
 

EUROPE DIRECT ČR     www.europe-direct.cz  
Brno - Bruntál – České Budějovice – Dvůr Králové – Hradec Králové – Jihlava – Kroměříž – Liberec – Most – Olomouc – Ostrava 

– Pardubice – Plzeň 

centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11 
 

1 

  
 

 

znalostní soutěž o atraktivní ceny 

EUROPE DIRECT ČR, informační centra Evropské unie, jejichž hlavní činností je podpora 

informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašují 8. ročník znalostní soutěže „EUROTIME“ pro 

dvě věkové kategorie do 15 let a nad 16 let. Jedná se o kvíz s tematikou Evropské unie, na jehož 

vyplnění se může podílet celá rodina. Soutěží se o atraktivní ceny. 
 

Pravidla soutěže a další informace na www.eurotime.europe-direct.cz 

 

Možnosti doručení vyplněného kvízu:  

 ►  osobně do nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT ČR 

 ►  poštou: na adresu nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT ČR 

 ►  elektronicky na www.eurotime.europe-direct.cz  

 ►  e-mailem na adresu nejbližšího centra EUROPE DIRECT ČR 

 

Seznam center EUROPE DIRECT ČR naleznete na: www.europe-direct.cz 
 

 

Vyplněný kvíz je nutné doručit do 24. května 2015.  

Z došlých, správně vyplněných kvízů, budou v každé kategorii z každého centra vylosováni tři 

výherci. Slavnostní předání cen výhercům se uskuteční v jednotlivých centrech EUROPE DIRECT 

ČR od  1. června do 12. června 2015. Více o předání cen na stránkách jednotlivých center. 
 

Tři vylosovaní výherci soutěže z této kategorie obdrží ceny od regionálního centra EUROPE 

DIRECT ČR a navíc postoupí do národního losování a mohou tak vyhrát podruhé v této soutěži 

(iPad, mobilní telefon a další věcné ceny). 
 

 
 

TEST      Tento test je určen pro věkovou kategorii od 16 let!!! 
 

1. Atomové hodiny družic programu GALILEO jsou tak přesné, že se zpozdí maximálně o 

jednu sekundu za: 

a) 3 miliony let 

b) 1,5 milionu let 

c) 1 milion let               
 

2. Čím se zabývá Solvit? 

a) chemickou úpravou soli 

b) rychlým řešením problémů občanů i podniků v Evropské unii                                                              

c) snižováním míry nezaměstnanosti v Evropě 
 

3. Rok 2015 byl v EU stanoven: 

a) Evropským rokem stárnutí 

b) Evropským rokem dobrovolnictví  

c) Evropským rokem pro rozvoj  

kategorie od 16 let 

http://www.europe-direct.cz/
http://www.eurotime.europe-direct.cz/
http://www.europe-direct.cz/


 

EUROPE DIRECT ČR     www.europe-direct.cz  
Brno - Bruntál – České Budějovice – Dvůr Králové – Hradec Králové – Jihlava – Kroměříž – Liberec – Most – Olomouc – Ostrava 

– Pardubice – Plzeň 

centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11 
 

2 

4. Komu byl v severské mytologii darován osminohý kůň? 

a) Ódinovi 

b) Henriksonovi           

c) Hödovi 
  

5. Jaké portfolio v Evropské komisi spravuje od roku 2014 Věra Jourová?    

a) Humanitární pomoc a řešení krizí 

b) Regionální politika 

c) Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost mužů a žen 
 

6. Jak se jmenuje vesmírná sonda Evropské kosmické agentury, jejímž posláním bylo v roce 

2014 prozkoumat jádro komety Churyumov-Gerasimenko? 

a) Destiny 

b) New Horizont 

c) Rosetta  
 

7. Která země se ujme předsednictví Rady v Evropské unii ve druhé polovině roku 2015? 

a) Itálie 

b) Nizozemsko 

c) Lucembursko 
 

8. Jak se jmenuje současný Evropský veřejný ochránce práv? 

a) Jacques Delors 

b) Martin Schulz 

c) Emily O´Reilly 
 

9. Kterému městu v ČR byl udělen titul Evropské město sportu pro rok 2015? 

a) Most 

b) Ostrava 

c) Liberec    
 

10.  Jak se nazýval evropský plán pro stabilizaci národních měn zavedený v březnu 1972? 

a) had v troubě 

b) had v tunelu 

c) had v lihu 
 

11.  Která hora v Evropě je proslulá sletem čarodějnic? 

a) Łysa Góra v Polsku 

b) Sněžka v České republice 

c) Matterhorn ve Švýcarsku/Itálii 
 

 

Nezapomeňte, prosím, ČITELNĚ vyplnit Vaše jméno a kontaktní údaje, abychom Vás mohli 

informovat o případné výhře!!! 
 

  

Datum vyplnění: ……………………………....................................................................……………… 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………  
 

Adresa:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail:              …………………………………………………………….  Tel:…………………………………… 
 

   

http://www.europe-direct.cz/

