Hlavním cílem akcí uspořádaných v rámci tohoto projektu podporovaného
z příspěvku na činnost informační sítě MEIS v Olomouckém kraji je veřejnost
seznamovat s činností MEIS a zábavnou formou prohlubovat znalosti o Evropské
unii.

Cílem bylo:
prohloubit znalosti o EU, o jejich členských státech
přiblížit nové informace o zemích EU
nastínit jak EU funguje
za pomocí zábavných akcí podpořit činnost MEIS a hlavně zachovat její akce s vysokou
návštěvností
motivovat děti a mládež k lepší činnosti než sezení u počítače
odreagovat dospělé od pracovního stresu a každodenního stereotypu
vytvořit zdravé soupeření mezi dětmi a mládeží a dospělými vzájemně
nabídnou aktivní vyplnění volného dne, který chtějí rodiče strávit s dětmi, nebo společně přátelé či
kamarádi

Cílová skupina: široká veřejnost
Využití poskytnutého příspěvku na:
- nákup materiálu na realizované akce
- platba účinkujícím (za uspořádaný program, ozvučení, cestovné, ……)
- výroba razítka MEIS Hustopeče nad Bečvou
- výroba poutače MEIS Hustopeče nad Bečvou
- odměny pro soutěžící
- občerstvení
- propagace
- potřeby pro archivaci

Úvodem akcí MEIS Hustopeče nad Bečvou bylo zapojení se do projektu Informačního střediska
Europe direct Olomouc a to do propagace soutěže Putování po Olomouckém kraji. Z příspěvku
byla proplacena propagace na Rádiu Haná. Bylo vydáno zaokrouhleně 20 soutěžních karet.
Bohužel letos ne v našem Městysi opravovala hlavní křižovatka vedoucí k zámku a k našemu
MEIS. Takže předpokládáme, že to mělo neblahý vliv na účast soutěžících.

Plánované akce MEIS Hustopeče nad Bečvou v rámci projektu
pro rok 2015
1. Vědomostní soutěžní kvíz
Byl vytvořen vědomostní soutěžní kvízu EUROTESTÍK pro děti i dospělé o Evropské unii a jejich
členských státech. Datum konání kvízu byl od 1. 10. 2015 – 30. 10. 2015. Zábavný kvíz obsahoval 10
otázek s tematikou Evropské unie. Soutěžící měli možnost vyplnit kvíz v tištěné formě ve středisku
MEIS, on-line na stránkách městyse www.ihustopece.cz a nebo vyplněné zaslat poštou na adresu MEIS.
Z došlých a správně vyplněných kvízů byli vylosováni tři výherci a vylosování proběhlo Haloweenském
bále 31. 10. 2015 za účasti široké veřejnosti a losujícími byli děti. Výherci byli uveřejněni na stánkách
městyse. Celkem se tohoto kvízu zúčastnilo 113 soutěžících z toho on-line bylo 43.
Pro výherce byly připraveny ceny:
1. cena – tablet – zakoupený z příspěvku na činnost MEIS
2. cena - česká hudba (zábavná hra o české populární hudbě) – věnovaná firmou ALBI
3. cena – stolní curling – věnovaný firmou ALBI

