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festival veřejného prostoru

Procesy pokroku
v komunitním rozvoji
a proměnách veřejné
prostoru

Zeleň ve městě
od zahrady k parku

Úvod

O spolku
Pěstuj prostor, z. s. je uskupením archi-

Rok 2017 byl zejména ve znamení zatím nej-

Jarní cyklus přednášek přivítal v Plzni

většího plzeňského komunitně-realizačního

‚architekty s přesahem“, kteří představili své

festivalu TUTO MĚSTO a začátku víceletého

komunitní, realizační i vzdělávací projekty.

projektu Procesy pokroku, jehož cílem je

Podzimní cyklus byl zaměřený na plzeňskou

je komunitní zlepšování veřejného
prostoru a osvěta v oblasti architektury, urbanismu a umění.

zlepšit spolupráci veřejné správy a iniciátorů

architekturu několika období od závěru

komunitních projektů.

19. století do konce 80. let 20. století. Den

skými a neziskovými organizacemi

architektury netradičně provedl zájemce po

i s nezávislými odborníky – českými

Otevřená výzva Pěstuj prostor v novém bienálním modelu podpořila pokračování dříve
započatých grantových projektů a nabídla
podněty pro realizaci v rámci festivalu TUTO
MĚSTO. Během něj si Pěstuj prostor vyzkoušel zvelebení několika míst najednou

a zahraničními architekty, umělci, socio-

i netradiční kulturní vložky. K Plzeňskému

logy, antropology apod.

architektonickému manuálu byla vydána
mapová brožura, vytvořeny dvě komentované
procházky a zmapovány nové objekty.

a rozsáhlejší zapojení studentů a odborných

V rámci projektu Zeleň ve městě jsme

garantů. Nebývale komplikovaný proces vy-

převzali a přebudovali komunitní zahradu

jednávání povolení utvrdil v potřebnosti pro-

v areálu DEPO2015 a záměr zpřístupnění

jektu Procesy pokroku, do nějž se zatím

Papírenského parku veřejnosti posunuli do

zapojily první desítky organizací a samospráv.

dalšího stadia.

nitně-kulturního centra, spolek také podnikl

projektech s městskými obvody Plzeň 1

další kroky pozvolna směřující k její kom-

a Plzeň 2–Slovany, které se postupně blíží

plexní komunitní rekonstrukci ve spolupráci

k realizaci.

s městem.

Pěstuj prostor spolupracuje s měst-

plzeňských komunitních místech a nabídl

Městská plovárna pokračuje v činnosti komu- Pokračuje také spolupráce na participačních
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tektů a dalších odborníků, jejichž cílem

Stručná historie
2011 vznik neformálního uskupení
Škoda Plzně
2012 spuštění pilotního projektu Otevřená výzva Pěstuj prostor jako součásti
Plzně – Evropského hlavního města
kultury 2015, příprava dalších projektů
(pod společností Plzeň 2015, o. p. s.)
2014/2015 založení nezávislého spolku
Pěstuj prostor, z. s. a začátek samostatné působnosti

1.
OTEVŘENÁ VÝZVA
PĚSTUJ PROSTOR
bienální model

Otevřená výzva, do které mohou Plzeňané přidávat podněty

OTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR

na drobné změny ve veřejném prostoru, vyzkoušela bienální
model. V tomto lichém (5.) ročníku se zaměřila na pokračování již započatých projektů a zároveň na realizaci podnětů

z negrantové výzvy (zejména ve formátu festivalu veřejného
prostoru TUTO MĚSTO).

Na podporu projektů z výzvy se podařilo získat

150 000 Kč z rozpočtu města Plzně (pro externí žadatele

v rámci udržitelnosti dříve započatých projektů a pro podněty
přímo realizované Pěstuj prostor).
Odborná porota:

Tomáš Král (architectureMADE) – za oblast architektury

Vojtěch Černý (Agora CE) – za oblast komunitních projektů
Petr Matoušek (UK, MAKAI atelier) – za oblast sociologie
s přihlédnutím k vyjádření organizací města Plzně
a městských obvodů

Podpořené projekty
kategorie Chci pěstovat veřejný prostor – žádosti o udržitelnost
Protivzdušná obrana Plzně 2
žadatel Asociace recentní archeologie
34 000 Kč (město Plzeň)
Kollárka jinak 2017
žadatelka Jana Eismanová
57 000 Kč (město Plzeň)
Křížky a vetřelci 4 – Pamětní deska MUDr. Vladimíra Kozy
žadatel Daniel Jahn
15 000 Kč (jiné zdroje)

Další projekty realizované s odbornou
podporou Pěstuj prostor
Obnova křížku ve Štefánikově ulici
žadatel Martin Votava
50 000 Kč (MO Plzeň 2 – Slovany)

Proběhlé akce související s výzvou
25. 1. / 18.30 / DEPO2015, Plzeň – Jak se v Plzni pěstuje
prostor II. – svižná rekapitulace projektů Pěstuj prostor
realizovaných v roce 2016 – 50 návštěvníků
17. 10. / Plzeň – studijní návštěva zástupců NNO z Ukrajiny
(Agora CE) – prezentace realizovaných podnětů z OV Pěstuj prostor
zástupcům podobně zaměřených NNO z Ukrajiny – 30 účastníků
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Protivzdušná obrana
Plzně 2

Asociace recentní archeologie

ci z řad veřejnosti pokračovali v mapování objektů protiletecké

Počet organizátorů /
dobrovolníků / dalších
návštěvníků akcí

obrany z období 2. světové války. V tomto roce se zaměřili pře-

4 / 4 / 30

Členové Asociace recentní archeologie spolu s dalšími zájem-

OTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR

Žadatel

devším na protiletecké kryty – získaná data publikovali ve formě
tištěné mapy a doplnili je do již existující mapy webové. Vznikl
také tematický film doprovozený 3D modelem některých objektů.
Na podzim uspořádali na Skvrňanech dobrovolnický úklid jediné
zachované podezdívky protileteckého děla na Plzeňsku, spojený
s komentovanou prohlídkou lokality a ukázkou metod recentní
archeologie. K propagaci historie tohoto místa také vznikla informační cedule.

Přidělená / vyčerpaná
částka
34 000 Kč / 34 000 Kč (město Plzeň)

Proběhlé akce
19. 11. / 13.00 / Skvrňany, Plzeň – Dobrovolnický
úklid a prohlídka unikátně dochované podezdívky
protileteckého děla z doby druhé světové války –
30 účastníků

6

6

Design Manuál Kollárka

Kollárka jinak 2017

― označení provozoven
― restaurační předzahrádky
verze 12/2017

Obyvatelé plzeňské „„Kollárky“ již od roku 2015 usilují o zvelebení své ulice. V roce 2017 vznikl ve spolupráci s placemakers.cz
‚Design manuál“, jenž radí místním podnikatelům, jak kultivovaněji
označit své provozovny a vytvořit předzahrádky. Na základě rozOTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR

hovorů a setkání s podnikateli a obyvateli byla také vypracována
Strategie rozvoje Kollárovy ulice. Součástí projektu byly i drobné
kulturní akce uspořádané na nové dřevěné platformě, vytvořené v rámci festivalu TUTO MĚSTO (pořádaného spolkem Pěstuj
prostor). Tu doplnila i nově zpracovaná výstava věnovaná historii,
současnosti a zejména potenciálu možných budoucích úprav
Kollárovy ulice. Místní také zformalizovali svou činnost založením
spolku.

Žadatel
Jana Eismanová

Počet organizátorů / dobrovolníků / dalších návštěvníků akcí
6/ 12 / 54

Přidělená / vyčerpaná
částka
57 000 Kč / 57 000 Kč (město Plzeň)

Proběhlé akce
27. 5. / 16.00 – Komentovaná prohlídka Kollárovy
ulice a přilehlé oblasti s architektem Petrem
Klímou – 6 návštěvníků
6. 9. / 17.00 – Zažít TUTO MĚSTO jinak / Otevření
platformy – 30 návštěvníků
9. 11. / 19.00 – Setkání podnikatelů a obyvatel

placemakers cz

Kollárovy ulice – 10 účastníků
11. 11. / 16.00 – Svatomartinské slavnosti –
10 návštěvníků
12. 11. – Ustavující schůzka k založení spolku –
8 účastníků
8
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Křížky a vetřelci 4 –
Pamětní deska MUDr.
Vladimíra Kozy
OTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR

Neformální iniciativa Křížky a vetřelci mapuje od roku 2014 drobné sakrální památky i umělecká díla v plzeňském veřejném pro-

Žadatel
Daniel Jahn

Počet organizátorů /
dobrovolníků / dalších
návštěvníků akcí
1 / 1 / 35

to, že svou pamětní desku dosud nemá významná plzeňská osob-

Přidělená / vyčerpaná
částka

nost – MUDr. Vladimír Koza, lékař, který provedl první transplan-

59 000 Kč / 15 000 Kč (jiné zdroje)

storu, včetně pamětních desek. Jeden z jejích členů poukázal na

taci kostní dřeně v Československu. Na základě jeho podnětu byla
sochařem Vojtěchem Soukupem vytvořena deska z carrarského
mramoru, umístěná v areálu Fakultní nemocnice Plzeň, kde primář
Koza působil.

Proběhlé akce
24. 1. (2018) / 13.00 / Fakultní nemocnice Plzeň –
Slavnostní odhalení pamětní desky primáře Kozy
– 35 návštěvníků
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Obnova křížku
ve Štefánikově ulici
Z křížku pod lipami na rozhraní Černic a Slovan existoval donedávna pouze podstavec. Autor tohoto podnětu v roce 2016, po konzulOTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR

taci s památkáři, navrhnul podobu nového kříže podle podobných
objektů v okolních obcích. V témže roce byl, s finanční podporou
v rámci Otevřené výzvy Pěstuj prostor, kameníkem obnoven podstavec a zakoupen materiál na vytvoření chybějících částí. Druhou
fázi obnovy, tedy vytvoření nových kamenných prvků a osazení
křížku, financoval Martin Votava z grantu Městského obvodu Plzeň
2–Slovany, při jehož získání mu Pěstuj prostor poskytl odbornou
podporu. Křížek byl následně slavnostně vysvěcen za účasti místní
veřejnosti.

