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vzduch všem“). Součástí Evropského týdne mobility je

EUROPEAN JOB DAYS 2008
Po úspěchu prvních Evropských dnů

Evropský den bez aut (22. září), který se poprvé

pracovních příležitostí, které se konaly

uskutečnil ve Francii v roce 1998. Jeho cílem je omezit

v rámci

automobilovou dopravu v některých částech, podpořit

Evropského

roku

mobility

pracovníků 2006, se Evropská komise

využívání

rozhodla pokračovat každoročně v této

povědomí o dopadech různých způsobů dopravy na

aktivitě,

životní prostředí.

jejímž

cílem

je

zlepšit

udržitelných

způsobů

dopravy

a

zvýšit

povědomí veřejnosti o možnostech práce v zemích

Tyto aktivity jsou v ČR koordinovány Ministerstvem

EU/EHP a ve Švýcarsku.

životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.

I letos na podzim proběhne po celé Evropě spousta
různorodých akcí s cílem zajistit setkání uchazečů o práci

Roman Badík

se zaměstnavateli, kteří pro nabízené pozice hledají

EUROPE DIRECT Olomouc

nejvhodnější kandidáty bez ohledu na státní příslušnost.
Hlavními aktéry European Job Days jsou poradci EURES

EURES

a veřejné služby zaměstnanosti, dalšími pak vysoké
školy, školicí centra a střediska EUROPE DIRECT, která
nabízejí doplňující informace např. o možnostech studia
v zahraničí.
V letošním roce se zapojí do European Job Days
všechna krajská města.
Regina Kyselová
EUROPE DIRECT Olomouc

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN
BEZ AUT
Již posedmé se bude letos konat
celoevropská

akce

„Evropský

týden mobility“ a „Evropský den

Hlavním cílem sítě EURES
(EURopean
Employment
Services – Evropské služby
zaměstnanosti) je usnadňovat
mezinárodní mobilitu pracovních
sil v Evropské unii. Do sítě
EURES je kromě 27 členských
zemí EU zapojeno také Norsko,
Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.
Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby,
užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o
práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům,
kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu
osob.
V každé členské zemi je poskytování služby EURES
zajištěno zejména prostřednictvím EURES poradců,
vyškolených specialistů, kteří nabízejí informace o
možnostech zaměstnání v jiné členské zemi.

bez aut“. Každý rok, počínaje
rokem 2002, je celý týden od 16.
do 22. září věnován udržitelným způsobům dopravy.
Evropský týden mobility je osvětovou kampaní pro

EURES poradci působí na pověřených úřadech práce
v krajských městech. Na úřadech práce v okresních
městech však působí kontaktní osoby pro EURES,
které jsou schopny sdělit základní informace o
službách sítě EURES.

občany měst, která upozorňuje na stále narůstající
automobilovou dopravu ve městech. Za tímto účelem

Seznam EURES poradců naleznete ZDE

jsou pořádány různé akce zaměřené na udržitelné formy

http://portal.mpsv.cz/eures
http://ec.europa.eu/eures/

dopravy a dopravní výchovu. V letošním roce se kampaň
zaměří na zlepšení kvality ovzduší ve městech („Čistý
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM S EUROPE DIRECT
Informační centrum EUROPE DIRECT Uherské
Hradiště se v letních měsících zúčastnilo řady akcí a
veřejnost měla možnost si zasoutěžit hned v několika
soutěžích s evropskou tematikou.
V karnevalových rytmech
Již druhým rokem proběhl v Hradišti Karneval v ulicích
města. U akce, která se konala 19. července na
podporu dětského domova, nechyběl ani stánek
EUROPE DIRECT a živý maskot – velká hvězdička,
která dětem účastnícím se her a kvízů na aktuální
evropská témata spadla splňovat přání přímo ze
souhvězdí na vlajce Evropské unie. A u našeho stánku
se na pár minut zastavily i pravé brazilské tanečnice…

