NEWSLETTER 4/2009
Měsíc důležitých změn a setkání
Při ohlédnutí za událostmi, které
proběhly v minulém měsíci,
musím konstatovat, že se
jednalo o měsíc plný důležitých
změn a setkání, které ovlivnily
dění jak v České republice, tak i
v celé Evropské unii.
Nemohu se nezmínit o vyslovení nedůvěry české
vládě, které přišlo během jejího premiérového
předsednictví v Radě EU. Za posledních deset let
nezažila Evropská unie situaci, kdy by v
předsedající zemi padla vláda. Zdaleka však nejde
o novou či jedinečnou situaci. V devadesátých
letech se během půlročního předsednictví EU
vyměnily vlády v Itálii, Dánsku a dokonce i ve věčně
kritizující Francii.
V Londýně také proběhla schůzka skupiny G20,
která byla věnována otázkám globální finanční
architektury a dopadům finanční krize. Poté
následovalo jednání Severoatlantické aliance o
bezpečnostní a vojenské spolupráci, jehož
dějištěm byl francouzský Štrasburk a německá
města Baden-Baden a Kehl. Vrcholná jednání byla
zakončena summitem EU – USA v Praze, který se
věnoval zahraničně-politickým tématům a globální
energetické a klimatické problematice. Evropská
unie včetně České republiky se tak stala důležitým
dějištěm světové historie.

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Zmiňované zásadní problémy by mohly být
následkem přírodních katastrof, selhání techniky,
porušení podmořských kabelů nebo také útoků
kybernetických pirátů či teroristů. EK proto vyzvala
členské země EU, aby zpřehlednily a zefektivnily
dosud poměrně rozkouskovaná a nepřehledná
pravidla boje proti kybernetickým útokům.
Nová strategie má Evropě pomoci v případě
závažného selhání systému či předcházet
podobným
útokům.
Společná
ochrana
elektronických komunikačních služeb a sítí je
důležitá mimo jiné kvůli rostoucímu zájmu lidí i
podniků o internet a jeho možnosti.
V současné době se přístupy a kapacity členských
zemí výrazně odlišují. Nízká úroveň připravenosti v
jedné zemi činí zranitelnějšími i další. Komise chce
zlepšit komunikaci mezi jednotlivými aktéry, ať už
veřejnou správou, firmami či lidmi, informovat je o
příkladech z jiných zemí, které jsou v této oblasti už
o něco dále. Evropská komise bude podporovat
vývoj společných systémů sdílení informací a
varovné systémy.

Evropská ekoznačka
Systém ekoznačky EU si klade za cíl zlevnit a
zjednodušit používání dobrovolné ekoznačky
„symbol květu EU” pro produkty šetrné k
životnímu prostředí. Měla by se i zlepšit

EK varuje před zhroucením
komunikačních sítí v Evropě
Podle
Evropské
komise existuje zhruba
až 20% možnost, že
telekomunikační sítě v
příštích deseti letech
postihne
nějaké
významné selhání či zhroucení. Potenciální škody
takového kolapsu by pak mohly v globálním
hledisku dosahovat 193 miliard eur (5,3 biliónu
korun).

koordinace

systému

s vnitrostátními

certifikačními

ekoznačky
systémy.

Podniky tak budou moci ekoznačku využívat ve
svém celoevropském marketingu.
Dále do roku 2015 dojde ke zvýšení počtu
skupin, kterým je přiznávána ekoznačka na 4050, aby měli spotřebitelé možnost vybrat si z
větší škály ekoproduktů. Tato značka již byla
přiznána 3000 produktů, jako jsou čisticí
prostředky, papír či obuv.
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EUROPE DIRECT JE TU PRO VÁS UŽ 2 ROKY!

NA ZKUŠENOU DO ZAHRANIČÍ?

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
informačního střediska Evropské unie. Každý, kdo u
příležitosti 2. narozenin přinese do informačního
centra na Masarykově nám. (Dům služeb) do soboty
25. dubna vypsanou pohlednici na téma „Pozdrav pro
mého evropského kamaráda“, od nás obdrží dárek.
Více najdete na našich stránkách http://ed.uh.cz.

