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znalostní soutěž o atraktivní ceny 

EUROPE DIRECT Pardubice, informační centrum Evropské unie, jehož hlavní činností je podpora 
informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašuje 10. 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 eurotime.europe-direct.cz 

 

Možnosti doručení vyplněného kvízu:  

 ►  osobně do informačního centra EUROPE DIRECT Pardubice 

 ►  poštou: na adresu EUROPE DIRECT Pardubice, Kulturní centrum Pardubice, 

       nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice 

 ►  elektronicky na eurotime.europe-direct.cz  

 ►  e-mailem na adresu: eu@ipardubice.cz 
 

 
Vyplněný kvíz je nutné doručit do 21. května 2017.  
Z došlých, správně vyplněných kvízů, budou v každé kategorii vylosováni tři výherci. Slavnostní 
předání cen výhercům se uskuteční 7. června 2017 v Kulturním centru Pardubice, nám. 
Republiky 1, 530 02 v Pardubicích. 
Tři vylosovaní výherci soutěže z této kategorie obdrží věcné ceny od EUROPE DIRECT 
PARDUBICE a navíc postoupí do národního losování. Mohou tak vyhrát podruhé v této 
soutěži (spotřební elektroniku a další věcné ceny). 
 

 

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

1. Stát s největší hustotou osídlení v EU je 
a) Malta 
b) Německo 
c) Itálie 

  

2. Která z uvedených osob nikdy nepůsobila jako eurokomisař? 
a) Štefan Füle 
b) Vladimír Špidla 
c) Miloslav Ransdorf 

 
3. Která země byla v EU největším producentem másla za rok 2015? 

a) Francie 
b) Česká republika 
c) Německo 

 

kategorie od 16 let 

http://www.eurotime.europe-direct.cz/
mailto:eu@ipardubice.cz
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4. Které z uvedených měst má v průměru nejnižší roční úhrn srážek? 
a) Londýn 
b) Vídeň 
c) Řím 

5. Evropský navigační systém, který spravuje Evropská kosmická agentura ESA, se 
nazývá 

a) Copernicus 
b) Galileo 
c) Destiny  

6. Jak se nazývá soška o velikosti 61 cm symbolizující odvahu a svobodu Belgičanů? 
a) Čůrající chlapeček 
b) Radostný mnich 
c) Mořská víla  

7. Ve kterém evropském státě se nachází známý prales Peručica? 
a) Rumunsko 
b) Maďarsko 
c) Bosna a Hercegovina  

8. Jaké evropské město tradičně vyniká obrovskou produkcí malin ku počtu obyvatel? 
a) Oslo 
b) Arilje 
c) Valletta  

9. Kde se v EU nachází nejvýše položená toaleta? 
a) Na Sněžce 
b) Na hoře Ben Nevis 
c) Na hoře Mont Blanc   

10.  Co je každé dva roky pokládáno na bruselské náměstí Grande-Place? 
a) Nový asfaltový povrch 
b) Květinový koberec 
c) Základy evropského parlamentu  

11.  Ve kterém z uvedených měst nemá Evropský parlament své sídlo? 
a) Brusel 
b) Štrasburk 
c) Berlín 

 

Nezapomeňte, prosím, ČITELNĚ vyplnit Vaše jméno a kontaktní údaje, abychom Vás mohli 
informovat o případné výhře!!! 
 

 
 
 

 

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

Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Souhlasím se zasíláním e-mailového newsletteru s novinkami o aktivitách centra: Ano…Ne…  


