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První město v České republice hostí v těchto dnech finále The LivCom Awards 
 
Jako první město v České republice hostí Plzeň od 8. do 12. října 2009 finále 
třináctého ročníku prestižní mezinárodní soutěže The International Awards for 
Liveable Communities, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života 
a životnímu prostředí v obcích. V rámci soutěže, konající se již od roku 1997, se 
hodnotí především přístup k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, kterými 
jsou tvorba krajiny, péče o dědictví, ekologicky citlivá praxe, udržitelnost 
komunity a plánování budoucnosti. 
 
Do plzeňského finále soutěže postoupilo v soutěži měst celkem třicet šest delegací, 
z nichž třicet jedna do Plzně skutečně přijede. Zastoupeny jsou státy jako Kanada, Velká 
Británie, Rakousko, Austrálie, Maďarsko, Polsko, USA, Čína, Jižní Korea, Spojené arabské 
emiráty nebo Saudská Arábie. Osm měst je z České republiky. Oproti předchozímu 
ročníku, kdy v čínském Dongguanu soutěžila Plzeň, Kladno a Chrudim, se jejich počet 
více než zdvojnásobil. Finálového klání se zúčastní Bolatice, Jaroměř, Říčany, Chrudim, 
Jihlava, Mladá Boleslav, Tábor a Kladno. 
 
Finále soutěže, kdy zástupci jednotlivých měst představují mezinárodní porotě své 
ekologické projekty, trvá pět dní a vyvrcholí slavnostním předáním cen v průběhu 
závěrečného večera. Dění z finále se v aktuálním čase přenáší i na internet, takže je 
možné sledovat jej odkudkoliv na světě. Soutěž doprovází výstava měst a projektů 
a seminář OSN. 
 
Město Plzeň se v minulosti zúčastnilo soutěže již čtyřikrát, vždy s významným úspěchem. 
Naposledy to bylo vloni za projekt zlepšení kvality vody Boleveckého rybníka. Získaná 
ocenění byla jedním z podnětů k oslovení Plzně organizačním výborem stát se 
hostitelským městem soutěže. Plzeň tak získala příležitost představit se světu jako 
příjemné a pohostinné místo pro setkávání a výměny zkušeností na konferencích 
a kongresech a zároveň jako město s unikátními historickými památkami, bohatým 
kulturním využitím a širokou možností vzdělávání. 
 
Na co se můžete těšit? 

• Od 9. do 11. října 2009 můžete osobně v Congress Centre Parkhotel Pilsen nebo 
prostřednictvím internetu zhlédnout soutěžní prezentace měst a projektů. V pátek 
9. října a v sobotu 10. října probíhají prezentace ve třech sálech najednou od 
8:30 do 17:30 hodin, v neděli 11. října od 8:30 do 15:00 hodin. K losování 
konkrétního pořadí prezentujících dojde až 8. října večer (více zde). 
Komunikačním jazykem soutěže je angličtina. K účasti není nutná žádná 
registrace. 

• 12. října 2009 jste vítáni na semináři OSN, který shrne poznatky z úspěšných 
projektů třináctého ročníku soutěže The LivCom Awards. Seminář OSN začíná v 
9:00 a potrvá do 12:00 hodin. Jako jediný bude tlumočen do češtiny. K účasti 
není nutná žádná registrace. 

• 8. až 12. října 2009 bude v Congress Centre Parkhotel Pilsen připravena výstava 
„Města a projekty z oblasti životního prostředí ve finále soutěže The LivCom 
Awards 2009“ s vernisáží 8. října v 18 hodin. 

• Od 29. září do 23. října 2009 můžete navštívit výstavu „Historie a současnost The 
LivCom Awards“ v mázhausu plzeňské radnice. Vernisáž se uskuteční 29. září v 17 
hodin. 
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Partneři třináctého ročníku The LivCom Awards 
Generální partneři: 
Plzeňský kraj: www.kr-plzensky.cz 
Congress Centre Parkhotel Pilsen: www.parkhotel-czech.eu 
 
Hlavní partneři: 
Plzeňská teplárenská a.s.: www.pltep.cz 
Vodárna Plzeň a.s.: www.vodarna.cz 
Plzeňský Prazdroj a.s.: www.prazdroj.cz 
 
Partneři: 
ZAT a.s. : www.zat.cz 
ELIOD servis, s.r.o.: www.eliodservis.cz 
Metrostav a.s.: www.metrostav.cz 
Avers, s. r. o.: www.avers.cz 
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group: www.koop.cz 
BOHEMIA SEKT, a. s.: www.bohemiasekt.cz 
IBM Česká republika: www.ibm.com 
 
Mediální partneři: 
MF Dnes 
Český rozhlas 
Český rozhlas Plzeň 
R1ZAK 
Moderní obec 
Národní síť zdravých měst 
 
Spolupořadatelé: 
Město Plzeň 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
Nadace 700 let města Plzně 
 
Kontakt pro novináře: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Ing. Kateřina Juríková, 
tel.: 724 843 814 nebo 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu, www.livcom2009.cz 
a http://ukr.plzen.eu 
 