Autor podnětu
Martin Votava

Počet organizátorů /
dobrovolníků / dalších
návštěvníků akcí
1 / 3 / 70

Přidělená / vyčerpaná
částka
50 000 Kč / 50 000 Kč (MO Plzeň 2–Slovany)

Proběhlé akce
11. 11. / 10.00 – Slavnostní odhalení obnoveného
křížku – 70 návštěvníků
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2.
TUTO MĚSTO

festival veřejného prostoru

Upravovaná místa: Školní náměstí, Chodské náměstí, křižovatka Kollárovy a Kovářské ulice, prostor pod mostem Milenia,
zemník U Ježíška, planina ‚Na Májce“ v Bukovci (vše v Plzni)

Smyslem festivalu bylo prostřednictvím viditelné celoměstské

Garanti projektu: Kurt Gebauer (sochař), Vladimír Sitta (krajinářský architekt), Jiří Zábran (architekt)

akce ukázat Plzeňanům, že mohou sami přispět k proměnám

svého okolí. Festival zároveň přinesl inspiraci, jak lze společný
prostor více využívat i jaká témata jsou společensky aktuální

(např. vzájemné soužití / sociální vztahy ve veřejném prostoru).

Projekt vychází z letošních i dřívějších podnětů Otevřené výzvy

TUTO MĚSTO

Podrobné informace

Pěstuj prostor. Porotou (garanty projektu) bylo zvoleno 6 nej-

vhodnějších a nejzajímavějších podnětů, které dostalo k řešení
6 týmů odborníků (vybraných na základě portfolií zaslaných

v otevřené výzvě). V březnu (24. – 26. 3. 2017) proběhl plánovací workshop, během kterého 15 architektů, krajinářů a stu-

dentů ve spolupráci s autory podnětů navrhlo netradiční řešení
těchto míst.

Realizace všech podnětů se uskutečnila během pětidenního
‚maratonu“ (12. – 16. 9. 2017), který vedle náročné fyzické

práce doprovodily i tematické přednášky. Celou akci zakončila

série sousedských oslav propojená s celorepublikovým festivalem Zažít město jinak.

Záštity: Česká komora architektů, město Plzeň (prostř. technického náměstka Pavla Šindeláře)
Počet účastníků: plánovací workshop: 15, realizační
workshop: 17 (počítáni jsou zapojení odborníci bez autorů
podnětů, dobrovolníků, garantů a organizátorů projektu)
Počet dobrovolníků: cca 75 (vč. zapojených žáků)
Zapojené odborné školy (prostř. studentů): FA ČVUT,
FSv ČVUT, ČZU, TUL, MENDELU
Spolupracující organizace: Kollárka jinak, placemakers.cz,
Náš Bukovec, Základní škola Martina Luthera, Fakulta pedagogická ZČU, Církevní gymnázium Plzeň, Střední průmyslová
škola stavební, DEPO2015, Landscape festival Plzeň 2017,
Auto*mat (Zažít město jinak), pasivně též organizace města
Plzně a městské obvody
Forma zapojení veřejnosti: možnost podat vlastní podnět
a spolupracovat na jeho rozvoji s odborníky, dobrovolnická
pomoc při realizaci podnětů, vzdělávání a inspirace (doprovodný program)
Více na: www.tutomesto.cz
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Od návrhu k realizaci
ní zátěže u komunitních projektů. Přínos-

období mezi plánovacím a realizačním

nou zkušeností pro nás byla také spolu-

workshopem. S ohledem na zkušenosti

práce s šesti týmy studentů a mladých

z předchozích let jsme si na získání po-

architektů, která ukázala možnosti i limity

veřejném prostoru – přednáška

třebných povolení vyhradili téměř 6 měsíců

této formy odborného zapojení a z části

garantů projektu TUTO MĚSTO –

(nejdelší možný čas s ohledem na harmo-

dálkové spolupráce.

apod.). Jednotlivá místa a jejich případné
limity jsme s příslušnými úřady a organiza-

TUTO MĚSTO

24. 3. / 18.30 / Waldorfská škola

Velmi důležitou součástí projektu bylo

nogram grantů, časové možnosti studentů

cemi předem projednali, navržené úpravy
jsme následně opakovaně konzultovali
s úředníky a přizpůsobili je jejich požadavkům. Přesto bylo vzhledem ke složitosti
a neprůhlednosti systému povolování tohoto typu projektů u některých návrhů velice
obtížné získat souhlas všech příslušných
úřadů a organizací k jejich realizaci.
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Doprovodný program
festivalu

Realizace samotná pak proběhla během
zmíněných 5 dní a na každém místě vypa-

Dobromysl, Plzeň – Sitta I Gebauer I Zábran I a jejich dílo ve

30 návštěvníků
13. 9. / 18.00 / DEPO2015, Plzeň
– Jak festival TUTO MĚSTO změní

dala zcela jinak. Někde pomáhali ‚místní“,

tutu Plzeň? – prezentace návrhu

jak jen to šlo, jinde stál projekt hlavně na

úprav jejich autory – 20 návštěvníků

jeho autorech. Některé týmy byly perfektně připravené, jiné dolaďovaly věci za
chodu. Výstupem bylo 5 střednědobých
a 1 krátkodobější instalace. Jejich skutečná životnost nyní závisí zejména na jejich
dlouhodobém přijetí ze strany samosprávy
a veřejnosti a také na tom, zda bude sa-

Tato zkušenost opět potvrdila smysluplnost

mospráva ochotna spolupracovat na jejich

letos započatého projektu ‚PROCESY PO-

dalším rozvoji i řešení případných (např.

KROKU v komunitním rozvoji a proměnách

sociálních) výzev. Některé proměny jsou

veřejného prostoru“, který cílí právě na

unikátní minimálně v měřítku ČR a mohou

zpřehlednění a zjednodušení administrativ-

se stát inspirací pro další místa.

14. 9. / 18.00 / Zastávka, Plzeň – Od guerilla gardeningu po
sousedský aktivismus – inspirativní a vtipné přednášky zajímavých
osobností – 30 návštěvníků
16. 9. / 17.00 / ohniska festivalu TUTO MĚSTO – Zažít TUTO
MĚSTO jinak – oslava proměny
6 míst v Plzni s piknikem a kulturním
programem (součást celorepublikového festivalu Zažít město jinak) –
340 návštěvníků

TUTO MĚSTO

Školní náměstí

Romana Vojtíšková (2017)
Martin Vršecký (2017)

Na Školním náměstí ve Skvrňanech, návsi

Instalaci si okamžitě oblíbily děti ze školy

někdejší vesnice, se z původních staveb

i z přilehlého sídliště a využívaly ji nejen

zachovala pouze budova školy. Veřejné pro-

po cestě do školy a po vyučování, ale

stranství bylo v období komunismu necitlivě

i o víkendech. Po 3/4 roce se však – bez

(všichni ZŠ Martina Luthera)

Marcela a Miloš Vršeckých (2013)

narušeno kapacitní silnicí, pod kterou vznikl

zjevného důvodu – změnil pohled úřadu

podchod. Ten ale i vzhledem ke svému neu-

na instalaci, „„muldy“ se staly pevnou pře-

Autoři návrhu úprav

těšenému stavu nebyl před festivalem příliš

kážkou v komunikaci a musely být rychle

Markéta Škopková (s přispěním

využívaný. V září se proměnil v netradiční

odstraněny (což vyvolalo u žáků nepo-

venkovní, ale přesto krytý, pobytový a herní

chopení a zklamání). V současné chvíli

prostor s různými typy ‚parkourového“ mo-

podchod čeká na svou budoucnost, zda

biliáře. Do realizace úprav se aktivně zapo-

se iniciační projekt rozvine do dlouhodo-

jili žáci ZŠ Martina Luthera i někteří z jejich

bějšího oživení podchodu – např. formou

učitelů. Podchod nyní slouží nejen jim a

venkovní klubovny pro děti – nebo zda se

studentům dalších místních škol, ale začal

navrátí ke své nepříliš vábné minulosti.

přitahovat i děti a mladé lidi z okolí.
Obě strany podchodu s přilehlým veřejným prostorem propojila výrazná barevná
malba, kterou prostorově doplňují betonové ‚muldy“ (tzv. ‚růžová příšera vylézající
z podchodu a stahující do něj děti“).
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Autoři podnětu

Kateřiny Kmecové)

Chodské náměstí
Chodské náměstí je známé svým tradičním

Koncepční orgány města bohužel zatím

trhem, kromě nakupujících je však také cílem

nesouhlasily s vytvořením průchodu napříč

studentů a pedagogů Střední průmyslové školy

tržnicí, který by propojil předprostor fakulty

stavební a Fakulty pedagogické Západočeské

s travnatou plochou. Tato úprava byla odlo-

univerzity v Plzni, jejichž význačné budovy ná-

žena do druhé fáze a část náměstí si zatím

městí od počátku formují. Právě předprostor

ponechává koridorový a bariérový charakter.

‚pajdy“ v posledních letech trpěl řadou bariér
(neorganizované parkování, objekty zanášející
TUTO MĚSTO

prostor a bránící jeho prostupnosti) a studenti
i návštěvníci trhu ho mohli jen stěží využívat.
Díky festivalu TUTO MĚSTO obě zatím nepříliš
komunikující entity – fakultu a trh – propojil
volný pobytový prostor, který dal pohledově
vyniknout oběma rozdílným funkcím. Místo se
díky hravému mobiliáři a barevné grafice stalo
přátelštějším k pobývání a nyní se zde mohou
potkávat studenti s kolemjdoucími a návštěvníky
trhu. Podařily se i další drobné pozitivní úpravy –
doplnění reklamního poutače stojanem na kola
(po domluvě s vlastnickou firmou), výsadba cibulovin na blízké travnaté ploše atp. Část ubraných
parkovacích kapacit byla v místě nahrazena lepší
organizací sávajících objektů.
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Z podnětu městského obvodu nakonec musely být na jaře 2018 nové objekty odstraněny, neboť chyběla vůle spolupracovat na
komplexním řešení a vyvážení zájmů všech
stake-holderů (vč. univerzity). V potaz byl vzat
pouze úzký zájem prodejců trhu (kteří přispívají poplatkem do rozpočtu obvodu) a situace
se tak vrátila k chaotickému parkování bez
další využitelnosti vstupního prostranství
univerzity. Iniciačním projektem se podařilo
poukázat na problémy místa i labyrint místních zájmů a vztahů. Nyní je třeba počkat na
vůli ke komplexnějšímu řešení, které se může
od nabytých zkušeností odrazit.

