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Spolek Pěstuj prostor pokračuje v druhém roce své samostatné činnosti.
Bez zvýšené grantové podpory typické pro rok 2015 (kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury) hledá udržitelný model financování
projektů. Městská plovárna dočasně funguje i v nízkorozpočtové variantě a práci z minulých let zúročuje v podobě zájmu externích organizací
o pořádání vlastních plovárenských akcí. V rámci Otevřené výzvy Pěstuj prostor spolek poprvé rozděluje prostředky přímo od města Plzně
a zároveň rozvíjí užší spolupráci s městskými obvody, které se finančně
podílejí i na realizaci projektů z negrantové kategorie. Pozitivní odezvu
mají již tradiční kulturní akce situované na proměněných místech (např.
komunitní Festival světla u Pramenů na Roudné) a vzdělávací akce jako
Otevřený think tank architektů nebo přednáškové cykly (Dialogy o architektuře a Post-industriál). Na industriální stavby je zaměřen i Den architektury. Plzeňský architektonický manuál (PAM) se rozšiřuje o 4 stezky
s více než 100 objekty. I v roce 2016 pokračuje spolupráce na participačních projektech s městskými obvody Plzeň 1, Plzeň 2–Slovany a Plzeň
3, jež ukazují veřejnosti vstřícnou tvář městského plánování. V rámci nich
spolek spoluorganizuje tři architektonické soutěže.
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Projekty
v souladu se západoevropským směřováním hledáme alternativu ke
stávajícímu modelu rozvoje a údržby veřejného prostoru, nacházíme
skryté zdroje v zapojení komunity, stavíme projekty na mnohočetném partnerství a úspěšně pěstujeme vztah veřejnosti k vystavěnému i přírodnímu prostředí

Cílem projektu Pěstuj prostor je zapojovat veřejnost do péče o rozvoj
veřejného prostoru a města a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury,
urbanismu a umění. Toho dociluje prostřednictvím komplexního souboru projektů, který postupně vzniká od r. 2012. (Původně jako součást
spol. Plzeň 2015, o. p. s., od konce r. 2014 pod samostatným spolkem).
Projekty se dělí do třech hlavních proudů
1.

PARTICIPACE – Otevřená výzva Pěstuj prostor, spolupráce s městy na zapojování veřejnosti do participačních projektů

2.

VZDĚLÁVÁNÍ – přednáškové cykly, Den architektury Plzeň, architektonicko-urbanistické vycházky, Zelená mapa Plzně, Plzeňský
architektonický manuál, výstavy

3.

REALIZACE – mezinárodní workcampy, workshopy, realizace ponětů z otevřené výzvy, Městská plovárna Plzeň, Prameny na Roudné ad.
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Otevřená výzva Pěstuj
prostor
projekty Kollárka jinak nebo Lavička ve vnitrobloku Lukavická
iniciovaly nové sousedské vztahy, Protivzdušná obrana Plzně
a pokračování projektu Křížky a vetřelci zase rozšířilo povědomí o důležitých monumentech veřejného prostoru

4. ročník Otevřené výzvy
Pěstuj prostor
4. ročník výzvy byl vyhlášen v prosinci
2015 s uzávěrkou přihlášek do 29. 2.
2016. V průběhu ledna a února 2016
měli zájemci možnost osobní konzultační podpory. Ve výzvě se sešlo 43
podnětů a žádostí, z toho 33 v negrantové kategorii Mám nápad a pomůžu
s ním, 7 v grantové kategorii Chci
pěstovat veřejný prostor a 3 žádosti
o udržitelnost projektů z minulých let.
více informací:
http://pestujprostor.plzne.cz/
vysledky-otevrene-vyzvy-pestujprostor-2015-2016
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odborná porota ve složení:

kategorie Chci pěstovat veřejný prostor

• Tomáš Král – za oblast architektury

• Protivzdušná obrana Plzně (Asociace recentní archeologie, z. s.)

• Vojtěch Černý – za oblast komunitních
projektů

• Oáza – čtecí koutek (Lenka Ťoupalová)

• Petr Matoušek (UK) – za oblast sociologie

• Kollárka jinak! (Jana Eismanová)

• Irena Langová – za ÚKRMP

• Domek strážce Kopeckého pramene (Pod Zelenou Horou, z. s.)
• Obnova křížku ve Štefánikově ulici (Martin Votava)

• Hana Hrdličková – za SVSMP

kategorie Žádosti o udržitelnost

• Petr Šimon – za Plzeň 2015

• Pokračování projektu Křížky a vetřelci (Aleš Hejna)

• Rudolf Samohejl – za oblast umění ve
veřejném prostoru (z vážných důvo-

• Zahrada 2.0 aneb Ukaž co v tobě klíčí (Ondřej Brzický)

dů z účasti na hodnotícím zasedání
omluven)

vybrala k podpoře následující projekty:

a dále poskytla zpětnou vazbu všem podnětům z negrantové kategorie
Mám nápad a pomůžu s ním.
V tomto roce věnovalo město Plzeň na grantovou kategorii 300 000
Kč ze svého rozpočtu. Zároveň se poprvé podařilo získat finanční
prostředky na realizaci 6 podnětů (letošních i z předchozích ročníků
výzvy) od Městského obvodu Plzeň 1 a jednoho podnětu od Městského
obvodu Plzeň 3.

Celkem se za rok zrealizovalo 12 finančně podpořených
projektů z Otevřené výzvy Pěstuj prostor, další projekty
uskutečnily externí firmy a městské organizace na
podnět spolku.

Slavnostní
vyhlášení výsledků výzvy
Pěstuj Prostor
2015–2016
20. 4. 2016 / DEPO2015
Vyhlášení 4. ročníku výzvy a beseda autorů podnětů i široké veřejnosti s porotou. Akce se uskutečnila v rámci filmového festivalu Finále, zúčastnili se jí jak
dlouhodobí zájemci o veřejný prostor,
tak „„nováčci“ v tomto tématu. Večerem
doprovodily tóny klarinetového kvarteta
Alžběty Baldové.
počet návštěvníků:
40
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Jak se v Plzni
pěstuje prostor II.

Protivzušná
obrana Plzně

25. 1. 2017 / DEPO2015

Členové Asociace recentní archeologie,
inspirováni projektem „„Křížky a vetřelci“,
zmapovali spolu s dalšími zájemci z řad veřejnosti objekty protiletecké obrany z období
2. světové války. Získané informace zpracovali do formy webové i tištěné mapy. Natočili
také film o baterii protileteckých děl FlaK 88
u osady Amerika se vzpomínkami pamětníka a 3D modelem těchto objektů. V rámci
projektu byl také uspořádán terénní výukový
seminář pro studenty zaměřený na hmotné
pozůstatky protiletecké obrany.

