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Modernizace náboru pracovníků
do institucí EU
Květen bývá měsícem oslav a
často i velkých proměn. K velkým
změnám se také příští rok chystá
Evropský úřad pro výběr personálu
(EPSO), který zamýšlí radikálně
upravit systém přijímání nových
pracovníků do evropských institucí. O co tedy půjde?
Úřad plánuje v rámci projektu „EPSO – rozvojový
program“ modernizovat způsob zaměstnávání lidí z
členských zemí Evropské unie. Například zkrátí délku
výběrového řízení z patnácti měsíců na pět až devět,
zaměří se více na kompetence uchazečů než na jejich
znalosti o Evropské unii nebo bude pořádat nábory na
roční bázi. Možnost zažádat o místo v některé
z institucí EU může kdokoliv z Vás, neexistuje zde
diskriminace na základě národnosti. Pokud byste chtěli
požádat o pracovní místo, měli byste využít zvláštního
období, kdy bude vypsáno výběrové řízení otevřené
pouze pro zájemce z Česka. V budoucnu se o to také
můžete pokusit i studenti posledních ročníků vysokých
škol. Musí ale počítat s tím, že zájem bývá obvykle
velký a jako jedni z prvních budou přijímáni lingvisté
(překladatelé
a
tlumočníci)
a
administrativní
pracovníci. Pro administrativu začne výběrové řízení
již v červnu letošního roku. Jestliže by někdo z Vás
našel odvahu a chtěl se přihlásit, měl by se ze všeho
nejdříve podívat na webové stránky http://www.eucareers.eu/, kde jsou všechny informace o průběhu
výběrového řízení. V sekci „práce v institucích EU“ se
uchazeč dozví o tom, jaká práce je v institucích
nabízena, o fungování institucí a jaké jsou možnosti.
Jsou zde pro vás k dispozici i profily vybraných
současných pracovníků, abyste si mohli představit, co
lidé v evropských institucích vůbec dělají.
Proto neváhejte využít této zajímavé pracovní nabídky
a vylepšete si svůj životopis.

Ivana Švecová, Europe Direct Most

Květen plný oslav
Na prvního máje se tradičně slaví Svátek práce. Od
roku 2004 se k tomuto datu pojí další významný den –
vstup České republiky do Evropské unie. Uplynulo
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tedy již pět let od našeho vstupu do Evropského
společenství a závěr naší první „pětiletky“ v EU
vyvrcholil předsednictvím České republiky Radě EU.
Praha se stala na šest měsíců „hlavním“ sídlem Unie,
kde se pořádají mezinárodní setkání a střídají
delegace z celého světa.
Při příležitosti neformálních schůzek ministrů zemí EU
(tzv. ministriád) se konají eurofestivaly, které pořádá
Zastoupení Evropské komise v ČR. Tyto festivaly pod
širým nebem se uskutečnily již v několika městech
České republiky, naposledy v Mariánských Lázních a
Litoměřicích. Jejich pouť po Česku se zakončí
symbolicky v Praze 9. května. Pražský open-air
festival je věnovaný 5. ročníku rozšíření Evropské
unie, Evropskému roku kreativity a inovací a rovněž
nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu,
které u nás proběhnou 5. a 6. června.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na jedno
z nejvýznamnějších dat EU - 9. května – kdy slavíme
Den Evropy. I vy si můžete při oslavách v mnoha
městech připomenout otce zakladatele - Roberta
Schumana, Jeana Monneta a Konrada Adenauera,
kteří se odvážili integrovat dříve nesvářené země do
jednoho rozmanitého společenství.

TTNET

TTnet ČR je partnerskou sítí školitelů, kteří
vzdělávají učitele odborných předmětů, praxe a
výcviku nebo lektory dalšího profesního
vzdělávání. Cílem TTnet ČR je podpora rozvoje
profesionality školitelů, kteří připravují učitele a
lektory
pro
další
pedagogickou
nebo
andragogickou práci. TTnet ČR je součástí
evropské sítě TTnet–Training of Trainers
Network, která byla založena Evropským
střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání
(Cedefop) v roce 1998. TTnet v současné době
funguje v 23 zemích Evropy včetně Česka.

EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
Masarykovo nám 21, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 525 526, e-mail: ed@icm.uh.cz, http://ed.uh.cz
www..europe-direct.cz, centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

NEWSLETTER 5/2009
BLÍŽÍ SE DRUHÉ ČESKÉ EUROVOLBY!
Prezident České republiky Václav Klaus stanovil
termín konání voleb do Evropského parlamentu na
5. a 6. června.

Ano, jste to právě vy, kdo rozhodujete svým
hlasováním.
Hlasováním ve volbách do Evropského parlamentu
rozhodujete o tom, kdo bude ovlivňovat každodenní
život téměř 550 milionů Evropanů.
Pokud se nebudete namáhat jít hlasovat, udělá to
někdo jiný a rozhodne místo vás o tom, kdo vás bude
zastupovat v jediném přímo voleném celoevropském
shromáždění.
Zvolení poslanci budou ovlivňovat budoucí směřování
Evropy v příštích pěti letech. Učiňte Evropu takovou,
jakou ji chcete mít.
Jste to právě vy, kdo rozhodujete svým hlasováním o
tom, kudy se bude Evropa ubírat v příštích letech! Více
informací na http://ed.uh.cz.

