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Evropský parlament mládeže
pokořil rekord o největší živou

vlajku Evropské unie

NOVÁ PUBLIKACE

   AKTUALITY

 20.7. 2017
Méně peněz, více úkolů: Jak si EU poradí se svým
budoucím rozpočtem
Evropská komise na konci června zveřejnila diskuzní dokument o budoucnosti
financí EU. Dokument nabízí představu o scénářích, podle kterých by se mohlo
odvíjet nastavení evropského rozpočtu v souvislosti s budoucí podobou
evropské integrace... více

 21.7. 2017
Proč je vícejazyčnost v Evropě důležitá
Víc než polovina Evropanů se sice domluví alespoň jedním cizím jazykem,
přesto ale většina z nich považuje za důležité, aby měly všechny jazyky EU
rovnocenné postavení... více

 25.7. 2017
Jižní Amerika chce dohodu o volném obchodu s EU ještě
letos
Lídři zemí jihoamerického bloku Mercosur se shodli, že chtějí výrazně posílit
svou účast na mezinárodním obchodě. Prvním krokem má být rychlé vyjednání
obchodní dohody s EU. Podle odborníků jsou však tyto plány příliš ambiciózní...
více

 26.7. 2017
Které země EU vedou v kvalitě potravin?
Evropské potraviny patří k těm nejkvalitnějším na světě. Některé z nich včetně
33 produktů z České republiky nesou označení kvality Evropské unie.
Pocházejí totiž z určitého regionu a nebo jsou vyráběny tradičními postupy...
více

 25.7. 2017
Filmová cena LUX: vyhlášení tří finalistů
Tři snímky postupující do finále o cenu LUX 2017 byly oznámeny na tiskové
konferenci během Giornate degli autori v Římě předsedou Parlamentu
Antoniem Tajanim. Jednou z charakteristik ceny pro původní evropskou
filmovou tvorbu, kterou uděluje Evropský parlament, je důraz na různorodost
filmových žánrů a způsobů zpracování. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 24.8.-2.9.
Ostravské dny 2017 
Festival Ostravské dny je unikátní příležitostí poznat nekompromisní cesty
hudby 20. a 21. století! Žánrově jsou zaměřeny na soudobou klasickou hudbu,
a to povahy avantgardní, experimentální i riskantní. Sídlem orchestrů festivalu
OD 2017 se stane nově komplex Trojhalí Karolina a Staré koupelny v Dolní
oblasti Vítkovice. .. více

 7.9.
Brownfield trip 
Chcete se dozvědět více o možnostech revitalizace brownfieldů v našem kraji?
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Na cestách po Evropě 2017 -
2018

VĚDĚLI JSTE ŽE?
9.8. je mezinárodním
dnem původního obyvatelstva. 
Roku 1994 Organizace
spojených národů vyhlásila
Mezinárodní den původního
obyvatelstva, jako připomínku, že
jsou mezi námi stále domorodí

Zúčastněte se exkurze pořádané Agenturou pro regionální rozvoj. Budete mít
možnost nahlédnout do prostor objektů, které již prošly částečnou či úplnou
revitalizací, a nejsou veřejnosti běžně přístupny. Letošní ročník je věnován
především zámkům a historických objektům. .. více

 4.9.-29.9.
Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století
K příležitosti oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě je připravena
zajímavá výstava mapující osud města ve 20. století. Výstava se bude konat ve
foyer Radnice města Ostravy. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 4. září v
14.00 ve vestibulu Nové radnice... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 29.6.
Startuje další kotlíková výzva v Moravskoslezském kraji
Už od čtvrtku 29. června 2017 si zájemci o nový ekologický kotel mohou začít
připravovat elektronickou žádost. Samotné žádosti je pak možné odesílat od 5.
září 2017. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické
kombinované kotle, kotle výhradně na biomasu, kondenzační plynové kotle a
tepelná čerpadla... více

 27.7.
Toulky údolím Olše
EU poskytne dotace z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Polskem na vybudování turistické infrastruktury založené na
kulturním a přírodním dědictví údolí řeky Olše. Oblast by měla být turistům
přístupna do dvou let. .. více

 17.7.
Vychází nová mapa USE-IT Ostrava
USE IT je síť map evropských kulturně bohatých měst. Jsou určené mladým
lidem, kteří chtějí poznat města pohledem lidí, kteří je dobře znají. Vytváří je
totiž široká komunita místních, ať už studentů nebo neziskových organizací.
Zapojit se může každý. Mapa obsahuje kulturní i přírodní památky, zajímavé
kavárny a kluby nebo oblíbené restaurace. .. více

 13.7.
Ostrava postaví koncertní halu
Nová koncertní hala s vynikající akustikou vznikne u Domu kultury města
Ostravy. Potřebné zázemí v ní najde Janáčkova filharmonie Ostrava. Primátor
Tomáš Macura potvrdil, že město připravuje zadávací podmínky tak, aby mohlo
ještě letos vyhlásit architektonickou soutěž. Vlastní výstavba haly začne
koncem příštího roku... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Sdílejte své zážitky ze zahraničních cest
Máš zajímavou zahraniční zkušenost a chceš ji předat dál? Zapoj se do
přípravy nové publikace, která mapuje zahraniční studijní/pracovní zážitky
mladých lidí. Stačí poslat krátký odstaveček o své zkušenosti. Ze všech
příspěvků se bude losovat 10 výherců, kteří získají balíček plný hodnotných
cen... více

 Publikace nejen o Erasmu+
Evropská informační síť Eurodesk nabízí zajímavé publikace z oblasti studia a
práce v zahraničí, dobrovolnictví či o programu Erasmus+. V případě zájmu, lze
získat i jejich tištěnou verzi... více

 Centrum Pant začíná se vzdělávacími akcemi pro školy
Máte zájem zpestřit svým žákům výuku? Neváhejte se obrátit na Centrum Pant
v Ostravě. Společně s Europe Direct Ostrava, Eurocentrem Ostrava a dalšími
spolupracujícími institucemi pracuje na vytvoření zajímavých přednášek,
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obyvatelé a není jich už mnoho,
neboť v kolonizovaných zemích
tvoří spíše menšiny. Z celkové
populace činí tyto menšiny
přibližně 6% celkové populace a
jsou nositeli původního kulturního
bohatství a hodnot.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

workshopů nebo komentovaných filmových projekcí pro školní rok 2017/2018.
Klíčová témata jsou například mediální výchova, demokracie a občanská
společnost nebo fungování EU. .. více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

EUROPE DIRECT Ostrava
Důl Hlubina Staré koupelny

2. patro, ateliér č. 3
Vítkovická 3365, 702 00 Ostrava

email: ostrava@europedirect.cz
telefon: +420 606 035 557

Webová stránka Europe Direct Ostrava
Facebook Europe Direct Ostrava
YouTube Europe Direct Ostrava

Po, St, Čt: 8:00 - 16:00
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