Představení grantových projektů z Otevřené výzvy Pěstuj prostor
realizovaných v roce 2016. Jednotlivé podněty byly prezentovány jejich
autory ve svižném formátu 20 snímků
po 20 vteřinách. Následoval seminář
pro zájemce o účast v Otevřené výzvě
2016–2017, resp. projektu „„TUTO
MĚSTO – festival veřejného prostoru“,
který je s 5. ročníkem výzvy spojený.
video z akce:
https://rebrand.ly/
JakSeVPlzniPestujeProstorII
počet návštěvníků:
50

Protivzdušná
obrana Plzně
Objekty protiletecké obrany
z doby 2. světové války

Asociace recentní archeologie, z. s.

počet organizátorů / návštěvníků akce /
členů FB skupiny:
14 / 28 / 53
přidělená / vyčerpaná částka (město Plzeň):
25 000 Kč

Projekt Protivzdušná obrana
Plzně si dává za cíl zmapovat
existující i zaniklé objekty
protiletecké obrany z doby
druhé světové války. Zajímají
nás civilní i vojenské kryty,
pozůstatky baterií
protileteckých děl a další
související vojenské objekty.
Výsledky našeho bádání
prezentujeme v interaktivní
webové mapě, kterou můžete
nalézt na adrese
protivzdusnaobrana.plzne.cz.
postavení
protiletecké
obrany

další
vojenské
objekty

Databáze objektů zatím není
uzavřená a budeme rádi za
každou informaci, která ji
pomůže rozšířit. Máte vědomosti
o objektech protiletecké obrany
nebo jste dokonce pamětníkem
válečných událostí? Chtěli
byste se s námi podělit o Vaše
znalosti? Pak nás, prosím,
kontaktujte přes mailovou
adresu info@18-21century.com,
na telefonu 602 203 969 nebo
se přidejte do naší facebookové
skupiny „Protivzdušná obrana
Plzně“.
hlavní cíle
bombardování
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Oáza – čtecí
koutek
Lenka Ťoupalová
(+ architectureMADE)
Zvelebení předprostoru vinické pobočky
Knihovny Města Plzně, který je hojně
využíván místní veřejností a zároveň knihovnou k pořádání akcí pro její čtenáře.
Ve spolupráci s ateliérem architectureMADE vznikly stojany na kola, květinové
truhlíky, stojany na houpací sítě a dřevěné molo u pískoviště. Původní socialistické betonové lavice dostaly nový facelift.
Do úprav se zapojili i místní občané.
počet organizátorů / dobrovolníků /
dalších návštěvníků akcí:

Domek strážce
Kopeckého pramene
Pod Zelenou Horou, z. s. (= Maják Plzně)
Iniciativa Maják Plzně se rozhodla přispět
k záchraně poslední budovy bývalých lochotínských lázní, která je dnes v havarijním stavu.
V rámci projektu připravila na základě archivních rešerší a stavebně-historického průzkumu výstavu o historii místa, jež upozornila
na význam tohoto objektu. Budovu od města
odkoupila společnost Kopeckého pramen,
a. s. s podmínkou, že ji pokud možno zachrání
a zřídí u ní stálou expozici o významu místa
(což je zásluha především autorů podnětu).

4 / 40 / 49

počet organizátorů / návštěvníků akce:
4 / 45

přidělená / vyčerpaná částka (m. Plzeň):
98 000 Kč / 97 884 Kč

přidělená / vyčerpaná částka (město Plzeň):
26 000 Kč (+ 10 000 Kč od MO Plzeň 1)
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Kollárka jinak!
přívětivější místo – a to nejen prostřednictvím

Obnova křížku
ve Štefánikově
ulici

menších fyzických úprav, ale také díky utužování

Martin Votava

Jana Eismanová (+ kol. + placemakers.cz)
Obyvatelé „„Kollárky“ chtějí ze své ulice vytvořit

sousedských vztahů během komunitních akcí.
Kromě organizace několika sousedských dnů
navázali spolupráci se skupinou placemakers.cz,
jež má s podobnými projekty zkušenost z pražského Institutu plánování a rozvoje. „„Plejsmejkři“
navrhli a pomohli autorům podnětu realizovat
další kroky – zpracování network analýzy stakeholderů, propagaci projektu formou výstavy a vytvoření společné vize ulice. Navazovat by měla jednání
se zástupci samosprávy. V rámci projektu také
vznikl filmový dokument „„Jeden den v Kollárce“.
počet organizátorů / návštěvníků akcí:
10 / 60
přidělená / vyčerpaná částka (město Plzeň):
50 000 Kč

Z křížku pod lipami na rozhraní Černic a Slovan se zachoval pouze podstavec. Záměrem
autora tohoto podnětu bylo vypátrat jeho historické fotografie a nechat podle nich vyrobit
repliku. S pomocí pamětníků se mu podařilo
zjistit přibližnou podobu křížku, přesný vzhled
nového křížku byl po konzultaci s památkáři
určen podle srovnatelných objektů v okolních
obcích. V roce 2016 byl kameníkem obnoven
podstavec a nakoupen materiál na vytvoření
chybějících částí, další část prací bude provedena v roce 2017.
Počet organizátorů: 4
přidělená / vyčerpaná částka (město Plzeň):
44 000 Kč
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Pokračování projektu Křížky a Vetřelci
Aleš Hejna (+ kol.)
Stále se rozrůstající skupina nadšenců okolo projektu
Křížky a vetřelci od roku 2014 mapuje a popularizuje
drobné sakrální památky i umělecká díla v plzeňském
veřejném prostoru. V roce 2016 pokračovala v bádání
a rešerších, vydala mapu pamětních desek a pomníků
a objevila také několik ztracených uměleckých děl,
z nichž některé byly vystaveny v DEPO2015. Skupina
připravila návrh informačních štítků, jež by měly být pilotně umístěny na nejvýznamnějších sochách na území
Městského obvodu Plzeň 1 a poté i v dalších částech
města.
počet organizátorů / návštěvníků akcí /

Zahrada 2.0 aneb
Ukaž co v tobě
klíčí
Ondřej Brzický
Komunitní Zahradě 2.0 se v roce 2016 (druhém
roce jejího fungování) podařilo získat několik
nových členů a vzrostl také počet vyvýšených
paletových záhonů, které jsou zde k dispozici.
Okolo zahrady vznikl díky dobrovolníkům z firmy
DOOSAN multifunkční paletový plot. Své výpěstky
zahradníci zpracovávali mimo jiné v nově zbudované venkovní kuchyni. Při Zahradě 2.0 byl
založen Klub městských včelařů a zorganizován
včelařský kurz pod názvem MED IN DEPO.

13 / 50 / 350

počet organizátorů / zahradníků a včelařů / návštěvníků akcí:
2 / 19 / 200

přidělená / vyčerpaná částka (město Plzeň):
32 000 Kč (+ 5 500 Kč od MO Plzeň 1)

přidělená / vyčerpaná částka (město Plzeň):
25 000 Kč

členů FB skupiny:
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Kultivace
pramenů
na Roudné 3

Zvelebení prostoru před 4. ZŠ Plzeň

Pěstuj prostor (+ Jaromír Čížek + spolky

Pěstuj prostor (+ Gabriela Homolová + studenti
architektury a krajinářské architektury)

Roudná)
Prameny na Roudné, které kdysi napájely
kašny na hlavní plzeňském náměstí, od roku
2014 postupně ožívají díky místním spolkům.
V tomto roce zde vytvořily netradiční informační systém o jejich historii. Ten tvoří tři infopanely (o osadě Amerika, štole U Všech
svatých a gravitačním vodovodu), stezka
z kamenných desek s důležitými daty z dějin
Pramenů a „„fotostrom“ s fotografiemi z akcí,
které se zde v posledních třech letech konaly.