Počátkem března obdrželo naše informační centrum
zajímavou nabídku od Německého velvyslanectví. Jde
o šanci získat stipendium/stáž v německém
parlamentu pro mladé lidi do 30 let, absolventy VŠ
(Mgr. i Bc.).
Podstatnou část této stáže tvoří práce v poslanecké
kanceláři, do jejíhož chodu je stipendista zapojen.
Účastníci obdrží měsíční stipendium ve výši 450 eur a
bezplatné ubytování v Berlíně.
Smyslem
parlamentního
stipendia
německého
Spolkového sněmu (IPS) je podporovat a utužovat
vztahy Německa s dalšími zeměmi - je chápáno jako
investice do upevňování demokratických hodnot a
tolerance a zároveň jako podpora kulturní rozmanitosti
a přátelského soužití v Evropě. Účastníci pocházejí z
různých kultur - přijíždějí z 25 států, např. z USA,
Francie, Polska, Běloruska, Ukrajiny a pobaltských
států.
Program probíhá každoročně v době od 1. března do
31. července, deadline pro podání přihlášky je 30.
června 2009.
Bližší údaje o této jedinečné příležitosti, kterou v době
hospodářské krize a především snižujícího se počtu
volných míst studenti našich vysokých škol jistě rádi
využijí, naleznou zájemci na www.bundestag.de/ips,
ale je možné se také zastavit osobně v našem inf.
středisku za manažerkou ED centra pro podrobnější
informace. Více informací naleznete v přiložených
souborech, respektive na www.bundestag.de/ips.

SEMINÁŘ ARCHIVNÍHO FILMU
Od 23. do 26. dubna 2009 se v Uh. Hradišti opět
uskuteční Seminář archivního filmu, který podpořilo i
středisko EUROPE DIRECT. Jedenáctý ročník už
tradičního
"jarního"
celostátního
hradišťského
semináře nabídne ucelený tematický filmový program i
zajímavé doprovodné akce!
Akce se bude věnovat situaci následující po
vzedmutém roce 1968 (a v letech těsně
předcházejících), tj. stavu, kdy Československo,
Evropa i svět vystřízlivěl z často humanistických a
všelidských, ale v mnohém také utopisticky naivních
vizí či nově utvářených mezilidských norem. Program
přináší ohlédnutí za kinematografií, která byla plná
bláhových utopií, nadějí a revolty vrcholících 60. let,
jež stačily změnit svět k nepoznání, než jejich sny
vystřídala deziluze následujícího desetiletí.

OZVĚNY DNŮ EVROPSKÉHO FILMU
V doprovodném programu se diváci mohou těšit na
živá hudební vystoupení (LUCIE REDLOVÁ & THE
WALLS BROTHERS /IRL/, ŽIVÉ KVETY /SK/) či
tematicky zaměřený a na míru tématu semináře šitý
divadelní program JAROSLAVA DUŠKA a DIVADLA
VIZITA (Jde z iluze utopit je) a poslechové pořady
hudebního kritika Jiřího Černého.
Seminář bude letos hostit tři vzácné hosty, s nimiž
budete moci nad evropskými snímky diskutovat kultovního britského režiséra a herce Mikea Sarneho,
do Uherského Hradiště se chystá i Američan žijící
v Paříži Jim Haynes, který byl zakladatelem prvního
literárního festivalu v Edinburghu, divadla Arts Lab ve
swingujícím Londýně a jenž učil na pařížské univerzitě
o vztahu sexuality a politiky. Seminář navštíví i Phillip
Bergson, britský filmový kritik, dramaturg a
zakladatel Oxford Film Festivalu.
Podrobný program přehlídky najdete již nyní na
www.archivniseminar.cz.

