ÚVOD
Vážení a milí čtenáři,
právě se k vám dostává první číslo Newsletteru
Europe Direct Uherské Hradiště (ED UH). Na jeho
stránkách vás budeme pravidelně informovat o
připravovaných i uskutečněných akcích, nových
publikacích v naší knihovně, soutěžích, kterých se
můžete zúčastnit a dalších.
V listopadovém čísle můžete kromě výše míněných
informací nalézt také informace o službách, které
v našem středisku poskytujeme.

ČINNOST ED UH
ED UH poskytuje kromě všeobecných informací o
záležitostech Evropské unie také praktické informace
z nejrůznějších oblastí, např. jak získat povolení k
pobytu, jak si nechat uznat kvalifikaci, jak hledat práci
v zahraničí, školu. Lze u nás získat kontaktní údaje na
organizace, se kterými potřebujete jednat, kontakty na
neziskové organizace pracující s mládeží v zahraničí.
Nabízíme brožury a publikace s evropskou tématikou
zdarma – jejich přehled naleznete na stránkách
http://ed.uh.cz Na požádání Vám můžeme domů
zdarma také některé publikace doručit. Máte také
možnost si u nás ve středisku prostudovat některé
publikace s naší stále se rozrůstající prezenční
knihovny.
Pro školy kromě přednášek na témata: Historie
evropské integrace, instituce EU, Schengen, či o
studiu a práci v zahraničí (další na požádání), jsme
také ochotni v některé z učebně vaší školy vytvořit
„eurokoutky“ s informačními plakáty, mapami a
brožurami o EU.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
6.12. - 6. 1. Léto v Evropě – výstava fotografií
Chcete spolu s námi zavzpomínat na horké letní dny?
Pokud ano, tak se přijďte podívat na výstavu
soutěžních fotografií "Léto v Evropě". Fotosoutěž
pořádalo Europe Direct Uh Hradiště (http://ed.uh.cz)
spolu s Eurocentrem Zlín.

Do soutěže se sešlo několik desítek fotografií a
zapojili se do ní i Češi žijící v zahraničí. Úkolem
bylo vytvořit co nejzajímavější snímek, který by
vystihoval letní atmosféru a zároveň ukazoval
něco typicky evropského. Přesně takový byl
vítězný snímek Zuzany Vičanové, která se
mohla radovat z voucheru na cestu do Londýna
od společnosti GTS International Zlín.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 17. 10. v EC
Zlín, kde byly fotografie až dosud vystaveny.
Výstavu bude možno zhlédnout denně od 8.00
do 18.00 v Uh. Hradišti v prostorách
Informačního centra pro mládež Uh. Hradiště.
Prosinec 2007 – přednáška o Schengenu
Vzhledem k již brzkému vstupu České
republiky do Schengenského prostoru ED UH
v prosinci (přesné datum bude včas oznámeno)
přednášku na téma Dopad vstupu ČR do
Schengenu
pro
ČR
potažmo
Zlínský
kraj/Uherskohradišťsko. Bližší informace se již
brzy objeví na našich webových stránkách.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
21.11. Trvejte na svých právech!
21. listopadu se od 16:00 v prostorách ICM a
ED v domě služeb na Masarykově náměstí
uskutečnila beseda s názvem „Trvejte na svých
právech“. Se spotřebiteli přišel debatovat pan
Ing. Václav Ransdorf (místopředseda IC SOS
Otrokovice). Přednáška se týkala základních
spotřebitelských práv v ČR a EU a pomoci
spotřebitelům.
26.10. manažerka střediska se jako delegát
za ČR zúčastnila dne oslav rakouské
neutrality ve Vídni
Spolu s kolegy ze Slovenska, Maďarska a
rakouského zastoupení Evropské komise a
Evropského parlamentu poskytovala všem
zájemcům v Evropském stanu informace o EU
a drobné propagační předměty. Zájemci se
mohli taktéž zúčastnit eurokvízu, kdy za
správně zodpovězené otázky získali odměnu
např. v podobě frisbee nebo karet.

Tímto stanem prošlo v průběhu pátečního dne
přibližně 20 tis. návštěvníků. Překvapivě bylo
poměrně často možné zaslechnout češtinu, protože
byl pátek mimo jiné také dnem otevřených muzeí a
institucí sídlících ve Vídni, což přilákalo množství
našich krajanů. Přibližně 300 Čechů zavítalo i do
našeho Evropského stanu, což byl ostatně důvod
našeho pozvání.