Zanedbané předškolí 4. základní školy na Košutce
– významné sídlištní veřejné prostranství, kde však
chybělo vybavení pro čekající žáky, rodiče i ostatní kolemjdoucí – se zatraktivnilo díky studentům
architektury a krajinářské architektury. Studenti
na náměstíčku mezi panelovými domy navrhli
sedací „„molo“ a „„paletového hada“, které posléze
vlastnoručně, za pomoci žáků školy, vyrobili. Dokončení prací oslavil sousedský piknik, na nějž dorazil
početný dav rodičů s dětmi i další místní obyvatelé.

počet organizátorů: 7

Více o projektu v sekci „„Workcamp, workshopy
a oživení“.

vyčerpaná částka (MO Plzeň 1):
32 535 Kč

vyčerpaná částka (MO Plzeň 1):
58 758 Kč
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Sídlištní galerie
+ Hlavatí architekti)

Lavička ve vnitrobloku Lukavická

Podnět od člena skupiny Křížky a vetřelci

Pěstuj prostor (+ Bronislav Kunst + kol.)

(tj. projektu podporovaného v rámci Otevřené

Veřejně přístupný vnitroblok v Doudlevecké
čtvrti z části zabírají parkující automobily.
Stále však zde zbývá zelená plocha, kterou
mohou místní využít i jinak. Kolem vzrostlého javoru vybudovali obyvatelé s pomocí
Pěstuj prostor atypickou zavěšenou lavičku,
jež nejen poskytla prostor k odpočinku, ale
také „„nastartovala“ novou éru sousedských
vztahů. Již navečer po úspěšné realizaci se
zde u ohně sešli sousedé, kteří se běžně
příliš nepotkávali, a tato akce je namotivovala v podobných setkáních pokračovat.

(pův. Utopia – socialistický městský park)
Pěstuj prostor (+ Vojtěch Cibulka

výzvy Pěstuj prostor od r. 2014, jenž mapuje
umění v plzeňském veřejném prostoru). Navrhuje vytvoření open-air galerie hodnotných,
převážně době nepoplatných, uměleckých
děl z období socialismu, která již nemohou
být umístěna na svém původním stanovišti.
V roce 2016 vytvořil architekt Josef Hlavatý,
v koordinaci s městskými organizacemi, studii této venkovní galerie. Jako nejvhodnější
místo byl na základě několika kritérií vybrán
prostor mezi ulicemi Plaská, Nýřanská, Kaznějovská a 1. ZŠ Plzeň.

počet dobrovolníků: 30

vyčerpaná částka (MO Plzeň 1):
27 000 Kč

vyčerpaná částka (MO Plzeň 3):
18 900 Kč
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Minisady a miniviničky
Pěstuj prostor (+ Václav Raidl + ENVIC)
Autor podnětu, nadšený vinař – senior, navrhoval vysadit v každém městském obvodu minisad
a minivinici pro celoroční potěchu všech smyslů. V roce 2016 proběhla zkušební výsadba na
území Městského obvodu Plzeň 1: minivinice
vznikla v těsné blízkosti Oázy – čtecího koutku
(viz str. 10) ze sazenic, které vypěstoval a daroval
sám autor podnětu. Vytvoření minisadu se ukázalo jako komplikovanější – výsadba ovocných
stromů v hustě osídlené oblasti často naráží
na stížnosti obyvatel na padající ovoce. Stromy
proto byly umístěny v odlehlejší Zapomenuté
zahradě (projekt z 1. ročníku Otevřené výzvy).
počet dobrovolníků: 10
vyčerpaná částka (MO Plzeň 1):
10 249 Kč

Workcamp,
workshopy
a oživení
od výroby nových mol na Plovárně přes zvelebení sídlištního prostranství před 4. základní školou v Plzni až po čtvrtý ročník mezinárodního workcampu
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Festival světla
u Pramenů na
Roudné
19. – 20. 3. 2016 / Prameny na Roudné
Magicky nasvícené Prameny na Roudné,
o které se v rámci Otevřené výzvy Pěstuj
prostor starají od roku 2014 místní občané.
Program: dětský pěvecký sbor Jiřičky, Diagnoza Exitus, Tutti Voci, DJ Diom, Flaškinet,
vzpomínky pamětníků, poezie u Pramenů,
Světlonož(š)ky: poetické divadelní představení, Pavel Černý a Leoš Kubový: létající
velryby, Petr Klement: nasvícení, Growlight.
Organizováno v rámci Festivalu světla BLIK
BLIK.
video z akce:
https://rebrand.ly/FestivalSvetlaUPramenu
počet návštěvníků: min. 3 000

Plovárna se
probouzí
15. 4. 2016 / Městská plovárna
Plzeň
Dobrovolnický den pro zaměstnance firmy Doosan i širokou veřejnost.
Příprava Městské plovárny na novou
sezónu: úklid Plovárny a jejího okolí,
oprava mobiliáře a mol, drobné úpravy
zařízení Plovárny.
počet účastníků:
17 ( z toho 15 dobrovolníků)
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Workcamp
Foster the City
2016
3. –17. 7. 2016 / Městská plovárna
Plzeň a okolí
Během 4. ročníku mezinárodního workcampu bylo zvelebeno několik míst
podél břehů řeky Radbuzy v blízkosti
Městské plovárny, stejně jako Plovárna
samotná (pův. obnovená během workcampu v roce 2014). První týden se
dobrovolníci věnovali především okolí
Sportovního klubu u řeky Plzeň, které vyčistili od odpadků, zprůchodnili zarostlé
pěšinky a na pozůstatcích zídek vytvořili několik příjemných posezení u řeky.
Dokončení těchto prací oslavili spolu s
několika místními dobrovolníky a muzikanty večerem u ohně.

Druhý týden se dobrovolníci zaměřili na břeh naproti Plovárně,
kde na historické opalovací louce
vyrobili originální „„vlnitá prkna“
– lehátka a sedátka. Místu se tak
částečně navrátila jeho původní
funkce. Speciální lavička přibyla
také na vyhlídce v bývalém Plovárenském parku u kamenné instalace umělců ze Skotska a USA.
Posledním úkolem dobrovolníků
byla výroba nových mol z PET lahví,
které jsme získali prostřednictvím
veřejné sbírky.
Na návrhu mobiliáře i koordinaci
workcampu spolupracovala architektka Lucie Nippertová.
počet mezinárodních / místních
dobrovolníků:
10 / 6
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Zvelebení prostoru před 4. ZŠ
Plzeň – plánovací část
20. – 23. 7. 2016 / Předškolí 4. ZŠ (Plzeň
– Košutka)
Workshop pro studenty architektury a krajinářské architektury pořádaný na podnět, který
vložila místní občanka Gabriela Homolová
do Otevřené výzvy Pěstuj prostor 2014–2015.
Během tří dnů dva mezioborové týmy vytvořily
návrh na zlepšení zanedbaného předprostoru základní školy, jenž využívají nejen žáci
a jejich rodiče, ale i široká veřejnost. Součástí
workshopu byla i přednáška klatovského umělce Václava Fialy na téma Umění ve veřejném
prostoru.
počet účastníků: 7

Dobrovolnický
podvečer na
Plovárně
17. 8. 2016 / Městská plovárna Plzeň
Další z řady dobrovolnických akcí přivedla na Plovárnu nové tváře i osvědčené
„„stálice“, kteří jí pomáhají už řadu let.
Na programu byla výroba nových mol
z PET lahví, oprava poškozeného nábytku
a další „„provozní“ práce.
počet účastníků:
13 ( z toho 10 dobrovolníků)
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Zvelebení
prostoru před
4. ZŠ Plzeň
– realizační
část
12. – 15. 9. 2016 / Předškolí 4. ZŠ
(Plzeň – Košutka)
Druhá část workshopu, během které
byly realizovány návrhy obou týmu
vytvořené v červenci. Během čtyř dnů
studenti architektury a krajinářské architektury za pomoci žáků místní školy
nahradili rozbujelé křoví dřevěným sedacím molem a na trávník před školou
umístili víceúčelového „„hada“ z palet.
počet účastníků:
70 (z toho 7 studentů architektury
a krajinářské architektury)

