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Pět let rozšířené EU
Pět let rozšířené EU přináší trvalé
pozitivní výsledky a pomáhá
Evropě lépe čelit současné krizi.
Poslední rozšíření Evropské unie
bylo
milníkem
v
procesu
sjednocování Evropy a přinesla
pozitiva všem občanům v celé
Unii.
Je tomu již pět let, co EU přijala do svých řad deset
nových členů (Česká republika, Kypr, Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko
a Slovensko) ze střední a východní Evropy, a
ukončila tak několik desetiletí trvající rozdělení,
které následovalo po studené válce. Dva další státy,
Bulharsko a Rumunsko, se k EU připojily v roce
2007.
Současná celosvětová krize působí potíže všem
zemím, včetně EU, a nezaměstnanost stoupá
všude. Velká sjednocená EU se však může s těmito
i dalšími problémy vypořádat lépe než její jednotlivé
členské státy. EU podniká koordinované kroky v
úsilí o stabilizaci bankovního systému a oživení
hospodářství.
Díky těmto opatřením a dalším chystaným krokům,
zaměřeným zejména na obnovu životně důležitého
poskytování
úvěrů
hospodářství,
můžeme
předpokládat postupné oživení na konci tohoto roku.
Komise spolupracuje s členskými státy na
vypracování
nového
programu
Evropského
sociálního fondu, aby podpořila zaměstnanost ve
starých i nových členských státech. Komise rovněž
usiluje o oslabení širšího sociálního dopadu krize,
např. prostřednictvím Fondu pro přizpůsobení se
globalizaci.

JARO EVROPY 2009
V letošním školním roce bude
projekt Jaro Evropy probíhat od 25.
března do 9. května 2009. Projekt je
k dispozici všem školám, od
předškolních zařízení přes školy
základní až po všechny stupně škol
středních a praktických.
Zapojit se mohou i skupiny studentů
z organizací věnujících se mimoškolní činnosti,
které mají za cíl budovat a rozvíjet dovednosti, jež
souvisejí se školní výukou.
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Kampaň Jaro Evropy rovněž nabízí celou řadu
příležitostí k podpoře on-line a off-line debat, jež se
zaměřují na kreativitu a inovaci právě v roce, kdy
budou občané EU opět volit do Evropského
parlamentu. V tomto kontextu jsou účastníci
„jarních“ aktivit vyzváni, aby reagovali na
strategickou orientaci EU pro druhé desetiletí (po
roce 2010) a na aspekty lisabonské strategie
založené na vědomostech.
Jaro Evropy se stalo velmi populární událostí,
protože představuje učební a vzdělávací příležitost,
díky níž se mladí lidé přibližují Evropě. Počet škol
zapojených do kampaně Jaro Evropy od roku 2002
stále roste. Proč se registrovat? Jaké možnosti a
informace získáte?
Navštivte oficiální stránky
www.springday2009.net.

Green Spider Network
(síť Zeleného pavouka)
GSN – Síť Zeleného pavouka je neformální skupina,
složená

z pracovníků

odpovědných

za

styk

s veřejností ministerstev životního prostředí zemí
Evropské unie, kandidátských zemí a pracovníků
Generálního

ředitelství

Evropské

komise

pro

životní prostředí. Skupina byla založena v roce
1995 a od té doby se její členové pravidelně jednou
ročně setkávají v některé evropské zemi, která daný
rok akci předsedá. Síť je řízena pracovníky PR
odboru Generálního ředitelství Evropské komise
pro životní prostředí.
Hlavním

cílem GSN

je podpořit

vazby

mezi

Evropskou komisí a národními institucemi, a dále
vytvořit

platformu

zkušeností

pro

v oblasti

výměnu
informování

informací

veřejnosti

o životním prostředí.
Podrobné informace naleznete: www.env.cz
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Zajímá Vás, jaké je motto českého předsednictví v
Radě EU, kterou zemi ČR v této roli vystřídala a kde
se v našem kraji uskutečnilo evropské jednání
ministrů? Nejenom tyto otázky jsou součástí
březnového kvízu, k jehož řešení Vás tímto srdečně
zveme.
Milí čtenáři, na první jarní měsíc pro vás tým našeho
informačního centra připravil malý soutěžní kvíz, ve
kterém jsme se o něco více zaměřili na aktuální téma
– české předsednictví v Radě EU. Pokud si chcete
tedy otestovat své znalosti a současně i zasoutěžit, je
kvíz určen právě vám. Šest soutěžících s nejvyšším
počtem správných odpovědí bude odměněno sadou
propagačních a informačních materiálů hradišťského
centra EUROPE DIRECT – těšit se můžete mj. na
diáře, trička a další ceny. Nezapomeňte prosím uvést
svůj telefon nebo e-mail, na kterém vás můžeme
kontaktovat v případě výhry! Správné odpovědi a
jména všech výherců najdete v květnovém čísle nebo
na našich stránkách http://ed.uh.cz.

