
 
LIDÉ LIDEM 2019 

Termín: 20. 6. 2019 

Místo : Komenského sady (za budovou NR) 

Čas trvání akce: 9:00 - 18:00 hod. 

Doba vystupování na pódiu:   

9:00 – 12:00 hod. 

14:00 – 16:30 hod.  

SRAZ VŠICHNI v 7:30 – 8:00 hod. u stánku MT 
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Podmínky užívání v prostoru Komenského sadů: 

 

• Vozidla pouze na chodník, nesmí najíždět na 
travnatou plochu. 

• Nedělat zásahy do dlažby (vrtání apod. …). 

• Nelézt a neupevňovat nic na stromy. 

• Dodržovat čistotu a pořádek. 
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Organizační zajištění: 

• 8:00 aktuální informace u stánku KP (manažeři nebo kontaktní 
osoby), trička pouze manažeři a kontaktní osoby, členové PS 
nálepky na trička. K dispozici opět drobné reklamní předměty 
města – odměna pro děti (pouze odpoledne) u jednotlivých 
stánků 
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• 8:15 příprava stánku  

• zázemí v Radniční restauraci -  k dispozici 
nápoj – voda ze džbánku a drobné občerstvení 
 – vstup pouze s nálepkou  

    – 1 dobrovolník (obsluha) - ? 

 – WC v Radniční restauraci 

• u stánků budou lavice, židle, drátěný program 
dle požadavků  
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Program na pódiu: 

• 1. blok – dopolední - 9:00- 12:00 hod. 
(zahajuje náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, 
Ph.D.) 

 

• 2. blok – odpolední - 14:00 – 16:30 hod. 
(zahajuje vedoucí OSVZ Mgr. Jaroslava Rovňáková) 

 

 



LIDÉ LIDEM 2019 
• Dopolední program – Projektový den 

• Probíhá na všech stáncích PS 

• Otázky rozlišeny pro 1. stupeň ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

• Odpovědi budou děti zaznamenávat u stánků do 
Záznamového listu – vyzvednou na stánku MT, kam ho 
také po skončení odevzdají – celá třída pak obdrží tašku s 
odměnami 

• Časově rozděleno do 2 skupin 

• 9:00 – 10:30 hod. – 1. stupeň – cca 320 dětí 

• 10:30 – 12:00  hod. – 2. stupeň – cca 230 studentů 
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 Interaktivní dílny: 

Dopoledne 9:00 – 12:00 hod. 

Odpoledne 13:00 – 16:30 hod. 
- Krabičky 

- Veselá věda, z.s. 

- S.T.O.P. 

- MENS SANA 
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Ostatní 

Součást programu:  

Celý program bude tlumočen do znakového jazyka, 
klauni, malování na obličej, tvarování balónků, 
bezplatné testování na HIV, UV lampa, parkour s 
certifikovanými trenénery ENHA, ukázky youtuberingu, 
tandemové kolo 

17:00 – 18:00 hod. – vystoupení Pokáče 

18:00 hod. – zakončení akce 
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Moderátorka Monika Dudová 