Autoři podnětu
Roman Černík a studenti Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Autoři návrhu úprav
L. P., Zuzana Končelová

Pod plzeňskými mosty
Prostory pod mosty jsou často zanedbaný-

Zajímavé na tomto místě je dlouhodobé
tiché vyjednávání pozic mezi městem

vyhnout či je alespoň projít co nejrychleji.

a skate komunitou, která si místo postup-

Adéla Chmelová, Eliška Olšanská

S trochou snahy se však mohou stát příjem-

ně neformálně upravuje, ale zároveň ho

(s přispěním Kristýny Tomanové)

ným zákoutím, kde se dá ukrýt před deštěm

i oživuje (což může přispívat k jeho bezpeč-

nebo nerušeně rozjímat. Průchod pod mostem

nosti).

netradiční umělecké instalace: lustr z PET lahví (zavěšený z mostu), barevné svršky školních

TUTO MĚSTO

ENVIC, občanské sdružení

mi, nehostinnými místy, kterým se lidé snaží

Milénia na levém břehu řeky Radbuzy vylepšily

židlí montované na betonové piedestaly (tzn.
jednoduché a dvojité lavičky) a rámy rámující
graffiti na mostních pilířích v kontrastu s šedým celoplošným nátěrem okolo.
Instalace se stala o to funkčnější, že zvolené
místo již nějakou dobu před festivalem přijala
za své i místní skate komunita, která nyní nové
objekty aktivně využívá. Za více než rok užívání
si instalace (dle předpokladu) vyžádala několik
servisních oprav z důvodu vandalství, jinak je
však bezproblémově užívána.

22

Autoři podnětu
Autoři návrhu úprav

Planina ‚Na Májce“
v Bukovci
Téměř magické místo u železniční trati Plzeň–Praha využívají Bukovečtí
pro pořádání rozmanitých kulturních akcí, od stavění a kácení ‚májky“
až po svatby. Chybělo jim však odpovídající zázemí a tak se úkolem
architektů a krajinářů stalo vytvoření praktického multifunkčního mobilního objektu. Výsledný návrh sem umisťuje dvě atypické demontovatelné prostorové konstrukce – kovové rámy ponechané k volnému
TUTO MĚSTO

rezivění, které se stávají samy o sobě uměleckým objektem rámujícím
dechberoucí výhled do údolí řeky Berounky. Během akcí (po natažení
plachty) poslouží jako přístřešek, provizorní stánek nebo promítací
plátno, mimo akce jsou nositeli dalších doplňkových funkcí – cvičebních prvků, lavičky a informační cedule.
S postupem měsíců instalace získává patinu a díky aktivním lidem
z Bukovce nachází využití během častých kulturních setkání i mimo ně.
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Autoři podnětu
Jiří Hanousek (Náš Bukovec)

Autoři návrhu úprav
Jakub Kuča, Karolína Plášková,
Nikola Puchelová, projectstudio8
(Ondřej Janout)

Platforma Kollárka

TUTO MĚSTO

Jana Eismanová (Kollárka jinak)

Úpravu plácku u křižovatky ulic Kollárova

cele, během dlouhého projednávání návrhu

a Kovářská iniciovala neformální skupina

ale nečekaně vyplynul na povrch souběžný

zdejších obyvatel ‚Kollárka jinak“. Ta už

záměr města na realizaci štěrkového záhonu

od minulého roku usiluje s pomocí spolku

a platforma se musela ‚přesunout“. Návrh

Martin Špičák, Rozálie Kašparová,

Pěstuj prostor a architektů placemakers.cz

možných budoucích úprav plácku zahrnuje

Kateřina Frejlachová)

o kultivaci celé Kollárovy ulice nacházející se

i předláždění a zdvižení protínající komuni-

v bezprostřední blízkosti historického jádra

kace do úrovně chodníku (ve formě rozšíře-

Plzně. Tým „„plejsmejkrů“ zde navrhl víceúčelo-

ného retardéru), později i přeložku silnice.

vou dřevěnou platformu, která může posloužit
i k hudebním, tanečním a dalším drobným
kulturním vystoupením. Během běžných dní
však funguje zejména jako místo pro setkávání a nabízí možnost posezení a odpočinku.
Návrh mimo jiné prověřuje, jak je kreativním
způsobem možné využít i ‚zbytkové plochy“
v centrálně položených ulicích s nedostatkem
prostoru i zeleně, v tomto případě plochu
mezi silnicí, místy pro parkování, chodníkem,
lampou, reklamním poutačem, stromem, telefonní budkou a dalšími objekty ve veřejném
prostoru.

26

Autoři podnětu

Původně „„nejlíbivější“ výstup z festivalu
vyvolal diskusi na téma soužití a užívání
veřejného prostoru – a jeho veřejnosti
vs. privatizaci – poté, co platformu vedle
běžných kolemjdoucích a studentů chodících do blízké menzy začaly užívat i podnapilí návštěvníci z okolních hospod nebo hlasité
skupiny občanů jiné barvy pleti. Tato (v Kollárce již dříve existující) sociální problematika je alfou a omegou fungování veřejných
prostranství i v dalších částech města a lze ji
úspěšně řešit pouze koordinovaným zájmem
města i obvodu se zapojením odborníků

Platforma byla původně navržena v jiné (kru-

z oblasti sociologie, sociálních prací, archi-

hové – amfiteatrální) podobě na vedlejší par-

tektury ad.

Autoři návrhu úprav
placemakers.cz (Milan Brlík,

Zemník U Ježíška
Zemní val na pravém břehu řeky Radbuzy poblíž kostela U Ježíška měl být
pouze dočasnou skládkou zeminy při stavbě mostu Milénia. Dodnes však
nebyl odstraněn a mezitím se stal přirozenou i hojně využívanou součástí
rekreační oblasti u řeky. Pěstuj prostor již na zemníku působil dříve –
v roce 2013 zde v rámci prvního mezinárodního workcampu v Plzni vybudoval stávající přístupové cesty a terasy. Účastníci letošního workshopu
úkol pojali pietně. Provedli několik drobných úprav, které zvýraznily geometrickou kompozici zemníku a vytvořili zde dočasné landscapové instaTUTO MĚSTO

lace ze slámy a plátků kulatin.
Studenti Církevního gymnázia, kteří s nápadem na další úpravu tohoto
místa přišli, zde zase během závěrečné slavnosti ‚Zažít TUTO MĚSTO jinak“ uspořádali vlastní jednodenní výstavu. Jejich cílem je motivovali další
lidi, aby náhorní plošinu více využívali jako prostor pro setkávání, pořádání
akcí či dočasné instalace.
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Autoři podnětu
Jan Šebesta a studenti Církevního
gymnázia Plzeň

Autoři návrhu úprav
Kristian Holan, Olga Lebedeva,
Anna Seimlová

3.
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ
vzhůru k transformaci

Městská plovárna Plzeň započala v dubnu svojí 4. plovárenskou
sezónu a úspěšně pokračuje v činnosti komunitně-kulturního

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ

centra. Proběhlo zde 69 akcí s 3 475 návštěvníky (+ uzavřené

soukromé akce a Otevřené víkendy bez speciálního programu).
V květnu Plovárna získala strategického partnera pro budoucí

komunitní přestavbu – sdružení plzeňských firem Zelené město. V září schválila Rada města Plzně (po sérii předcházejících
jednání) spolku Pěstuj prostor dlouhodobou výpůjčku místa,

o kterou jsme požádali s cílem komplexní komunitní rekonstrukce ve spolupráci s městem.

Proběhlé akce

20. 3. / 16.00 – Velký úklid Městské plovárny – úklid Plovárny a okolí (Pěstuj prostor, z. s.) – 20 účastníků
8. 4. / 15.00 – Vítání jara na Plovárně – oslava příchodu jara
(Pěstuj prostor, z. s.) – 180 návštěvníků
12. 4. / 8.00 – Dobrovolnický den s Doosanem – úpravy
a opravy mobiliáře (Pěstuj prostor, z. s.) – 10 účastníků
15. 4. / 19.00 – Fast Shit / Demöralizér / Pilsen Owls of
Soul – žánrová přehlídka (SK Sidewalk, z.s.) – 100 návštěvníků
30. 4. / 12.00 – Svatba – soukromá akce
30. 4. / 18.00 – Pálení čarodějnic na Plovárně – tradiční
akce s netradiční hudbou (Conexis, z.s.) – 120 návštěvníků

5. 5. / 18.00 – Předpálení čarodějnic – soutěže pro děti, opékání buřtů (Plzeňská unie neslyšících, z.ú.) – 50 návštěvníků
11. 5. / 19.00 – Birthday Punk Picnic – večer plný core music
(SK Sidewalk, z.s., Happy Trash) – 110 návštěvníků
19. 5. / 19.00 – Ecstatic Vision / Acid Row – žánrový hudební vodopád (SK Sidewalk, z.s.) – 120 návštěvníků
20. 5. / 14.00 – Plaveme v tom všichni – oslava dvaceti let
CPPT s bohatým kulturním programem (Centrum protidrogové
prevence a terapie, o.p.s.) – 130 návštěvníků
31. 5. / 17.00 – Kafe na triko – komunitní cyklistická akce
(Plzeň na kole, Pěstuj prostor, z. s., SK Sidewalk, z.s.) –
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15 účastníků

31. 5. / 19.00 – Krajina ve městě – diskusní přednáška
(Architectura, z.s. Pěstuj prostor, z. s.) – 20 návštěvníků
2. 6. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance
tančírna (DanceFlow) – 100 návštěvníků
3. 6. /17.00 – Plovárna Džije – neočekávané setkání s vege
gulášem a skate bazarem (SK Sidewalk, z.s.) – 50 návštěvníků
9. 6. / 19.00 – Pusť si svůj vinyl – samopouštění desek
(SK Sidewalk, z.s.) – 40 návštěvníků
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ

