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PROJEKTY MEIS ŠTÍTY V ROCE 2016 
 

MEIS Štíty v uplynulém roce uspořádalo přednášku, společenskou akci zaměřenou na 

Itálii jako jednu ze zakladatelských zemí EU, pohlednicovou soutěž o cestovní kufry a 

přednášku o tom, jak se slaví Vánoce v zemích EU spojenou s kreativní činností. 

 

 

 

Název akce:  EVROPSKÝ KLÍČ K BOHATSTVÍ 
 

Datum konání:  16. června 2016 

Pořadatel:   MEIS ŠTÍTY 

Účast:   9 osob 

 

Popis projektu: 

 

Ve čtvrtek 16. června 2016 uspořádalo MEIS Štíty přednášku zaměřenou na finance, na 

způsoby tvorby peněz v evropských zemích. Přednášky se zúčastnilo 9 návštěvníků. 

 

 

 

Název akce: ITALSKÝ VEČER 
 

Datum konání:  12. srpna 2016 

Účast:   215 osob 
Pořadatel:   MEIS Štíty a Město Štíty 

 

Popis projektu: 

MEIS Štíty společně s Městem Štíty uspořádalo Italský večer v pátek 12. srpna 2016. Akce 

se konala u příležitosti návštěvy delegace z italského partnerského města Belvedere 

Ostrense a z francouzského města Saint Pal. Na úvod večera zazněly státní hymny všech 

zúčastněných zemí. Italští hosté a čeští návštěvníci akce živě diskutovali o zvycích, o 

společenských a ekonomických poměrech v jednotlivých zemích. Jedním ze společných 

témat byla i gastronomie. MEIS Štíty nabídlo veřejnou ochutnávku italských pokrmů, 

dezertů a nápojů. Ochutnávka vyvolala u veřejnosti velké nadšení. Vrcholem večera byl 

koncert italského zpěváka Davide Mattioliho. Byla to velmi úspěšná akce, které se 

zúčastnili lidé všech věkových kategorií. Po celou dobu akce byly návštěvníkům 

k dispozici informační materiály – brožury, mapy, letáky s tématy Evropské unie.   
                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Název akce: POHLEDNICE Z EVROPY 
 

Datum konání:  15. května – 15. září 2016 

Pořadatel:               MEIS Štíty 

Účast:   16 osob  

 

Popis projektu: 

Během čtyř měsíců mohli soutěžící zasílat pohlednice do MEIS ŠTÍTY, a to z jakéhokoli 

města či místa v Evropské unii a uvést na pohlednici důvod, proč navštívili právě toto 

místo. Došlé pohlednice jsme vystavili na nástěnce EU v prostorách  Městského úřadu 

Štíty a vylosovali jsme 3 šťastné výherce cestovních kufrů. 

 

 

 

 

Název akce: VÁNOCE V EVROPĚ 

 
Datum konání: 28. listopadu 2016 

Účast:  29 osob 

 

V pondělí  28.11. se v zasedací místnosti Městského úřadu ve Štítech  uskutečnila 

přednáška na téma Vánoce v Evropě.  Na akci spojenou se zdobením vánočních perníčků 

přišli dospělí i děti – celkem 29 účastníků. Od přednášejících z Eurocentra Olomouc se 

dozvěděli o tradicích a zvycích našich evropských sousedů. Povídalo se o tom, kdo nosí 

dárky v různých částech Evropy, jaké lahůdky se podávají na svátečních stolech  a  o 

dalších zajímavostech v adventním čase. Přednášející se také dotkli tématu komercializace 

Vánoc. Pro všechny účastníky byly nachystány perníčky, které si mohli nazdobit, což  

zaujalo hlavně dětské návštěvníky. Pro všechny  bylo k dispozici občerstvení a vánoční 

punč. Soutěžilo se ve výzdobě  perníkových andělů. Každá země Evropské unie měla 

svého zástupce s nalepenou vlajkou  konkrétního státu. Seznam států EU spolu s vlajkou 

byl k dispozici na na tabuli. Porota vyhodnotila 3 nejlepší andělské výtvory, jejichž autoři 

byli odměněni balíčky s cukrářskými potřebami.  Euroandělé vánoční  stromek u 

Turistického informačního centra ve Štítech. Po celou dobu akce byly návštěvníkům 

k dispozici informační materiály s tématy Evropské unie. 

                 
 

    

 

 

 

 



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY MEIS 

  

Letos MEIS Štíty nechalo vyrobit čtyřbarevné propisky a kloboučky 

s logem MEIS, které budou použity jako propagační materiály MEIS a 

odměny v soutěžích MEIS Štíty. 
 

 

 
 

 

 

V rámci všech akcí byla zajištěna propagace Olomouckého kraje, Statutárního města 

Olomouc a Europe Direct, a to v tiskových zprávách, na plakátech, na internetových 

stránkách města Štíty a na viditelném místě v den konání akcí. 

 

 

Ve Štítech dne 20.12. 2016  

Zprávu vyhotovila: Radka Jánešová           

 

 

 

 

 

 

 

 