Sousedský
piknik před
4. ZŠ
15. 9. 2016 / Předškolí 4. ZŠ
(Plzeň – Košutka)
Oslava dokončení zvelebení předškolí 4. ZŠ s místními obyvateli.
Občerstvení připravené sousedy,
živá i reprodukovaná hudba, relaxační sportovní aktivity, spontánní
tanec a spousta dobré nálady.
počet návštěvníků:
150
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Odpoledne
pro mezník
5. 10. 2016 / Papírenská lávka
Zvelebování veřejného prostoru
nepřináší jen radost z proměny
zanedbaného místa, je zapotřebí
počítat i s občasným opotřebením
a vandalstvím. Ničitelům navzdory
(dle teorie rozbitého okna) jsme
poničený mezník do tří dnů znovu
vztyčili na původním místě, tentokrát v ještě odolnějším provedení.
počet účastníků:
5

Dobrovolnický den na Plovárně
16. 10. 2016 / Městská plovárna
Plzeň
Poslední ze série dobrovolnických
workshopů na výrobu nových mol
z PET lahví v roce 2016. Vedle výroby mol (natření konstrukcí z kari sítí
protikorozní barvou, seskládání PET
lahví a zaklopení dřevěnou palubou)
účastníci uklidili Plovárenskou vyhlídku
a provedli údržbu venkovního nábytku.
počet účastníků:
15
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Zazimování
Plovárny
5. 11. 2016 / Městská plovárna
Plzeň
Závěrečné dobrovolnické odpoledne na ukončení plovárenské
sezóny. Zazimování plovárny
s tradiční adrenalinovou činností
– vytažením mol z vody. Tentokrát
naposledy s těžkými sudovými
moly (pro příští sezónu se použijí
už jen lehčí PETková). Setkání bylo
zakončeno „„povinným“ posezením
u ohně s plovárenskou komunitou
a společným vyprávěním.
počet účastníků:
15

Podchod
Židenice
(Brno)
Pro rok 2016 měl spolek
Pěstuj prostor ambici rozšířit své aktivity i do dalších
měst. Vzdělávací projekt
Architektura do škol v městě
Brně nevyšel dle původního
záměru, spolek však alespoň
pomohl ve formě odborného
poradenství a propojil aktivity žákovského parlamentu
ZŠ Gajdošova s podporou
Městské části Brno–Židenice.
Vznikl z toho nápaditý happening na zlepšení vnímání
podchodu u Staré osady.
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Městská
plovárna

komunitně-kulturní prostor obnovený dobrovolníky a pěstovaný nadšenci
si oblíbili i další kulturní pořadatelé – celkem se zde za rok 2016 odehrálo
42 akcí (z toho 15 pořádaných či spolupořádaných Pěstuj prostor). Spolek
Pěstuj prostor zároveň pokračoval v péči a rozvoji místa, na pravidelném
provozu se podílel spolek Skateboard Klub Sidewalk

Vítání jara na
Městské plovárně
7. 4. 2016 / Městská plovárna Plzeň
Oslava Dne Země ve znamení environmentálních témat, workshopů pro děti
i dospělé a netradiční hudby.
Program: Kateřina Nováková (PET-MAT):
umění z odpadků, Simona Kuciaková:
Poutníci v kouzelném lese (o slovanské historii), Radek Harvánek: bubínky
a hudební nástroje pro nejmenší i starší
děti, Mamapapabanda: koncert ve stylu
nomadinfuze, plzeňské jammování: bubínky, kytara, digeridoo.
počet návštěvníků:
250

36

37

Evropský
den sousedů a otvírání
Plovárny

Sousedská
procházka:
Řeka ve městě

28. 5. 2016 / Městská plovárna
Plzeň

Zapojení se do programu Sousedských
procházek (Skryté město – Plzeň 2015)
vlastní trasou vedoucí od Anglického nábřeží podél řeky Radbuzy až na
Městskou plovárnu. Poeticky nazvaná
vycházka „„Radbuza. Z části upovídaná
řeka“ vypráví o již zaniklých plovárnách,
plaveckých klubech a promenádách,
o loděnicích, které zde přežily dodnes,
či o první plzeňské zoologické zahradě.
Vycházku původně připravila v r. 2015
Martina Kadaníková.

Komunitní odpoledne organizované v rámci festivalu Evropský den
sousedů oslavující zahájení pravidelného letního provozu na Plovárně.
Program: aktivity pro děti i dospělé
(vodní hry, výroba lodiček), Improverti: improvizační divadelní představení, sousedská večeře, Second
Band Acoustic: rock, folk-blues.
počet návštěvníků:
80

29. 5. 2016 / levý břeh Radbuzy

počet návštěvníků:
25

38

39

Plovárenské
dny 2016

SOBOTA

15. – 16. 7. 2016 / Městská plovárna Plzeň

Dílny a workshopy: Jan Vít: slackline
/ Animánie: animace / Berenika Maněnová: intuitivní kresba / Jiří Fictum:
vázání uzlů / Hana Viktorová: výtvarný
workshop / dobrovolníci z Evropy: mezinárodní aktivity.

Třetí ročník letního komunitně-kulturního festivalu, do jehož programu se
vedle profesionálních i amatérských
umělců zapojují i místní občané, spolky a organizace.

PÁTEK
Sbírání (multižánrový podvečer): výstava První polovina / autorské čtení básníků Bigr a Fífa, Tereza Bínová, James
Mýval Weigl, Jan Sojka / Honzue: pop,
folk / „„pouštění desek“ / filmy studentů Fakulty designu a umění ZČU.
Dragon Team PLZEŇ: dračí lodě.
Smím prosit..? v červenci: letní tančírna na Plovárně.

Divadlo půlnebí: Doktor Faust (divadlo
pro děti).

The Dixie Hot Licks: jazz, dixieland.
Ambient Theatre: one man band, post
rock, psychedelic.

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY
Půjčovna lodí, převozník, lanovka přes
řeku, občerstvení.
počet návštěvníků:
550
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Sbírání II.
a koncert kapely French
Touch
12. 8. 2016 / Městská plovárna Plzeň
Druhá část multižánrového projektu „„Sbírání“ spojená s francouzskými hudebními
rytmy.
Program: land-artová přeměna krajiny /
autorská čtení básníků Bigr a Fífa, Tereza
Bínová, James Mýval Weigl, Jan Sojka /
autorská videa filmařů Martin Brůha, Vašek Čtvrtník, Albert Hrubý, Martin Pertlíček / French Touch: francouzský šanson.
počet návštěvníků:
30

Plovárenská
alternativa
II
16. 9. 2016 / Městská plovárna
Plzeň
Druhý ročník festivalu alternativní
hudební scény.
Program: Neřvi mi do ucha: pop
rock / Darren Eve: alternativeelectronica / Beps‘n‘Johnnies:
psychedelic rock.
počet návštěvníků:
50
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Setkání
pamětníků
na Plovárně
12. 10. 2016 / Městská plovárna Plzeň
Již třetí odpoledne s pamětníky na Plovárně se tentokrát
vedle společenské události
pro seniory a vyprávění o zašlé
slávě Plovárny věnovalo i sběru
vzpomínek k přípravě výstavy
o historii Plovárny (vernisáž
v červenci 2017).
počet účastníků:
20

