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Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut 2009
I letos se města a obce
v ČR mohou zapojit do
celoevropské akce „Evropský
týden mobility“ (16.–22. září)
a „Evropský den bez aut“
(22. září), která se v roce
2009 bude v Evropě konat
už podesáté.
Jednu z klíčových osvětových kampaní v celosvětové
kampani proti klimatickým změnám chce Evropská
komise tematicky směřovat ke schůzce v Kodani
(30.11. – 12.12. 2009), kde se bude rozhodovat o
budoucnosti mezinárodní smlouvy, která má nahradit
dohodu z Kjóta. Vzhledem k tomuto propojení bude
letošním tématem Evropského týdne mobility heslo “
Naše město – naše klima!“. Možnými oblastmi ke
zlepšení jsou kvalita ovzduší, bezpečná a spolehlivá
hromadná doprava, omezení hluku v obytných
částech měst, vybudování zóny pro setkávání a pro
život atd. Důraz by měl být kladen především na trvalá
opatření, zaměřená na ochranu klimatu. Města, která
se do kampaně oficiálně zapojí, schvalují tzv. Chartu
(dokument, který stanovuje pravidla a rámec akce).
Dne 22. září (Evropský den bez aut) by měla být část
města uzavřena automobilové dopravě (plocha dle
výběru – ulice, náměstí, oblast před školou) a tento
den se zde pořádají akce, zaměřené podle tématu
Evropského týdne mobility. Vedle této kampaně se
město zavazuje, že provede pozitivní změny, které
poslouží rozvoji města dlouhodobě, např. zklidnění
center a městských čtvrtí (obytné zóny, pěší zóny),
omezení nákladní dopravy v centru, stavby pro
bezpečnost občanů a hlavně dětí apod. Více na:
http://www.mzp.cz/cz/news_etm_ETM_EDBA_2009
Petra Srdínková
manažer Europe Direct Pardubce

Ohlédnutí za českým
předsednictvím v Radě EU
Češi byli po Slovincích teprve druhou
postkomunistickou zemí v čele Rady EU. Jak si
poradili? Jaká jsou hodnocení občanů a odborníků?
Kromě
plánovaných
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programových priorit tzv. 3E (ekonomika, energetika a
EU ve světě) musela česká vláda reagovat na aktuální
témata: hned zpočátku roku to byl konflikt v Gaze
nebo spory Ruska a Ukrajiny spojené s dodávkami
plynu a také rozpad vlády a nástup nové. Veškeré
kroky zároveň poznamenala probíhající ekonomická
krize přinášející nárůst nezaměstnanosti, finanční
problémy podniků apod. Podle průzkumu společnosti
Factum Invenio hodnotí většina českých občanů
vystupování ČR v roli předsednické země pozitivně (54
%), třetina obyvatel je opačného názoru (36 %).
Hodnocení odborníků není jen černobílé (např. Slováci
oceňují zvládnutí rusko-ukrajinského sporu), ale
většinou se shodují na negativním hodnocení pádu
české vlády a výroky našich politiků. Mezi úspěchy se
řadí dohoda o snížení DPH za služby, důraz na
integritu jednotného evropského trhu, schválení tzv.
irských záruk k Lisabonské smlouvě otevírající cestu
k opakování referenda v Irsku.
Hlavními
prioritami
následujícího
švédského
předsednictví v Radě EU (od
1.7 2009 do 31.12.2009)
jsou
tyto
tři
oblasti:
ekonomika, zaměstnanost a
klimatické
změny.
Více
informací,
vč.
možnosti
nechat si zasílat pravidelný
newsletter švédského předsednictví, najdete na
http://www.se2009.eu/en.