10. 6. / 18.00 – Rozlučka se svobodou – soukromá akce
11. 6. / 20.30 – Plovárenské kino | Ohrožená semínka –
promítání na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.) – 15 návštěvníků
17. 6. / 19.00 – Stay Together Fest – HC & punk minifest
(SK Sidewalk, z.s.) – 120 návštěvníků
18. 6. / 20.30 – Plovárenské kino | Život začíná po stovce –
promítání na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.) – 15 návštěvníků
20. 6. / 19.00 – Everfund offline vol. 13 – prezentace
zajímavých lidí a projektů (Plzeň 2015, z.ú.) – 50 návštěvníků
25. 6. / 16.00 – Den otců – oslava dne otců (Plzeňská unie
neslyšících, z.ú.) – 25 návštěvníků
25. 6. / 20.30 – Plovárenské kino | Hooligan Sparrow –
promítání na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.) – 15 návštěvníků
26. 6. / 18.00 – Oslava 2. narozenin DanceFlow – taneční
podvečer a oslava dvouletého výročí taneční školy DanceFlow
(DancelFlow) – 85 návštěvníků
32
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28. 6. / 17.00 – Oslava narozenin – soukromá akce
30. 6. / 19.00 – Garret Klahn + Manon Meurt – koncert
k začátku prázdnin (SK Sidewalk, z.s., Pěstuj prostor, z. s. ) –
120 návštěvníků
1. 7. / 18.00 – Mola do vody – každoroční oblíbená dobrovolnická akce s potřebou silných jedinců (SK Sidewalk, z.s., Pěstuj
prostor, z. s.) – 10 účastníků
2. 7. / 20.30 – Plovárenské kino? – promítání filmu na překvapení (SK Sidewalk, z.s.) – 15 návštěvníků
9. 7. / 20.30 – Plovárenské kino | Vyrob si svůj stát – promítání
na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.) – 20 návštěvníků
12. 7. / 20.00 – Quíz?! | Na Plovárně – vědomostní kvíz šitý
na míru Městské plovárně v Plzni (SK Sidewalk, z.s.) – 15 návštěvníků
14. 7. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance
tančírna (DanceFlow) – 110 návštěvníků
15. 7. / 16.00 – At the river vol. 1 – DJ Bartesky&Jane Doe&Quest Atf – chill out & deep house (Muzika Elektronika,
SK Sidewalk, z.s.) – 30 návštěvníků
16. – 30. 7. – Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2017 –
zahraniční dobrovolníci pro plzeňský veřejný prostor (Pěstuj prostor, z. s., Inex–SDA a další) – 15 účastníků
19. 7. / 17.00 – Pétanque u Plovárny – oblíbená francouzská
kratochvíle (P. Cvrček) – 10 účastníků

21. 7. / 17.00 – Plovárenské dny – velká letní akce
nabitá koncerty, divadlem a dílnami: kulturní večer
(Pěstuj prostor, z. s.) – 150 návštěvníků
21. 7. / 18.00 – Vernisáž výstavy ‚Slunce, voda, vzduch“ –
vernisáž druhé části výstavy o historii plzeňských plováren
(Pěstuj prostor, z. s., Národopisné muzeum Plzeňska, Maják
Plzně) – 70 návštěvníků
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22. 7. / 15.00 – Plovárenské dny – velká letní akce nabitá
koncerty, divadlem a dílnami: komunitní odpoledne (Pěstuj
prostor, z. s.) – 200 návštěvníků
23. 7. / 17.00 – Grilování s Mezinárodní letní jazykovou
školou (ZČU) – soukromá akce
27. 7. / 17.00 – The Dead President (RUS) – úderná scacore
parta z Moskvy (SK Sidewalk, z.s.) – 60 návštěvníků
28. 7. / 19.00 – Ambiente Theatre & Myotox – psychedelicpost rock & hard-post-lo-fi (SK Sidewalk, z.s.) – 70 návštěvníků
29. 7. / 18.00 – Boss Reggae Event – reggae, ska, rocksteady DJ´s (SK Sidewalk, z.s.) – 45 návštěvníků
2. 8. / 17.00 – Hraní pétanque u Plovárny #2 – oblíbená
francouzská kratochvíle (P. Cvrček, S. Dach) – 10 účastníků
4. 8. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance
tančírna (DanceFlow) – 100 návštěvníků
8. 8. / 17.00 – Sick Ones / Blanket Hill / Demoralyzer /
MxHxL – mini HC fest (SK Sidewalk, z.s., Bigger Than Your
Ego) – 90 návštěvníků
34
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9. 8. / 18.00 – Setkání Klubu strážných andělů – neformální
setkání dobrovolníků (Plzeň 2015, z.ú.) – 30 návštěvníků
9. 8. / 20.30 – Proč se nás týká kácení Bělověžského pralesa?
– debata s českými účastníky nenásilné blokády těžby pralesa
(E. Kočandrlová) – 30 návštěvníků
18. 8. / 17.00 – Večerní promítání s Plzeňskou unií neslyšících
– zábavné aktivity, grilování a projekce filmu ‚Slyšet očima“ (Plzeňská unie neslyšících, z.ú.) – 35 návštěvníků
19. 8. / 18.00 – svatba – soukromá akce
23. 8. / 17.00 – Hraní pétanque u Plovárny #3 – oblíbená
francouzská kratochvíle (P. Cvrček) – 15 účastníků
25. 8. / 18.00 – Veganská večeře s filmem – veganská večeře
a film Království míru (SK Sidewalk, z.s.) – 25 návštěvníků
26. 8. / 17.00 – Divadlo na Plovárně – (posunutý termín) komorní divadelní festival v prostředí Plovárny (Pěstuj prostor, z. s.)
– 55 návštěvníků
27. 8. / 20.30 – Promítání dokumentu Lidský rozměr na Městské plovárně – projekce dánského dokumentu (Plzeň na kole) –
15 návštěvníků
2. 9. / 14.00 – Alleycat Plzeň 2017 – start a afterparty městského cyklistického orientačního závodu (Fixed Gear Plzeň, SK
Sidewalk, z.s., Like Forest) – 45 návštěvníků
3. 9. / 17.00 – Cvrnkaná na Plovárně – tradiční cvrnkání kuliček
(D. Dejmková) – 15 účastníků

8. 9. / 19.00 – I Live by the River – trojkoncert The Jokers,

14. 10. / 19.00 – 90´s Skate Vide Session – sk8 back in the

The Smokers, Per Gynt (SK Sidewalk, z.s.) – 65 návštěvníků

days (SK Sidewalk, z.s.) – 15 návštěvníků

9. 9. / 18.00 – Pusť si svůj vinyl Vol. 2 + bazar – samopouš-

20. 10. / 19.00 – Jucifer & Albatre – americko-holandský hluko-

tění desek a bazar vinylů (SK Sidewalk, z.s.) – 30 návštěvníků

vý očistec (SK Sidewalk, z.s., Místní borci) – 45 návštěvníků

10. 9. / 11.00 – La Guinguette (Francouzská pohoda

28. 10. / 18.30 – OvO & Velo + Fat Old Donald – předpo-

na Plovárně) – minifestival s chutěmi, vůněmi a hudbou

slední říjnový hudební večer (SK Sidewalk, z.s., Místní borci) –

Francie (Od Francouze, Alliance française de Plzeň) –

40 návštěvníků
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150 návštěvníků

ponský zvukový hrdina (SK Sidewalk, z.s., dbyrecords) –

dokumentu (SK Sidewalk, z.s.) – 20 návštěvníků

50 návštěvníků

22. 9. / 19.00 – Soundtrack Movie Night – tematické melo-

3. 11. / 16.16 – Mola z vody ven – zazimování plovoucích mol

die na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.) – 30 návštěvníků

(Pěstuj prostor, z. s.) – 15 účastníků

27. 9. / 20.00 – Kovadlina / Decultivate / WP / Vzteklec –

10. 11. / 20.00 – Ukončení sezóny & rozlučka – loučení se

hardcore punkový večer (SK Sidewalk, z.s.) – 65 návštěvníků

sezónou a barem (SK Sidewalk, z.s.) – 55 návštěvníků

29. 9. / 16.30 – Páteční pétanque – přátelský turnaj v koule-

24. 12. / 10.00 – Aby Radbuza měla Vánoce – nejsvátečnější

né (S. Dach) – 5 účastníků

CITO aneb úklid břehů Radbuzy (AHA & team) – 35 účastníků

1. 10. / 10.00 – Den architektury – první zastavení tradičního Dne architektury (Pěstuj prostor, z. s.) – 15 návštěvníků
10. 10. / 19.00 – Botanist & Hnus Umírající – místní
borci uvádějí last minute! (Místní borci, SK Sidewalk, z.s.) –
45 návštěvníků
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1. 11. / 20.00 – International Choice of Noise – australsko-ja-

17. 9. / 19.30 – Plovárenské kino I Prague Night – projekce

Výstava Slunce
Voda Vzduch
Poeticky nazvaná výstava přibližuje historii plzeňských plováren a lázní, dotýká se i prvních klubů říčních sportů. Nesnaží se
o úplný faktografický výčet, ale o přiblížení atmosféry a doboMĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ

vého života, který se odehrával v 19. a 20. století v Plzni ruku

výstavy – k vidění do října 2017 – 35 návštěvníků
21. 7. / 18.00 – Městská plovárna Plzeň – 2. část výstavy
(v pavilonu ‚2×10 a zdar“ od architektů H3T) – k vidění
i během roku 2018 – 70 návštěvníků

Zapojené subjekty
Výstavu připravili v roce 2017 Národopisné muzeum Plzeň-

Plzeň měla díky svým čtyřem řekám a soustavě Boleveckých

ska, spolek Pěstuj prostor, z. s. a iniciativa Maják Plzně, vý-

rybníků mnohem širší škálu možností rekreace než průměrné

stava byla součástí Landscape festivalu Plzeň 2017.

století – zejména na řece Radbuze, ale i jinde – odrážel zcela
nové pojetí zdraví jako důležité životní hodnoty, o níž by měl
každý občan náležitě pečovat a rozvíjet ji. Neměla už sloužit jen
k očistě, ale k celkové tělesné hygieně, pohybu, sportu a nově
i modernímu fenoménu slunění a opalování. Tato místa však
v prvé řadě představovala zejména výrazná ohniska společenského života, kde se setkávali lidé rozličného společenského
postavení, vzdělání a profese.
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14. 7. / 17.00 – Národopisné muzeum Plzeňska – 1. část

v ruce s postupnou proměnou životního stylu.

