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Chrám apoštola Pavla
Víte, že z původních tří kostelních zvonů zbyl pouze největší 
s vyobrazením Martina Luthera?

Otázka: Jak se jinak nazývá chrám apoštola Pavla?

Úkol: Co je napsáno na bílé kovové ceduli umístěné vpravo 
od hlavního vchodu?

Vila Ignaze Petschka
Víte, že Ignaz Petschek ve své době ekonomicky ovládal 
těžbu hnědého uhlí v polovině Evropy?

Otázka: Jaké je současné využití budovy?

Úkol: Uveďte přesné datum na pamětní desce k uctění 
památky sira W. Churchilla umístěné na fasádě budovy.

Vila Hanse Weinmanna
Víte, že starožitný kamenný krb ve vile údajně pochází přímo 
z antických vykopávek v Pompejích?

Otázka: Jaké je současné využití budovy?

Úkol: V jakých letech zde žila rodina Weinmannových a jaká 
jsou křestní jména rodiny uvedená na pamětní desce na fasádě 
budovy?

Muzeum města Ústí nad Labem
Víte, že budova muzea se stala první budovou v Československu 
připojenou na dálkové vytápění?

Otázka: Jak se jmenuje výstava, kterou v budově muzea 
připravuje společnost Collegium Bohemicum?

Úkol: Napište znění textu na přání k novému roku umístěném 
před budovou muzea.

Severočeské divadlo
Víte, že v květnu 1945 bylo divadlo nazváno „Slovanské divadlo 
Beneše a Stalina“?

Otázka: Jaký je hlavní repertoár divadla?

Úkol: Spočítejte lucerny před hlavním vchodem do divadla.

Mozaika na budově Magistrátu města Ústí nad Labem
Víte, že výjev na mozaice autora Miroslava Houry zobrazuje 
přes sto postav?

Otázka: Jakou památkou je budova Magistrátu města Ústí 
nad Labem?

Úkol: Jací ptáci jsou vyobrazeny na mozaice?

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Víte, že po zásahu leteckých bomb na konci druhé světové 
války trvalo více než deset let, než se věž stabilizovala do 
dnešního stavu?

Otázka: O kolik cm je vychýlená věž kostela?

Úkol: Napište alespoň dvě zajímavosti uvedené na slunečních 
hodinách před kostelem.

Kostel sv. Vojtěcha
Víte, že vyřezávané dveře kostela z počátku 70. let 20. století 
jsou dílem Miroslava Houry?

Otázka: Který stavitel přestavěl kostel s dominikánským 
klášterem v  letech 1715-1730?

Úkol: Napište, jaký nápis je uvedený na dveřích do kostela.

Účast v soutěži
Vyplněný soutěžní arch odevzdejte v Informačním středisku 
města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) nebo 
naskenutejte a zašlete na e-mail info.stredisko@mag-ul.cz
do 3. 5. 2021.

Účastník soutěže uděluje odevzdáním vyplněného soutěžního 
archu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění pořadateli soutěže (Statutární město 
Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, 
IČ: 00081531) jako správci souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů za účelem řádného přihlášení do soutěže, dále za účelem 
předání či doručení výhry v soutěži a za účelem propagace soutěže 
a výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 5 dní od ukončení soutěže.

Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje 
budou zpracovávány systematicky. Tento souhlas uděluje účastník 
soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže byly poskytnuty informace 
dle článku 13 GDPR (tj. soutěžící má v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu se zpracováním 
osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě 
takového souhlasu, (ii) přístup k osobnímu údaji, opravu osobního 
údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobní-
ho údaje, (iii) přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky 
proti zpracování osobního údaje, kterou je možné vznést u pořa-
datele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů, (vi) a případně další práva založená právními předpisy 
upravujícími problematiku ochrany osobních údajů). Bližší informace 
jsou k dispozici na stránkách pořadatele www.usti-nad-labem.cz/
� les/informacni-memorandum-gdpr.pdf.
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