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
kinematografie – dotace míří nejen na výrobu filmů,
EU podporuje i jejich distribuci. Mnohé evropské
snímky by se kvůli vysokým nákladům a zejména
hollywoodské konkurenci na česká plátna nikdy
nedostaly.
V Uh. Hradišti patří EU k dlouhodobým partnerům
Letní filmové školy, ED UH proto ve spolupráci
s Asociací českých filmových klubů zrealizovalo
během konání festivalu
velkou diváckou soutěž.
Proběhla
těsně
před
filmovou předpremiérou
nového
francouzského
snímku Strach(y) ze tmy,
deset šťastných výherců si z uherskohradišťské LFŠ
odvezlo flashky, trička a další ceny. Celovečerní
animovaný snímek, který získal podporu z programu
MEDIA a do distribuce jej zakoupila právě AČFK,
startuje v českých kinech již 4. září.
Srpen v duchu evropské kultury
Podpoře mezinárodní spolupráce v kultuře a sportu
jsme se více věnovali i 26. a 27. srpna prezentací
evropských programů CULTURE a MEDIA, kde se
Hradišťané mohli třeba dovědět, jak je na tom ČR s
čerpáním prostředků z fondů EU v této oblasti. Každý,
kdo v tyto dny navštívil infocentrum, měl možnost si na
hodinu zdarma zahrát na Kolejním nádvoří kuželky.
A protože jsme nezapomněli ani na malé školáky,
poslední srpnovou sobotu jsme se společně s
poslancem
Evropského
parlamentu
Tomášem
Zatloukalem ve zlínské ZOO loučili s prázdninami.

Soutěžíš, soutěžím, soutěžíme…
Na začátku srpna jsme vyhodnotili vědomostní kvíz k
problematice klimatických změn a ochrany životního
prostředí v EU, který jsme vyhlásili u příležitosti
Mezinárodního roku planety Země. Výherci triček,
propagačních předmětů, publikací a dalších materiálů
ED se stali V. Matejkovičová, V. Škrabalová, R.
Vaicová, P. Slinták, J. Hubená a M. Brhlová.
Nebojte se tmy!
Evropská unie patří se svým programem MEDIA
k nejvýznamnějším
podporovatelům
evropské
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Vrcholila zde totiž Velká letní evropská soutěž o
jeden z 20 zájezdů do zemí Evropské unie.

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KALENDÁŘ AKCÍ
16.-22.9. 2008

Bez dárečku od nás neodešel žádný malý soutěžící a
kdo správně zodpověděl vědomostní otázku z historie
a
současnosti
Evropy,
mohl
získat
slušivé
tričko, klíčenku,
knížku o EU či
reflexní
tašku
s naším
logem.
Do
Evropských
institucí
se
všichni výherci podívají už první říjnový týden.

ZÁŘÍ BUDE ZÁŘIT NEJEN BARVAMI
PODZIMU
Ve dnech 16.–22. září proběhne také v Hradišti už
potřetí Evropský týden mobility a s ním spojený
Evropský den bez aut, které mají v evropských
městech
podpořit
ekologicky
přijatelnější
a
udržitelnější způsoby dopravy a napomoci při
omezování individuální automobilové dopravy v
centrech měst.
V rámci kampaně budou v pondělí 22. 9. jako součást
akce „Ulice pro lidi“ v Nádražní ulici (která bude tento
den automobilové dopravě uzavřena) již tradičně
připraveny prezentace pro veřejnost. Své místo zde
bude mít i stánek ED centra a všichni nemotorizovaní
návštěvníci akce od nás obdrží drobný dárek. Za
hezkého počasí bude na děti čekat také soutěž o
nejhezčí malovanou hvězdu Evropské unie přímo na
ploše ulice a v přilehlém parku!
Další připravovanou akcí pak bude prezentace u
příležitosti Evropského dne jazyků, který společně
oslavíme v pátek 26. září.

Po celý týden

Evropský týden mobility
Soubor akcí, výstav, besed, cyklovýletu a
filmových projekcí v Městských kinech UH,
Ekologickém centru Trnka, Redutě,
informačním středisku EUROPE DIRECT UH a
Klubu kultury.
Podrobnosti hledejte na speciálních letácích a
plakátech!

22. 9 2008

Evropský den bez aut

9.30 hod. 15.00 hod.

Nádražní ulice, Masarykovo náměstí

26. 9 2008

Evropský den jazyků

14.00 hod.

Europe Direct UH

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.

V ED centru i na našich webových stránkách
http://ed.uh.cz je pro veřejnost připraven u této
příležitosti soutěžní kvíz o ceny, tentokráte na téma
Jazyková rozmanitost v Evropské Unii.
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