
Veřejná sbírka na vytvoření piazzetty 
před Vrchlického divadlem v Lounech



Kdo jsme a co chceme?
Spolek Sýkora 2020 je sdružením přátel a obdivovatelů díla 

Zdeňka Sýkory. Vznikl v Lounech v červnu roku 2015 s jediným cílem: 

podpořit realizaci piazzetty před lounským divadlem 

s motivem z protipožární opony, která se ztratila při rekonstrukci 

divadla v letech 2001-2003.



Nová piazzetta
Vzhledem k současným požárním předpisům nebyl pro repliku 

bezpečnostní opony důvod. Architekt Josef Pleskot spolu s Lenkou 

Sýkorovou proto přišli s návrhem přenést jedinečnou geometrickou 

kompozici před vstup do divadla. 

„Jde o aplikaci uměleckého díla významného umělce. Tudíž jde o službu 
nejen pro uživatele veřejného prostoru, ale i o službu umělci a jeho dílu.“ 
Josef Pleskot

Spoluautoři návrhu a projektu: Josef Pleskot a Lenka Sýkorová
Projektant: AP ATELIER Josefa Pleskota



Rozmalovaná opona, 1962-3.



Poslední fotografie, na které je vidět opona. Mezi 2001-2003.



Návrh úpravy prostranství před divadlem a vchodu do galerie.



Světelná vizualizace, 2015.



Náklady
Podle předběžného rozpočtu architektonického studia AP ATELIER, které 

bylo v roce 2014 vypracováním studie Městem Louny pověřeno, byly 

náklady na realizaci projektu vyčísleny na:

5 700 000 Kč (včetně DPH)



Jak nás můžete podpořit?
Na realizaci záměru jsme jsme vyhlásili veřejnou finanční sbírku. Celý 

výtěžek spolek předá Městu Louny, které realizaci projektu připravuje.

„Věříme, že vybraná částka bude dostatečně velká pro úspěšnou 
realizaci. Budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek,“ 
Jolana Planičková, předsedkyně Spolku Sýkora 2020.

č. ú. 2800851507/2010  
Další informace: http://www.sykora2020.cz/sbirka/

http://www.sykora2020.cz/sbirka


Proč nás podpořit?
● Příspěvkem na realizaci prokazuje vaše firma svoji společenskou 

odpovědnost.

● Vaše jméno/firmu uvedeme viditelně a na naše náklady na všech 

zamýšlených výstupech spojených s propagací sbírky.

● Váš dar může být při splnění podmínek daných zákonem 

odečten z daní.∗

∗Fyzickým nebo právnickým osobám, které projeví zájem, vystaví spolek Potvrzení o daru nebo Darovací 
smlouvu. 



Podporují nás
Jiří Bartoška
člen Spolku Sýkora 2020

http://www.youtube.com/watch?v=PY5CorSy9b0


Chcete vědět víc?
Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Jolana Planičková
předsedkyně Spolku Sýkora 2020

e-mail: spolek@sykora2020.cz

Tel: 602 685 025 

mailto:spolek@sykora2020.cz


#UmeniNepatriDoSberu

Děkujeme za vaši podporu.

www.sykora2020.cz