české město. Rozkvět těchto míst na konci 19. a na začátku 20.
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Vernisáže

Workcamp Foster
the City 2017

Původně měli workcampeři pomoci i se zpřístupněním dnes
uzavřené části Papírenského parku veřejnosti. Projekt však
musel být díky vnějším okolnostem odložen, viz kapitola
ZELEŇ VE MĚSTĚ – Papírenský park.

Pátý ročník mezinárodního dobrovolnického workcampu se
opět konal na obnovené Městské plovárně. Zúčastnilo se ho
8 dobrovolníků z 8 zemí světa. K akci se střídavě připojilo i cca
10 Plzeňanů. Tentokrát dobrovolníci kromě pokračování ve
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ

zkulturňování plácku za Sportovním klubem u řeky, pomoci
v komunitní zahradě, údržbě vegetace podél Radbuzy i dříve vytvořeného mobiliáře vyrobili několik nových PETkových
mol a pomohli s montáží výstavního pavilonu ‚2×10 a zdar”
od architektonického studia H3T. Ten Plovárna získala díky
Landscape festivalu Plzeň 2017 a nyní slouží pro umístění výstavy Slunce Voda Vzduch o historii plzeňských plováren. Dobrovolníci se také aktivně zapojili do programu Plovárenských
dní, které každoročně nabízejí Plzeňanům pestrou škálu aktivit
pro děti i dospělé.

O otevření parku veřejnosti však nadále usilujeme.
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4.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK
PĚSTUJ PROSTOR
Přesahy architektury

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PĚSTUJ PROSTOR

Jarní cyklus přednášek byl, podobně jako v předchozím roce,

věnován současné architektuře, a to vždy jednomu architektovi
či jedné architektce, jejichž tvorba se vyznačuje přesahy mimo
vlastní pole architektonické praxe.

Proběhlé akce
10. 5. / 18.30 / Papírna Plzeň – Pavel Hnilička – Dům jako
součást sídla – 30 návštěvníků
přednáška o tom, jak se uvažování o měřítku stavby propisuje do měřítka obce a naopak
7. 6. / 18.30 / Papírna Plzeň – Marcela Steinbachová –
Trojnožka – 20 návštěvníků
přednáška o vlastní tvorbě Architektky roku 2016 i její činnosti na poli osvěty a vzdělávání v architektuře
22. 6. / 18.30 / Papírna Plzeň – Petr Hájek – Ad triangulum – výzkum a experiment v architektuře –
20 návštěvníků

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:
www.bit.ly/presahy
videozáznamy přednášek:

www.bit.ly/presahyarchitektury_videa

přednáška o třech rozdílných nearchitektonických principech
– akustice, optice a geometrii, které v architektuře získávají
jiný záznam, zápis i prostor
28. 6. / 18.30 / Papírna Plzeň – Martin Jančok – Limity
komunity – 15 návštěvníků
přednáška o kladech a záporech alternativního přístupu
k obnově nemovité památky a její proměně na kulturní
centrum
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Momenty
introspekce
Podzimní přednáškový cyklus se zaměřil na
plzeňskou architekturu několika období od
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PĚSTUJ PROSTOR

závěru 19. století do konce 80. let století
minulého. Fenomén plzeňské secese, moderny, tzv. sorely či panelové výstavby představily vždy dvě osobnosti z řad respekto-

Proběhlé akce
12. 10. / 18.30 / Měšťanská beseda, Plzeň – Plzeň a secesní architektura –
40 návštěvníků
během přednáškového večera Pavel Zatloukal hovořil o secesi v celoevropském měřítku,
představil její charakteristické rysy a architekty v jejích ohniscích; Jan Mergl následně
navázal se svým příspěvkem zaměřeným na prostředí Plzně, které navzdory svému konzervativnímu ladění nepostrádá architektonická překvapení
25. 10. / 18.30 / Byt Willyho a Gertrudy Krausových (tzv. Loosův interiér), Plzeň – Plzeň
a moderní architektura – 50 návštěvníků

z hostů byl místním odborníkem, druhý měl

přednáška, v níž se Lucie Valdhansová zaměřila na srovnání moderní a modernistické
architektury v Brně a Plzni (včetně paralel i rozdílů mezi „„avantgardním“ Brnem a „„konzervativní“ Plzní), zatímco Petr Domanický se zaměřil na plzeňskou moderní architekturu
a na razantní proměnu, kterou město prošlo mezi sv. válkami

celorepublikovou působnost a nabídnul

8. 11. / 18.30 / 20. základní škola, Plzeň – Plzeň a architektura sorely – 40 návštěvníků

vaných historiků či teoretiků architektury,
architektů či sociologů apod. Zatímco jeden

potřebné souvislosti a srovnání.

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:
www.bit.ly/momentyintrospekce_clanky
videozáznamy přednášek:
www.bit.ly/momentyintrospekce_videa

večer věnovaný architektuře socialistického realismu – o jeho vývoji, zdrojích inspirace
a myšlenkových konceptech promluvil Martin Strakoš; jeho výklad pak doplnila Michaela
Janečková, příspěvkem o plzeňském sídlišti na Slovanech, jehož část navržená Františkem Sammerem je nejvýznamnějším příkladem architektury socialistického realismu
v Plzni
22. 11. / 18.30 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Plzeň – Plzeň a sídliště
– 40 návštěvníků
v rámci poslední přednášky z cyklu přiblížil Petr Domanický vývoj a historií sídlišť v Plzni,
přičemž upozornil na úspěchy i nenaplněné koncepty zdejší poválečné hromadné bytové
výstavby; David Tichý pak promluvil o budoucnosti panelových domů i celých sídlišť, jíž se
věnuje v rámci výzkumného projektu Sídliště, jak dál?
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5.
PROCESY POKROKU

v komunitním rozvoji a proměnách
veřejného prostoru

Cílem projektu ‚Procesy pokroku“ je zmapovat vzorové procesy a povolení potřebná ke zvelebování (‚pěstování“) prostoru i k pořádání kulturních akcí ve velkých i menších městech
(převážně České republiky, ale i Slovenska a případně dalších
zemí). Projekt míří zejména na zástupce samospráv a neziskového (občanského) sektoru a dělí se na více částí. V úvodní,

Jedním z hlavních projevů kvality prostředí měst a obcí je veřej-

analytické, proběhlo v 2. polovině roku 2017 (a začátkem

ný život, tedy aktivita nutně spjatá s veřejnými prostranstvími –

r. 2018) mapování současné situace prostřednictvím hloub-

ulicemi, náměstími, parky apod. Česká města a obce postupně

kových dotazníků a řízených rozhovorů (přímo se zapojilo 56

zlepšují svá veřejná prostranství ve smyslu fyzického prostředí.

organizací + další organizace podpůrné).

PROCESY POKROKU

V oblasti povolování aktivit ve veřejném prostoru jsou však za-

tížena širokou byrokratickou strukturou, která často od veřejné

aktivity spíše odrazuje – ať už se jedná o kulturně-sociální akce
(např. sousedské slavnosti), nebo komunitní úpravy místa (např.
instalace vlastnoručně vyrobených laviček). Úřední postupy se

často mění a mnohdy nejsou shodné ani v rámci jednoho města.
V některých případech trvá vyřízení povolení jen pár dní či týd-

nů, ale i u zdánlivě jednoduché věci se mohou lhůty protáhnout
na několik měsíců nebo dokonce let.

V návaznosti na výsledky mapování (zpracování zima 2017–
2018) budou v roce 2018 pořádána odborná setkání (kulatý
stůl – konference) se zástupci jednotlivých měst a organizací,
kde se bude mluvit nejen o tom, jak procesy v tuto chvíli fungují, ale i jak je možné je zlepšit, zjednodušit a případně i více
sjednotit. Další část projektu pak bude věnována praktickému
využití těchto výstupů.
Z předběžného šetření mezi aktivními jedinci a NNO vyplývá, že největší překážkou rozvoje komunitních projektů ve
veřejném prostoru je přehnaná byrokracie s často nejasnými
či nekonzistentními požadavky a nedůvěra ze strany veřejné
správy. Podobně se i zástupci veřejné správy často dívají
s obavami na žadatele, ačkoliv by jim spolupráce mohla oboustranně prospět. Projekt je tedy de facto i hledáním společné
cesty mezi veřejnou správou a aktivními lidmi.
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6.
DEN ARCHITEKTURY
Tuta Plzeň

Program
30. 9. / 18.00 / DEPO2015 (Presslova 14, Plzeň) –
projekce filmů Slightly Modified Housing a The Imaginaries of Transformation

V rámci celodenního programu se uskutečnily dva polodenní

bloky kombinující komentované procházky a vyjížďky historickým autobusem po šesti veřejných prostranstvích v Doudle-

vecké čtvrti, na Jižním Předměstí a ve Skvrňanech a pěti mís-

tech na Severním Předměstí a na Roudné. Všechna tato místa

DEN ARCHITEKTURY

v posledních letech prošla – či v blízké budoucnosti projdou

1. 10. / série komentovaných prohlídek po komunitně vytvářených projektech v Plzni doprovázená čtením literatury,
slamem, workshopy, projekcí, komunitní večeří a projížďkami
historickým autobusem Škoda 706 RTO
dopoledne /

– pozitivní proměnou díky programu Pěstuj prostor (vč. festiva-

10.00 / Jižní Předměstí, Plzeň – Jižní Předměstí: Městská

lu TUTO MĚSTO) a řadě zapojených dobrovolníků, členů místní

plovárna Plzeň, Pěstírna DEPO, Plzeň Zastávka, Chodské

komunity, studentů, architektů ad. Tento posun a také historii či

náměstí, Kollárova ulice, Školní náměstí

urbanistické souvislosti jednotlivých míst účastníkům ozřejmo-

odpoledne /

vali autoři podnětů či projektů, vedoucí iniciativ nebo odborníci
na architekturu a urbanismus Plzně. Oba bloky doplnily archi-

tektonický workshop pro děti i rodiče a – již předcházející den
– filmové projekce.