Otevřené
víkendy na
Plovárně
červen – září 2016 / Městská
plovárna Plzeň
Sezónní víkendový provoz (pá–ne)
s půjčovnou lodiček a občerstvením. Pravidelné fungování Plovárny
je důležité pro místní komunitu,
ale i pro návštěvníky Plzně, kteří
tak získávají možnost místo poznat
i mimo kulturní akce.
počet návštěvníků:
cca 300 / měsíc
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Akce na Plovárně
organizované externími pořadateli
červen – září 2016 / Městská plovárna Plzeň
V roce 2016 poprvé převýšil počet externě pořádaných akcí na Plovárně počet tradičních akcí Pěstuj
prostor (Plovárna tak slouží ještě rozmanitější plzeňské
kultuře i komunitám):
Perfect World: Perfect day na Plovárně (benefiční
kulturní akce).
DanceFlow: Smím prosit...? na Plovárně (tančírna, 3x)
/ Sensual night (romantická tančírna).
Barbora Procházková: Rozmarné léto s Kristýnou Hrušínskou (film a beseda) / Žáha (koncert).
Festival.OupnEr.Com: Folkpark ll Aneb Tři Barvy Folku
Na Plovárně (koncert) / Folkpark III (koncert).
Tanec v Plzni: Salsa tančírny na Plovárně (3x).
Alliance française de Plzeň a Od Francouze: Francouzský den na plovárně – Guinguette.

Plzeň na kole: Kola versus auta (film).
Animánie: Letní animační soustředění na Plovárně.
Diecézní charita: Retro Games (benefiční akce).
Petr Boháč: Zatím Nijak (autorská čtení).
Plzeňská unie neslyšících: Drakiáda.
Fixed Gear Plzeň: ALLEYCAT Plzeň 2016 (městský
orientační cyklozávod).
TEDxPlzeň: TEDxPlzeň 2016: Pohled z druhé strany
(livestream z akce).
Klenba: Divadlo na Plovárně.
Agora CE: Studijní návštěva občanů z Běloruska.
MC Jablíčko: lampionový průvod.
Jan Milt: workshop výroby adventních věnců.
Skateboard klub Sidewalk, z.s. (spoluprovozovatel
Plovárny): pravidelné filmové projekce – Na sever od
Slunce, Švédská teorie lásky, Putinovy „„Děti 404“, 10
miliard – co máte na talíři?, Emerica Made 2 / Plzeňská noc na Městské Plovárně (koncert).
Celkový počet návštěvníků:
2 025
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Otevřený think
tank architektů: participace
v architektuře

Vzdělávací
akce
participace v architektuře, dialogy osobností současné české
architektury a post–industriální dědictví Plzně

7. 4. 2016 / DEPO2015
Cílem setkání bylo přinést odpovědi na
témata spojená s participací: Jak zadávat
participaci a architektonické práce spojené s participací? Jak nastavit participaci
u plánování a developerské výstavby? Jak
při přípravě participativních projektů spolupracuje veřejný sektor, neziskovky?
Organizováno ve spolupráci s Českou komorou architektů.
zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/ottaparticipace-v-architekture
počet návštěvníků: 35
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DIALOGY O ARCHITEKTUŘE – architekt : developer

DIALOGY
O ARCHITEKTUŘE
– junior : matador

4. 5. 2016 / DEPO2015

18. 5. 2016 / DEPO2015

První ze série přednášek a diskusí o současné
architektuře, koncipovaných jako symbolický dialog
dvou postojů, pólů či profesí, dala návštěvníkům
nahlédnout do vztahu i způsobu práce architekta (Jiřího Zábrana) a developera (Patrika Nováka).
Z prezentací i následné diskuse vyplynulo, že ačkoliv
obě profese mají v rozvoji měst nezastupitelnou roli,
zásadní zůstává úloha veřejné správy.

Během další z přednášek a diskusí o současné
architektuře nastínily dvě osobnosti české scény –
Ondřej Chybík a Jaroslav Zima – svůj profesní vývoj
a přiblížily několik klíčových projektů svých ateliérů.
Ukázalo se přitom, že navzdory generačnímu rozdílu
oba tvůrce pojí úsilí o vytvoření kvalitního vystavěného prostředí.

zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/dialogy-o-architektureukolem-mesta-je-vytvaret-kvalitni-podminky
počet návštěvníků:
37 (z toho 23 prodaných vstupenek)

zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/dialogy-o-architektureje-treba-delat-dobrou-architekturu
počet návštěvníků:
31 (z toho 17 prodaných vstupenek)
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DIALOGY O ARCHITEKTUŘE –
teoretik : praktik

DIALOGY O ARCHITEKTUŘE –
doma : venku

1. 6. 2016 / DEPO2015

15. 6. 2016 / DEPO2015

Stěžejními tématy přednáškového večera
s teoretičkou Karolinou Jirkalovou a architektem Romanem Brychtou byly potřebnost reflexe
a architektonické kritiky, specifický vztah teoretiků
a praktikujících architektů a prostor knihoven
koncipovaný jako součást veřejného prostředí
města.

Závěrečný díl přednáškového a diskusního cyklu byl věnován práci architektů u nás
a v zahraničí. Oba hosté – architekti Tomáš Král
a Vladimír Mašinský – prezentovali své zkušenosti z Mexika, Švýcarska a Velké Británie. Prizmatem „„doma : venku“ hodnotili rovněž preference zadavatelů a tvůrců či přístup k veřejným
zakázkám a soutěžím.

zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/dialogy-oarchitekture-do-diskuse-patri-i-kritika
počet návštěvníků:
31 (z toho 24 prodaných vstupenek)

zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/dialogy-oarchitekture-dobre-doma-i-venku
počet návštěvníků:
31 (z toho 22 prodaných vstupenek)
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POST–INDUSTRIÁL: Po proudu Radbuzy

POST–INDUSTRIÁL: Škodovy
závody stále živé

21. 9. 2016 / DEPO2015

5. 10. 2016 / Techmania Science Center

Během první přednášky z podzimního cyklu
věnovaného průmyslové architektuře a jejím proměnám představilo pět hostů rozdílné pohledy na plzeňské areály DEPO2015
a Papírny, které se v posledních letech naplňují aktivitami z různých oblastí kultury, umění,
designu a společenského života.