EURYDICE (The
Information Network on
Education in Europe)
EURYDICE je informační síť, kterou v roce 1980
založila Evropská komise společně s členskými státy
Evropské unie na podporu spolupráce v oblasti
vzdělávacích systémů a vzdělávacích politik
v členských i kandidátských zemích EU.
Síť EURYDICE sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé
a srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a
politice v Evropě. Výsledné informace jsou následně
určeny zejména účastníkům politického rozhodování
v oblasti vzdělávání jak na evropské, tak i na národní či
regionální úrovni. Pro veřejnost je hlavním zdrojem
informací portál EURYDICE, kde lze nalézt aktuální
popisy organizace vzdělávacích systémů, srovnávací
studie k nejrůznějším tématům v oblasti vzdělávání
členských zemí EU.
Více informací můžete nalézt na webových stránkách:
http://www.uiv.cz/ nebo http://uiv.cz/tisk/22/135.
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Od července zlevnily SMS i
volání v EU
V Evropské unii od července zlevnilo zasílání krátkých
textových zpráv z jiného členského státu. Za SMS
zákazníci zaplatí bez daně maximálně 11 eurocentů,
tedy asi 3 Kč. Rozhodli o tom europoslanci, kteří také
stanovili cenové stropy pro volání a využívání datových
služeb v zahraničí.
U telefonátů pak cena bez DPH za minutu u odchozího
hovoru dosahuje maximálně 0,43 eura (11,60 Kč) a u
příchozího 0,19 eura (přes 5 Kč). Pro srovnání – do
nynějška byla max. cena omezena na 46 eurocentů,
tedy 12, 40 Kč.
Další snížení bude následovat v dalších letech: od
července 2010 se bude platit nejvýše 0,39 eura za
minutu odchozího hovoru a 0,15 eura za příchozí
hovory a o rok později nejvýše 0,35 eura za odchozí a
0,11 eura za příchozí hovor. Navíc operátoři budou
muset také povinně účtovat lidem ceny za roaming za
jednotlivé sekundy, i když si budou moci stanovit
minimální dobu hovoru a to ve výši půl minuty.
Zdroj: Financninoviny.cz.

Evropský týden mobility
I v letošním roce se města a
obce
po celém
Česku
zapojují do celoevropských
akcí Evropský týden mobility
(16.–22. 9.) a Evropský den
bez aut – ten připadá na
úterý 22. září a v Uh. Hradišti proběhne už počtvrté.
V rámci kampaně je jako každý rok připraven
zajímavý program: v Nádražní ulici, která bude tento
den automobilům uzavřena, můžete již tradičně
navštívit prezentace o udržitelnější dopravě a své
místo zde bude mít i stánek našeho ED centra! Za
vlídného počasí čeká na děti soutěž o nejhezčí
evropskou hvězdu, kterou spolu namalujeme přímo
na ploše ulice či parku, studenti nám budou moci
předvést svoje znalosti Evropy a něco máme i pro
rodiče – např. nejnovější mapu EU a publikaci o
probíhajících změnách podnebí i jeho ochraně.
Evropský týden mobility se letos stává jednou z
klíčových osvětových akcí v celosvětové kampani proti
klimatickým změnám –tématem je „Naše město –
naše klima!“, zaměřuje se na zlepšení kvality ovzduší,
ale i bezpečnou a spolehlivou hromadnou dopravu ad.
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Program Evr. dne bez aut v Uh. Hradišti: Úterý 22. 9.,
9:00 – 16:30 (Masarykovo náměstí + ulice Nádražní)
- ukázky základního vybavení aut – Městská policie,
Europe Direct – tematika klima, kvízy a soutěže
Střední zdravotní škola – ukázky první pomoci,
UMPRUM – tematická kresba
- cvičení jako slepí (děti se zavázanýma očima), soutěž
s dopravním značením v parku, taneční vystoupení,
vyzkoušení života handicapovaných osob (jízda na
vozíku, doprava do budov), soutěže v in-line bruslení,
rychlostní soutěž na kolech okolo náměstí
- výstava s tématem bezbariérovost ve městě,
venkovní kavárna, průběžný hudební doprovod po
dobu programu, divadelní představení od 16 hod
Pořadatelé: Město UH, Centrum ekologické výchovy
Žabka, Přírodovědné centrum TRNKA a Europe Direct.