2. První ročník turnaje ve hře Möllky.
MEIS 26. 9. 2015 uspořádalo další úspěšný turnaj finské kolíkové hry Möllky a to ve zdárné
spolupráci s členy Českého svazu Möllky. Chtěli jsme zajistit regulérnost hry se zdůrazněním na
přesná pravidla a to z důvodu pořádání dalších ročníků. Soutěžící a přihlížející veřejnost jsme
uspořádáním tohoto turnaje seznámili se stále oblíbenější venkovní kolíkovou hrou, která pochází
ze země, která je členským státem Evropské unie a to Irsko a Finsko. Turnaj začal v 10 hodin
dopoledne a i přes nepříznivé počasí dorazilo 18 týmů. Každý tým měl 3 členy. Celkem tedy
soutěžilo 54 účastníků různých věkových kategorií. Jednalo se o převážně o týmy z Hustopeč a
okolí, dva týmy z Brna a dva z Valašského Meziříčí. Soutěžilo se na šesti hřištích. Nejlepší družstva
pak ve finále bojovala o co nejlepší umístění. Na hřišti byla i spousta návštěvníků cca asi 60. Hřiště
pro turnaj bylo nachystané dle počasí – přístřešky, stánky a zajištěné teplé zázemí v místní
hospůdce na hřišti. Pro účastníky byla uvařena zahřívající zelňačka. Dobrovolníky byly vyrobeny
stupně vítězů, a pro zahřátí ještě vyrobili venkovní krbogril.
Z příspěvku na tuto akci bylo zakoupeno:
- propagační plakátek
- poháry pro vítěze
- ozvučení turnaje
- občerstvení pro soutěžící

3. Dýně a strašidla – Halloween nám začíná.
•

Halloween – výroba dýní – zámek Hustopeče nad Bečvou

MEIS uspořádalo opět pro širokou veřejnost v rámci seznámení se s anglosaským lidovým svátkem
Halloween akci „Dýně a strašidla – Halloween nám začíná“. Akci jsme rozdělili na dvě části a to na
„Halloweenská výroba lampiónů a dýní“ a na „Halloweenský maškarní bál“.
V pátek 30. 10. 2015 jsme se sešli na nádvoří našeho hustopečského zámku a zde jsme společně dlabali
strašidla z dýní, vyráběli halloweenské lampiónky a společně pak v zámeckém strašidelném Lapidáriu vše
rozsvítili. Akce byla velmi úspěšná, návštěvníků v průběhu akce cca 70. Pro návštěvníky byly připraveny
dýně, vše na výrobu lampiónků, strašidelně vyzdobené a ozvučené zámecké Lapidárium, svítící tyčinky.
V sobotu 31. 10. 2015 byl připraven strašidelný haloweenský maškarní bál. I tady se mohly těšit děti i
dospělí na spoustu radovánek a soutěží, které pro ně připravil Hopsalín, mohli zde ochutnat čarovnou
cukrovou vatu, která byla skoro bílá, ale po které měli všichni černý jazýček, nebo si mohli nechat udělat
třpytivé tělové tetování. Malí i velcí si mohli vyzkoušet svou představivost a trpělivost při malování
obrázků barevným pískem. Ochutnat mohli krvavé prsty, čertovské papričky, meruňkové dýně, pusinkové
strašidýlka, ale i oční bulvy. Nezapomnělo se také na tombolu, s nádechem vzrušení „vyhrajme či
nevyhrajeme?!“.
V průběhu obou akcí jsme také soutěžili mezi návštěvníky, kdo odpoví nejrychleji na otázku týkající se
Evropské unie. Každý, kdo správně odpověděl, získal malý dárek. Při všech akcích bylo vždy
návštěvníkům představeno naše MEIS, jeho činnost. Podrobnější informace návštěvníci mohli získat
v našem putovním stánku MEIS.
Z příspěvku na tyto dvě akce bylo zakoupeno:
- materiál na výzdobu
- ozvučení programu
- kulturní program HOPSALÍN
- energie ( plyn, elektrika )

