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V roce 2019 jsme na Dni pro rodinu připravili soutěže s kolem štěstí, dále 

uspořádali výtvarnou soutěž Kouzelná příroda a odpolední program pro děti a 

dospělé Příroda kolem nás. 

 

 

 

Název akce:  DEN PRO RODINU 

 

 

Datum konání:  18. 5. 2019 

Pořadatel:   Město Štíty, MEIS Štíty, skautské sdružení Hledači 

Účast:   650 (odhad) 

 

 

Popis projektu: 

 

Město Štíty ve spolupráci se skautským sdružením připravilo první ročník akce Den 

pro rodinu, který se konal ve sportovním areálu ve Štítech. Jeho součástí byl 

animační program pro děti, pohádková stezka a několik hudebních vystoupení. 

MEIS Štíty zde mělo svůj stánek s informačními materiály a kolo štěstí s otázkami o 

EU, za jejichž správné zodpovězení dostali účastníci drobnou odměnu. Akce měla 

velký úspěch a díky krásnému počasí přišlo mnoho návštěvníků.  

 

 

 

Název akce:   VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „KOUZELNÁ PŘÍRODA“ 

       

 

Datum konání:  28. 8. (zveřejnění) – 28. 9. (vyhlášení vítězů) 

Pořadatel:   MEIS Štíty  

Účast:   55 

 

 

Popis projektu: 

Výtvarná soutěž Kouzelná příroda byla vyhlášena pro děti z MŠ a ZŠ. Tématem 

bylo ztvárnění přírody ve fantazii, např. lesa a louky jako domova víl, skřítků, elfů a 

dalších bytostí různou technikou. Nejlepší tvůrci z každé kategorie byli odměněni 

poukázkou do papírnictví a dalšími reklamními předměty MEIS. Všechny děti, které 

se soutěže zúčastnily, obdržely odměnu. 
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Název akce:  PŘÍRODA KOLEM NÁS 

 

 

Datum konání:  28. 9. 2019 

Pořadatel:          MEIS Štíty, MS Tetřívek Štíty 

Účast:   200 (odhad) 

Náklady:   18 498,- Kč 

 

 

Popis projektu: 

Meis ve spolupráci s mysliveckým sdružením Tetřívek Štíty a kroužkem mladých 

myslivců připravili zábavné odpoledne s výukovým programem a soutěžemi. 

Program byl zaměřen na evropskou přírodu. Součástí byla i výstava a vyhodnocení 

výtvarných prací soutěže Kouzelná příroda. Akci odstartoval environmentální 

program o sovách žijících v Evropě. Přivezli je a poutavým způsobem představili 

manželé Podolští ze Sovího království v Králíkách v zahradě u kulturního domu. 

Poté se program přesunul do vnitřních prostor. Povídání s promítáním o zvířátkách, 

která žijí v evropských lesích si připravili Jiří a Pavel Kleinovi. Ti pak štafetu 

předali preparátorovi panu Nimrichterovi, který zajistil expozici preparovaných 

zvířat a ptáků a doplnil povídání o zvěři praktickými ukázkami. Následovala beseda 

o bylinkách, které můžeme běžně najít v naší evropské přírodě nebo si je vypěstovat 

na zahrádce, o jejich účincích a přípravě. Po celou dobu odpoledne mohly děti 

navštívit soutěžní stanoviště, která připravil kroužek mladých myslivců a týkaly se 

živočichů žijících a rostlin rostoucích v evropských lesích a za splněné úkoly 

obdržely odměnu. Soutěžní kvíz týkající se evropské přírody byl připraven i pro 

dospělé. Dárkový balíček obdržel soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Děti a dospělí 

se nejen dobře bavili, ale odnesli si mnoho nových poznatků. 

 

 

 

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. Volně k dispozici 

byly také materiály o EU. Každá akce byla v předstihu zveřejněna na stránkách 

města v oddělení MEIS. K propagaci jsme dále využívali webové stránky města 

Štíty, Facebook TIC Štíty, Štítecký list, letáčky do schránek a plakátové plochy. 

 

 

 

 

 

Ve Štítech dne 19. 11. 2019   Zprávu vyhotovila: Radka Jánešová  


