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V Miláně, 8. 11. 2015
Vážený pane řediteli,
dovolte mi osobně poděkovat za spolupráci při realizaci účasti ČR na Všeobecné
světové výstavě EXPO 2015 Milán, která 31. 10. po šesti měsících skončila.
Národní pavilon získal v předvečer posledního dne od BIE (Mezinárodní úřad pro výstavy) a
mezinárodní odborné poroty bronzovou medaili za „architekturu, umístění v krajině a
inovativní technologie“. Na této úrovni byl oceněn v historii světových výstav jen dvakrát –
v Bruselu 1958 a v Ósace 1970, přičemž samostatná Česká republika se podobnému uznání
těší poprvé.
Expozicí prošlo přes dva a půl milionu lidí, což představuje 12% z celkových
jednadvaceti milionů návštěvníků EXPO - v konkurenci sto čtyřiceti čtyř zemí tak do českého
pavilonu přišel každý osmý. Veřejností a médii byl během výstavy ohodnocen jako
nejpohodovější, nejpřátelštější k dětem a druhý nejhezčí v noci. Střešní zahrada byla uznána
vůbec nejhezčí a zvěřinová restaurace třetí nejlepší.
Výše uvedená ocenění ze strany mezinárodních institucí, italských médií a světové
veřejnosti by nebylo lze získat bez podpory partnerů, mezi něž jste se zařadili i vy. Díky nim se
ke státnímu příspěvku ve výši sto třicet milionů korun – tedy historicky nejnižší investici podařilo mojí kanceláři získat dalších sto milionů – tedy historicky nejvyšší částku ze třetích
zdrojů; polovinu v podobě dodávek exponátů, materiálů a služeb a polovinu ve formě přímých
investic.
KGK investovala veškeré tyto prostředky do provozu pavilonu a expozice, do
doprovodných programů (včetně Národního dne 15. 5. a Czechsgiving Day 28. 10.), do nákupu
médií v České a Italské republice a do dalších projektů, které posilovaly naši reputaci na EXPO
2015. V jednacím sále se odehrálo přes padesát prezentací, obchodních jednání, kulturních
akcí a setkání s novináři.
Vážený pane řediteli, ještě jednou Vám děkuji za důvěru, kterou jste projektu, jenž svou
povahou a rozměrem nemá obdobu, dali a deklarovali i v dobách, kdy se jí mému
šestičlennému týmu nedostávalo a byla o to cennější. Vysoké ohodnocení národního pavilonu
proto nepochybně patří i Vám a Vašim spolupracovníkům, jimž mé poděkování, prosím,
tlumočte.
S přátelským pozdravem,

Jiří F. Potužník,
generální komisař

