na
www.50.europa.eu

EUROPE DIRECT NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY
ZDARMA V MÍSTĚ VAŠEHO PŮSOBENÍ
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 květnu se naši přednášející účastní skautského
sněmu na Bílé skále u Jindřichova Hradce a 9.5.
budou přednášet také na ZŠ v Prachaticích!
V případě zájmu nás kontaktujte: houskova@kraj-jihocesky.cz

NABÍDKA PRAXE V EUROPE DIRECT
Studentům SŠ a VŠ nabízíme možnost získat praxi v
informačním středisku Europe Direct KÚ JK, v
některém z následujících termínů: 2.5.-25.5., 28.5. 15.6., 16.7. - 2.8., 6.8. - 24.8. a 27.8.-14.9. 2007.
Praxe obnáší cca 4 hodiny denně, náplň je pomoc
s organizací
programu
evropského
střediska,
zodpovídání dotazů veřejnosti a další administrativa.
Zájemci
mohou
kontaktovat
emailem:
houskova@kraj-jihocesky.cz
nebo
telefonicky:
386720495.

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