14.30 / Severní Předměstí, Plzeň – Severní Předměstí:
Předškolí 4. ZŠ, Vnitroblok Krašovská, Prostranství
u 1. ZŠ – Sídlištní galerie, Prameny na Roudné, Zapomenutá zahrada
15.00 / Zastávka, Plzeň – Architektura pro děti aneb Město letí – architektonický workshop pro děti a rodiče

text:

www.pestujprostor.plzne.cz/den-architektury-2017

večer /

18.30 / Městská plovárna Plzeň – časosběrný dokument
Zahrada hrou
19.30 / Městská plovárna Plzeň – komunitní večeře
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7.
PLZEŇSKÝ
ARCHITEKTONICKÝ
MANUÁL (PAM)

PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL

stezky po architektuře v letech
1914–1948

V roce 2017 byla připravena další část pro-

Do doprovodného programu projektu

jektu, v první etapě zaměřeného na plzeň-

se řadí i trojice vycházek připravená na

skou architekturu let 1914–1948. Vznikly tři

základě projektu PAM pro Landscape

nové stezky s 80 objekty v online databázi.

festival Plzeň 2017. V rámci festivalu se

Pro tento účel bylo k většině vybraných sta-

konala i výstava Industriální topografie:

veb a rovněž veřejným prostranstvím zpra-

Architektura konverzí. Pro zpracování její

cováno 60 textů a – výběrově – také jejich

nové části věnované Plzni sloužil PAM jako

anglické verze. V rámci doprovodného

významný zdroj informací. Podobné to

programu projektu byly realizovány tradiční

bylo i v případě spolupráce s organizací

procházky v trasách vybraných stezek PAM;

Plzeň–TURISMUS, kdy členové autorské-

byla připravena i dvojice vycházek pro frek-

ho týmu projektu připravili obsah i formu

ventanty Mezigeneračního a dobrovolnické-

informačních panelů umístěných ve dvou

ho centra TOTEM a také dvě procházky pro

z Loosových interiérů.

žáky 6. tříd Masarykovy ZŠ v Plzni, a to coby
součást interaktivního programu zpracovaného iniciativou Architekti ve škole.
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Proběhlé akce
6. 3. / 14.00 / Plzeň – PAM: Jižní Předměstí – procházka na
základě projektu PAM, upravená na míru klientům Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM – 25 účastníků
6. 5. / 10.00 / Plzeň – PAM: Bory – procházka na základě
projektu PAM – 12 účastníků
PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL

28. 5. / 10.00 / Plzeň – PAM: Lochotín a Roudná – procházka na základě projektu PAM – 30 účastníků
17. 6. / 14.00 / Plzeň – PAM: Doudlevce – procházka na
základě projektu PAM – 16 účastníků
29. 7. / 10.00 / Plzeň – PAM: Pivovar, Štruncovy sady
a okolí – procházka na základě projektu PAM – 16 účastníků
13. 8. / 15.00 / Plzeň – Veřejná prostranství I. – procházka
po veřejných prostranstvích v centru města Plzně (součást
Landscape festivalu Plzeň) – 34 účastníků
3. 9. / 15.00 / Plzeň – Veřejná prostranství II. – procházka
po veřejných prostranstvích Jižního Předměstí (součást Landscape festivalu Plzeň)– 25 účastníků
9. 9. / 14.00 – areál někdejších Škodových závodů, Plzeň /
Škodovy závody – severní část – procházka na základě projektu PAM – 35 účastníků (max. počet účastníků byl omezen)
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11. 9. / 17.00 / areál Plzeňského Prazdoje, Plzeň – Konference
Artscape – procházka po moderní a modernistické architektuře
areálu Plzeňského Prazdoje (součást Landscape festivalu Plzeň)–
11 účastníků
13. 10. / 9.00 / Plzeň – PAM: Staré a nové centrum – procházka
na základě projektu PAM, upravená na míru žákům Masarykovy
ZŠ – 20 účastníků
14. 10. / 10.00 / Plzeň – PAM: Staré a nové centrum – procházka na základě projektu PAM – 20 účastníků
20. 10. / 9.00 / Plzeň – PAM: Staré a nové centrum – procházka na základě projektu PAM, upravená na míru žákům Masarykovy
ZŠ – 25 účastníků
28. 10. / 17.00 / Plzeň – Plzeň v idejích – procházka na základě
projektu PAM – 20 účastníků
29. 10. / 10.00 / Plzeň – Adolf Loos v Plzni – neveřejná prohlídka Loosových interiérů pro pedagogy a studenty VUT v Brně
a Universität für angewandte Kunst Wien – 25 účastníků

8.
ZELEŇ VE MĚSTĚ
od zahrady k parku

Projekty zaměřené na stále důležitější téma – zelená infrastruktura v městském intravilánu – v komunitním pojetí.

Proběhlé akce
9. 4. / 15.00 – Jarní brigáda v Pěstírně DEPO –
přípravné práce v komunitní zahradě – 7 účastníků
6. 6. / 16.00 – Nové záhony pro PěstírnuDEPO –
příprava komunitní zahrady na osázení – 10 účastníků
28. 6. / 18.30 – Sanitární den DEPO2015 – velká brigáda v PěstírněDEPO – 25 účastníků

ZELEŇ VE MĚSTĚ

PěstírnaDEPO

19. 4. / 17.00 – Workshop Pěstujeme ve městě –
přednáška s praktickou ukázkou městského zahradniče-

Od května 2017 převzal spolek Pěstuj prostor provoz komunitní

ní (Alena Lehmannová, Envic) – 12 účastníků

zahrady v areálu DEPO2015 s úkolem vylepšit její nevyhovující

30. 11. / 17.30 – Výroba domácího vermikompo-

organizaci a podobu. Pro přebudování zahrady se podařilo získat

stéru – vzdělávací a výrobní workshop na téma žížalí

10 kusů žardiniér s keramickými reliéfy vytvořenými Františkem

kompostéry s odborníky z KOKOZA o. p. s. (Kokoza) –

Pavlasem, které se dříve nacházely na hlavním plzeňském náměstí

15 účastníků

a jiných veřejných prostranstvích v Plzni, a zachránit tak tato umě-

lecká díla před likvidací, ke které byly jinak určeny. Během prvních
měsíců vznikla nová zahradnická komunita (17 zahradníků), jejíž

sounáležitost posilují pracovní brigády, výměna výpěstků a oddychová setkání. Do zvelebování prostoru se zapojili i zaměstnanci
DEPO2015 a členové sdílené kanceláře Coworking. Zahradu

postupně doplňují drobné dřevěné, paletové nebo cihlové objekty
kompostů, ozdobných záhonů, plotů, mobiliáře apod.

a další akce pořádané místní komunitou – filmové
večery, posezení s hudbou apod.
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ZELEŇ VE MĚSTĚ

Papírenský park
Na základě jednání z roku 2016 byla do-

odložen do příštích let a mezinárodní

mluvena spolupráce i s MO Plzeň 2–Slova-

workcamp se přesunul do tradiční oblasti

ny pro projekt otevření cenného Papíren-

břehů řeky Radbuzy a okolí Městské plo-

ského parku (VKP), který je dlouhodobě

várny, kde se věnuje rozvoji dříve upravo-

v soukromých rukách. Zároveň byla zaslána

vaných lokalit i výstavbě nových objektů.

oficiální výzva nejvyšším představitelům

O otevření parku veřejnosti však nadále

města Plzně k činnosti v této věci. Ved-

usilujeme. Nabídli jsme městu, obvodu

le toho spolek připravil iniciační projekt

i vlastníkovi pozemku spolupráci na zapo-

zpřístupnění a odborného ošetření nejzají-

jení místních občanů a dalších dobrovol-

mavější – dnes nepřístupné – části parku

níků do projektu formou komunitní práce,

s okrasným jezírkem a památníkem obětem

což by úpravy nezbytné pro jeho zpřístup-

válek. Fyzická realizace projektu měla být

nění, vedle pozitivního sociálního efektu,

započata během 5. ročníku mezinárodního

i výrazně zlevnilo. Věříme, že se brzy najde

workcampu Pěstuj prostor (Foster the City).

zájem tento návrh a uskutečnit.

Z důvodu náročných právních záležitostí na
straně vlastníka i nedostatečné podpory
ze strany města však musel být projekt
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9.

PARTICIPAČNÍ PROJEKTY
VĚTŠÍHO MĚŘÍTKA

PARTICIPAČNÍ PROJEK TY VĚTŠÍHO MĚŘÍTKA

Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady

Participační projekt na rekonstrukci zanedbaného

cími na náměstí a v okolí. Jejich účelem je posílit

historického centra Slovan – Jiráskova náměstí –

vztah místních k tomuto prostoru ještě před tím,

a zpřístupnění dominikánské zahrady veřejnosti. Ve

než dojde k samotné fyzické rekonstrukci. Tento

třetím roce projektu byla vyhlášena druhá archi-

přístup se dlouhodobě osvědčuje, řada návštěv-

tektonická soutěž na obnovu náměstí – tentokrát

níků se účastní akcí pravidelně, těší se na další

vyzvaná a s účastí předních českých architektonic-

ročníky a postupně se i aktivně zapojují do jejich

kých studií i odborníků na zelenou a modrou infra-

přípravy.

strukturu. Ta, na rozdíl od první otevřené soutěže,
vedla k udělení první ceny a výběru zpracovatele
projektu – re:architekti studio s.r.o. Návrh byl

v červnu představen a projednán s veřejností, na

podnět občanů proběhla na podzim také zvláštní
participační beseda k tématu dopravy.
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Kromě krátkodobých akcí proběhly i dlouho-

dobější projekty ve spolupráci se slovanskými

školami. Jejich žáci v rámci vzdělávacího projektu

pomohli organizátorům zmapovat historii Jiráskova náměstí a vzpomínky místních obyvatel. Vznikla z nich výstava ‚Paměť II – Jiráskovo náměstí

Stejně jako v předchozích letech náměstí během

ve vzpomínkách“, jejíž vernisáž proběhla během

roku oživilo několik kulturně-komunitních akcí

Evropského dne sousedů. Následně byla vytvoře-

uspořádaných ve spolupráci s organizacemi sídlí-

na i elektronická brožura.

