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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Když se dětí zeptáte, co by si přály zlepšit na své škole a jejím okolí, řeknou to. A zpracují 

si na to projekt s rozpočtem! 

Městec Králové, 21. ledna 2019 – Náš školní park. To je nápad žáků ZŠ Městec Králové, 

který zvítězil v závěru velkého Dne D. Projekty žáci zpracovaly celkem čtyři. Vítězný projekt 

si získal velkou přízeň, celé dvě třetiny hlasů poroty, a to svým pečlivým zpracováním, kde 

bylo myšleno na vše. V sále zdejšího kina Biásek jej představily dvě mladé slečny, Denisa 

Vosáhlová a Natálie Vantrubová. Na druhém místě se umístil projekt Rekonstrukce altánu, 

kterému porota udělila jednu třetinu hlasů. Až třetím se stal projekt Sportovní vybavení, 

jenž získal největší podporu při hlasování veřejnosti, následovaný posledním projektem 

Pódium. Vítězný projekt podpoří město Městec Králové částkou 20 000 korun na realizaci. 

Den D tak ukázal, že první příčka po veřejném hlasování ještě neznamená celkové vítězství. 

Stále je šance. Projekty Pódium a Náš školní park pak svědčily o tom, že žáci mají chuť 

nejen zlepšovat svou školu, ale podílet se i na veřejném prostoru. A z toho máme radost! 

Ve středu 21. ledna proběhlo v městském kině Biásek velké finále zdejšího pilotního projektu 

Lepší místo ve škole Městec Králové, při kterém se potkaly tři třídy zdejší základní školy 

a čtyři týmy z jejich řad prezentovaly před nezávislou pětičlennou porotou tvořenou zástupci 

města, starostou Milanem Pavlíkem a radní Romanou Tůmovou, zástupci školy, ředitelem 

Petrem Novákem a učitelkou Lucií Čimerovou, a zástupkyní Lepšího místa, Lucií Kolkovou. 

Děti při svých prezentacích ukázaly, že jim není lhostejné, jak vypadá škola, ve které se učí 

a tráví čas, ale ani to, jak vypadá město, ve kterém žijí. Odvahu poprat se s trémou, mluvit do 

mikrofonu a prezentovat před více jak 80 členným publikem velmi kladně ocenila i porota. 

Některé výkony prezentujících byly opravdu vydařené, k čemuž svým dílem přispěla právě 

paní učitelka Čimerová, jež byla patronkou projektu, celou dobu motivovala a pobízela žáky 

do práce, vedla je a pomáhala jim se připravit na prezentování. Poslední generálka se poctivě 

stihla ještě toho rána od 7 hod, než se šlo prezentovat na ostro. 

“Děkuji především dětem, že se s vervou zapojily do projektu a daly mu obrovskou sílu 

a energii. Jejich aktivita a jiný pohled na veřejný prostor a školu je velkým přínosem nejen pro 

pana ředitele, ale i samotné občany a pana starostu. Děkuji především panu řediteli Petru 

Novákovi za odvahu a podporu myšlenky zlepšit prostředí školy a jejího okolí skrze děti.” 

vyjádřila svůj dík a radost z projektu Lucie Kolková z Lepšího místa. 

Pan ředitel a místostarosta v jedné osobě, Petr Novák, k projektu uvedl: “Opravdu mě 

překvapila kvalita zpracovaných projektů i kolik přišlo nápadů. Bylo jich skoro 50. Zpočátku 

jsem nevěděl, co od projektu očekávat. Bylo to pro nás úplně nové. Teď ale přínos vidím jasně, 

a to v tom, že se děti přestaly dívat jen na školu, ale sledují okolí a školu jako celek. Tráví tam 

přes pracovní týden většinu svého času a to prostředí a život, který žijí ve škole, hrají velkou 

roli.” Závěrem pak mnohé potěšil slovy: “Chci říct, že to, co jsme tady viděli, bylo inspirativní. 

Víc hlav víc ví. A to, že dnes některé projekty nezvítězily, neznamená, že nebudou realizovány.” 

Za město pak poděkoval pan starosta Milan Pavlík a navázal slovy: “Děkuji Vám nejen za ty 

dnešní čtyři projekty, ale za všechny nápady. Nic z toho nezapadne, protože když mládež nebo 

veřejnost řekne, tohle by nás zajímalo, tohle považujeme za aktuální a smysluplné, je snazší 

proto něco udělat.”  
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Projekt Lepší místo ve škole Městec Králové tímto ještě nekončí. Během 2. pololetí školního 

roku se začne vítězný nápad realizovat a následně bude slavnostně předán k užívání jak 

žákům, tak občanům Městce Králové. A kdo ví, jaká bude budoucnost ostatních tří projektů, 

které soutěžily. 

 

Sledujte: 

www.lepsimisto.cz  

https://www.facebook.com/lepsimisto/  

Kontakt: 

Petr Steklý 

petr.stekly@lepsimisto.cz  

608 123 013 

Přílohy: fotografie (archiv Lepšího místa) 
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