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vení s míchanými nápoji, zajisté proto, 
že nápoje míchali mistři SR v této gast-
ronomické disciplíně. Po ohňostroji a pe-
čených prasátkách se okolo půlnoci roze-
šli i ostatní účastníci s přáním, aby brzy 
přišlo dvacáté výročí a aby období do té 
doby bylo naplněno množstvím kvalit-
ních nových svítidel AMI, úspěšně umís-
těných na trhu EU.

EŠ

Festival moderní a současné architek-
tury Architecture Week se po loňském 
úspěšném startu připravuje na svůj dru-
hý ročník, který organizátor, společnost 
Czech Architecture Week s. r. o., stano-
vil na týden od 29. září do 5. října 2008. 
Podobně jako v loňském roce, bude mít 
i letos festival za úkol přiblížit odborné 
i laické veřejnosti a všem zájemcům čes-
kou a světovou moderní a současnou ar-
chitekturu. Využívá přitom mnoho pouta-
vých forem prezentace: výstavy, přednášky, 
semináře, exkurze, dny otevřených dveří, 
promítání tematických filmů, společenská 
setkání, koktejly, vernisáže i workshopy.

Loňského ročníku se celkem zúčastni-
lo 65 společností a 69 architektů ze dva-
nácti států v celkem 56 různých akcích. 
Na festivalu se akreditovalo 53 publicis-
tů a novinářů. V rámci Architecture Week 
2007 se uskutečnilo jedenáct výstav, osm 
přednášek, sedm dnů otevřených dve-
ří, bylo promítnuto sedm filmů o archi-
tektuře, realizováno bylo pět prezentací, 
čtyři společenské večírky, tři konference, 
tři soutěže, dvě tiskové konference, je-
den seminář, jedna debata, jedna exkur-
ze, jeden koncert a jeden workshop. Pro-
vozován byl jeden obchod s odbornou 
literaturou.

Organizátoři věří, že druhý ročník fes-
tivalu Architecture Week 2008 bude ješ-

tě větší než ten loňský, že se ho zúčastní 
více společností, architektonických stu-
dií a architektů. Generálním partnerem 
letošního festivalu Architecture Week 
2008 se stala společnost Raiffeisen Lea-
sing Real Estate. Záštitu nadcházejícímu 

ročníku již poskytlo Ministerstvo průmys-
lu a obchodu ČR, Nadace české architek-
tury, Česká komora architektů a Obec ar-
chitektů ČR.

Zájem o pořádání národních dnů ar-
chitektury, které měly loni u návštěvní-
ků velký ohlas, projevila již velvyslanec-
tví a kulturní instituty Nizozemí, Itálie, 
Francie a Slovenska, organizátoři jednají 
o dni skandinávské a dni německé archi-
tektury a připravuje se také druhý ročník 
výstavy Arch Works 2008. Celý festival 
by měl být rozšířen i do dalších českých 
a moravských měst. 

Festival Architecture Week 2008 bude 
rovněž úzce spolupracovat s ABF – Na-
dací pro rozvoj architektury a stavitelství, 
která pořádá každoroční soutěž a výsta-
vu Stavba roku, a Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví, organizátorem Dne architek-
tury a stavitelství.

Také letos bude k festivalu Architectu-
re Week vydán průvodce s plánkem a pro-
gramem jednotlivých akcí a katalog festi-
valu s informacemi z oboru architektury, 
stavitelství a developmentu.

Další informace o festivalu moder-
ní a současné architektury Architecture 
Week 2008 naleznete na www.architectu-
reweek.cz

Mgr. Helga Hrabincová

Příprava druhého ročníku Architecture Week

Obr. 1. Interiér nového autobusového nádraží 
v Hradci Králové před jeho dokončením. 
Autorem projektu je architektonický atelier 
Ing. arch. Patrik Kotas – Atelier designu a archi-
tektury (foto Ing. Jana Kotková, květen 2008)

Dne 22. května 2008 se v prostorách 
společnosti AMI spol. s r. o. v Nových 
Zámcích konala neformální oslava při 
příležitosti patnáctého jubilea firmy. Pří-
tomno bylo více než 150 oslavujících, 
pozváni byli mnozí významní hosté ze 
společenského a politického života SR, 
představitelé největších dodavatelských 

AMI Nové Zámky oslavila ��. výročí
a odběratelských firem a celé osazenstvo 
společnosti AMI. Projevy přednesli, kro-
mě ředitele společnosti AMI – M. Hrdlí-
ka, prof. M. Belica – předseda VUC Nit-
ra, doc. P. Mihók – předseda SOPK, prof. 
A. Smola – předseda SSTS, G. Pischinger 
– primátor města Nové Zámky, J. Wozni-
ak – předseda představenstva ELMEGA 
Warszava. Po slavnostních projevech, ve 
kterých byly vzpomenuty začátky pod-
nikání a milníky budování společnosti 
AMI, jakož i její působení v oblasti svě-
telné techniky na Slovensku, si účastníci 
setkání prohlédli výrobní prostory, přede-
vším lisovnu a práškovou lakovnu.

Po oficiální části se konala vlastní 
oslava, atmosféru dotvářel zpěvák Robo 
Opatovský, cikánská hudba Končekov-
ci z Martina, instrumentalista F. Pásztó,  
akci vtipně moderoval Š. Hruštinec. Pro 
účastníky oslavy byly připravené mno-
hé atrakce, které potěšily všechny lidské 
smysly… Největší úspěch mělo občerst-

Obr. 1. Ředitel firmy Milan Hrdlík se zdraví 
s hosty

Obr. 2. Prohlídka výrobních prostorů 


