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PLZEŇ Rekordně vysoký počet sta-
veb přihlásili lidé i organizace do
letošního 8. ročníku soutěže Stav-
ba roku Plzeňského kraje. A to i
přes krizi ve stavebnictví.

Mezi nominovanými nechybí
ani plzeňské kašny, jejichž vzhled
vyvolává bouřlivé reakce.

Už 25. května se veřejnost do-
zví, které z nominovaných vybrala
odborná porota za vítěze.

„Cílem soutěže je seznámit od-
bornou i laickou veřejnost s úrovní
architektury a stavitelství v Plzeň-
ském kraji v roce 2010,“ řekla Mar-
tina Kurfirstová, mluvčí agentury
Dominik centrum, která akci orga-
nizuje.

V letošním roce organizátoři
očekávali pokles přihlášek, ale stal
se pravý opak. „Čtyřiačtyřicet při-
hlášených staveb je historicky nej-
více a navíc vzhledem k ekonomic-
ké situaci ve stavebnictví je to pře-
kvapení,“ vysvětlila Kurfirstová.

V kategorii novostaveb jsou při-
hlášeny například administrativní
budova u Hamburku, sídlo společ-

nosti Fortis, společenské centrum
v Plzni-Skvrňanech nebo bytový
dům v Borském parku.

„V soutěži Stavba roku Plzeňské-
ho kraje nejde jen o klání architek-
tů, investorů a zhotovitelů staveb,
ale také o vyjádření podpory
všem, kteří - i přes útlum v oboru -
staví a rekonstruují,“ dodal Milan
Chovanec, hejtman Plzeňského
kraje.

O titul se uchází i nemocniční
budovy - pavilon onkologie FN v
Plzni a chirurgie v Privamedu.

Soutěž je tradičně vyhlašována
v pěti kategoriích - novostavby bu-
dov, rekonstrukce budov, doprav-
ní a inženýrské stavby, sportovní a
volnočasové stavby, veřejná pro-
stranství (parky, náměstí, návsi).

Loňskými vítězi v kategoriích
volnočasové stavby, rekonstrukce
a novostavby byly Rozhledna na
Sedle, Muzeum loutek na náměstí
Republiky a administrativní budo-
va s jídelnou v Plzni-Losiné.

Mezi stavbami pro volný čas
jsou na ocenění navrženy nový

kdyňský akvapark a koupaliště v
Plasích.

O titul dopravní a inženýrské
stavby regionu bojuje šest projek-
tů, například protipovodňová opat-
ření v Plzni na Roudné, plzeňská
silnice K Dráze - Jasmínová a blok
na spalování biomasy v Plzeňské
teplárenské. Mezi šesti sportovní-
mi a volnočasovými stavbami je
rozhledna v Chanovicích, centrum
vodní zábavy v Kdyni, pavilon pro
hrošíky a gepardy v zoo a koupališ-
tě Plasy. V kategorii veřejná pro-
stranství bude posuzováno pět sta-
veb, například náměstí v Dobřa-
nech, plzeňské kašny, Tylovo ná-
břeží v Klatovech a Mlýnská strou-
ha, tedy sadový okruh historické-
ho jádra Plzně.

Soutěž vyhlašují Plzeňský kraj a
město Plzeň.

Martina Němcová, Aleš Tolar
iDNES.cz

Ve středu 25. května už bude zřejmé, které z domů, parků, lázeňských budov
i rekonstruovaných kostelů se budou pyšnit titulem Stavba roku Plzeňského kraje
za rok 2010. Letos je - navzdory krizi - přihlášených rekordních 44 staveb.

Ve francouzském
stylu Ucelenou kolekci
dioptrických i slunečních
brýlí od francouzské
firmy LaFont si prohlédli
i vyzkoušeli zájemci
v plzeňském obchodě
OPTICZ. Součástí akce
byla ukázka oděvů
přední české návrhářky
Evy Beránkové.