Druhá ze čtyř přednášek cyklu se zaměřila na
transformaci a rozvoj komplexu někdejších
Škodových závodů. Čtyři vystupující se ve svých
příspěvcích věnovali revitalizaci škodováckého

zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/post-industrialdepo-papirna
počet návštěvníků:
43 (z toho 38 prodaných vstupenek)

brownfieldu z let 2004–2008, projektu a realizaci administrativní budovy Škody Transportation (2004) i rekonstrukci areálu Techmanie
a zřízení planetária v památkově chráněné
budově někdejší kantýny.
zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/post-industrialskodovy-zavody
počet návštěvníků:
61 (z toho 49 prodaných vstupenek)
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POST–INDUSTRIÁL: Smrt a život
plzeňských
nádraží

POST–INDUSTRIÁL: Architektura chmele
a sladu

19. 10. 2016 / Moving Station

2. 11. 2016 / Plzeňský Prazdroj –
restaurace Formanka

Tématem třetí přednášky byly stavební úpravy
a nové využití budov někdejšího nádraží Plzeň
– Jižní Předměstí a stanice Plzeň zastávka, vývoj
plzeňského železničního uzlu, probíhající modernizace hlavního plzeňského nádraží a připravované změny v jeho bezprostředním okolí.
zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/post-industrialnadrazi
počet návštěvníků:
85 (z toho 70 prodaných vstupenek)

Závěrečný díl přednáškové série se soustředil na historii pivovarských staveb na
Plzeňsku, na možnost konverzí opuštěných parostrojních pivovarů a na několik
úspěšných příkladů úprav a transformací
budov v areálu plzeňského pivovaru i objektů mimo Plzeň.
zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/postindustrial-pivovar
počet návštěvníků:
74 (z toho 59 prodaných vstupenek)
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Den architektury
Plzeň
průmyslová architektura z perspektivy dračí lodě,
komentované prohlídky i site-specific performance

Den architektury 2016: PLZEŇ
INDUSTRIÁLNÍ
2. 10. 2016 / Plzeň
Páteří programu 6. ročníku festivalu architektury byly organizované prohlídky průmyslových areálů DEPO2015, Papírny Plzeň
a Plzeňského Prazdroje. Ty doplnily komentované vyjížďky s dračí lodí po Radbuze,
přibližující industriální stavby na obou
březích řeky.
zpráva z akce:
http://pestujprostor.plzne.cz/denarchitektury-2016-plzen
počet návštěvníků:
400
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Doprovodný program prohlídek
1.
workshop pro děti, připravený
a vedený iniciativou Architektura
do škol aneb Město letí, vtáhl do
světa průmyslové architektury 25
dětí i s rodiči

2.
uznávaná česká tanečnice
a performerka Markéta Vacovská
ve svém site specific představení
obsáhla rozlehlou halu transmisí
někdejší papírny

Plzeňský
architektonický manuál (PAM)
stezky procházející městem po architektuře let 1914–1948
představují význačné stavby a veřejná prostranství, osobní
příběhy architektů i stavitelů

61

PAM – nové stezky
Během roku 2016 spolek připravil čtyři nové architektonické stezky (C10 – Škodovy závody a Karlov,
C11 – Petrohrad, C12 – Slovany a C13 – Doubravka
a Lobzy) s více než 100 objekty. Pro ten účel byly
– v souladu s dosavadní metodikou projektu – k daným heslům zpracovány odborně popularizační texty
(obnášející redakci a korektury) a – výběrově – také
jejich anglické verze. U každého objektu či souboru
staveb byly texty doplněny i konvolutem současných
fotografií, původní výkresové dokumentace (byla-li k dispozici) a reprodukcemi dalších archivních
materiálů. PAM jsme využili i jako základ programu
plzeňské části Dne architektury 2016, když jsme
účastníkům zprostředkovali zkušenost s industriálními areály (DEPO2015, Plzeňský Prazdroj, Papírna
Plzeň), jež jsou součástí databáze architektonického
manuálu. PAM byl také prezentován v rámci výstavního projektu Půdorysy spolupráce, který se uskutečnil
mezi listopadem 2015 a lednem 2016 v prostoru
SPŠ stavební Plzeň.
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PAM – architektonické procházky
K projektu PAM od počátku patří i komentované
vycházky po moderní a modernistické architektuře, na kterou se manuál soustředí. Od května do
listopadu 2016 se – v širším rámci projektu Skryté
město – uskutečnilo celkem deset procházek po
trasách stezek realizovaných v I. a II. fázi projektu.
Zúčastnilo se jich přibližně 250 zájemců z řad široké i zájmové veřejnosti.
PAM: Bory / 7. 5. 2016
Bezovka – Tajemství vil / 7. 5. 2016
PAM: Lochotín a Roudná / 29. 5. 2016
PAM: Pivovar, Štruncovy sady a okolí / 25. 6. 2016
PAM: Doudlevce / 23. 7. 2016
PAM: Staré a nové centrum / 27. 8. 2016
PAM: Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť /
24. 9. 2016
PAM: Jižní Předměstí / 28. 10. 2016
Bezovka – Tajemství vil / 28. 10. 2016
PAM: Doudlevecká čtvrť / 26. 11. 2016
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Zakázkové
projekty
mimo aktivit podpořených z grantů vyvíjel spolek další činnost
formou zakázek ve spolupráci s plzeňskými městskými obvody. Tato činnost spočívá zejména v přípravě participačních
projektových záměrů, tj. plánovacích besed, dotazníkových
šetření, inspiračních výstav a doprovodných komunitních akcí.
V roce 2016 se spolek v rámci těchto projektů zároveň podílel
na organizaci a vyhlášení 3 architektonických soutěží

Šance pro vnitroblok
Městský obvod Plzeň 3
Projekt rekonstrukce veřejně přístupného vnitrobloku na Borech mezi ulicemi
Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů. Na tři plánovací besedy
navázala v roce 2016 vyzvaná architektonická soutěž, ve které zvítězilo studio
Rusina Frei Architekti. Ti posléze představili projekt obyvatelům vnitrobloku.
Participační část zakončila závěrečná
5. beseda, na které většina účastníků došla k závěru, že i přes různící se
názory na některá dílčí řešení pokládá
vítězný projekt za zdařilý a přeje si jeho
pokračování a posléze realizaci.
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Obnova Jiráskova náměstí
a klášterní
zahrady
Městský obvod Plzeň 2–Slovany
Participační projekt na rekonstrukci
omšelého historického centra Slovan
– Jiráskova náměstí – a zpřístupnění dominikánské zahrady veřejnosti.
V druhém roce projektu byla vyhlášena
otevřená architektonická soutěž na obnovu náměstí a proběhla řada kulturních
i participačních akcí.
Partneři projektu: MO Plzeň 2–Slovany,
město Plzeň, Nadace Proměny Karla
Komárka, Klášter dominikánů Plzeň,
Masarykova základní škola a další místní
organizace.

Akce na Jiráskově náměstí
plánovací beseda s podnikateli, zástupci
firem a neziskových organizací
Noc kostelů na Jiráskově náměstí
Víkend otevřených zahrad v klášterní zahradě – návštěva kardinála Duky, 2 813 návštěvníků a swing v klášterní zahradě
výstava Paměť I: Jiráskovo náměstí v archivech – historické bádání s místními školami
Jiráskovo náměstí žije – první společná
sousedská akce zdejších organizací
výstava soutěžních návrhů první architektonické soutěže
adventní zpívání slovanských škol + Vánoční koncert Masarykovy základní školy
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Proměna
vnitrobloku
Krašovská

Krašovská
zahradní
slavnost

Městský obvod Plzeň 1

Druhý ročník netradiční akce uprostřed
panelového sídliště proběhl koncem léta
v předvečer vyhlášení architektonické
soutěže. Veřejnosti byly formou výstavy
a výkladu prezentovány výstupy z participační přípravy projektu a zadání pro
architekty. Celé odpoledne i večer se
nesly v duchu her a sportovních soutěží,
návštěvníci mohli vyzkoušet např. architektonické hry, zahrát si fotbalový mač se
svými sousedy, zacvičit si jógu nebo se
naučit kroky swingu na hudbu The Dixie
Hot Licks.

