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Evropa včetně Česka. Z prohlášení šéfa Evropské

Velká letní pátrací soutěž
střediska

komise Joseho Barrosa jsou patrné obavy. "Irská

Europe Direct připravila „Velkou letní

vláda a vlády členských zemí budou muset vyhodnotit,

pátrací soutěž“.

co tento výsledek v procesu ratifikace znamená.

Na

období

Vyzýváme

prázdnin

si

všechny

cestovatele,

Smlouva byla podepsána všemi 27 členskými státy,

i

existuje tedy společná odpovědnost za řešení nastalé

dovolenkáře, kteří se budou toulat letní Evropou, aby

situace," Evropská rada by měla během svého

hledali naše kolegy v EUROPE DIRECT!

zasedání společně rozhodnout v otázkách, které se

Střediska EUROPE DIRECT nejdete ve všech 27

týkají nás všech. „Ne“ zvolené v Irsku nevyřešilo

zemích Evropské unie a zahlédnete-li logo naší sítě,

problém, jenž měla vyřešit Lisabonská smlouva.

jste u cíle pátrání. Vaším úkolem je podat důkaz o

Ratifikační proces se skládá z 27 vnitrostátních

návštěvě našich kolegů v Evropě, a to formou

ratifikačních procesů, 18 členských států již smlouvu

fotografie, letáku daného střediska, jeho razítka nebo

schválilo a Evropská komise se domnívá, že i v

jakýmkoli jiným průkazným materiálem. Důkaz zašlete

ostatních státech by se mělo s ratifikací pokračovat“,

nebo

uvedl Barroso.

turisty,

předejte

ve

prázdninové

Vašem

nadšence

nejbližším

středisku

EUROPE DIRECT v České republice, a to nejpozději
do 10. září 2008. Ke svým důkazům nezapomeňte

CULTURE

připojit svoji kontaktní adresu a také adresu střediska,
které jste navštívili. Pro vylosované jsou připraveny
ceny v podobě triček, deštníků, hrníčků nebo dalších
propagačních předmětů. Více informací najdete na
stránkách www.europe-direct.cz.
Přejeme Vám příjemnou dovolenou se spoustou

Program Culture 2007 – 2013 je programem
Evropské unie pro částečné financování krátkodobých
i dlouhodobých mezinárodních projektů z oblasti
kultury (výtvarné umění, performing arts/scénická
umění, literatura atd.), a to prostřednictvím spolupráce
mezi tvůrci, kulturními aktéry i kulturními institucemi
v zemích účastnících se programu.

zajímavých zážitků!

Markéta Hanzelková
Europe Direct Nový Jičín
IROVÉ ŘEKLI NÍL, TEDY NE LISABONSKÉ
SMLOUVĚ
Irsko je jedinou zemí EU, kde se ke smlouvě občané
mohli vyslovit v referendu. Podle konečných oficiálních
výsledků získali odpůrci

reformní

smlouvy 53,4

procenta, zatímco její stoupenci pouze 46,6 procenta.

Informačním a konzultačním bodem tohoto programu
Evropské unie u nás je česká kancelář Culture
v Praze 1, jenž je součástí Institutu umění –
Divadelního ústavu, a na jehož stránkách
(http://www.institutumeni.cz/) naleznete mimo jiné
informace
o
aktuálních
výzvách,
typech
podporovaných projektů nebo kritériích výběrových
řízení. V angličtině se o programu Culture můžete
dočíst na stránkách Evropského kulturního portálu
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.

Referenda se zúčastnilo 53 procent Irů. Verdikt Irů
přitom s napětím očekával nejen Brusel, ale i celá

Webové stránky: www.programculture.cz
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Výtvarná soutěž má svoji vítězku!
Výtvarná soutěž pro
děti a mládež do 16 let,
kterou
uspořádalo
Informační
centrum
Europe Direct Uherské
Hradiště, už má svoji
vítězku. Desetiletá Ema
Strašáková,
žákyně
uherskohradišťské ZŠ
UNESCO a nadaná
kreslířka,
vyhrála
soutěž na téma „Jak
má
vypadat
zadní
strana budoucí české euromince?“ se svým obrázkem
rozkvetlého slunce. Výherkyně si svoji cenu převzala
pár dnů před získáním svého čtvrtého školního
vysvědčení, 25. června v uherskohradišťské pobočce
celoevropské informační sítě Europe Direct.
Výtvarnou soutěž o návrhy
českých mincí euro, která
probíhala počas dubna,
vyhlásilo infocentrum u
příležitosti prvního výročí
otevření střediska EUROPE
DIRECT v Uh. Hradišti.
Svoje kulaté narozeniny však bude zanedlouho slavit i
evropská měna samotná – již 10. výročí zavedení eura
připadá na první den příštího roku. A protože vedle
přední strany euromince, jejíž vzhled je pro všechny
státy jednotný, je ztvárnění zadní strany vždy národní
záležitostí, bude volba konkrétního motivu zcela
v kompetenci příslušné členské země, která o
přistoupení k jednotné evropské měně usiluje.