Marika Blažková
EVROPSKÝ SOUTĚŽNÍ KVÍZ
1. Kolika zemím EU Česká republika vlastně
předsedá?
a) 26
b) 27
c) 30
2. Ve kterém z uvedených měst se nedávno
uskutečnilo Neformální zasedání ministrů pro
zaměstnanost a sociální věci?
a) Luhačovice
b) Kroměříž
c) Zlín
3. Po které zemi převzala ČR předsednictví v Radě
EU?
a) po Švédsku
b) po Francii
c) po Slovinsku
4. Kdo nepatřil mezi tzv. tváře předsednictví (nebyl
v TV spotu českého předsednictví)?
a) Karel Gott
b) Eva Jiřičná
c) Petr Čech
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5. Jaké je motto českého předsednictví?
a) Jednotní v rozmanitosti
b) Silnější Evropa pro lepší svět
c) Evropa bez bariér
6. Jaká je oficiální internetová adresa českého
předsednictví?
a) www.ceskepredsednictvi.cz
b) www.eu2009.cz
c) www.2009.eu
7. Kdo má organizačně na starosti české
předsednictví?
a) Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
b) Premiér Mirek Topolánek
c) Vicepremiér pro evr. záležitosti Alexandr Vondra
8. Kdy skončí české předsednictví v Radě EU?
a) 30. 6. 2009
b) 31. 12. 2009
c) 1. 1. 2010
Informace o soutěžícím:
Jméno a příjmení:
Věk:
Adresa:
telefon/e-mail:
V případě výhry požaduji tričko ve vel.: S M

L

XL

Své odpovědi prosím zašlete spolu s telefonním
kontaktem do 31. března buďto poštou na adresu
Informační centrum Europe Direct, Masarykovo nám.
21, Uh. Hradiště 686 01, nebo e-mailem na
ed@icm.uh.cz. Odpovědní lístky můžete odevzdat
také osobně na Městském informačním centru.

DO KINA ZA EVROPOU V BŘEZNU
Ve spolupráci s Městskými kiny jsme pro vás opět
připravili oblíbený soutěžní kvíz k evropskému filmu.
Pokud správně zodpovíte soutěžní otázku a zašlete ji
na náš e-mail, můžete získat 2 volné vstupenky do
kina! A tentokrát se spolu vypravíme do Itálie, odkud
pochází i snímek, který uvádíme v měsíci březnu.
Brutálně syrový film Mattea Garroneho Gomorra líčí s
až neuvěřitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá
neapolská větev mafie zvaná "camorra" všední život
lidí. Jsme na okraji severní Neapole a souboj klanů o
nadvládu nad trhem s narkotiky, prostitucí,
nebezpečným odpadem, ale i turistikou, začíná...
Soutěžní otázka: Věděli byste,
ve kterém z italských regionů
město Neapol vlastně leží?
a) Kalábrie
b) Kampánie
c) Puntanela
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informací o práci, studiu a
dobrovolnických programech v
zahraničí, zaujala obecně více
dívky:
z
celkového
počtu
registrovaných připadá jen 34%
na mladé muže-hráče. Průměrný
věk soutěžících byl 20,8 let.

Uzávěrka pro zaslání odpovědi na naši soutěžní
otázku je 19. březen, do 12.00 hodin. Výherci
únorové soutěže: Do kina za Evropou se, tentokráte
na film Valčík s Bašírem, podívali soutěžící Tomáš
Hrubý a Josef Novák.

OHLÉDNUTÍ ZA EUROFESTIVALEM
Na konci ledna proběhlo v Luhačovicích neformální
zasedání Rady ministrů EU. Na doprovodném
eurofestivalu ve Zlíně mělo své zastoupení i naše
informační centrum – kromě odborných prezentací pro
školy i podnikatele v našem programu představil svoji
práci i český zástupce v Evropské komisi, odpovědný v
EU za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
– Vladimír Špidla. S veřejností diskutoval především
na téma posledního vývoje v této oblasti. (Na snímku
spolu s oblíbeným maskotem celoevropské sítě
Europe Direct, usměvavou žlutou hvězdou.) Více
najdete na našich stránkách http://ed.uh.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
1.-30.3. 2009

Soutěž k českému přesednictví v Radě EU

celoměsíčně

Informační středisko Europe Direct UH

11. 3. 2009

Evropský den internetu – internet bezplatně,
poradenství a vyhledávání evr. zdrojů zdarma

celodenně

Informační středisko Europe Direct UH

23.-25.3. 2009

Do kina za Evropou – film Gomorra

20.00 hod.

Kino Hvězda

25.-26. 3.2009

Víte, co pro vás může sociální Evropa udělat?

9.00-19.00
hod.

Circus Campaign, šapitó na nám. Republiky,
Praha

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
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INTERNETOVÁ HRA „DUDO“ UŽ MÁ VÍTĚZE
Výherci obou kol interaktivní hry, kterou naleznete na
www.dudoeu.cz, se mohou těšit na hodnotné dárky.
Na konci ledna bylo ukončeno II. kolo soutěžního klání
zábavně-naučné hry, díky níž mohli mladí lidé získávat
aktuální informace o evropské mobilitě online a
populární formou počítačové hry. První kolo hry, kterou
vytvořilo informační centrum EUROPE DIRECT Uh.
Hradiště, bylo ukončeno o dva měsíce dříve.
Hlavní ceny – autobusové jízdenky do evropských
destinací dle volného výběru – získali hráči (či spíše
hráčky), které se umístily na prvních třech místech.
Nejúspěšnější soutěžící, kteří pocházejí ze všech
koutů republiky, se tak ještě letos podívají do míst jako
je Stockholm, Barcelona či Marseilles. Další ceny
obdrželi také hráči na 4.–10. místě.
Hry se v 2. kole zúčastnilo 365 účastníků a co je
zajímavé, internetová hra, na jejímž konci je získání

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.
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