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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ
S EVROPOU!
Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského
kraje vstupuje do nového roku s řadou změn.
Europe Direct KU JK právě vstupuje do třetího roku
své existence a chystá řadu změn. Za rok a půl
našeho fungování jsme uskutečnili na dvacet
powerpointových prezentací o historii EU a jejích
institucích, které vidělo na 1200 žáků a studentů,
připravili kolem 15 přednášek pro širokou veřejnost
na nejrůznější témata, podíleli se nebo sami
organizovali 4 konference, 2 literární a výtvarné
soutěže, 2 akce pro žáky prvního stupně ZŠ,
uspořádali jeden koncert, jednu velkou a tři menší
výstavy a dva divadelní večery.
Přesto jsme se rozhodli změnit naši koncepci tak,
abychom veřejnosti, Vám skutečně vyšli vstříc a
poskytli Vám takové informace, které jsou pro Váš
život užitečné. Od ledna 2007 tak budeme pracovat
ve třech základních liniích:

I. V Evropské unii jako doma: Tato linie kopíruje
naši dosavadní činnost a spadá sem především naše
práce v Českých Budějovicích – poskytování
poradenství a informačních materiálů zdarma,
pořádání powerpointových přednášek Euroturistou
v Bruselu pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, organizace
konferencí, seminářů atd.
II. Europe Direct: Vaše přímé spojení s Evropou:
Nový rozměr naší činnosti – pod heslem „go local“
instalujeme na konci ledna v šesti jihočeských
městech informační stojany, kde si každý zájemce
bude moci zdarma vyzvednout materiály o
nejrůznějších tématikách EU. Dále nabízíme
institucím po celých jižních Čechách možnost na
naše náklady uspořádat přednášku na některé
z aktuálních témat EU v místě Vašeho působiště
(seznam je přiložen k tomuto emailu).
III. Evropa pomáhá – Pomož i ty: tzv. akční rok,
jehož cílem je ve spolupráci s neziskovým sektorem
prospět regionu, ve kterém Europe Direct působí. Do
této linie zahrnujeme pořádání kulturních akcí, ale
také semináře a aktivní akce v oblasti ekologie a
pomoci bližním (bližší informace přineseme příští
měsíc).
Doufáme, že Vás naše nabídka potěší. Rádi si
poslechneme Vaše ohlasy a komentáře k naší
činnosti.

Zveme Vás:
EUROPE LIVE – TENTOKRÁT V DÁNSKU
Co se Vám vybaví, když se řekne Dánsko? Hans
Christian Andersen a jeho Malá
mořská víla, světoznámé pivo
Carlsberg, či stavebnice lego…
Avšak to je jen malá část
dánských zajímavostí.
Poté, co jsme bohužel museli
z technických důvodů odvolat
prosincovou prezentaci Dánska, zveme Vás nyní na
posezení s Friderike Kutschou, která ač původem
Němka, strávila pět let v Dánsku a nyní žije
v Českých Budějovicích. Zveme Vás na její povídání
o životě v Dánsku spojenou s ukázkou hudby a
představením dánských specialit.
Europe Live – Tentokrát v Dánsku se koná
9.1.2007 v 18:00 v divadle SUD (Hroznova 8).
Vstup je zdarma.
Svou účast
jihocesky.cz

potvrďte

prosím

emailem

houskova@kraj-

VÝSTAVA „BULHARSKO A RUMUNSKO –
NOVÍ SOUSEDÉ V EU“
Europe Direct KÚ JK připravil výstavu u příležitosti
rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.
Přinášíme stručné geografické informace o obou
zemích doprovázené obrazovou dokumentací a
představujeme také jejich specifika a přínos
Evropské unii. Výstavu můžete shlédnout ve foyer
krajského úřadu od 1.1.2007 do 15.2.2007. Vstup je
zdarma. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá powerpointová prezentace pro žáky a
studenty druhého stupně ZŠ a SŠ, v níž se seznámí
s pamětihodnostmi
Bruselu,
historií
evropské
integrace a fungováním evropských institucí. Akce se
koná v sále Ovál na krajském úřadu dne 19.1.2007
9:00 a 10:00. Hlásit se můžete na houskova@krajjihocesky.cz
AKCE JINÝCH POŘADATELŮ

„Guten Tag! Hier spricht Europa“ - výstava
k německému předsednictví
Dobrý den! Hovoří Evropa! - výstava, kterou zahájí
velvyslanec Německa Helmut Elfenkämpfer a ředitel
Goethova institutu v Praze Dr. Stephan Nobbe.
Zahájení se uskuteční 17. ledna 2007 v 18,00 hod.
v budově Goethova institutu v Praze. Výstava potrvá
do 30.června 2007.

