AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
ÚNOR´07
EVROPA POMÁHÁ – POMOŽ I TY!
AKČNÍ ROK 2007: Europe Direct Krajského
úřadu Jihočeského kraje nabízí podporu
ekologickým aktivitám a
projektům.
V rámci akčního roku 2007,
jehož cílem je upozornění na
humanitární
a
ekologické
aktivity EU a prostřednictvím
evropských zdrojů pomoci
zlepšení kvality života v našem
regionu, se chce Europe Direct
zapojit do ekologických a sociálně orientovaných
aktivit neziskových organizací, příp. podpořit
podobné aktivity ve školách a volnočasových
organizacích. Zejména budou podpořeny akce úklidu
přírody, vznik naučných stezek, akce pro
handicapované občany atp. Zohledněno bude také,
nakolik projekt zapojuje do akce mládež, především
žáky 2. stupně základních a středních škol.
Podpořeny budou spíše menší projekty. Na podzim
budou
výsledky
projektů
prezentovány
prostřednictvím výstavy.
Formulář žádosti a další informace získáte na
houskova@kraj-jihocesky.cz

EUROPE DIRECT NABÍZÍ PŘENÁŠKY
KONVERZACI VE FRANCOUZŠTINĚ

A

Do konce března zůstává na
stáži v evropském informačním
středisku
Europe
Direct
Krajského úřadu Jihočeského
kraje francouzská absolventka
Středoevropských studií na
univerzitě v Lyonu Caroline Dekkil.
Europe Direct ve spolupráci se slečnou Dekkil nabízí
učitelům středních škol přednášky na následující
témata pro hodiny francouzštiny:
• Francouzská jazykové politika
• Migrace a menšiny ve Francii
• Francouzská geografie
Přednášky jsou buď ve francouzštině nebo angličtině
a jsou zdarma.
Zároveň také nabízíme možnost individuálních
hodin konverzace ve francouzštině se slečnou
Dekkil zdarma.
V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte
prosím
Lenku
Houskovou:
houskova@krajjihocesky.cz nebo 386 720 495. Nabídka platí do
konce března.

Zveme Vás:
EUROPE LIVE – TENTOKRÁT NA SLOVENSKU!
V rámci
zahájení
Dnů
francouzské
kultury
připravil
Europe Direct KÚ JK tentokrát
malou exkurzi na Slovensko.
Přijďte
si
poslechnout
slovenštinu, dozvědět se, jak se právě Slováci mají a
ochutnat tradiční kuchyni!
Pozvali jsme významného hosta, slovenského
spisovatele a velvyslance Slovenska v ČR Ladislava
Balleka. Doufáme, že pozvání přijme a také přečte
ukázku ze svých knih.
Europe Live – Tentokrát na Slovensku se koná
9.2.2007 v 18:00 v divadle SUD (Hroznova 8).
Vstup je zdarma.
Svou účast
jihocesky.cz

potvrďte

prosím

emailem

houskova@kraj-

PŘEDNÁŠKA A
VÝSTAVA:
NĚMECKÉ
PŘEDSEDNICTVÍ
Europe Direct KÚ JK připravil u příležitosti
NĚMECKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ Radě Evropské
unie přednášku RNDr. Vladimíra Kostky. Přednáška
se koná 22.2.2007 od 15:00 v sále Ovál na Krajském
úřadě. Vstup je zdarma.
Od 12.2. do 28.2. také můžete navštívit informační
výstavu k německému předsednictví ve foyer KÚ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Prosím potvrďte účast: soukupova@kraj-jihocesky.cz

EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá powerpointová prezentace pro žáky a
studenty druhého stupně ZŠ a SŠ se koná v sále
Ovál na krajském úřadu dne 16.2.2007 9:00 a
10:00.
Hlásit se můžete na houskova@kraj-jihocesky.cz
SOUTĚŽ: Jaký přesný
název nesou smlouvy,
které jsou označovány
jako Římské, podle
podpisu v Římě dne 25.3.1957? Ze správných
odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří od nás obdrží
věcné ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na
adresu houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.2.2007
Výherci z minulého kola: S. Šteflová, L. Novotná,
L. Brázdová, L. Pecharová a I. Barešová.

