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Hlavním cílem 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.

Uskutečněné akce MEIS Hustopeče nad Bečvou
Třetí ročník turnaje ve finské hře Möllky.
Pokračování úspěšného turnaje finské hry Möllky. Letos se turnaj konal, ne v měsíci září, ale
v měsíci srpen. I když celou noc před akcí pršelo, na turnaji nám již počasí přálo.
Pro letošní ročník jsme připravili změnu. Tou prvořadou změnou bylo zakomponování do turnaje
další turnaj, a to turnaj ve střelbě ze vzduchovky. Nechtěli jsme ať během pauz v turnaji Mölkky
nejsou zbytečné prodlevy a účastníci se nenudí. Turnaj ve hře Mölkky se odehrávala na hlavním
hřišti. Počet účastníků nás opět potěšil. Sešlo se 16 dvoučlenných družstev, které sehrály vzájemné
zápasy. Celkový počet všech účastníků byl 69. Zatím vrůstající účast. A co se týká úrovně hrajících
týmů tak jejich hra se vyrovnává profesionálům. Pro turnaj jsme měli herní sady od firmy Albi, která
zároveň darovala ceny pro tři nejlepší. Střelby ze vzduchové standartní pušky se zúčastnilo 57
střelců z toho 34 mužů, 15 žena a 5 mladších žáků. Soutěžilo se v počtu 5 + 15 ran. Maximálně
mohlo být nastříleno 150 bodů. Nejvíce bylo nastříleno 137 bodů. Další novinkou, která určitě stála
za povšimnutí, bylo občerstvení obohacené specialitami od firmy Penam a pečené sele, které bylo
na tuto akci věnováno. Turnaje byly finančně podpořeny Olomouckým krajem, Statutárním městem
Olomouc a informační sítí EUROPE DIRECT. Ceny pro výherce dále věnovala firma Albi, Jednota Orel
Hustopeče nad Bečvou. K turnaji bylo využito sportovní zázemí místní organizace TJ Sokol
Hustopeče nad Bečvou.
Při této akci bude instalován informační koutek MEIS Hustopeče nad Bečvou.
Finanční příspěvek z projektu byl použit na:
- Nákup pohárů pro vítěze
- Ozvučení
- Občerstvení pro soutěžící
- Odměny pro vítěze
- Pronájem stanu
Ve zkratce:
- celkem účastníků 126 soutěžících a cca 50 návštěvníků
- Organizace pod MEIS Hustopeče nad Bečvou
- Spolupráce Jednota Orel Hustopeče nad Bečvou
- Využito hřiště TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou
- Sponzoři: firma Pena, Albi, Váhala a spol., paní Jouklová
- Finanční krytí: Olomouckým kraj, Statutární město Olomouc a informační sít EUROPE DIRECT,
Jednota Orel Hustopeče nad Bečvou

Vědomostní soutěžní kvíz
Vytvoření zábavného vědomostního soutěžního kvízu pro děti i dospělé v roce 2017 zaměřený na
fotbalové kluby Evropské unie - EUROTESTÍK 2017 - Poznáte evropská fotbalová loga? Kvíz byl
vyhlášen od 1.8. – 20.10.2017. Možnosti doručení vyplněného kvízu byly:
► on-line
►osobně do Městského Evropského Střediska Hustopeče nad Bečvou
Všechny formy vyplněného testu musely být doručeny nejpozději do 20.10.2017. Z došlých a
správně vyplněných kvízů byly vylosováni tři výherci. Vylosování proběhlo na akce MEIS –
Halloween. Výherce vylosoval přímo čaroděj Hopsalín za účasti veřejnosti. Pro výherce byly
připraveny zajímavé ceny. Vyhlášení výherců bylo zveřejněno na informační tabuli v MEIS, na
stránkách www.ihustopece.cz a výhercům byl zároveň zaslán e-mail informující o výhře a možnosti
vyzvednutí ceny.
Celkem se kvízu zúčastnilo 117 soutěžících, z toho zařazených do slosování bylo 103. Vylosování
proběhlo 27. 10. 2017 za na akci Halloween a výherce vylosoval přímo čaroděj Hopsalín za
přítomnosti návštěvníků.

Finanční příspěvek z projektu byl použit na:
- Nákup prvních třech odměn pro vítěze kvízu

Ve zkratce:
- celkem se zúčastnilo kvízu 117 soutěžících a 103 bylo zařazeno do losování
- kvíz byl vytvořen Online v aplikaci itesting.cz, která je určena pro tvorbu online testů na internetu
- Finanční krytí: Olomouckým kraj, Statutární město Olomouc a informační sít EUROPE DIRECT

