
 

 

 

Projekt „Be ACTIVE“  financovala Evropská unie v rámci programu 
„Evropa pro občany“ 

 

 

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst 

Účast: Projekt umožnil setkání 60 občanů. Pro 30 z nich je domovské město Velké Meziříčí (Česká republika)             
a 30 město Tisno (Chorvatsko). 
 
Místo/data: Setkání se uskutečnilo ve Velkém Meziříčí (Česká republika) od 06/02/2017 do 12/02/2017. 
 
Stručný popis: 
 
Den 06/02/2017 se účastníci po příjezdu ubytovali a vzájemně se seznamovali. Facilitátor prezentoval pravidla 
pobytu a představil program Evropa pro občany, z něhož byl spolufinancován tento projekt.   
 
Den 07/02/2017 proběhnul seminář, kde byl program Evropa pro občany prezentován účastníkům 
spolupracovníkem Euro centra Vysočina z Jihlavy. Byly zde také krátce představeny další programy EU, jako např. 
Erasmus +. 
Účastníci navštívili Muzeum Velké Meziříčí a městskou knihovnu. Diskutovali o budoucnosti Evropy a důležitosti 
života v míru a o vzájemné solidaritě v dobách krize. Účastníci rovněž diskutovali o historii Evropy a děním 
v dnešní Evropě, o kultuře a rozmanitostech Evropy.  
Mezinárodní večer: 
Účastníci prezentovali svoji zemi prostřednictvím typických jídel a pití s krátkým popisem a představili typické 
tance pro svoji zemi. Poté následovala debata o životě v zemích Evropské Unie, o její rozmanitosti a identitě 
občanů. 
 
Dny 08/02/2017 – 10/02/2017 – práce ve skupinách 
Aktivity probíhaly 3 dny. Účastníci byli rozděleni do 3 skupin (sportovci, rukodělní a hudebně a tanečně 
angažovaní). 
 
Sportovně angažovaní - sportovní aktivity s partnerskými členy basketbalového oddílu si vyzkoušeli několik 
sportovních odvětví, které poskytuje místní kluby, včetně sjezdového lyžování a lezení na horolezecké stěně. 
 
Rukodělní (řemesla) – probírali místní lidové zvyky o jednotlivých svátcích (Vánoce, Velikonoce….) a tvořili 
výrobky vážící se k těmto tradicím - malovali se velikonoční vajíčka, vystřihovali z papíru, pletli z olivových snítek 
palmové větvičky, z vlny pásky k chorvatskému kroji, šili a oblékali masopustní figurky, z drátků i z nití tvořili 
ozdoby. Účastníci obdivovali originální obrazy nádherné, mimořádně pracné, droboučkými barevnými korálky 
vyšívané nákrčníky. Vzájemné povídání bylo zaměřeno na lidové zvyky. Při rukodělných pracích si i společně 
zazpívali. 
 
Hudebně a tanečně angažovaní – seznamovali se a učili se navzájem lidové tradice, místní lidové tance (v krojích) 
a tradiční regionální lidovou hudbu. Vystoupil zde meziříčský folklorní soubor Horáčan a k němu se připojili 
hudebníci a tanečníci z Chorvatska. 
 
 Dne 08/02/2017 – setkání se starostou 
Setkání se uskutečnilo v reprezentativních prostorách na radnici. Účastníci diskutovali o aktuální situaci v Evropě, 
o imigrační vlně proudící do Evropy, o situaci na Ukrajině. Tyto problémy porovnávali s událostmi starými 25 let, 
které se udály během jugoslávské války a bezprostředně zasáhly i život partnerů v Tisnu. Došlo zde i 
k vzájemnému předání osobních darů. 
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Dne 09/02/2017 – návštěva charity a diskuze o dobrovolnictví 
Účastníci si vyměňovali zkušenosti, jak se zapojují dobrovolníci do práce organizací v obou zemích. Předávali si 
zkušenosti jak získávat nové dobrovolníky zvláště z řad mladých lidí a aby tato práce byla pro ně motivující a 
atraktivní. Současně zde zazněly informace o programu Evropské dobrovolnické služby v rámci programu 
Erasmus +. 
 
Dne 10/02/2017 – work shop budoucnost Evropy 
Účastníci měli příležitost se potkat se studenty, kteří s nimi diskutovali o aktuálních problémech v Evropě. 
Účastníci obdrželi informace o událostech uplynulých let, kterými prošla Evropa (finanční krize, která zasáhla 
nejvíce jih Evropy, o uprchlické krizi, která zasáhla západ Evropy, o ukrajinské krizi…). 
 
Dne 11/02/2017 – vystoupení 
Sportovně angažovaní si poměřili síly v mezistátním fotbalovém zápase Velké Meziříčí – Tisno ve velké 
házenkářské hale za mohutného povzbuzování příznivců obou měst. 
Rukodělní (řemesla) vytvořili výstavu z prací, které vzešly z jejich vzájemného setkávání v uplynulých třech dnech 
a společných dílen, které probíhaly za velmi přátelské atmosféry. O tuto výstavu byl velký zájem návštěvníků. 
Společně prezentovali lidové písně regionů, v nichž se nachází Velké Meziříčí a Tisno, místní lidové zvyky a tance 
(v krojích). Vystoupení proběhlo ve velkém sále kulturního domu Jupiter Club za velké účasti obyvatel Velkého 
Meziříčí. 
  
(celý týden) – hodnocení 
Účastníci dávali organizátorům zpětnou vazbu o dění jednotlivých dnů (večerní aktivita). Na závěr proběhlo 
s účastníky dotazníkové šetření - celkové hodnocení projektu. Nabyli jsme mnoho nových poznatků a zkušeností a 
navázali další nová přátelství. 
 
Dne 12/02/2017 – rozloučení 
Po závěrečných proslovech jsme se všichni rozešli (rozjeli) do svých domovů v naději, že se opět co nejdříve 
setkáme. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


