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ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Základní podmínkou účasti je být narozen v roce 1991

OPEN DAYS 2008
Ve dnech 6. – 9. října se již pošesté
konají v Bruselu OPEN DAYS neboli
Evropský týden regionů a měst, které
organizuje Výbor regionů a Evropská
komise. V letošním roce se do akce zapojí rekordních
216 regionů a měst z 32 zemí. OPEN DAYS v Bruselu
se zúčastní více než 5000 účastníků a jsou určeny
politikům evropské i místní úrovně, představitelům
bankovního

sektoru,

podnikatelům

a

občanské

společnosti.
Během celého října a v návaznosti na bruselskou akci
se OPEN DAYS budou prezentovat i doprovodnými
aktivitami mimo Brusel v řadě měst a regionech.
V celé Evropě se tedy uskuteční více než 230 akcí.
Semináře a workshopy se zaměří především na první
zkušenosti

s prováděním

345

programů

a pak už jen stačí, aby Vás do soutěže přihlásil Váš
učitel cizího jazyka. To učiní tak, že zaregistruje Vaši
školu na internetové stránce
http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/regi
stration_form.cfm?lang=cs nejpozději do 20. října
2008.

Po

skončení

registrace

bude

z každého

členského státu vylosován určitý počet škol, které se
soutěže zúčastní. Maximální počet škol z České
republiky je 24 a z každé školy maximálně 4 studenti.
Soutěž

se

koná

jednotně

v

celé

EU

27. 11. 2008 dopoledne a soutěžní překlady je nutné
odeslat týž den do Evropské komise v Bruselu, kde
budou zhodnoceny profesionálními překladateli. Více
informací naleznete na oficiálním webu soutěže:
http://ec.europa.eu/translation/contest/index_cs.htm

politiky

soudržnosti na období 2007-2013.

VÝBOR REGIONŮ

V České republice se budou konat akce v Praze,
Středních Čechách a v Moravskoslezském, Ústeckém,
Plzeňském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském

Výbor regionů

byl

kraji, na kterých se setká řada osobností nejen

založen roku 1994 na

politického a ekonomického života.

základě Maastrichtské
smlouvy a je poradním orgánem Evropské unie

Lenka Knoblochová

složeným ze 344 zástupců evropských regionálních

EUROPE DIRECT Most

úřadů.

KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI

Jeho úkolem je prosazovat názory místních orgánů na

VÍTĚZEM!

právní

Pod tímto názvem se skrývá překladatelská soutěž
Juvenes translatores, která vyzývá studenty, aby
předvedli své jazykové schopnosti a zkusili, zda
obstojí v tvrdé evropské konkurenci.
Soutěž pořádají překladatelé Evropské komise a chtějí
tím umožnit mladým lidem, aby si na vlastní kůži

předpisy

samospráv

EU

a

k rozhodnutím,

vyjadřovat
která

je

stanoviska
jich

týkají,

například k regionální politice, životnímu prostředí,
kultuře, vzdělávání a dopravě.

Podrobné informace naleznete na:
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

vyzkoušeli povolání překladatele.
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AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE
„PRÁVO DĚTÍ NA OCHRANU!“
Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a
bezpečnost Evropské komise vyhlásilo soutěž ve
vytváření plakátu určené pro děti a mládež. Soutěže
se mohou zúčastnit týmy složené ze 4 lidí ve věkových
skupinách 10-14 nebo 15-18 let, které povede jedna
dohlížející dospělá osoba.
Formát plakátu A2 -42x59 cm.
Uzávěrka soutěže 31. října 2008.
Více informací: http://www.euromladez.eu/index_cs.htm
„PUSŤTE SI JAZYK NA ŠPACÍR A POPUSŤTE
UZDU FANTAZII!“
Zastoupení Evropské komise v Praze, Eurocentrum
Praha a Informační kancelář Evropského parlamentu
vyhlašují výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a
nižších třích víceletých gymnázií. Soutěž se koná v
rámci oslav Evropského dne jazyků.
Uzávěrka soutěže je 24.října 2008. Obrázky vytvořené
jakoukoli výtvarnou technikou zasílejte nebo přineste
osobně na adresu: Eurocentrum Praha - Evropský
dům Jungmannova 24, 110 00 Praha 1.
Více informací:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/080926_competiti
on_edl_cs.htm

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
5 000 zájemců, a to i díky organizátorům LFŠ, síti
místních cestovních kanceláří, sportovišť i koupališť.
Děkujeme.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2008
Minulý měsíc se uskutečnila řada opravdu zajímavých
aktivit v rámci Evropského týdne mobility, který se
v našem městě konal již potřetí. Jeho cílem je podpora
trvale udržitelné dopravy v centrech měst.
V pondělí 22. září byla u příležitosti akce „Ulice bez
aut“ uzavřena Nádražní ulice a děti i dospělí měli
možnost využít ulice k odpočinku i zábavě, ale také se
dovědět, co dělá EU pro snížení energetické
náročnosti dopravy a na ochranu životního prostředí.
Děti si pak mohly zasoutěžit v poznávání vlajek
evropských států nebo v malování na chodník.

