Nemoc reklam
Ústí nad Labem je zahlceno nevkusnými a zbytečnými reklamami. Rozhodly jsme
se, že se s tím pokusíme něco udělat a ukázat lidem, že takto to být nemusí!
Jsme studentky grafického designu – tento obor se věnuje také estetice
a ergonomii informačního toku. Kultivaci veřejného prostoru, ve kterém se
denně pohybujeme, vnímáme jako naši zodpovědnost a jisté poslání. Zároveň
bychom chtěly ukázat, že kvalitní a úsporná reklama může být i účinnější.
Jaký je váš názor? Ozvěte se! Pokud máte konkrétní podezření či stížnost na
nelegálně umístěnou reklamu, stavební úřad či město je povinno se vaším podnětem zabývat. Nechte svůj hlas zaznít a pomozte Ústí získat podobu, kterou si
zaslouží!
PERNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ
Na cestě za změnou ústecké situace jsme se setkaly s primátorkou Věrou Nechybovou, jejím druhým náměstkem Pavlem Dufkem, vedoucí Informačního střediska a koordinátorkou projektu Zdravé město Hanou Slawischovou i s hlavním
městským architektem Vladimírem Charvátem a městským architektem
Martinem Pospíšilem.
Právě oba architekti spolu s místostarostou Ústí nad Labem Karlem Karikou
projevili nejvíce zájmu o zlepšení nynějšího stavu.Vstřícnou a laskavou snahou
pana Kariky jsme získaly perfektní výstavní prostory v obchodním centru Forum.
Muzeum města Ústí nad Labem nám ochotně a s důvěrou zapůjčilo roll-upy, díky
kterým mohla být v červnu 2016 realizována výstava našeho projektu. Podporu
nám dále vyjádřila i členka městského zastupitelstva Jana Bohuňková a architekt
Jan Hrouda.
V minulosti již proběhl pokus o stanovení pravidel pro umíst’ování reklam v Ústí
nad Labem, jehož součástí bylo vytvoření Manuálu pro regulaci reklamy. Tato snaha
však nebyla úspěšná. Situace je komplikována mimo jiné tím, že leckteré budovy
zahlcené reklamou jsou v soukromém vlastnictví. I přesto má magistrát města
k dispozici metody, jak tuto situaci změnit.
Změnit tak vážnou situaci není snadné.Věříme však, že je v našich silách rozpohybovat alespoň některé mechanizmy vedoucí ke zlepšení, přinejmenším vyvoláním
veřejné diskuze, která znejistí pozici obhájců současného stavu. A právě proto zakládáme internetové stránky a pořádáme výstavu. Budeme rády, pokud se k našemu
záměru připojíte.