Proběhlé akce / besedy
21. 6. / 17.00 / Jiráskovo náměstí, Plzeň – Cena Nadace
Proměny 2017 – vernisáž návrhů architektonické soutěže
a beseda s veřejností (+ zábavná dílna pro děti Není město
jako město) – 50 účastníků
23. 10 / 17.30 / Masarykova ZŠ, Plzeň – Veřejná beseda
PARTICIPAČNÍ PROJEK TY VĚTŠÍHO MĚŘÍTKA

na téma doprava – 55 účastníků

Proběhlé akce / komunitně-kulturní
27. 5. / 16.00 / Jiráskovo náměstí, Plzeň – Evropský den sousedů na Jiráskově náměstí – sousedská komunitní slavnost
doprovázená výstavou, hudbou, komponovanými vycházkami
a další zábavou – 150 návštěvníků
9. 9. / 10.00 / Jiráskovo náměstí, Plzeň – Jiráskovo
náměstí žije – den plný her, zábavy a sportu –
220 návštěvníků

Partneři projektu
MO Plzeň 2–Slovany, město Plzeň, Nadace Proměny Karla Komárka, Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň, Masarykova
základní škola a další místní organizace

Více na: https://jiraskovonamesti.plzen.eu
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Proměna Vnitrobloku
Krašovská
PARTICIPAČNÍ PROJEK TY VĚTŠÍHO MĚŘÍTKA

V únoru 2017 proběhlo představení vítězného návrhu veřejnosti.

Proběhlé akce
21. 2. / 17.00 / 4. ZŠ, Plzeň – Proměna vnitrobloku
Krašovská – vernisáž výstavy architektonických návrhů
a beseda s veřejností – 35 účastníků
4. 11. / 14.00 / Krašovská Aktivity centrum, Plzeň –

Jeho autorem je architekt Ondřej Rys, který zvítězil v otevřené

Krašovská podzimní slavnost – představení další fáze

architektonické soutěži mezi 5 konkurenty. Návrh přináší vel-

projektu Proměny vnitrobloku Krašovská, sport, hry,

koryse pojatý prostorový koncept, který odpovídá charakteru

hudba a zahradnické dílny – 160 návštěvníků

sídliště Košutka B, kde se vnitroblok nachází. Silné volné architektonické řešení zároveň umožňuje případné drobné úpravy,

Partneři projektu

je připravené adekvátně reagovat na budoucí rozvoj okolí vni-

MO Plzeň 1, Pěstuj prostor, a_sense

trobloku. Místní občané byli s vítězným řešením spokojení, po
vernisáži navíc měli možnost vznést dílčí připomínky, jež byly
následně do projektu zapracovány.
Každoroční Krašovská slavnost byla, tentokrát netradičně, uspořádána v nově otevřeném ‚Krašovská Aktivity centru“. Akce byla
nabita celou řadou sportovních ukázek, které si účastníci mohli
sami vyzkoušet, a kreativních aktivit vč. architektonických dílen
pro děti. I během tohoto ročníku však byl ústřední linií samotný
projekt rekonstrukce, návštěvníci se dozvěděli novinky ve vývoji
návrhu a zároveň mohli absolvovat vycházku s autorem návrhu
a položit mu své dotazy přímo v terénu.
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Více na: https://krasovska.plzen.eu

Publikace a hostování

Publikace, výstavy, výzkumy
(výběr)

Hostování na akcích (výběr)

Marek Sivák. Zapojení veřejnosti do proměny
veřejných prostranství a péče o ně. Moderní
obec, 3/2017, str. 37

Konference Městské parky 2017 (Nadace Proměny Karla Komárka) /
2. 2. 2017 / Praha, Národní technická knihovna
Architektka Růžena Žertová (Klub Za starou Prahu, z. s.)
13. 3. 2017 / Praha, Juditina věž
Konference Ne–mluvte s námi (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) /
27. 3. 2017 / Praha, DOX – Centrum současného umění
SOS Transgas (A489, z. s., Prázdné domy, z. s.) /
1. 4. 2017, Praha, Národní muzeum (budova bývalého Federálního shromáždění)
Růžena Žertová. Architektka domů i věcí (Muzeum města Brna) /
6. 4. 2017, Brno, Vila Tugendhat
Festival pro náměstí: Odborná plánovací dílna o budoucnosti náměstí Dr.
Edvarda Beneše (Antikvariát a klub Fiducia. primátor města Ostravy Tomášem
Macurou) / 23. 4. 2017 / Ostrava, Centrum PANT
Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání (Ústav pro
studium totalitních režimů, DOX) / 31. 8. 2017 / Praha, DOX
Mezinárodní konference Stárnutí a veřejný prostor (Ministerstvo práce a sociálních věcí) / 25. 9. 2017 / Praha, Černínský palác
Konference Architektura dětem (Fakulta architektury ČVUT v Praze, Město
přátelské k dětem, z. s. a To město, z. s.) / 13.–14. 10. 2017 / Praha, FA ČVUT
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Galerie Architektury Brno, Galerie Jaroslava
Fragnera a Ústav dějin umění AV ČR. Aktivismus v Plzni. Výstava ‚Veřejný prostor CZ —
Krajina města.“
Jan Kašpar. Dopad projektu EHMK Plzeň
2015 na podobu veřejného prostoru města
Plzně. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2017
Tereza Hromádková. Druhý život pro mrtvé
zóny. Ego, magazín Hospodářských novin,
39/2017, str. 20-25
Karolína Plášková. Bottom-up & DIT & YIMBY
v Plzni. ERA21. ERA Média, s. r. o., 5/17, str.
12–13
Silvie Hašlová, Marek Sivák. Festival veřejného
prostoru TUTO MĚSTO. Bulletin. Česká komora architektů, 4/17, str. 14–15

Ukázka propagace
Chcete svými nápady i terénní prací pomoci vylepšit plzeňský veřejný prostor?
Těšíte se, že zároveň strávíte nabitý čas se zajímavými lidmi? Zúčastněte se festivalu
veřejného prostoru TUTO MĚSTO – vyberte si místo, kterému se chcete věnovat,
pod vedením krajinářského architekta Vladimíra Sitty, sochaře Kurta Gebauera
Jiřího Zábrana navrhněte jeho proměnu a vlastníma rukama ji zrealizujte!
Jak to přesně funguje?

Ukázka propagace
Máte nápad, jak vylepšit plzeňský veřejný prostor?
Přidejte svůj podnět do Otevřené výzvy Pěstuj prostor!
Ty nejlepší se již v létě dočkají realizace v rámci festivalu
veřejného prostoru TUTO MĚSTO. Jak to funguje?

10 stezek
35 veřejných prostranství
400 objektů
1 400 současných fotografií
100 architektů a stavitelů
3 000 archivních materiálů
34 km stezek
pam.plzne.cz

2017
výzva pro odborníky a studenty
Do 15. 2.
24.–26. 3.

2017

UJE!

TĚ POTŘEB

Přihlaste se na tutomesto.cz, případně i přidejte na pestujprostor.plzne.cz/pridat-podnet
svůj podnět, které místo by si zasloužilo zvelebit

Vyberte místo, které podle Vás potřebuje zvelebit

Do 15. 2.

Během plánovacího workshopu si vyberte
míst to nejzajímavější a pod vedením garantů navrhněte jeho úpravu
Potřebný materiál i povolení pro Vás zajistíme, od byrokracie si tentokrát odpočinete :-)

12.–16. 9.
16. 9.

UJE!

TĚ POTŘEB

výzva pro veřejnost

uskutečněte,
zároveň si můžete užít tematické přednášky a další doprovodný program

24.–26. 3.

Spolu s architekty a umělci navrhněte jeho úpravu

12.–16. 9.

S odborníky a dobrovolníky návrh uskutečněte

16. 9.

Na závěr všichni společně proměnu oslavme!

Přidejte ho (případně i se svým nápadem, co by se vám tam líbilo) na pestujprostor.plzne.cz

A všichni společně, i se svými sousedy, proměnu oslavme!

Největší znalci místa, kde žijete, pracujete, nebo
které máte rádi, jste vy. Řekněte nám, jak byste ho
chtěli využívat, jaké by podle Vás mělo být.
Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

I malá změna může veřejný prostor výrazně vylepšit, staňte se její součástí!
Více informací na tutomesto.cz.

Tento projekt byl podpořen z grantového programu Prazdroj lidem

Tento projekt byl podpořen z grantového programu Prazdroj lidem
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C0

Adolf Loos

C1

Staré a nové centrum

C2

Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť

C3

Jižní Předměstí

C4

Bezovka

C5

Doudlevecká čtvrť

C6

Bory

C7

Doudlevce

C8

Lochotín a Roudná

C9

Pivovar, Štruncovy sady a okolí

Ukázka propagace

2

):

PÁ-SO 21–22/7 17.00
PLOVÁRENSKÉ DNY / velká letní akce nabitá koncerty, divadlem a dílnami

Vernisáže
1. část
14. 7. 2017 / 17.00
Národopisné muzeum Plzeňska
nám. Republiky 13

plovarna.plzne.cz
facebook.com/mestskaplovarna

2. část
21. 7. 2017 / 18.00
Městská plovárna Plzeň
(pavilon „2x10 a zdar“ architektů H3T)
Doudlevecká 71

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci se Skateboard Klub Sidewalk z. s. a místními NNO za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Městského obvodu Plzeň 3

Výstava trvá do 1. 10. 2017
Připravili v roce 2017 Národopisné muzeum Plzeňska, spolek Pěstuj prostor, z. s.
a iniciativa Maják Plzně, výstava je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017.
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www.zcm.cz
plovarna.plzne.cz
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SO 24/6 15.00
DIVADLO NA PLOVÁRNĚ / ochutnávka plzeňských amatérských divadel
PÁ 14/7 18.00
SMÍM PROSIT…? NA PLOVÁRNĚ / social dance tančírna

a
zahrad
70

Staré plzeňské plovárny,
lázně a koupadla

SO 17/6 19.00
STAY TOGETHER FEST / HC & punk mini fest

a1m
(cc

od

a2
slev 0%.

Jste nadšení pěstitelé nebo jste se právě
rozhodli s pěstováním začít? Babiččina
zahrádka je ale daleko a truhlík za
oknem vám nestačí? Pěstujte čerstvou
zeleninu a bylinky téměř v centru Plzně,
nedaleko vycházkové trasy podél
Radbuzy! V bývalém depu v Presslově
ulici teď místo trolejbusů „parkuje“ kultura
(DEPO2015) i komunitní zahradničení.