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁŘÍM
CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ 2008
Informační středisko E UH během
letních měsíců a také v průběhu září
pokračovalo
v distribuci
mapek
Evropské unie určených pro všechny
cestovatele, kteří se vydávají na cestu
do kterékoli z 27 zemí EU.
Ať jedete na dovolenou nebo cestujete
služebně,
najdete
zde
mnoho
praktických rad a užitečných tipů, např.
informace o potřebných dokladech,
zdravotní
péči
nebo
používání
mobilního telefonu. Na cestách je stále co objevovat, a
díky Evropské unii je nyní cestování mnohem
jednodušší. Většinu hranic uvnitř EU můžete překročit
bez kontrol a díky euru se snáze nakupuje tam, kde je
to výhodnější. Tak neváhejte a vydejte se na cestu!
Mapku obdržíte ZDARMA u informačního pultu
Europe Direct Uherské Hradiště.

22. 9. 2008 – Evropský den bez aut / Každý z návštěvníků
mohl získat letáček nebo publikaci ED centra, děti si
zasoutěžily ve svých vědomostech a u našeho stánku se
zastavil i místostarosta Uh. Hradiště Květoslav Tichavský.

KVÍZ K EVROPSKÉMU DNI JAZYKŮ
V minulém vydání našeho newsletteru jsme Vás
informovali o vyhlášení soutěžního kvízu, který se
týkal jazykové rozmanitosti v Evropské unii. Ze všech
odpovědí došlých do uzávěrky kvízu jsme vylosovali
dvě šťastné výherkyně triček a evropských publikací:
Hana Pášová (Ústí nad Labem) a Jana Sluková
(Liberec).
Správné znění celého kvízu, který byl tentokrát
zajímavější, ale i obtížnější, naleznete na našich
internetových stránkách. Výhry budou rozeslány
poštou. Oběma výherkyním gratulujeme!

Do dnešního dne si mapu zemí EU odneslo již na
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ŘÍJNOVÉ AKTIVITY EUROPE DIRECT
Něco pro středoškoláky: Rozhoduj o Evropě!
Na obzvlášť zajímavém projektu se středisko ED bude
podílet již 2. října v sídle Zlínského kraje, kde se bude
konat přípravný seminář pro studenty SŠ. Uskuteční
se v rámci projektu "Rozhoduj o Evropě" – modelové
zasedání Rady EU a Evropské rady, který proběhne
na konci podzimu v Olomouci a díky kterému se
studenti budou moci přeměnit v hlavy států, předsedy
vlád i ministry zahraničních věcí a nahlédnout do tajů
diplomacie na mezinárodní úrovni. Na vlastní kůži si
vyzkoušejí třebas to, jak probíhají oficiální i kuloární
jednání vysokých evropských politiků, získají „zevnitř“
vhled do fungování institucí Evropské unie,
prodiskutují aktuální evropská témata a také budou
muset nalézt u svých oponentů podporu pro politický
postoj své země a přitom reagovat na dotazy novinářů
– to vše interaktivní formou a za účasti profesionálního
moderátora i odborníků z praxe.
Srdečně zveme všechny studenty na regionální
workshop k tomuto projektu, který organizuje
společnost EUTIS ve spolupráci s Úřadem vlády a
střediskem Europe Direct Uh. Hradiště.
Ozvěny Open Days
Jak jste se mohli dočíst v úvodníku našeho říjnového
newsletteru, na počátku měsíce proběhnou v Bruselu
tzv. Open days. Ty dávají regionům a městům
příležitost prezentovat se svým evropským partnerům.
Jedním z vyhlášených témat je letos „Inovující regiony
– podpora výzkumu, technologického vývoje a
inovací“. A protože ani my nezapomínáme na úlohu
regionů v evropské integraci, Zastoupení Zlínského
kraje v Bruselu, Eurocentrum Zlín a Europe Direct UH
připravují konferenci zaměřenou na téma vzdělávání a
výzkumu v oblasti zdravotnictví. Uskuteční se 22. října
na VOŠ zdravotnické ve Zlíně nejen pro učitele a
studenty, ale i zaměstnance zdravotnických zařízení,
místní tvůrce politik ve zdravotnictví a širší veřejnost.
Za prací do zahraničí? Proč ne…
Ve čtvrtek 30. října vás v rámci kampaně k Evropským
dnům pracovních příležitostí zveme na setkání s naší
EURES poradkyní, která vám zdarma poradí, jak si
hledat práci v zemích EU i jaké náležitosti
nezapomenout před odjezdem vyřídit – podrobné
informace najdete na speciálních plakátech nebo nás
můžete navštívit v prostorách ICM v přízemí Domu
služeb. Vaše dotazy vám zodpovíme i prostřednictvím
e-mailu ed@icm.uh.cz či telefonicky na čísle 572
525 526.

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Evropská unie společně s Radou Evropy vyhlásily
10. říjen Dnem boje proti trestu smrti? Od r. 1994
přidělila EU více než 11 milionů eur na podporu
projektů, které se zaměřují na zvýšení veřejného
povědomí v zemích uplatňujících trest smrti, o tomto
nejzákladnějším lidském právu – právu na život.

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 10. 2008

Rozhoduj o Evropě!

od 9.00 hod.

Expozice T. Bati, KÚ Zlínského kraje

22. 10. 2008

Ozvěny Open Days

14.00
-16.00 hod.

Ústav zdravotnických studií, Fakulta
humanitních studií UTB (Příluky 372, Zlín), aula

30. 10. 2008

Za prací do zahraničí

Od 16.15 hod.

Reduta (komorní sál)

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.

EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
adresa: Masarykovo nám 21, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 525 526, www.europe-direct.cz
centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