PRÁZDNINOVÉ AKCE ED UH
Informační centrum EUROPE DIRECT Uherské
Hradiště ani v době dovolených neusnulo na vavřínech
a na letní měsíce připravilo řadu zajímavých akcí pro
děti i nejširší veřejnost. Jejich společným cílem je
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informovat o aktuálních
Evropské unie.

tématech

a

aktivitách

Soutěžte s infocentrem EUROPE DIRECT
Letošek vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem planety
Země. K ekologickému tématu roku 2008 se připojilo i
uherskohradišťské informační středisko EUROPE
DIRECT a na měsíc červenec připravilo pro veřejnost
soutěžní vědomostní kvíz o ceny. A protože samotný
kvíz bude probíhat po čas sedmého měsíce roku, je
složen z celkem 7 otázek, které se vztahují k
problematice klimatických změn a ochrany životního
prostředí v Evropské unii. Kvíz je možné vyplnit přímo
v evropském středisku na Masarykově náměstí 21
(Dům služeb – ICM) nebo zaslat své odpovědi na email ed@icm.uh.cz, a to do 1. srpna 2008. Do
slosování o věcné ceny postoupí lístky všech
soutěžících, kteří zodpoví správně min. 5 otázek.
Správné odpovědi jsou dohledatelné jak na stránkách
http://www.europa.eu, tak i v materiálech, které jsou
občanům pět dní v týdnu zdarma k dispozici
v infocentru – publikace je možné si zapůjčit, velké
množství letáčků a brožur věnovaných jednotlivým
tématům o Evropské unii si návštěvníci střediska
mohou také ponechat. Slosování správných odpovědí
proběhne v pondělí 4. srpna a jména 3 vylosovaných
výherců
budou
uveřejněna
na
stránkách
http://ed.uh.cz. Výherce bude ED UH následně
kontaktovat pro předání cen.

19.7. Brazilský karneval v Uh. Hradišti
Nejen Rio de Janeiro má svůj velký karneval a protože
jednotná Evropa není jenom pro státníky a finančníky,
další akcí, která má prověřit připravenost Hradištanů
k soutěžení, bude Karneval v ulicích města v sobotu
19. července. Již druhým rokem jej pořádá Radio Čas
na podporu zdejšího dětského domova.
A protože nemusíte cestovat až do Brazílie, abyste se
mohli potěšit, kolik barev a chutí mají různé kouty
světa, na všechny děti účastnící se karnevalového
průvodu v maskách čekají hry a kvízy na aktuální
evropská témata. Při soutěžích, které připravuje tým
EUROPE DIRECT, nebude chybět ani maskot
„édéčka“ – žlutá hvězda. Stejná, jakou najdete
v souhvězdí na vlajce Evropské unie.
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Srpen: evropská kultura a média
Věděli jste, že evropské peníze pomohly na svět i
českým snímkům Venkovský učitel a Fimfárum z
druhé kapsy?
Dotace Evropské unie míří v členských zemích na
podporu projektů v řadě oblastí a tyto aktivity
neopomíjejí ani podporu mezinárodní spolupráce
v kultuře i sportu. Proto bude druhá půlka léta v našem
středisku věnována prezentaci dvou evropských
programů – CULTURE a MEDIA. Díky dotaci druhého
z programů, který se zaměřuje na podporu evropské
kinematografie, vznikly i takové filmy jako Dogville,
Amélie z Montmartru či Životy těch druhých.
V Uh. Hradišti patří MEDIA rovněž k dlouhodobým
finančním partnerům Letní filmové školy a od ledna
2006 čerpá prostředky z tohoto programu také kino
Hvězda, které se stalo členem prestižní sítě Europa
Cinemas a získalo od EU podporu ve výši 13 tisíc
EUR.
Středisko EUROPE DIRECT proto ve spolupráci
s Asociací českých filmových klubů připravuje během
konání LFŠ diváckou soutěž na podporu
návštěvnosti jednoho z mnoha evropských filmů,
které se na plátna českých kin dostaly právě díky
dotaci z programu MEDIA. Soutěž vyhlásíme před
projekcí francouzského snímku Strach(y) ze tmy (r.
Blutch Marie Caillou ad., 2007, 85') ve čtvrtek 31.
srpna přímo v promítacím sále (Slovácké divadlo,
20:30), přičemž odpověď na soutěžní otázku získají
diváci až zhlédnutím filmu. Na šťastné výherce čekají
flashky, trička a další ceny!
Evropské dny kultury a sportu v Hradišti
Zajímá vás, jak to koulí Česká republika s čerpáním
prostředků z fondů EU v oblasti kultury? Přijďte se
informovat do střediska EUROPE DIRECT, které
najdete v prostorách ICM v přízemí Domu služeb. Na
konec prázdnin zařadili Evropské dny kultury a
sportu, připravili jsme pro vás na úterý 26. a středu
27. srpna prezentaci programu Culture.
A protože je důležité udržet se i přes léto ve fyzické
kondici, každý, kdo v tyto dny navštíví naše
infocentrum, bude mít na hodinu zdarma k dispozici
kuželky! Hrát budeme ve stylovém prostředí Letního
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kina na Kolejním nádvoří, zváni jsou jednotlivci i celé
týmy.

KALENDÁŘ AKCÍ
19. 7. 2008

Brazilský karneval v ulicích města

od 14.00 hod.

Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště

31. 7. 2008

Velká filmová soutěž na LFŠ – Strach(y) ze tmy

Od 20.30 hod.

Slovácké divadlo, Uh. Hradiště

26.–27. 8. 008

Evropské dny kultury a sportu

Po celý den.

Prostory ED/ICM UH, Kolejní nádvoří

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
internet: www.europe-direct.cz
http://ed.uh.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
kontaktní osoba: Marika Blažková
tel.: 572 525 526
e-mail: ed@icm.uh.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.

Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
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