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Vážený pane architekte,
j eště to máme všichni v čerstvé paměti, a
zp ůsobem na soutěži a hodnocení podíleli,

proto než vyprchají dojmy i emoce, bych Vám chtěl Já osobně a všichni zlíňáci, kteří se nějakým
velmi poděkovat za to, že jste vůbec účast v porotě přijal , za to, jakým způsobem, doslova s osobním nasazením jste posuzovali , diskutovali , jak Vám evidentně nebyl lhostejný osud našeho krásného, ale komplikovaného města . Chci říct , že
pro mě osobně byly možná větším přínosem Vaše myšlenky- komentáře, poznámky, glosy nejen k problematice soutěže , ale Zlína, jeho urbanismu a architektury obecně , než některé soutěžní studie. Díky za dva krásné, nabité, vyčerpávající a smysluplné dny. Kvůli takovým okamžikům
je i ta úředničina snesitelná.
Věřím, že i Vám se ve Zlíně líbilo, že se výsledky naší společné práce aspoň trochu odrazí na tváři města a těšíme se zase někdy při podobné
p říl ežitosti nashledanou.
Pavel Novák

Vážený pane architekte Nováku ,
jsem rád , že soutěž proběhla ve velmi příjemné a otevřené atmosféře , že se porota jednoznačně shodla na pořadí oceněných návrhů a- ač se
o "na první pohled" zpočátku nezdálo -věřím , že dva jednoznačně a přesvědčivě artikulované úhly pohledu obou v ítězných autorů a diskuse
z tě chto dvou systémů architektonického uvažování vzešlá budou přínosem pro další utváření Vašeho města. V tomto Vám přeji hodně úspěchů
a děkuji za důvěru při práci poroty.
Petr

Pelčák

Moc děkuji za slova uznání, která mě velmi potěšila. Mohu pouze konstatovat, že z mého pohledu je hodnota oněch dvou dnů stejná.
Spolu s Vámi věřím, že pro Zlín budou výsledky soutěže přínosem. Zároveň bych rád řekl , že si velice vážím nasazení, se kterým ty a tví spolupracovníci děláte svoji práci. To se vždy nevidí. Moc držím palce a těším se na případnou další spolupráci.
Radek

Kolařík