2 vy

vý

topad

Co členstvím získáte?
a Vlastní pěstební plochu ve vyvýšeném záhonu
b Část úrody ze společného záhonu
c Zázemí pro zahradničení i odpočinek
d Společná setkání s ostatními zahradníky
e Možnost zapojit se do rozvoje zahrady
f Slevu na tematické přednášky a workshopy
g V budoucnu dětský koutek
Zahradu provozuje spolek Pěstuj prostor, z. s. za podpory DEPO2015,
Městského obvodu Plzeň 3, města Plzně, Ministerstva kultury ČR a firem
Boels, Dřevotrust, IBCSD a INDUSTRIAL UPCYCLING.

KONTAKT: Silvie Hašlová, 776 806 005, haslova@pestujprostor.cz
Nádvoří DEPO2015, Presslova 14, Plzeň
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PÁ 2/6 18.00
SMÍM PROSIT…? NA PLOVÁRNĚ / social dance tančírna

přednáška

přednáška

workshop
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é
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SO 20/5 14.00
20 LET CPPT / den na limonádě aneb oslava dvacetiletého výročí CPPT
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PÁ 19/5 19.00
ECSTATIC VISION / ACID ROW / žánrový hudební vodopád
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PěstírnaDEPO
PěstírnaDEPO
4.2017
2017
ppě 19.
19. 4.
stu
jem
e
workshop

a

ČT 11/5 19.00
PRŮMYSLOVÁ SMRT / KAOSQUAD / COMMODORE / WP GARAGE / den plný core music
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NE 30/4 18.00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC / velká buskingová párty na Plovárně

Slunce
Voda
Vzduch

a

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
Doudlevecká 71, Plzeň

PěstírnaDEPO
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Ukázka propagace

fb.com/pestirnaDEPO

mě
vvee m
ěssttěě

17.00–19.00
17.00–19.00

PŘEDNÁŠKA A PRVNÍ
ZAHRADNICKÝ
WORKSHOP
PŘEDNÁŠKA
A PRVNÍ
V NOVÉ ZAHRADĚ
ZAHRADNICKÝ
WORKSHOP

V NOVÉ ZAHRADĚ

Chcete pěstovat zeleninu, bylinky
nebo i ovoce ve městě a nevíte,

— Nabídneme vám hned několik nápadů, kde ve městě
pěstovat — od balkónu po zahrádkářské kolonie
— Nabídneme vám hned několik nápadů, kde ve městě
— Seznámíme vás s komunitní zahradou PěstírnaDEPO
pěstovat — od balkónu po zahrádkářské kolonie
v DEPO2015, kde si rovnou budete moci pronajmout
— záhon
Seznámíme vás s komunitní zahradou PěstírnaDEPO
v DEPO2015,sikde
si rovnou
budete—moci
pronajmout
— Zahradničení
i v praxi
vyzkoušíme
ukážeme
záhon
si,
jak pěstovat bylinky v nádobách a jak založit
— kompostovací
Zahradničenízáhon
si i v praxi
— ukážeme
nebo vyzkoušíme
truhlík

Chcete
zeleninu, bylinky
jak napěstovat
to?
si, jak pěstovat bylinky v nádobách a jak založit
nebo i ovoce ve městě a nevíte,
Alena Lehmannová prirodni-zahrady.cz, pořádá Pěstuj
prostor, z. s. pestujprostor.plzne.cz.
kompostovací
záhon nebo truhlík
jakLektoruje
na to?
PěstírnaDEPO: Nádvoří DEPO2015, Presslovva 14, Plzeň
NUTNÁ REZERVACE: haslova@pestujprostor.cz
Lektoruje
Alena Lehmannová prirodni-zahrady.cz, pořádá Pěstuj
prostor, z. s. pestujprostor.plzne.cz.
vstupné 150 Kč, členové zahrady 120 Kč

fb.com/pestirnaDEPO

PěstírnaDEPO: Nádvoří DEPO2015, Presslovva 14, Plzeň
vstupné 150 Kč, členové zahrady 120 Kč

NUTNÁ REZERVACE: haslova@pestujprostor.cz

fb.com/pestirnaDEPO

Ukázka propagace
NE

1. 10.

pěší část
14.30
7
15.00*
8

15.30*
15.35*
15.40

9
16.05*
16.15*

Předškolí 4. ZŠ (Kralovická 12)
↳ stručná historie Severního Předměstí I
↳ představení mobiliáře, který se realizoval
díky Otevřené výzvě Pěstuj prostor
Vnitroblok Krašovská (u budovy garáží
ve vnitrobloku)
↳ představení proměny vnitrobloku
od počátečního záměru po vítězný projekt

15.00
↓
17.30*

3

10
16.50*
11

1. 10.

↤ odjezd ze zastávky Sídliště Košutka
v Toužimské ulici
↴ příjezd na zastávku Okounová v Plaské ulici
prostranství u 1. ZŠ
(prostranství při Západní ulici)
↳ stručná historie Severního Předměstí II
↳ představení studie expozice uměleckých
děl ve veřejném prostoru

19.30*
1

Plzeň zastávka (Přeštická 4)
Město letí: architektonický workshop
pro děti a rodiče
↳ úvodní část workshopu bude věnována
poznávání budovy zastávky a jejího okolí,
na základě této inspirace pak budou
děti s rodiči vytvářet modely mobiliáře
do veřejného prostoru

9

Městská plovárna (Doudlevecká 71)
Zahrada hrou (2016, CZ, 44 min., č. znění)
↳ časosběrný dokument Nadace Proměny
Karla Komárka byl natočený v letech
2013–2016 a zachycuje příběh tří
školních zahrad a jejich postupné
proměny v ‚zahrady hrou“ pohledem
hlavních protagonistů: zástupců škol,
rodičů, architektů, výtvarníků
a samozřejmě i dětí

18.30

omezená kapacita – nutná registrace
obou odpoledních vyjížděk najednou
na brabec@pestujprostor.cz
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Prameny na Roudné (Pramenní ulice)
↳ příběh pramenů i Roudné
↳ představení komunitních aktivit
kolem oživení pramenů
Zapomenutá zahrada
(nad ulicí Pod Záhorskem)
↳ příběh Zapomenuté zahrady a její proměny

aktualizované informace:
bit.ly/DA2017plzen

další informace:
pestujprostor.plzne.cz

7

21. února 2017 od 17.00 hodin

11

Komunitní večeře s přáteli spolku
Pěstuj prostor

DA 2017

* orientační čas

6

10

TUTA PLZEŇ
55

4

u příležitosti Světového dne architektury pořádá
Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s Kruh, z. s.,
PMDP, a. s. a DEPO2015 a s podporou města
Plzně a Ministerstva kultury ČR

2

3
1

Městský obvod Plzeň 1 a spolek
Pěstuj prostor Vás zvou na výstavu
návrhů otevřené architektonické
soutěže na proměnu vnitrobloku
Krašovská v Plzni a veřejnou diskusi
o vítězném návrhu.

s výjimkou sobotní filmové projekce v DEPO2015
je program Dne architektury ZDARMA
poděkování:
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

denarchitektury.cz

Vernisáž výstavy
architektonických
návrhů a beseda
s veřejností
vestibul 4. ZŠ, Kralovická 12, Plzeň

↤ odjezd ze zastávky Okounová v Plaské ulici
↴ příjezd na odstavnou plochu v ulici
Na Roudné (pod vjezdem do FN Plzeň)

pěší část
16.20*

30. 9. NE

další program

autobusová část projížďka historickým autobusem

!

SO

Ukázka propagace

Besedy se zúčastní zástupci
městského obvodu a spolku Pěstuj
prostor, autor vítězného návrhu
architekt Ondřej Rys, předseda
soutěžní poroty architekt Michal
Fišer a sociolog Petr Gibas.
krasovska.plzen.eu

depo2015.cz

DEN ARCHITEKTURY
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Děkujeme za podporu

Děkujeme za spolupráci

NÁŠ BUKOVEC

a dalším...

placemakers cz

Výsledek hospodaření 2017
					Hlavní činnost

Finanční rozvaha
Hospodářská činnost

Celkem

Náklady
310 587,56 Kč 		

služby

2 163 418,71 Kč 		

				

osobní náklady – mzdy

		

140 921,00 Kč 		

			

5 120,00 Kč 		

poskytnuté příspěvky			

91 200,00 Kč

Celkem

2 711 247,27 Kč

			

pohledávky

			

přijaté členské příspěvky

		

- Kč 			

2 711 247,27 Kč

ostatní výnosy celkem

635 919,00 Kč

		

tržby z prodeje služeb			

0,00 Kč

		2

561 727,00 Kč

Výsledek hospodaření		 -149 520,27 Kč

3 470,00 Kč				

3 470,00 Kč

jiné pohledávky

0,00 Kč

11 200,00 Kč

		

		

				

657 393,48 Kč

			

295 726,21Kč

náklady příštích období		

1 717,00 Kč 				

1 622,00 Kč

Aktiva celkem

700 578,48 Kč

360 506,21 Kč

výsledek hospodaření

13 420,00 Kč
888,00 Kč

poskytnuté provozní zálohy		

		

Pasiva

1 911 500,00 Kč

přijaté příspěvky – dary			

		31 830,00 Kč				30 000,00 Kč					

účty v bankách

Výnosy			 		

Celkem

Stav k poslednímu dni úč. období

pokladna				6 168,00 Kč				18 488,00 Kč

			 										

provozní dotace

Stav k 1. dni účetního období

Aktiva		

nákupy – spotřeba materiálu			

ostatní náklady

				

117 569,48 Kč 				

85 467,21 Kč

vlastní jmění			0,00 Kč					10 050,00 Kč

117 418,00 Kč

117 418,00 Kč

2 679 145,00 Kč

117 418,00 Kč 		

-32 102,27 Kč		

dlouhodobé závazky

226 089,00 Kč 				

137 089,00 Kč

krátkodobé závazky 		

6 920,00 Kč

27 900,00 Kč

výnosy příštích období		

350 000,00 Kč 				

100 000,00 Kč

Pasiva celkem

700 578,48 Kč

360 506,21 Kč
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