Tisková zpráva:

Oko nad Prahou v Budějovickém Budvaru
České Budějovice, 18. října – Díky dlouhodobé spolupráci pivovaru Budějovický Budvar,
n.p. a Národní knihovny České republiky se v jižních Čechách uskuteční další unikátní
výstava. Po úspěšné putovní výstavě „Půvaby a tajemství klementinských rukopisů z
13.-14. století“, která představila vzácné středověké rukopisy v Nových Hradech a Českém
Krumlově, bude dnes v 17:00 slavnostní vernisáží zahájena výstava „Oko nad Prahou“.
Expozice bude umístěna přímo v areálu pivovaru – ve vestibulu Návštěvnického centra.
Prostor Návštěvnického centra Budějovického Budvaru je pro uspořádání výstavy moderní
architektury velmi vhodný – budova se supermoderním interiérem byla otevřena v roce 2005.
Návštěvnickým centrem projde každoročně kolem 40 000 turistů z domova i ze zahraničí.
Výstava „Oko nad Prahou“ představí výsledky mezinárodní architektonické soutěže na
novou budovu Národní knihovny České republiky. Návštěvníci budou moci shlédnout nejen
vítězný projekt architekta Jana Kaplického a jeho týmu z britské kanceláře Future Systems,
ale i návrhy dalších sedmi finalistů. Návštěvníci tak budou moci na základě představených
modelů a doprovodné dokumentace porovnat návrhy osmi architektonických týmů z Evropy a
Spojených států. Chybět nebude ani rozměrný model Letenské pláně, jenž sloužil porotě
jako pomůcka při hodnocení soutěžních návrhů. A co je důležité, návštěvník si zde za
symbolickou cenu může zakoupit v elektronické podobě katalog všech 355 hodnocených
návrhů mezinárodní architektonické soutěže.
Díky výstavě uspořádané Národní knihovnou ČR a jejím generálním partnerem, národním
podnikem Budějovický Budvar, jsou České Budějovice prvním městem po Praze, které
knihovnu vyprojektovanou Janem Kaplickým představí. „Jsme rádi, že díky našemu
partnerství s Národní knihovou zavítala tato výstava do Českých Budějovic. O realizaci
této výstavy jsme rozhodli již počátkem tohoto roku, ještě před vyhlášením výsledků
soutěže. Vestibul Návštěvnického centra je pro takovou výstavu, na rozdíl třeba od
výstavy historických rukopisů, velmi vhodný,“ říká Petr Samec, PR manažer
Budějovického Budvaru n.p. a dodává: „Projekt nové budovy Národní knihovny České
republiky vzbuzuje v posledních dnech velkou pozornost, a proto jsme rádi, že si
obyvatelé jižních Čech budou moci díky této výstavě udělat vlastní názor.“
Mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nové budovy vyhlásila Národní knihovna ČR
16. května 2006 a její vítěz byl vyhlášen letos 2. března. Následující výstavu v Galerii
Klementinum, která prezentovala všech 355 soutěžních návrhů, zhlédlo za dva měsíce 33
093 návštěvníků.
Výstava Oko nad Prahou bude probíhat od 19. října do 25. listopadu v prostorách
Návštěvnického centra Budějovického Budvaru, denně od 10 do 17 hod, vstup zdarma.
- KONEC Budějovický Budvar, národní podnik
Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v
České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemích všech světadílů.
V roce 2006 zvýšil Budějovický Budvar výstav piva o 5% a dosáhl objemu 1 152 000 hektolitrů. Hrubý
zisk pivovaru se meziročně zvýšil o 15 % na celkových 267,2 milionů Kč. Budějovický Budvar, n.p.

neustává ve zkvalitňování svých výrobních kapacit. Od roku 1991 investoval do modernizace a
rozvoje asi 3 miliardy Kč.
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