NĚCO PRO VŠECHNY: DEN EVROPY
Informační centrum pro mládeže Uh. Hradiště a
EUROPE DIRECT Uh. Hradiště v rámci kampaně
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Evropa mladýma očima vás zvou na Den Evropy
v Uherském Hradišti. Akce se uskuteční na
Masarykově náměstí ve dnech 5. – 6. května 2009, 916.00.
27 pětičlenných týmů z řad středoškolských studentů
představí dětem, mládeži, ale také široké veřejnosti
členské státy EU. Každý tým bude mít za úkol připravit
prezentaci jednoho z členských států EU podle dané
struktury (reálie, kulturu, cestování, možnosti
pracovních příležitostí, gastronomii a mnoho dalších
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zajímavostí), které budou poté prezentovat formou
propagačního stánku.
Největší pozornost bude zaměřena na Českou
republiku k jejímu předsednictví v Radě EU.
Pro žáky základních škol a studenty středních škol
bude připraven výukový program zábavnou formou s
tematikou EU. Žáci si budou moci ověřit své znalosti o
EU a jejích členských státech.
Součástí akce bude bohatý doprovodný program
(hudební, taneční vystoupení a soutěže).
5. května je ve spolupráci s Městskými kiny připraveno
od 11.30 také promítání zajímavého evropského
snímku pro školy – filmu Láska on-line. Po oba dny
budou v odpoledních hodinách o přízeň publika
soutěžit studentské kapely z Uherskohradišťska
v rámci přehlídky Kaktuz 2009. V kině máte možnost
navštívit některou z projekcí Ozvěn Dnů evropského
filmu, připravili jsme pro vás také dvě výstavy –
„Eurozmanitost“, která je přehlídkou studentského
plakátu a fotografie s tématem mezikulturního dialogu i
kulturní rozmanitosti Evropské unie, a dále kolekci
pohledů a známek ze všech 27 členských zemí EU
s názvem „Greetings from Europe“.

DO KINA ZA EVROPOU V MĚSÍCI LÁSKY
Ve spolupráci s Městskými kiny jsme pro vás připravili
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 protože je květen, měsíc lásky, tentokrát se spolu
s filmovými tvůrci nevypravíme nikam jinam než přímo
do srdce revoluční Paříže – společně s působivým
evropským snímkem, který se natáčel v Praze…
Děj snímku Paříž 36 zabíhá do časového období mezi
prosincem
1935
a
červencem
1936
na
severovýchodním předměstí Paříže. Jarní zvolení
vlády Lidové fronty probouzí nejbláznivější naděje a
podněcuje krajnosti všeho druhu. V této pohnuté době
se tři nezaměstnaní divadelní dělníci rozhodnou
násilím obsadit varieté, které je ještě před pár měsíci
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zaměstnávalo a ve kterém chtějí inscenovat úspěšnou
show. A tak se na jevišti varieté odehraje to
nejkrásnější ze všech pomíjivých dobrodružství…

ED Uherské Hradiště
5.-6.5. 2009

Den Evropy v Uh. Hradišti

20.00 hod.

Informační středisko Europe Direct,
Kino Hvězda

Soutěžní otázka na tento měsíc zní:
Věděli byste, z které francouzské oblasti pochází
oblíbený sýr Camembert, který vůbec poprvé vyrobila
už v 16. století selka Marie Marele?

4.-6.5. 2009

Ozvěny Dnů Evropského filmu

17.30, 20.00
hod.

Kino Hvězda

4.-11.5. 2009

Výstava Eurozmanitost + Greetings from
Europe

a) Artois b) Provence c) Gaskoňska d) Normandie

celodenně

Foyer kina Hvězda

Malá nápověda: Traduje se, že Marie Marele kdysi
zapomněla ve sklepě vyrobený syreček, a když ho tam
za čas našla, byl obrostlý bílou plísní. Selka jej chtěla
vyhodit, ale přesto ho ochutnala… a zjistila, že se dá
jíst, ba co víc, že má skvělou chuť! Vesnice, ve které
selka žila, se jmenovala Camembert… Avšak selkou,
která sýr skutečně proslavila, byla paní Marie la
Fontaine alendář z vesničky Roiville – jejíž předci
měli dokonce kořeny v Čechách…

9.5. 2009

Den Evropy v Praze

11.00 - 22.00
hod.

Praha, Staroměstské nám.

5.-25.5. 2009

Do kina za Evropou – film Paříž 36

20.00 hod.

Kino Hvězda

18. 5. 2009

Zpátky do škol – Back to school

9.00 a 11.30
hod.

Střední škola průmyslová a hotelová Uh.
Hradiště, Stojanovo gymnázium Velehrad

Uzávěrka pro zaslání odpovědi na naši soutěžní
otázku je 25. května, do 12.00 hodin.

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

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE K ČESKÉMU
PŘEDSEDNICTVÍ
Výherci soutěžního kvízu, který u příležitosti českého
předsednictví v Radě EU vyhlásilo v březnu informační
centrum EUROPE DIRECT: 1. Božena Sedláčková
z Uh. Hradiště, 2. Petra Matoušková z Míkovic, 3.
Jaroslav Stejskal z Liberce, 4.-6. Ágnes Andrešičová,
Miroslav Straka a Martina Měrková z Kunovic.

Nadto jsme se mimo 6 vylosovaných výherců rozhodli
ocenit i dvě nejrychlejší odpovědi: Trička, alendáře a
propagační materiály získávají Zdeněk Achilles
z Hluku a Hana Pášová z Ústí nad Labem. Za všechny
odpovědní lístky, kterých se tentokrát sešlo 45, velmi
děkujeme.

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
KALENDÁŘ AKCÍ
1. 5. 2009

Oslavy 5. výročí vstupu Česka do EU

9-16.00 hod.

Praha, Rudolfinum

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