VÝSTAVA „BULHARSKO A RUMUNSKO –
NOVÍ SOUSEDÉ V EU“
Europe Direct KÚ JK připravil výstavu u příležitosti
rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.
Výstavu můžete shlédnout ve foyer krajského úřadu
ještě do 12.2.2007. Vstup je zdarma. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.

EUROPE DIRECT NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA
V MÍSTĚ VAŠEHO PŮSOBENÍ
ED KU JK Vám zdarma nabízí některou z přednášek
o EU (seznam najdete v příloze mailu) v místě
Vašeho působení. V únoru se naši přednášející
vydají do Českých Budějovic na Česko-anglické
gymnázium. Příště mohou být i u Vás!
V případě zájmu nás kontaktujte: houskova@kraj-jihocesky.cz

TÝDEN UDRŽITELNÉ ENERGIE V EUROPE DIRECT
Od 29.ledna do 2.února
2007 se v Bruselu a dalších
Evropských městech koná
historicky první
týden
udržitelné
energie
(EUSEW). Cílem je diskuse
o udržení obnovitelné energie v Evropě. Podrobný
program akce najdete na stránkách www.eusew.eu
Europe Direct KÚ JK připravil u příležitosti týdne
obnovitelné energie ve spolupráci s neziskovými
organizacemi v JK výstavu, která představí
možnosti úspor energií. Výstavu můžete navštívit
ve foyer KÚ.
Zároveň European Schoolnet zve studenty ve věku
11–18 let k účasti na soutěži „Energie je naše
budoucnost”. Soutěžní příspěvky v podobě plakátu
a sloganu mají vyjadřovat názory studentů na způsob
hospodaření s energií a využívání obnovitelných
zdrojů. Dvanáct úspěšných účastníků soutěže, tj.
první tři v každé kategorii, se společně se svými
učiteli zúčastní zájezdu do Bruselu, kde jim budou
slavnostně předány ceny programu „Energie je naše
budoucnost”. Kromě zájezdu do Bruselu navíc
vítězové získají iPOD a batoh se solárním panelem.
Ceremoniál je předběžně plánován na začátek
června 2007.
Všechny podrobnosti o soutěži
naleznete na:
http://www.futurenergia.org/ww/cz/pub/futurenergia/c
ompetition/competition.htm

•

•
•

PUBLIKACE ZDARMA:
Stabilita Balkánu a Evropské unie publikace se nezabývá pouze vztahem EU
vůči Balkánu, ale též i samotné České
republiky a její spolupráce s novými
členskými státy a to jak zahraniční,
hospodářskou, rozvojovou a transformační
politikou či rolí armády při stabilizaci
balkánského regionu.
Politika soudržnosti a města - publikace
informuje o rozvoji měst v rámci evropské
regionální politiky na období 2007 -13.
101 otázek o Evropské unii- přehledné
informace o orgánech EU, její historii,
budoucnosti ,členských státech či politice.

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:
•

EVROPSKÝ PARLAMENT MÁ NOVÉHO
PŘEDSEDU

•

V druhé polovině současného
volebního
období
povede
Evropský parlament německý
politik
Hans-Gert
Pöttering.
Německý politik patří ke "staré
gardě"
europoslanců,
v
Evropském
parlamentu
je
nepřetržitě od roku 1979, patří ke
spojencům německé kancléřky
Angely Merkelové a doposud vedl nejsilnější
poslaneckou frakci lidovců EPP-ED, k níž patří také
ODS a KDU-ČSL.
Po volbách do EP v roce 2004 došlo ke kompromisu,
kdy lidovci souhlasili, že podpoří do čela parlamentu
na dva a půl roku španělského socialistu Jose
Borrella, který nyní odstoupil. Příští volby do EP
budou v roce 2009.
Pöttering podporuje vznik evropské ústavní smlouvy,
kterou považuje za nezbytnou pro rozšiřování
Evropské unie. Je odpůrcem vstupu Turecka do EU a
prosazoval pro Ankaru jinou formu vztahů.

•
•

•
•

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 Svobodová
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