Další výdaje:
Kvíz nejen pro děti
Městské evropské informační středisko Hustopeče nad Bečvou, jejichž hlavní činností je podpora
informovanosti o evropské integraci, vyhlásilo znalostní soutěžní kvíz, a to v rámci Světového dne dětí,
který se slavil 20. listopadu. Soutěžit se mohlo až do 30. listopadu. Byli vylosování 3 výherce. Soutěžilo
se o MP3. Kvízu se celkem zúčastnilo 68 soutěžících z toho on-line bylo 51. Soutěžní kvíz proběhl od 1.
11. 2015 - 30. 11. 2015. Vylosování proběhlo 1. 12. 2015.
Z příspěvku na tuto akci byly zakoupeny:
- odměny pro tři výherce kvízu
Promítání filmu Mimoni ve 3D v zámeckém muzeu hudby
Promítání s Městským evropským informačním střediskem Hustopeče nad Bečvou a s Mimoni
„ZPÁTKY NA ZAČÁTEK„. Oblíbené postavičky z filmu jsou stále hitem v celé řadě Evropských i
dalších zemích, a tak naše středisko uspořádalo a nadále pořádá v rámci propagace MEIS pro širokou
veřejnost promítání filmu ve 3D. Za rok 2015 se promítání uskutečnilo celkem 4x s počtem 39 diváků.
Promítání proběhlo v roce 2015 13.11, 14.11,27.11 a 28.11.2015.
Z příspěvku na tuto akci byly zakoupeny:
- DVD 3D

Souhrn akcí MEIS Hustopeče nad Bečvu za rok 2015
- Letní putování Olomouckým krajem
Výdaje: propagace spotu v Rádiu Haná – 1.765,- Kč
- EUROTESTÍK 2015
Výdaje: Cena pro vítěze – Tablet – 4.065,- Kč
- Nechytejte lelky, hrajte s námi Möllky
Výdaje: Poháry pro vítěze – 648,- Kč
Ozvučení – 1000,- Kč
Propagace – plakátek – 290,- Kč
Občerstvení - zelňačka – 1.485,- Kč
- Halloweenská výroba dýní a lampiónů
- Halloweenský maškarní bál
Výdaje: materiál – 87,- Kč
Propagace – plakátky - 290,- Kč
materiál na výzdobu – 1.908,- Kč
ozvučení – 500,- Kč
doprovodný program Hopsalín – 6.000,- Kč
energie – 2000,- Kč
- Víš o EU? Kvíz nejen pro děti.
Výdaje: MP3 3x – 1.434,- Promítání filmu Mimoni ve 3D v zámeckém muzeu hudby
Výdaje: MIMONI 3D (Blu-ray 3D) – 646,- Kč
- Materiál pro MEIS středisko
Výdaje: razítka – 557,- Kč
Poštovné – 129,- Kč
DVD + externí disk – archivace – 1.648,- Kč

Formy propagace akcí MEIS:
Internet:
-

Internetová prezentace v rámci www stránek městyse http://www.ihustopece.cz:
Internetová pozvánka či program, bližší informace na webových stránkách Olomouckého kraje
Odeslání e-mailů
Upoutávka akce na stránkách ALBI
Upoutávka akce na stránkách Českého svazu Möllky
Upoutávka akce na stránkách Jednoty Orel Hustopeče nad Bečvou
Upoutávka akce na facebook
Následné umístění fotogalerie na webové stránky městyse
Umístění veškeré fotogalerie na www. Rajce.cz

Mediální podpora:
- Hranický deník
- Hustopečský zpravodaj s kompletním informačním servisem o akci, distribuce
zdarma do každé domácnosti a okolních obcí.
- Rádio Haná - soutěž Putování po Olomouckém kraji, Turnaj Möllky
Plakáty:
- vývěsky v našem městysi a okolí
- do schránek rodinných domů
- rozesláním do místních firem atd.
Další formy:
- Hlášením akce MEIS v místním rozhlase
- Po všechny akce byl na místě putovní koutek našeho střediska MEIS.

Projektovou dokumentaci zpracovalo:
MEIS Hustopeče nad Bečvou
Libuše Těšická
V Zahradách 274
Hustopeče nad Bečvou
753 66
tel: 581 626 004

………………………………………………………
Městské evropské informační středisko
Hustopeče nad Bečvou
Libuše Těšická

…………………………………………
Městys
Hustopeče nad Bečvou
starostka Městyse Ing. Júlia Vozáková
V Hustopečích nad Bečvou dne 9. 12. 2015

