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Hlasy generace ´89 napříč
Evropou…
Vážení čtenáři, držíte v rukou
listopadové vydání newsletteru
Europe
Direct.
Z mnoha akcí a událostí,
které pro vás naše – a hlavně
vaše – evropská informační
centra na tento měsíc
připravila,
bude
nejvýznamnější připomenutí pádu a boření Berlínské
zdi 20 let nazpět, v českém kulturním prostředí pak
samozřejmě něžně Sametová revoluce.
Nebyly to však pouze tyto dvě události, které v roce
1989 hýbaly Evropou a pozvedávaly již tak silné
emoce po obou stranách Železné opony. Touha po
změně i touha po svobodě a právu na sebeurčení
byly stejně tak vlastní lidem v Polsku, Maďarsku,
Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a pobaltských
státech. Nemohu nepřipomenout estonskou
„Zpívající revoluci“ a v tomto kontextu naprosto
neobyčejnou a nejen symbolickou událost z 23.
srpna 1989, která předznamenala ducha změny
pociťované ve vzduchu během těch několika týdnů
až měsíců, které poté následovaly – „Baltská cesta“
svedla dohromady a propojila 2 miliony lidí ze
všech tří států, tvoříc 600 kilometrů dlouhý lidský
řetěz na silnici vedoucí z Vilniusu do Tallinnu.
Odhodlání bořit zdi mezi lidmi a národy, usilování o
zachování demokracie, prosperity i utváření podoby
kontinentu tak, jak jej chceme mít, je stěžejní
myšlenkou také evropské integrace – již od
počátku. Jak kdysi napsal jeden novinář, dějiny
nejsou jen mrtvé předivo letopočtů a jmen a bitev či
korunovací, ale živá tkáň nejrůznějších lidských
osudů.
Na světě i v soukromých životech najdeme stále
mnoho okolností, které nějaký druh clony
připomínají, a někdy proto nezbývá než se vydat
proti zdi. Věřím a doufám, že ty dnešní opony
zažijeme častěji na divadle a že budou mít spíš
podobu sametu než čehokoli jiného.
Marika Blažková,
ED Uherské Hradiště
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Václav Havel vystoupí před
Evropským parlamentem
Bývalý český prezident Václav Havel zahájí ve středu
11. listopadu plenární zasedání Evropského
parlamentu. Předseda EP Jerzy Buzek pozval
exprezidenta u příležitosti oslav 20. výročí pádu
komunismu v Evropě. Oslavy v Evropském parlamentu
bude doprovázet symbolicky i skupina 89 mladých lidí
narozených v roce 1989 a výstava fotografií autorů z
francouzské agentury Magnum Photos.
Na připomínce výročí se loni dohodly všechny tři
hlavní evropské instituce (Rada EU, Evropská Komise
a Evropský Parlament) na návrh České republiky. ČR
navrhla na jaře 2008 toto výročí zařadit mezi prioritní
témata letošního roku, dalšími schválenými tématy
jsou také klimatické změny a Lisabonská smlouva.
Je to vůbec poprvé, co prioritní komunikační téma
bylo přijato na návrh některé členské země.
Zdroj: Stálé Zastoupení ČR při Evropské unii