NĚMECKO PŘEDSEDÁ RADĚ EVROPSKÉ UNIE
Německo předsedá Radě
EU od ledna do července
2007. Českou republiku to
čeká v roce 2009.
Úkoly německého předsednictví
Na konci listopadu 2006 německá vláda schválila
priority svého předsednictví v Radě Evropské unie.
Jedním z klíčových úkolů, jež si Německo
předsevzalo, je posunout debatu o ústavním
procesu, přičemž by se mělo stavět především na
dokumentu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Německo
bude vyjednávat s představiteli jednotlivých
členských států a ke konci svého předsednictví by
rádo představilo zprávu shrnující stav období reflexe.
Změna klimatu a energetická politika
Německo se bude snažit nalézt společnou pozici
států EU ve vztahu k problémům změny klimatu a
globálního oteplování pro období po roce 2012.
Chtělo by docílit dalšího snížení emisí a většího
zapojení znečišťovatelů do řešení problému.
Německá vláda ve svých prioritách hovoří o nutnosti
snížit energetickou závislost Evropy, zvýšit podíl
využívání obnovitelných zdrojů a rozvíjet spolupráci s
dodavatelskými i transitními zeměmi. Kolem této
otázky se nicméně očekává nelehká diskuse, neboť
právě Německo společně s Francií odmítají
liberalizovat svůj energetický trh, jak měly učinit podle
Energetické strategie EU z roku 2004.
Další priority

Mezi další priority německého předsednictví
patří podpora legislativy zvyšující ekonomickou
konkurenceschopnost při udržení sociální
soudržnosti Evropy, bezpečnost Evropské unie
a aktivní zahraniční politika.
Další informace k německému předsednictví, včetně
chystaných akcí najdete na www.eu2007.de

SOUTĚŽ:
Napište
nám,
kdy
byly
podepsány
Římské
smlouvy,
kdo
je
podepsal a co je jejich obsahem. Ze správných
odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří od nás obdrží
věcné ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na
adresu houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.1.2007
•
•

•

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:
•

50. VÝROČÍ PODPISU ŘÍMSKÝCH SMLUV
Jedním z nejvýznamnějších oslav v letošním roce
v Evropské unii je
připomenutí
si
podpisu
Římských
smluv, které stály na
samém počátku evropské integrace.
V Evropské unii se chystá následující akce, které
mají
tuto
událost
připomenout:
Spojené evropské školy propojí školy ze všech
částí EU a školáci si spolu budou moci vyměňovat
názory on-line v reálném čase. V dlouhodobé
perspektivě to rovněž posílí výměnné programy.
Jarní den v Evropě se v roce 2007 zaměří na
zvýšení informovanosti o evropských úspěších
a podporu debaty o budoucnosti Evropy mezi žáky
ve věku od 7 do 17 let.
Summit mládeže v Římě se bude konat ve stejné
době jako setkání hlav států v Berlíně ve dnech 24. –
25. března. Zástupci mládeže z celého světa budou
diskutovat o své budoucnosti nejprve mezi sebou
a pak také s Evropskou radou v Berlíně.
„50 tváří Evropy“ představí 50 občanů, z nichž
každý se narodil v jednom z posledních 50 let, kteří
budou hovořit o tom, jak Evropská unie ovlivnila jejich
životy.

PUBLIKACE ZDARMA:
Smlouva o ústavě pro Evropu – poslední
exempláře k dispozici
Realizace
projektů
Společného
regionálního
operačního
programu
v Jihočeském kraji – informace o programu
SROP a příklady best practice projektů
realizovaných
z prostředků
SROP
v Jihočeském kraji; publikace je dvojjazyčná
(čj, aj)
Žijeme, pracujeme, studujeme v jiné zemi
EU-Přehled vašich práv v EU – přehledné
informace o možnosti usadit se a pracovat
v jiné zemi EU, včetně praktických informací,
např. o zdravotní péči a finančním
zabezpečení

•
•
•

•
•

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: 38 67 20 110
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice, 370 76
http://www.kraj-jihocesky.cz