Ve spolupráci s Městskými kiny jsme pro vás připravili
nový kvíz, tentokráte ke Dnům evropskému filmu.
Pokud správně zodpovíte soutěžní otázku a zašlete ji
na náš e-mail, můžete získat 2 volné vstupenky do
kina na kterýkoli film, který v květnu v rámci Ozvěn
uvedeme!
Evropská unie věnuje každý rok na rozvoj a distribuci
evropských filmů v Evropě i po celém světě miliony
eur, podporované snímky získávají prestižní ocenění
nejen v Cannes (Mezi stěnami, Gomorra), ale již
zazářily i na udílení filmových Oskarů (Ďáblova dílna,
Edith Piaf) a finanční dotaci získává každoročně i naše
Letní filmová škola.
Soutěžní otázka: Z kterého z programů EU získaly
dotaci snímky jako Faunův labyrint, Amélie z
Montmartru, Pianista či Fimfárum?
a) MÉDEA
b) MEDIA
c) EURIMAGES
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Uzávěrka pro zaslání odpovědi na naši soutěžní
otázku je na 1. máje do 12.00.
Výherci březnové soutěže: Do kina za Evropou se
společně s námi tentokrát podívaly Iva Kaňovská a
Jana Dostálová.

BESEDA SE ZÁSTUPCEM
ÚČETNÍHO DVORA

Na tiskovou konferenci s M. Zohnerem dorazilo z
místních deníků i TV kromě místostarosty Květoslava
Tichavského i pět novinářů, na cestovatele si však
museli počkat. Ještě před půl čtvrtou byl totiž spatřen v
6 kilometrů vzdálené Ostr. Nové Vsi, odkud se mu
podařilo dojít do slovácké metropole zhruba za tři
čtvrtě hodinu. Ve chvíli, kdy vstupoval do našeho ED
centra, měl už za sebou za celý den nachozeno 32
170 kroků...

EVROPSKÉHO

Obecně prospěšná společnost EUTIS za podpory
Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, Eurocentra Zlín a EUROPE
DIRFECT Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat na
diskusi Role Evropského účetního dvora v
současné ekonomické realitě, která se uskuteční ve
středu 8. dubna 2009 od 13:00 do 14:30 hodin na
Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně v
posluchárně C, Mostní 5139, Zlín.
Jako host vystoupí: Ing. Jan Kinšt, zástupce České
republiky na půdě Evropského účetního dvora.
Moderátorem diskuse bude Ing. Martin Mikeska,
Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Pro více informací a rezervace kontaktujte, prosím,
Andreu
Závěšickou
na
email:
andrea.zavesicka@eutis.cz nebo na telefonní číslo
+420 776 019 850.

PĚŠKY NAPŘÍČ EVROPOU JANTAROVOU
STEZKOU
Víc než 3500km, 11 zemí a jeden pár bot. 10 měsíců
bude švýcarskému fotografovi a spisovateli Markusu
Zohnerovi trvat, než projde napříč Jantarovou stezku,
jednu z nejznámějších a nejstarších kupeckých cest
spojující jih Evropy s jejím severem. Při svém putování
navštívil cestovatel také hradišťské informační
centrum. 20. února v podvečer sem zamířil přímo z
celé Evropy… Nepřijel však vlakem, autem ani na
kole. Ačkoliv má za sebou s 15-kilovým baťohem na
zádech již více než třináct stovek kilometrů, tento
dvoumetrový sympaťák a známý švýcarský umělec
putuje napříč celou Evropou pěšky.

