
3. 12. 2018 Evropský zpravodaj - prosinec 2018 Jihlava

http://www.onlineemail.cz/action/online.php?ca_guid=NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32 1/2

EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Prosinec 2018
 Jihlava
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VĚDĚLI JSTE ŽE?
31. prosince 2018 skončí
předsednictví v EU Rakousku,
jenž tento post zastávalo již po
3. Naopak nově nastupující
Rumunsko, které bude Radě
EU předsedat od ledna se této
funkce zhostí vůbec poprvé. 

 Českou republiku čeká 2.
předsednictví v roce 2022.

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 29. 11. 2018
 12 000 bezplatných jízdenek pro osmnáctileté 

 Evropská komise se rozhodla pokračovat v iniciativě DiscoverEU již 2.
ročníkem. Do této soutěže se mohou od 29. listopadu do 11. prosince hlásit
všichni občané EU, kterým bude 18 let. Pokud budu vybráni, mohou získat 1 z
až 12 000 jízdenek na cestování do Evropě během prázdnin 2019. Cílem
iniciativy je vytvořit nové příležitosti, které by účastníkům umožnily seznámit se
s bohatým kulturním dědictvím našeho kontinentu, potkat jiné lidi, poučit se od
jiných kultur a zjistit, jaký je to pocit být Evropanem... více

 27. 11. 2018
 Export zvyšuje pracovní příležitosti

 Evropská komise zveřejnila dvě nově studie, které ukazují, že díky zvyšujícímu
se exportu se také zvyšuje požadavek na dostatek pracovní síly. Dle studií
právě vývoz zajišťuje až 36 miliónů pracovních míst, což je o 2/3 více než před
18 lety, oproti roku 2014 se pak jedná o zvýšení 3,5 milionů pracovních míst. I
díky zvyšujícímu se exportu se pak navyšuje přidaná hodnota obchodovaných
statků a služeb... více

 27. 11. 2018
 EU zvažuje zpřísnění sankcí proti Rusku

 Čelní představitelé Evropské unie zvažují zpřísnění sankcí proti Ruské federaci
jako reakci na situaci v Černém moři. Zvyšující se velmocenské aktivity na
území Ukrajiny nenechaly chladnými ani vrcholné představitele mezinárodních
institucí a států. Ukrajina již 28. listopadu vyhlásila válečný stav, celou situaci se
pak snaží řešit diplomatickou cestou končící kancléřka Německa Angela
Merkel. Akty v Černém moři nejsou prvním porušením mezinárodního práva ze
strany Ruské federace. Jako příklady lze uvést Krym či jižní Kavkaz... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 3. 12. 2018
 Promítání filmu – Vražedná pole na Srí Lance

 Dvě desetiletí války s tamilskými separatisty v severní části Srí Lanky ukončila
brutální ofenziva srílanské armády v roce 2009. Film rekonstruuje události,
které se odehrály během tří měsíců krutých bojů, a přináší důkazy o válečných
zločinech srílanské vlády. Tento snímek promítneme 3. prosince od 18 hodin v
Městské knihovně Jihlava... více

 12. 12. 2018
 Veletrh mezinárodních příležitostí v Havl. Brodě

 Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina a podporuje ji
Hodina H a Zdravý kraj Vysočina. Akce je určena především pro studenty
středních škol v Havlíčkově Brodě a okolí... více

 13., 14., 17. a 18. 12. 2018
 Vánoce v Evropské unii pro ZŠ

 Europe Direct Jihlava ve spolupráci s Eurocentrem Jihlava připravilo pro žáky
základních škol na Vysočině přednášku Vánoce v Evropské unii - zvyky a
tradice napříč Evropou, která žáky seznámí s rozmanitostí oslav vánočních
svátků v členských státech Evropské unie. Svou třídu můžete na přednášku
přihlásit do 9. prosince... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 20. 11. 2018
 

http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/4CB94B9E-A5F9-CC7B-B70C-A9787F4E73DF
http://click.em51dat.eu/on-line/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/7F2D086D-C90E-3EDD-250D-DC48270CECDD
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/B66583D4-27CB-1F99-B6D0-7932EAC987B2
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/FB6A36B1-3249-B1E0-0083-8AD31440CA2A
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/92668DD2-AC3D-0A61-A00B-42A2968EC41E
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/94D05561-D136-2DE3-808E-A55726758ECF
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/59E5BC38-25BF-E714-BF56-E01C5771554E
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/C0A24F47-BA99-7892-34DF-1002B50C1222
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/D510CC14-E54A-FE5F-66B3-84C70C528DFD
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/919038D1-EABB-E84F-298E-8072E91C00F6
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/30DA23EE-9126-3866-80D6-61425DF53B5A
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/3F53B712-6908-3026-EE01-41533A7A49A3
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/62505B98-5C55-9374-E214-5C402641A34F
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/8357AB31-DC31-55FE-382A-A64C3E2EABFB
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/13684706-E537-D136-367D-39CFBDED24DD
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/5EB74FED-B65B-D8C6-500C-D91999A577C9
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/0B5B11D8-F5A5-9539-FF4A-E38367417A49
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/FB01DDAE-76BC-290B-B956-93B966847A1D
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/395EC211-C5BD-1489-9494-82BA4F9F0F18
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/71FCCCBC-B1EB-D909-068E-189AC4ECAC31
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/8DF72DC0-F183-DAC7-76E6-C783311514DD
http://click.em51dat.eu/g-o/NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/0DD6FA33-A0B4-CB66-7341-2789BD5DECBD


3. 12. 2018 Evropský zpravodaj - prosinec 2018 Jihlava

http://www.onlineemail.cz/action/online.php?ca_guid=NBHOQDTJE1WH7LLF34LDKAN94DJJ32 2/2

Studenti z Třebíče v Irsku a Portugalsku
 Studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč mohli i letos vycestovat

za pracovními zkušenostmi a poznáním do evropských destinací v rámci
programu Erasmus+. Pracovní zkušenosti získávali například v administrativě, v
outdoorové firmě, cestovní kanceláři, v hotelu, v restauraci, informačním
turistickém centru nebo pracovní agentuře... více

  
Veletrhy mezinárodních příležitostí

 Druhý ročník veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol
odstartoval v Pelhřimově. Do zázemí Hodiny H přijalo pozvání 9 neziskových
organizací, včetně Europe Direct Jihlava, které prezentovaly své aktivity a
programy pro 80 studentů z Pelhřimova a okolí. Další veletrh mezinárodních
příležitostí se připravuje už na 12. prosince v Havlíčkově Brodě, následovat
budou v příštím roce setkání v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou a Třebíči... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Češi v Evropské komisi
 Euroskop vytvořil další část seznamování v Čechy v Evropské unii. Další část

se věnuje Evropské komisi. Jsou zde vyjmenování důležití Češi, kteří působí ve
vrcholných orgánech Komise a také funkce, které zastávají - včetně jejich
popisu. .. 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 Jihlava
 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

 Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
 email: europe.direct@rrav.cz
 tel.: 731 447 172

Otvírací doba:
 Po-Čt: 8:00 - 15:00

 Pá: 8:00 - 14:00
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