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TVOŘÍME MAPU MINULOSTI 
PARKU STŘED
HISTORIE PARKU STŘED VE FOTOGRAFII

JAK SE PROMĚŇOVAL PARK V DESETILETÍCH? 
POMOZTE ZNOVU NALÉZT, OBOHATIT A UCHOVAT 

NAŠI SPOLEČNOU HISTORII TOHOTO MÍSTA.

Park u sportovní haly byl vybudován v letech 1971 - 1972. Tehdy se mu říkalo Sadové Náměs�. Na původní 
pojmenování si dnes již málokdo vzpomene. Po roce 1989 začal park postupně chátrat až do dnešní podoby. Nyní, 
po téměř 30 letech, začíná znovu ožívat a nachází si postupně své příznivce. To se podařilo díky úsilí zástupců 
a vedení města, podpoře Nadace Proměny Karla Komárka, ale zejména díky podpoře veřejnos�, ak�vitě místních 
firem a organizací, veřejných inicia�v a jednotlivců.

POMOZTE NÁM OBOHATIT A UCHOVAT NAŠI SPOLEČNOU HISTORII 
TOHOTO MÍSTA PRO BUDOUCÍ GENERACE. JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Najdete ve svých archivech nějaké historické snímky parku? Vzpomenete si na něco mimořádného, co jste v parku 
zažili? Byli jste na park v době jeho největší slávy pyšní? Víte, že se parku říkalo Sadové náměs�? Víte přesně, 
ve kterém roce se přestaly napouštět vodou nádrže a kaskády (to se nám za�m nepodařilo prokazatelně dohledat)? 
Co je pro Vás hlavním symbolem parku, na kterém Vám záleží? Víte o parku nějaké zajímavos�, o kterých by budoucí 
generace měly vědět?

1) Prohledejte archivy a najděte fotografie z parku Střed u sportovní haly 
2) Fotografie okopírujte nebo naskenujte
3) Připojte krátké vzpomínky a zážitky vlastní nebo Vašich rodičů a prarodičů
Nezapomeňte: Uvést své jméno, věk, adresu, kontakt (telefon, případně e-mail) a případně název svého příběhu.

Možnos� odevzdání: 
Parková schránka, kterou naleznete na těchto místech:
Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, Most 
Sportovní hala Most, tř. Budovatelů 112/7
Klub národnostních menšin, tř. Budovatelů 2407, bl. 98/99,

poštou na adresu:
Proměny parku, Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most

e-mailem na adresu:
promeny.parku@mesto-most.cz 

Deset nejlepších prací odměníme zajímavými dárkovými předměty 
statutárního města Mostu, Nadace Proměny Karla Komárka.
Termín odevzdání: Nejpozději do 20. 5. 2018

Čekáme právě na Vaše fotografie a příběh! 

Porota složená ze zástupců Statutárního města Mostu a Nadace Proměny Karla Komárka vybere nejlepší příběhy 
a v červnu vyhlásí vítěze. Z Vašich příspěvků bude sestavena mapa minulos� parku a bude zveřejněna jako výstava.  

VERNISÁŽ VÝSTAVY „MAPA MINULOSTI PARKU STŘED“ SE USKUTEČNÍ DNE 10. 6. 2018 VE 14:00 HODIN  
V PARKU STŘED NA SLAVNOSTI „VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD”

Více informací o znovuzrození parku Střed u sportovní haly se dočtete každý měsíc v Mosteckých listech �štěných 
i on-line, na webových stránkách města www.mesto-most.cz, na Facebooku projektu @promeny.parku.

Statutární město Most a Nadace Poměny Karla Komárka vyhlašují soutěž 
o nejzajímavější vzpomínku s historickou fotografií z parku Střed u sportovní haly