Evropské spotřebitelské
centrum pro ČR

Za finanční podpory EU bylo už v r. 2005 při
Ministerstvu průmyslu a obchodu založeno
Evropské spotřebitelské centrum. Nyní působí při
České
obchodní
inspekci
a
pomáhá
spotřebitelům s řešením stížností a sporů s
prodejci výrobků a služeb v členských zemích
Evropské unie, v Norsku a na Islandu.
Při řešení případů spolupracuje s Evropskými
spotřebitelskými centry v těchto zemích.
Poskytuje rady
a
informace
o právech
spotřebitelů na společném evropském trhu a o
vymáhání těchto práv, zprostředkovává také
možnosti mimosoudního řešení přeshraničních
spotřebitelských sporů (ADR).
Ochraně spotřebitelských práv je věnována
soustavná pozornost v celé Unii. Centrum např.
pomáhá spotřebitelům ve sporech o reklamaci
výrobků zakoupených v EU, při nákupech přes
internet, při potížích souvisejících s leteckou
dopravou i v mnohém dalším. Více informací
naleznete na: www.coi.cz/cs/esc-2
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Soutěžte nejen v Sametu…
V předvečer sedmnáctého listopadu jsme si
připomenuli 20. výročí pádu totalitního systému v
zemích střední a východní Evropy. Zkuste soutěžit
společně s naším evropským informačním centrem o
20 cédéček s hudbou, která pomáhala bořit železnou
oponu!
Až do 6. prosince máte možnost vyhrát v naší „Soutěži
nejen v Sametu“: zašlete či přineste do Městského
informačního centra jednu věc, která vám připomíná
pohnuté časy přelomu 80. a 90. let a která je pro tuto
dobu typická... vaší tvořivosti ani šuplíkům s
odloženými věcmi se meze nekladou - může to být
stavebnice Merkur, kufřík s hrou Dostihy a sázky,
trikolora, karafiát, fialové sako, klíče na zvonění, obal
od picaa či bublifuk, Bajo, obrázek z Pedra i kalimero,
můžete s námi utvořit i frontu na pomeranče... to pro
ty, kteří ještě nezapomněli.
A kdo je tvořivější a vzpomíná rád, a dělí se o své
myšlenky, může s sebou přinést i krátkou osobní
reflexi (1–2 strany A4) na jedno z těchto témat: a)
"Jak vypadal můj život v roce 1989 a co se pro mne za
těch 20 let, které uplynuly, vlastně změnilo...", anebo
b) "Jak by vypadal můj život, pokud by v roce 1989
nebylo Sametové revoluce?"
Nejlepší příspěvky odměníme 6. prosince, na
Mikuláše, skvělým CD! Za každý rok života v
demokracii věnujeme do listopadové soutěže jeden
hudební nosič...
A bude jím CD s
názvem „Sounds
of Revolution“ Zvuky
revoluce.
Největší hudební
hity, které před
dvaceti
lety
doprovázely pád železné opony ve střední a východní
Evropě, byly vydány v rámci projektu podpořeného z
rozpočtu Evropské unie; najdeme na něm popové
šlágry, lidové melodie, ale samozřejmě hlavně
protestsongy. Sametovou revoluci v někdejším
Československu připomínají čtyři písničky - kromě
Marty Kubišové a Jaroslava Hutky to je song Sľúbili
jsme si lásku Ivana Hoffmana a písnička Do batožka
autorské trojice Jaroslav Filip, Milan Lasica a Július
Satinský. Více si o našem hudebním dárku můžete
přečíst
na
stránkách
Radiožurnálu
na
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zzz/_zprava/5801
61.
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Své reflexe dvaceti let života v demokracii můžete
zasílat také na e-mail ed@icm.uh.cz, případně je
zaslat poštou na adresu infocentra: EUROPE DIRECT,
Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště 686 01 (anebo
přinést osobně do Městského informačního centra na
Domě služeb). Deadline: neděle 6. prosince do 18.00
hodin. Aktuality i přehled výherců najdete druhý
prosincový týden na našich stránkách www.europedirect.cz (či http://ed.uh.cz). Za všechny vaše
příspěvky velice děkujeme!

KALENDÁŘ AKCÍ
6.11.-6.12.
2009
do 18.00
hod.

16.11.2009

18.00 hod.

Soutěž nejen v Sametu

Europe Direct UH

20 let poté aneb Co se také tehdy v
Hradišti událo (Uherské Hradiště v
letech 1988 – 1990)
vernisáž výstavy
Kino Hvězda

Více informací o našich akcích naleznete
na www.europe-direct.cz i na http://ed.uh.cz.
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HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT
děkuje za podporu své partnerské organizaci.
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