Markus se rozhodl vydat na pěší putování kontinentem
podél Jantarové stezky – prastaré kupecké cesty
protínající celou Evropu od jihu na sever, po trase
dlouhé více než 3 500 kilometrů a vedoucí celkem 11
evropskými zeměmi! Výchozím bodem se mu stalo 16.
12. slavné náměstí sv. Marka v Benátkách a do cíle
své cesty, Petrohradu, doputuje koncem září či v
polovině října. Přítomní novináři se při setkání s touto
pozoruhodnou osobností však dověděli nejenom o
jeho zážitcích z cest, ale ta ké o obsahu jeho batohu.
S jedním párem sportovních bot, dvěma košilemi a
mnoha kilogramy fototechniky prochází Markus
Evropou a shromažďuje informace o historických
památkách, meznících a dalších významných místech
Jantarové stezky. „Až při cestování člověk zjistí, jak
málo toho vlastně potřebuje. Procestovat sám po
svých celou Evropou dává člověku paradoxně daleko
větší svobodu…,“ přesvědčuje cestovatele Švýcar s
českými kořeny, jehož babička mu v dětství často
vyprávěla o Žacléři, odkud prarodiče pocházeli.
V Uh. Hradišti pak přijal pozvání na fašankový večer u
cimbálu. Ve Zlíně se před nedávnem osobně také
setkal se známým českým cestovatelem z dvojice
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Zikmund – Hanzelka, Miroslavem Zikmundem. Na
Slovácku se mu podle jeho slov skutečně líbilo. „Při
své cestě potkávám samé milé lidi. Cítím se tu jak
doma,“ usmál se při našem dotazu, jestli mu na tak
dlouhé stezce není samotnému smutno. Před sebou
má ještě více než 2 200 kilometrů. Fotografie, zážitky
a osobní poznatky budou publikovány v cestopisu,
prezentací fotek a prostřednictvím putovní výstavy,
která se bude konat na vybraných místech evropské
Jantarové stezky.

10.4.-1.5.
2009

CHCETE ZMĚNIT EVROPU? ZAPOJTE SE DO
ROZHOVORŮ S OBČANY!
Jak nás ovlivní nastalá ekonomická krize? Pomohla by
nám jednotná evropská měna? Neupřednostňuje
Brusel ekonomiku před ekologií? Chceme pro EU
nadnárodní jednotný jazyk?
Na takové a mnohé další otázky hledají odpovědi
návštěvníci webových stránek (www.rozhovory-sobcany-evropy.eu), kteří se rozhodli aktivně vyjádřit
svůj názor na cokoliv, co souvisí s Evropskou unií a
životem v ní. Internetová diskuze, do které se zapojí i
čelné osobnosti kultury nebo politiky, je otevřená pro
všechny a poběží ještě do pátku 13. března.
Projekt umožňuje řadovým občanům všech 27 států
vyjádřit se k otázkám společné budoucnosti v Evropě.
I vy se tak můžete zúčastnit celoevropské diskuze na
téma: „Jak může EU ovlivnit naši ekonomickou a
sociální budoucnost v globalizovaném světě?“ Z
této online diskuze vzejde 10 návrhů, o kterých bude
50 náhodně vybraných občanů České republiky
diskutovat v průběhu Rozhovorů s občany Evropy dne
14. a 15. března 2009. Toto vše neprobíhá pouze u
nás, ale současně i v ostatních 26 členských státech
EU!
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a je
součástí jejího Plánu D pro demokracii, dialog a
diskuzi.

KALENDÁŘ AKCÍ
8. 4. 2009

Role Evropského účetního dvora v současné
ekonomické realitě – odborný seminář

13.00-14.30
hod.

Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky UTB,
posluchárna C

Soutěž k Ozvěnám Dnů evropského filmu
Informační středisko Europe Direct

21. 4. 2009

PIM - semifinálový závod Garnier Juniorského
maratonu ve Zlíně

11.00-16.00
hod.

Zlín, Sady Svobody, infostánek ED UH

22. 4. 2009

Den Země – Co dělá EU pro životní prostředí?

9-17.00 hod.

nám. T. G. Masaryka, infostánek ED UH

25. 4. 2009

Den otevřených dveří při příležitosti 2.
narozenin centra EUROPE DIRECT

celodenně

Informační středisko Europe Direct

23.-26.4. 2009

Seminář archivního filmu

celodenně

Kino Hvězda, Kino Mír, Univerzita Tomáše Bati

28.4. 2009

Sardinie – Poslední hrst země
(cestovatelská beseda)

17.00 hod.

S. KLUB Gymnázia 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.
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