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Výstavu k oživení centra Plzně můžete navštívit v mázhauzu radnice 
 
Až do čtvrtka 24. října 2013 můžete v mázhauzu plzeňské radnice navštívit právě zahájenou 
výstavu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně „Oživení centrální oblasti Plzně“, která je 
další výzvou k diskuzi o tom, jak by mohlo centrum města v budoucnu vypadat. Kromě 
tradičních výstavních panelů najdete v interiéru výtvarné práce žáků základních škol na 
téma „Centrum města Plzně – tady chci trávit svůj volný čas“, sochu studenta Fakulty 
umění a designu ZČU v Plzni Richarda Švejdy odkazující k dílu Augusta Rodina, imitaci 
předzahrádky včetně slunečníku a tři malované lavičky, na které se můžete posadit 
a zhlédnout video animaci, která se po dobu výstavy bude na obrazovce v mázhauzu střídat 
s pořadem Plzeň v kostce. Mázhauz je přístupný denně od 8 do 18 hodin, vstup je zdarma. 
 
„Začátkem září jsme prostřednictvím Technického úřadu MMP vyhlásili výtvarnou soutěž pro žáky 
základních škol, ve které se sešlo celkem 168 výtvarných děl, z toho dvanáct modelů. Porota 
soutěže pak v každé ze dvou věkových kategorií udělila první až třetí místo, čestná uznání a další 
ceny,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 
 
„Kromě čestných uznání v jednotlivých věkových kategoriích, jsme se rozhodli udělit ještě cenu 
za soubor malovaných laviček Bolevecké ZŠ, Zvláštní cenu poroty za soubor prací dětí školní 
družiny a ZŠ speciální Plzeň a Cenu Galerie Paletka. Velmi nás oslovily práce dětí ze ZŠ speciální 
Plzeň, která poskytuje základy vzdělávání žákům se středním, těžkým a hlubokým mentálním 
postižením a kombinovaným postižením,“ doplňuje předseda poroty, ředitel Základní umělecké 
školy v Jagellonské ulici a zároveň ředitel Galerie Paletka Karel Syka. 
 
 
 
Vyhodnocení výtvarné soutěže 
pro žáky plzeňských ZŠ na téma „Centrum města Plzně – tady chci trávit svůj volný čas“ 
 

1. Věková kategorie (I.–V. třída) 
1. místo Vanda Jičínská, II. A, 2. ZŠ 
2. místo Nelli Jůzová, I. A, 2. ZŠ 
3. místo Klára Hnátová, IV. A, 26. ZŠ 

 
Čestná uznání 
Tereza Dušková, II. B, 2. ZŠ  
Nela Strakošová, I. C, 2. ZŠ 
 

2. Věková kategorie (VI. –IX. třída) 
1. Kateřina Sýkorová, VII. třída, 7. ZŠ 
2. Eliška Vondráčková, IX. A, ZŠ speciální Plzeň 
3. Diana Menzová, VI. A, 28. ZŠ 

 
Čestná uznání 
Petra Gosťová, IX. A, 1. ZŠ  
Lukáš Tomášek, IX. A, 33. ZŠ 
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Zvláštní cena poroty 
za soubor prací dětí školní družiny a ZŠ speciální Plzeň 
 
Čestné uznání 
za soubor malovaných laviček Bolevecké ZŠ v Plzni 
 
Cena Galerie Paletka 

Vratislav Suchý, 9 let, ZŠ speciální Plzeň 
 
 
 
 
Aktuálně připravujeme 

 diskuzi s veřejností ve sněmovním sále plzeňské radnice – 4. 11. 2013 od 16 hodin 
 
 
Více informací najdete na www.ukr.plzen.eu 
 

http://www.ukr.plzen.eu/