Evropský den jazyků
Helle. Hver kommer du fra? – Dia
Duit. Róisín is ainm dom… Věděli
jste, že… dánsky „hej“ je vlastně
ahoj? Že finština má hned 16 slovních pádů a
Bulharsko je jedinou zemí EU, kde se píše azbukou?
Když si v Polsku objednáte v restauraci něco, čemu se
říká „mizeria“, přinesou vám okurkový salát a zalíbí-li
se vám ve výloze „suknia“ – odnesete si celé šaty… No
a 1. květen bychom tam slavili asi už na Apríla,
protože kwiecień /kvjetěň/ znamená v polštině čtvrtý
měsíc roku, duben!
Evropský den jazyků se slaví v celé Evropě 26.
září. Spolu s dalšími partnery jsme jej oslavili také
v Europe Direct již v letech 2007 a 2008 a akce
měly vždy obrovský úspěch - a letos proběhne hned
ve dvou termínech, 24.9. v hale Euronics ve Zlíně
pod taktovkou Eurocentra Zlín a Zlínského kraje, a
29.9. od 10.00 na Gymnáziu v Uh. Hradišti.
Všechny plánované aktivity se vážou k jazykové a
kulturní
rozmanitosti Evropy,
k jazykovému
vzdělávání (které je nutností pro komunikaci,
mobilitu v rámci Evropy i světa) i ke komunikaci
s cizinci, kteří žijí právě ve Zlínském kraji. Pro
návštěvníky ve Zlíně bude připraven bohatý
program plný kulturních vystoupení, soutěží
a vzdělávacích aktivit. Prostor bude rozdělen do
několika sekcí podle jazyků či zemí - anglická,
francouzská, německá, španělská sekce i další
menšinové jazyky. Budou zde probíhat workshopy
s cizinci, kteří pocházejí z celého světa, ale nyní žijí,
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studují či pracují ve Zlínském kraji, pro zájemce
budou připraveny hry, kulturně-jazyková kavárna,
atd. Úkolem cizinců bude představit nejen jazyk, ale
i kulturu a zvyklosti dané země. Prostor bude i pro
prezentace mezinárodních vzdělávacích programů
jako Comenius, Leonardo da Vinci a Erasmus.
V programu v Uh. Hradišti se studenti mohou těšit
na setkání s cizinci z Francie a Peru, francouzštinou
i angličtinou, prezentace i soutěžení. Svoje jazyky
představí dětem zábavně, i interaktivně!

Do kina za Evropou v září
Zasoutěžte si v našem kvízu a získejte lístky do kina!
Ve spolupráci s Městskými kiny jsme pro vás připravili
soutěž k celovečernímu animovanému snímku Mary a
Max. Film, který si odnesl ocenění z letošního
mezinárodního filmového festivalu v Berlíně, uvádíme
u příležitosti Evropského týdne mobility. Jaká je
myšlenka této celoevropské akce? a) rozesílání SMS z
mobilních telefonů v rámci celé Evropské unie zdarma
b) podpořit alternativní způsoby dopravy, které jsou
přijatelnější pro nás i pro životní prostředí
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16.22.9.2009

Evropský týden mobility
Europe Direct UH, Přírodovědné
centrum TRNKA, kino Hvězda

22.9.2009

Den bez aut (v rámci Evropského
týdne mobility)

9-16.30
hod.

Masarykovo nám., Nádražní ulice

24.9.2009

9-15 hod.

Evropský den jazyků ve Zlíně

Hala Euronics Zlín

29.9.2009

Evropský den jazyků ´09

10.00 hod.

Aula Gymnázia Uh. Hradiště

Více informací o našich akcích naleznete
na www.europe-direct.cz i na http://ed.uh.cz.
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Uzávěrka pro zaslání vaší odpovědi je středa 16.9. do
12.00 hodin. Do předmětu své zprávy prosím uveďte
heslo "SOUTĚŽ".
Výherkyně srpnové soutěže: Do kina za Evropou se
společně s námi a filmem Coco Chanel tentokráte
podívaly Božena Horáková a Daniela Haasová.

KALENDÁŘ AKCÍ
1.-16.9.
2009
od 20.00
hod.

Soutěž Do kina za Evropou
– film Mary a Max

Hostitelská organizace:
Region Slovácko
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 526, e-mail: ed@icm.uh.cz
www.europe-direct.cz/uherskehradiste, http://ed.uh.cz
Centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT
děkuje za podporu své partnerské organizaci.

ED UH, Kino Hvězda
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