3x Foto: Vladimír Křivka

Svátek fandů rocku
Úterní večer zaduněl v

plzeňské ČEZ Areně
rockovými tóny. Deset

tisíc diváků si nenechalo
ujít koncert Kabátu v čele

se zpěvákem Pepou
Vojtkem.

Foto: Martin Štěrba

Galerii všech nominovaných staveb
si prohlédněte na webu plzen.idnes.cz

Sport a volný čas
Dvorek
Klatovy

Sport a volný čas
Dům pohádek

Plzeň

Inženýrské stavby
Kotelna na
biomasu Plzeňské
teplárenské
Plzeň

Rekonstrukce
Kostel
obec Žihobce

O tituly se utkají
kašny, domy
i spalovna biomasy

Jsme líní? Ano, jsme! Ježiši Kriste,
my jsme ale líní! Třeba zrovna já
jsem tak líný, že u počítače sedím už
asi dvě hodiny a teprve teď jsem za-
čal psát! Proklatě! Měl bych se se-
bou něco začít dělat! Anebo si sko-
čím do lednice pro kus balkánského
sýra a nějaké rajče a pustím si další
díl Chucka? Kdoví. Teď mám totiž
důležitější povinnost, informovat
lidstvo o tom, jak jsme strašně líní!
Ale neberte mě špatně. Já si nemys-
lím, že náctiletí jsou líní. Teda vlast-
ně myslím, ale nemyslím si, že jsou
líní JEN oni. My všichni jsme líní.
Teď ruku na srdce, kdo z vás už
dnes udělal něco pro své zdraví?
Kdo dobrovolně udělal jen tak něco
pro někoho jiného? Cha! Určitě by
se váš celkový počet dal spočítat na
prstech jedné ruky velmi nešikovné-
ho, leč vytrvalého truhláře. A vy, kte-
ří jste tak líní, že už celý den nedělá-
te nic jiného, než že čtete v novi-
nách články o líných lidech, vy to
chcete hodit na mladší generaci,
opravdu? Tak si vzpomeňte na má
slova: Vy jste pro nás vzory. Všech-
no, co umíme a děláme, jsme se nau-
čili od vás. A tím myslím i lhaní, pod-
vádění, a v neposlední řadě BÝT
LÍNÝ. Howgh. Petr Brožovský

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

Novostavby
Radnice
Holýšov

Rekonstrukce
Kostel

Ostrov u Stříbra

Novostavby
Budova léčebných lázní
Konstantinovy Lázně

Rekonstrukce
Dům klidného stáří
Žinkovy

Sport a volný čas
Koupaliště
Plasy

Novostavby
Administrativní budova
u Hamburku
Plzeň

plzen.idnes.czVeřejná prostranství
Tylovo nábřeží
Klatovy

Veřejná prostranství
Kašny na nám. Republiky
Plzeň

Inženýrské stavby
Pěší zóna
Martinská ulice Plzeň

Vaším objektivem Fotografie, které pořídili čtenáři a umístili na server Rajce.net do sekce Moje fotozprávy

Novostavby
Rodinný dům
Česká Bříza

Studenti píší noviny
Vy to chcete
hodit na mladší!?

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:

kolegu / kolegyni na pozici

inzertní poradce - senior

Vaším hlavním úkolem bude: prodej tištěné
inzerce do deníků MF DNES a Lidové noviny,
kontakt s klienty, plnění obchodního plánu.

Místo výkonu práce: Plzeň

Očekáváme: orientaci na zákazníka, porozumění
jeho potřebám, cit pro obchod, předchozí praxi na
obdobné pozici, samostatnost a iniciativu, ochotu
pravidelně cestovat v rámci regionu, znalost
Plzeňska výhodou. Vlastní automobil podmínkou.

Nabízíme: samostatnou práci orientovanou na
výsledek, reálnou perspektivu kariérního růstu,
provize bez omezení, notebook, mobilní telefon,
zázemí stabilní mediální skupiny, zaměstnanecké
benefity (více na www.mafra.cz, odkaz Kariéra).

Kontaktní osoba: Renata Poláková,
e-mail: renata.polakova@msmafra.lmcg2.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na adresu:

MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.