Na jaře 2016 byla vydána brožura
s výstupy z participační části projektu na úpravu sídlištního vnitrobloku v Plzni na Košutce. Z nich
vyplynulo, že lidé si přejí pojednat
místo jako volnou ozeleněnou
plochu určenou pro odpočinek
a volnočasové aktivity všech generací uživatelů, která bude doplněna
o chybějící základní vybavenost
a hierarchizovanou síť cest.
Zároveň proběhla příprava otevřené architektonické soutěže, kterou
městský obvod vyhlásil na konci
srpna. Vítězné první místo obsadil
architekt Ondřej Rys.

Odborné publikace (výběr)
Marek Sivák. V Plzni se už tři roky pěstuje veřejný prostor. Smart Cities, 04-15, str. 60–62

Publikace
a hostování
dobré myšlenky i praxi je dobré šířit...

Kristýna Stará. Rozvoj vztahu k prostředí. Bulletin. Česká komora architektů (ČKA), 1/16, str. 61–62
Silvie Hašlová, Marek Sivák. Plzeňský spolek Pěstuj prostor pokračuje. Bulletin. ČKA, 1/16, str. 66–67
Obnova Městské plovárny v Plzni. Proměny pro města: Jak proměnit park či veřejný prostor. Nadace Proměny Karla
Komárka (NPKK). https://rebrand.ly/PromenyMestaPlovarna

Hostování na akcích
OTTA: Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře (ČKA, Architekti ve škole, NPKK) 26. 5. 2016 / Praha
Umenie pre verejný priestor (Dom Umenia / Kunsthalle Bratislava) 8. 6. 2016 / Bratislava
Workshop Řeky ve městě (k světu.) 27-29. 6. 2016 / Plzeň
Festival Obnažení: Restart (o. s. Obnažení) 14. 8. 2016 / Chomutov
PechaKucha Night Vodňany (Vodňany žijou, z. s.) 16. 9. 2016 / Vodňany
Kladenský odpich – Pěstuj prostor (Město Kladno) 22. 9. 2016 / Kladno
PechaKucha Night Šumperk (Šumperský okrašlovací spolek) 30. 9. 2016 + 16. 11. 2016 / Šumperk
Manažerský reSTART (Národní institut pro další vzdělávání) 7. 10. 2016 / Plzeň
PechaKucha Night Olomouc (maj, z. s.) 11. 11. 2016 / Olomouc
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součástí naší „„mise“ je i přistupovat profesionálně
ke všem aspektům práce, včetně kvalitního grafického
zpracování

Slavnostní
vyhlášení
Podejte svůj podnět na
pestujprostor.plzne.cz i vy!
U komunitního centra
Plzeň Zastávka si vytvořili
originální lavičky, stojany
na kola a bylinkovou
zahrádku. Den tady
můžete začít rozcvičkou
pod širým nebem

V letech 2014—2015 byly v grantové
kategorii podpořeny projekty:
Almara překvapení
DEPO Zahrada 2.0
Hravý skautský areál »Pod Chlumem«
Křížky a vetřelci
Kultivace pramenů na Roudné
Mapa neoficiálních cyklotras
Rozkvetlá Plzeň
Skautské údolí: Zažít skutečnou hru v přírodě!
Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě
Zastávka v pohybu / Zelená zastávka
Zpěvomat
Živo na černických schodech

Otevřené výzvy
Pěstuj prostor
2015–2016
After party Ventolin
živý upbeatový elektronický projekt
(v rámci Finále Plzeň, speciální cena
pro účastníky vyhlášení)

20. 4. 2016
18.30

Otevřená výzva Pěstuj prostor
podporuje aktivní občany
i organizace v realizaci drobných
změn v plzeňském veřejném
prostoru. Výzva je vyhlašována
ve spolupráci s městem Plzní,
Plzní 2015 a některými
městskými obvody.
Autor podnětu: Petra Plucnarová
Auto fotografie: Zuzana Zbořilová

Ukázky
propagace

Přemýšlíte,
co se
zanedbaným
místem
ve vašem
okolí?

Výsledky 4. ročníku výzvy
hudba/beseda se zajímavými
osobnostmi poroty
Více na
pestujprostor.plzne.cz
fb.com/pestujprostor

kavárna
DEPO2015
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o
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
Doudlevecká 71, Plzeň
plovarna.plzne.cz

PÁ
15/4
17:00

PLOVÁRNA
SE PROBOUZÍ
dobrovolnické odpoledne

SO
16/4
15:00

VÍTÁNÍ JARA
oslava jara a Dne Země s hudbou, bubnováním
a uměleckými workshopy

SO
21/4
10:00

PERFECT DAY
den amatérského umění
s neziskovou kavárnou Perfect World

SO/NE
28/5 14:00
29/5 14:00
PÁ
10/6
19:00
PÁ
17/6
17:00
PÁ/SO
15/7 17:00
16/7 14:00

l
1

é
6

NE
3/7, 17/7, 14/8, 28/8
18:30
NE
10/7
11:00
PÁ/SO
15/7 17:00
16/7 14:00

t

o
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
Doudlevecká 71, Plzeň
plovarna.plzne.cz

28. 8. 2016 od 15.00 hodin

SALSA TANČÍRNY
salsa, bachata, kizomba a zouk
na plovárenském parketu

PLOVÁRENSKÉ DNY
největší letní akce nabitá koncerty, divadlem
a dílnami, vč. Sbírání a Smím prosit…?

EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ A OTVÍRÁNÍ PLOVÁRNY
hudba, hry a zahájení
rozmarné plovárenské sezóny

SO
30/7
21:00

SENSUAL NIGHT
romantická tančírna
na Plovárně

SMÍM PROSIT...?
NA PLOVÁRNĚ
social dance tančírna

PÁ
12/8
19:00

SBÍRÁNÍ + FRENCH TOUCH
večer poezie
a francouzského šansónu

DIVADLO NA PLOVÁRNĚ
multižánrová přehlídka
divadelních spolků

PÁ
19/8
19:00

SMÍM PROSIT…? NA PLOVÁRNĚ
social dance tančírna

PLOVÁRENSKÉ DNY
nabité workshopy,
divadlem a koncerty

PÁ
20/8
14:00

RETRO GAMES
Diecézní charity Plzeň
Pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s místními NNO za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Centra protidrogové prevence a terapie a Plzně 2015, z. ú.

10.04.16 20:51

plovarna_plakat_leto16_01.indd 1

vnitroblok ulic Krašovská
a Toužimská — u kruhových garáží

FRANCOUZSKÝ DEN: GUINGUETTE
hudba, hry a jídlo
ve francouzském stylu

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně, městských obvodů Plzeň 3 a Plzeň 2 – Slovany a Plzně 2015, z. ú.

plovarna_plakat_jaro16_OK.indd 1

Krašovská zahradní
slavnost 2016

30.06.16 22:14

Program
Městský obvod Plzeň 1 a spolek Pěstuj prostor Vás
zvou na druhý ročník Krašovské zahradní slavnosti.
Akce je určena pro širokou veřejnost, děti srdečně
vítány. Slavnost je součástí projektu Proměna
vnitrobloku Krašovská. Uskuteční se v předvečer
vyhlášení architektonické soutěže na úpravu tohoto
prostoru, k jehož budoucí podobě se měli občané
možnost vyjádřit prostřednictvím dotazníků a besed.
Po celou dobu trvání akce: půjčovna sportovních
potřeb, občerstvení.