Halloween zas a znovu, a vždy jinak
•

Halloween – výroba dýní, strašidla v podzemí

Pohybové hry, tvořivá zábava a strašidelné Lapidárium doprovázely páteční odpoledne návštěvníky,
kteří 27. října dorazili za námi na zámek v Hustopečích nad Bečvou. Halloween proběhl tradičně ve
znamení strašidel, duchů a světýlek z lampiónů. Začátek akce byl od 16 hodin. Od této doby bylo pro
návštěvníky přichystáno tvoření, kde měli možnost vyzkoušet si podle sebe malování obrázků
barevným pískem. Během tohoto tvoření si děti i dospělí mohly nechat namalovat obličej. V 17
hodin k nám zavítal čaroděj Hopsalín a se svým zábavným pásmem nás doprovázel po zbytek
pátečního odpoledne. V průběhu jeho pásma vystoupily orientální tanečnice s čarodějnickým
tancem. Jakmile se čarodějnice rozprchly, tak s čarodějem Hopsalínem návštěvníci v průvodu prošli
kolem zámku se svítícími balónky a navštívili Lapidárium plné strašidel, duchů a jiných bytostí.
Strašidýlka vyráběli účastníci soutěže, která byla vyhlášena našim střediskem. V rámci výstavy byl
pro návštěvníky připravený foto koutek, který mohli využít pro své fotografování. Průvodem a
návštěvou sklepení byla halloweenská akce na zámku úspěšně ukončena.
V rámci soutěže o „NEJ“ strašidlo, které vyhlásilo Městské Evropské Informační středisko
Hustopeče nad Bečvou v průběhu měsíce září a října pro školu, školku a širokou veřejnost se v
našem zámeckém Lapidáriu sešlo celkem 21 vyrobených strašidel a z toho bylo 15 zařazených do
soutěže. 6 strašidel tvořilo středisko MEIS. Ty nebyly zařazeny do soutěže. První tři „NEJ“ byly
vyhodnoceny na základě hlasování širokou veřejností na akci Halloween, která se konala v pátek 27.
října na hustopečském zámku. Soutěžní strašidla byla očíslována. Návštěvníci akce obdrželi žeton, a
ten pak dle vlastního uvážení přidělili strašidýlku. Výstava byla přístupná do 5. listopadu. Po tomto
termínu byly žetony sečteny a v níže uvedené tabulce můžete vidět vítěze. Výhercům blahopřejeme
a všem zúčastněným děkujeme. Ceny byly připraveny i pro nevyhlášené soutěžící.

Finanční příspěvek z projektu byl použit na:
- Nákup materiálu pro přípravu výstavy strašidel
- Ceny pro vítěze vyhlášené soutěže o „NEJ strašidlo“
- Honorář za kulturní program čaroděje Hopsalína, malování písku, malování na obličej, ozvučení
- Občerstvení pro účinkující
Ve zkratce:
- celkem účastníků 200 účastníku akce Halloween
- 15 soutěžních strašidel
- Organizace pod MEIS Hustopeče nad Bečvou
- Využit prostředí hustopečského zámku
- Finanční krytí: Olomouckým kraj, Statutární město Olomouc a informační sít EUROPE DIRECT,
- Sponzoři: firma Penam,

Formy propagace:
Internet:
- internetová prezentace v rámci www stránek městyse: www.ihustopece.cz
- internetová prezentace v rámci www stránek www.albi.cz, www. orel-hustopecenb.cz,
www.inzulinek.cz

- internetová pozvánka či program, bližší informace na webových stránkách Olomouckého kraje
(Projekty se uskutečnily za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc
a informační sítě EUROPE DIRECT).

- Odeslání e-mailů
- Upoutávka akce na facebook
- Následné umístění fotogalerie na webové stránky městyse a http://www.rajce.idnes.cz/
Mediální podpora:
- Články - Hranický deník noviny, https://hranicky.denik.cz
- Hustopečský zpravodaj s kompletním informačním servisem o konání akce i informace o průběhu
akce. – distribuce zdarma do každé domácnosti a okolních obcí.
Plakáty:
- Speciální plakátky na akce, kde bude uvedeno: Tento projekt je financován
z příspěvku na činnost v rámci informační sítě EUROPE DIRECT v Olomouckém
kraji.
Další formy: - Hlášení místního rozhlasu s pozvánkou před každou akcí. Rádio Haná.
Prezenční koutek střediska MEIS – umístění po dobu konání každé akce.

Závěr:
Cílem tohoto projektu byly skutečnosti uvedené v žádosti tohoto projektu. Všechny uvedené akce
byly z pohledu návštěvníků na základě zpětných ohlasů úspěšné. To je samozřejmě vždy potěšující
pro pořadatele.
Z pohledu MEIS jsme se snažili a využili všech dostupných prostředků jak k získání financí, tak využití
známých i neznámých prostorů pro uskutečněné akce, a také možnosti sponzoringu. Díky
sponzoringu jsme ušetřili i část financí a koupili si pro další období konání akcí MEIS ozvučení, které
již díky této koupi nebudeme muset shánět a tím tak ušetříme finanční prostředky, které jsme
doposud na ozvučení vynakládali.
V rámci projektu MEIS budou ještě 17. prosince pro návštěvníky připraveny řemesla. Zde budou
mít návštěvníci možnost výroby různých předmětů.

Projektovou dokumentaci zpracovalo:

…………………………………………………………………….
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Libuše Těšická

………………………………………………………………….
Městys Hustopeče nad Bečvou
starostka městyse Ing. Júlia Vozáková