50 let společně v rozmanitosti

Soutěž je určena týmům 10 – 20 studentů ve věku
14 – 20 let navštěvujících školy nebo organizace,
které se věnují mimoškolním aktivitám. Každý tým
studentů bude koordinovaný dvěma učiteli.
Tématem soutěže je: „50 let společně v
rozmanitosti“. Soutěžní příspěvky by se měly
skládat z eseje a vizuální kompozice.
Uzávěrka pro posílání soutěžních příspěvků je
17.10. Vyhlášení letní fotografické soutěže Léto v
31. prosince 2007. Podrobné informace o soutěži
Evropě
najdete zde.
Slavnostní vyhlášení letní fotografické soutěže „Léto v Uzávěrka přihlášek: 14. ledna 2008
Evropě“ proběhlo ve středu 17. října ve zlínském Podrobné informace:
Eurocentrum. Do soutěže se sešlo několik desítek http://www.euromedcafe.org/songs.asp?lang=ing
fotografií. Úkolem bylo vytvořit co nejzajímavější
snímek, který by vystihoval letní atmosféru a zároveň Fotosoutěž: Měnící se tvář země
ukazoval něco typicky evropského. Všichni soutěžící
získali zajímavé ceny od ED UH, Eurocentra a GTS Mladí lidé z celého světa, kterým je 15 – 20 let,
International Zlín, která také věnovala hlavní cenu pro mohou do soutěže přihlásit jednu barevnou
vítězku kategorie nad 15 let Zuzanu Vičanovou a to fotografii, která zachycuje jejich osobní svědectví
voucher na cestu do Londýna a zpět. Dalšími výherci o tom, jak rychle se mění krajina Země v
kategorie nad 15 let se na 2. místě stal MuDr. Josef pozitivním či negativním smyslu. Fotografie by
Macenauer a na 3. Ing. Petr Pavelčík. V dětské měla korespondovat s jedním z deseti témat
kategorii se o 1. a 2. místo rozdělili Robert Pekaj a Mezinárodního roku planety Země. Fotografie
Jakub Stašek, 3. místo získala MŠ Kvasice. mohou znázorňovat městské nebo vesnické
Fotografie budou vystaveny v prostorách Eurocentra prostředí a měly by představovat změny v krajině
Zlín a následně ED UH a zájemci si je mohou zapříčiněné přírodními jevy a nebo zásahem
člověka. Soutěž je iniciativou Mezinárodního
prohlédnout na webových stránkách http://ed.uh.cz
programu UNESCO Geoscience společně se
Světem vědy.
SOUTĚŽE, ZAJÍMAVOSTI
Termín uzávěrky: 31. ledna 2008
Bezplatný vzdělávací internetový kurz
"Schengenský prostor a Česká republika"
V polovině měsíce srpna 2006 byl zahájen provoz
e-learningového vzdělávacího kurzu s názvem
"Schengenský prostor a Česká republika". Tento kurz
obsahuje ucelený soubor informací, týkající se historie
a součastnosti schengenského procesu a začleňování
ČR do schengenského prostoru. Součástí každé
kapitoly a podkapitoly jsou také testy, které prověří
úroveň získaných znalostí. Kurz je určen odborné i
laické veřejnosti.
Internetový odkaz:
http://comenius3.rentel.cz/kurzy/sscr/000/kurz.nsf
Přihlašovacího jméno: schengen
Heslo: schengen

Podrobné informace:
http://www.unesco.org/science/photo_contest_ent
ry_details.shtml
Vytvořte klub svých snů a vyhrajte výlet do
Anglie pro celou třídu!
Pro všechny kreativní středoškoláky připravila
společnost VisitBritain online hru Třídní klub, ve
které si studenti mohou vytvořit vlastní virtuální
klub a vyhrát týdenní zájezd pro celou třídu a
spoustu dalších zajímavých cen. Během čtyř
herních kol budou mít hráči možnost proměnit svůj
klub pomocí fotek, grafiky, doprovodných textů i
hudby. Ten nejzajímavější klub vyhrává! A jak na
to?

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Kvízy, elektronické pohlednice, hry, videa,
informace o ochraně životního prostředí
http://ec.europa.eu/environment/youth/fun_and_ga
mes_cs.html#Games

FOTOGRAFIE Z AKCÍ
21.11. Trvejte na svých právech! - Beseda se spotřebiteli

Interaktivně zpracovaná brožura Evropa ve 12
lekcích, kde se dozvíte např. odpovědi na otázky K
čemu EU potřebujeme? Jak se nás týká? Jaké
má pravomoci? Jaká bude její budoucnost?
http://europa.eu/abc/12lessons/index_cs.htm
Portál Vaše Evropa, kde v čj naleznete informace
pro fyzické i právnické osoby, které chtějí žít či
podnikat v jiném státě EU
www.europa.eu.int/youreurope

26.10. Evropský stan – oslavy rakouského státního svátku

Neformální stránky o EU především pro mladší
generaci
http://www.dvorek.eu

Na Vaši návštěvu se těší manažerka
Europe Direct Uh. Hradiště Klára Čechová

17.10. Léto v Evropě – výherci fotosoutěže