15.00—19.00
15.00
15.30, 16.00, 17.30
16.30
18.00
18.30
19.00
19.15

zábavné architektonické a sportovní hry
pro malé i velké
odevzdávání štrůdlů do soutěže
o nejlepší krašovský štrůdl, přihlašování
do fotbalového turnaje (do 16.30)
power jóga (Vlaďka Johánková)
fotbalový turnaj
vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
krašovský štrůdl a fotbalového turnaje
lekce swingu pro začátečníky
(Dance by Lion’s)
představení architektonické soutěže
swingový koncert a tančírna
(The Dixie Hot Licks)
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Prameny na Roudné
FN PLZEŇ

Prameny se rozzáří
v novém světle!

BOLEVECKÉ
KOLEJE

horší terén

U VŠECH
SVATÝCH

Trasa
Pavlovův pavilon
(zastávka Festivalu světla)
Lékařská Fakulta
(tram 1, bus 33 a 40)
Pod Záhorskem
(tram 1 a 4)
Zapomenutá zahrada
(zastávka Festivalu světla, omezená kapacita)

Pořádají Pěstuj prostor, z. s. a obyvatelé Roudné za podpory Plzně
2015, o. p. s., Ministerstva kultury ČR a města Plzně

C

CM

18. a 19. března 2016
18–23 h

Festival světla
u Pramenů na Roudné

pátek 18. března
18:15 Jiřičky / dětský pěvecký sbor
19:00 Prameny v proměnách času / vzpomínky pamětníků
19:30 Diagnoza Exitus / speciální akustické vystoupení
20:00 Prameny v proměnách času / vzpomínky pamětníků
20:30 Diagnoza Exitus / speciální akustické vystoupení
21:15 Tutti Voci / plzeňský vokální kvartet
sobota 19. března
18:15 DJ Diom / snové lesní tóny
19:00 Poezie u Pramenů
19:15 DJ Diom / snové lesní tóny
20:00 Světlonož(š)ky / poetické divadelní představení
20:30 Flaškinet / netradiční hudební duo
21:30 Světlonož(š)ky / poetické divadelní představení
Po oba večery se můžete těšit na svařák a další občerstvení,
oheň, létající velryby i originální světelné instalace. Děti vítány.

ROUDNÁ
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Den architektury
PLZeŇ inDuStriÁLnÍ
ŘÍJen 02 ne 2016
10.00 – 20.00

Den architektury
PLZeŇ inDuStriÁLnÍ
LetošnÍ ročnÍk PoPuLÁrnÍho feStiVaLu Se V nÁVaZnoSti
na PoDZiMnÍ PŘeDnÁškoVý cykLuS PoSt–inDuStriÁL
SouStŘeDÍ na PrůMySLoVé DěDictVÍ PLZně.
PÁteŘÍ PrograMu buDou organiZoVané ProhLÍDky
inDuStriÁLnÍch areÁLů, které DoPLnÍ netraDičnÍ
koMentoVané VyJÍžďky na DračÍ LoDi Po raDbuZe
a DoProVoDné akce V kuLturnÍM centru PaPÍrna
– tanečnÍ PerforMance, fiLMoVÁ ProJekce
a také PrograM Pro Děti.
inDuStriÁL na obZoru
1
komentované vyjížďky na dračí lodi
po Radbuze
10.00*, 10.45**, 11.30*, 12.15**
místa startu:
* loděnice Pilsner Dragons na konci
Cyklistické ulice
(asi 100 m za hospůdkou U Pechtů)
** molo TJ Prazdroj Plzeň na
Anglickém nábřeží
(mezi mostem Milénia a areálem
DEPO2015)

VÍce

Méně

14.00 – 15.00
→ DEPO2015, Presslova 14
sraz před recepcí
15.30 – 16.30
→ Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
sraz u hlavní brány do pivovaru
17.00 – 18.00
→ Papírna, Zahradní 2
sraz u vstupu do Café Papírna

ProhLÍDky inDuStriÁLnÍch areÁLů, koMentoVané VyJÍžďky na DračÍ LoDi Po raDbuZe a DoProVoDný PrograM. VStuP ZDarMa
PoŘÁDÁ PěStuJ ProStor, Z. S. Ve SPoLuPrÁci S kruh, Z. S. a S PoDPorou MěSta PLZně a MiniSterStVa kuLtury čr
bit.Ly/Da2016PLZen

PeStuJProStor.PLZne.cZ

PaM.PLZne.cZ

Denarchitektury.cZ

3

15.30 – 17.00
MěSto LetÍ:
zábavný architektonický
workshop pro děti
→ Café Papírna
18.30 – 18.55
Markéta VacoVSkÁ:
site specific performance
→ Papírna
(konkrétní místo bude upřesněno)

VÍce
C

M

Y

CM

MY

19.00 – 20.00
fiLMoVÁ ProJekce:

omezená kapacita – nutná
registrace na:
soukupova@pestujprostor.cz

PoSt–inDuStriÁL
komentované prohlídky
průmyslových areálů

DaLšÍ PrograM
V areÁLu PaPÍrny

CY

CMY

K

Zbůch 2015
(2015, CZ, 4 min., české znění)
2

requieM Za Detroit
(2010, GB, 60 min., české znění)
→ Café Papírna
VStuP ZDarMa
aktuaLiZoVané inforMace:
bit.ly/DA2016plzen
DaLšÍ inforMace:
pestujprostor.plzne.cz
pam.plzne.cz
denarchitektury.cz
u příležitosti Světového dne
architektury pořádá
Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci
s Kruh, z. s. a s podporou města
Plzně a Ministerstva kultury ČR

Méně
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Děkujeme za podporu

Děkujeme za spolupráci

a dalším...
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Výsledek hospodaření 2016
Náklady					Hlavní činnost

Finanční rozvaha

Hospodářská činnost

Celkem

Aktiva				

Stav k 1. dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

0,00 Kč					0,00 Kč

nákupy – spotřeba materiálu			

238 222,76 Kč 		

dlouhodobý hmotný majetek

služby

2 418 311,35 Kč 		

poskytnuté provozní zálohy		0,00 Kč 					3 470,00 Kč					

			

108 978,00 Kč 		

ostatní pohledávky			0,00 Kč					31 830,00 Kč

				

3 410,00 Kč 		

pokladna		

		

4 607,00 Kč				

6 168,00 Kč

účty v bankách

		

95 165,12 Kč

657 393,48 Kč

					

osobní náklady – mzdy
ostatní náklady

poskytnuté příspěvky				300 084,00 Kč
celkem

					3

069 006,11 Kč

- Kč 			

3 069 006,11 Kč

náklady příštích období		0,00 Kč 					1 717,00 Kč
aktiva celkem

			 										

			

		

99 772,12 Kč

		

700 578,48 Kč

Výnosy			 		
tržby z prodeje služeb			

3 586,00 Kč

Pasiva

tržby za prodané zboží			

11 790,00 Kč

výsledek hospodaření

25 172,12 Kč 				

117 569,48 Kč

ostatní výnosy celkem

629 270,02 Kč

dlouhodobé závazky

48 400,00 Kč 				

226 089,00 Kč

přijaté příspěvky – dary				

99 930,00 Kč

krátkodobé závazky 		

26 200,00 Kč

6 920,00 Kč

přijaté členské příspěvky

3 501,00

jiná pasiva (výnosy příštích období)

0,00 Kč 					

350 000,00 Kč

Pasiva celkem

99 772,12 Kč

700 578,48 Kč

provozní dotace
celkem

			

			

				

2 413 326,45 Kč 			

					3

161 403,47 Kč

Výsledek hospodaření			 92 397,36 Kč

- Kč

			

3 161 403,47 Kč

- Kč

		

92 397,36 Kč
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