
EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct

Duben 2017
Jihlava

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Krocení evropských chutí na
palmový olej

NOVÁ PUBLIKACE

Jednotný evropský digitální
trh

VĚDĚLI JSTE ŽE?

28. duben je Světovým
dnem bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci? 

Každý rok zemře v Evropské
unii více než 4 000 lidí v práci a
více než tři miliony pracovníků
se stanou obětí vážného úrazu.

Každý člověk má základní
právo na bezpečné a zdravé
pracovní podmínky a z tohoto
důvodu působí v rámci EU
Evropská agentura pro

   AKTUALITY

 
Zaměstnanost žen v EU je na rekordní úrovni
Nová zpráva o rovnosti mezi muži a ženami, kterou zveřejnila Evropská komise,
ukazuje, že právní předpisy EU, pokyny, opatření i možnosti financování
podporují očividný pokrok v zaměstnanosti žen v členských státech EU... více

 
Novelizovaná směrnice o střelných zbraních
Evropský parlament schválil novou směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní.
Zakázané zbraně však budou moci členské státy povolit. Výjimku mohou mimo
jiné získat sportovci, lovci, zbrojíři, výrobci zbraní, certifikovaní odborníci, filmaři
aj... více

 
Napětí ve vztazích mezi Unií a Tureckem
Ačkoliv EU a Turecko spolupracují v řadě oblastí od obchodu až po řízení
migrace, vztahy se v poslední době vyostřují. Důvodem jsou nejen výroky
tureckých představitelů, kteří označili kroky Nizozemska a Německa za
nacistické metody... více

 
60. výročí podpisu Římských smluv
Hlavy států a předsedové vlád zemí EU se 25. března setkali v Římě, aby si
připomněli 60. výročí podpisu Římských smluv. Tyto smlouvy vydláždily cestu k
EU, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož
základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 3.4. 2017

Promítání filmu - ThuleTuvalu
Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je
polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc
kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu
oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. .. více

 12.4. 2017

Východní Anatólie - Divoká a krásná dcera Turecka
Tři měsíce Pavla Apostolaki putovala po východní Anatólii. Strávila čas s
horskými vůdci na Araratu, žila v kurdských vesnicích a poznala tvrdý život na
východoanatolském venkově. Pavla Apostolaki vás zavede na místa, která
zůstávají běžným turistům skryta a představí vám autentický život v drsné a
krásné východní Anatólii... více

 19.4. 2017

Den země 2017 v Jihlavě
Přijďte s námi oslavit Den země 2017 na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Nebudou chybět zajímavé informační materiály z oblasti životního prostředí a
zábavný soutěžní kvíz o drobné dárečky... více

 21.4. 2017

Den Země 2017 v Třebíči
Přijďte s námi oslavit Den země 2017 na Karlově náměstí v Třebíči. Nebudou

Vyberte jazyk

▼

http://www.email-data-v.eu/action/online.php?ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=8E2BE715-0642-775C-E2D7-AC6FB02A1702&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=9A1AA27F-1FEB-DA28-278C-1B8819D8480A&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=69A35751-98C4-3F5F-97DD-FDF624D4DDC6&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=63522C27-93ED-75A3-9DA8-A02240E527E0&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=B8EA94F7-0FC8-D202-6819-1D25AD08000B&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=195A6393-62DA-038A-1888-74CF5459AB3C&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=DF2EEAB8-B6A8-F66C-B830-0BB8CD035D54&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=B1F2DE52-075C-392E-4417-6C7E6B5C86CC&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=15297301-10A8-A55B-CFD7-CE1AC1572166&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=853665FB-E052-5D9B-75E9-5B4FC5E7D40D&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=C414C7C6-BCB5-099E-508F-8C8D6B528C61&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=40E96A61-BFB1-52AB-B308-2AF600B664AB&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=15005260-9736-06A2-B349-6724E17EF278&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=43C96480-65F3-2298-88CD-B32E02513C6C&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=511304B1-0F20-282E-3720-5F85A53555D7&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=D1807ECC-2F4E-290B-AC9F-7B0387CDB3BF&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=BAEB495F-F75E-F457-84FB-7BF444AFED84&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=2FF8B7E2-5084-C006-F34C-695CD13ABA84&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=5AB00F25-CF33-378A-9481-01F96914B4C3&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.email-data-v.eu/action/go.php?ci_guid=6E643FE0-5046-DF03-9BA4-800A08C4C9DD&ca_guid=WWZRYAK3C25JQ7996ERVI5RIA9RUXB&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://www.onlineemail.cz/#facebook
http://www.onlineemail.cz/#twitter
http://www.onlineemail.cz/#linkedin
http://www.onlineemail.cz/#email
http://www.onlineemail.cz/#copy_link
javascript:void(0)


bezpečnost a zdraví při
práci (EU-OSHA).

EU-OSHA usiluje o to, aby
pracoviště v Evropě byla
bezpečnější, zdravější a
produktivnější – ve prospěch
podniků, zaměstnanců i vlád. 
 

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

chybět zajímavé informační materiály z oblasti životního prostředí a zábavný
soutěžní kvíz o drobné dárečky... více

 26.4. 2017

Juniorský maraton- Běžíme pro Evropu 2017
Juniorský maraton- Běžíme pro Evropu 2017 je největší běžeckou akcí pro
střední školy v České republice. Běží se formou štafety desetičlenných
družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají trať
klasického maratonu, tedy 42,195 km... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 15. 3. - 15. 8. 2017

Fotografická soutěž NATURE@work 
S cílem upozornit na zásadní roli, kterou příroda sehrává v našem životě,
vyhlašuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) fotografickou soutěž
NATURE@work. Zachyťte na fotografii, čím vás příroda obohacuje, a přihlaste
se... více

 
8.ročník soutěže s Vysočinou do Evropy zná své vítěze
S Vysočinou do Evropy za odměnu poletí žáci Gymnázia Nové Město na
Moravě a Žďár nad Sázavou. Trojice nejlepších získala od Kraje Vysočina
poukaz na prázdninový studijní pobyt angličtiny ve Velké Británii... více

 
Konference - Aktuální problémy cestovního ruchu 
Evropský region Dunaj-Vltava se prezentoval při 12. ročníku mezinárodní
konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Cestovní ruch jako
křižovatka poznatků, kterou pořádala VŠPJ v Jihlavě. Mezi hlavní témata letošní
konference patřily například ekonomické aspekty cestovního ruchu a jeho
postavení v ekonomice regionu, cestovní ruch v pojetí geografie nebo nové
přístupy k managementu a marketingu v destinacích... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 EUROTIME 2017
Zúčastněte se vědomostní soutěže EUROTIME 2017, kterou připravily
informační centra Europe Direct ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské
komise v ČR. Soutěžit lze v kategorii do 15 a od 16 let a vyhrát můžete až
dvakrát!.. více

 Juniorský maraton 2017
21. ročník největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná
družstva studentů středních škol. Krajská semifinále se konají ve 14 městech
ČR v průběhu měsíce dubna. Finále pak 7. 5. 2017 v Praze. Zaregistrujte se -
účast je zcela zdarma... více

 Rozhoduj o Evropě 2017
Projekt, určený středoškolským studentům všech typů škol, je kombinací
setkání mládeže, interaktivních seminářů, simulace modelového zasedání
institucí EU a konference. Stále je možné se zapojit do jednodenního
regionálního semináře v osmi městech ČR... více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.

Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li j iž odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Europe Direct Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
email: europe.direct@rrav.cz

tel.: 731 447 172
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