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PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ POROTY DNE 11. 3. 2015 

Účastni: 

MgA. Olga Škochová Bláhová 

Adéla Foldynová M. A. 

Petr Gibas, MSc. 

Ing. arch. Irena Langová 

Ing. Lucie Nižaradzeová 

MgA. Vít Šimek 

MgA. Denisa Václavová, Ph.D. 

M Arch Marek Sivák 

Silvie Hašlová 

Člen poroty nezávislý 

Člen poroty závislý 

Člen poroty nezávislý 

Člen poroty závislý 

Člen poroty závislý 

Člen poroty nezávislý 

Člen poroty nezávislý 

Sekretář výzvy 

Zapisovatel 

Jednání bylo zahájeno v 10.30 hodin v Plzni. 

Plzeň 2015 
Evropské hlavnr 
město kultury 

Jednání zahájil sekretář výzvy Pěstuj prostor M Arch Marek Sivák přivítáním a představením 
přítomných a vysvětlením smyslu výzvy. 

Po úvodním slovu byl podán návrh programu jednání. Přítomní se shodli na tomto programu: 

1. Volba předsedy poroty 

2. Informace o jednotlivých kategoriích a odsouhlasení způsobu posuzování 

3. Posouzení podnětů v jednotlivých kategoriích 

4. Sepsání a podepsání protokolu 

5. Ukončení jednání 
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1. Volba předsedy poroty 
Po krátké diskusi byla navržena na předsedu poroty MgA. Olga Škochová Bláhová, která 
s nominací souhlasila. Hlasováním 

pro: 6 zdržel se: 1 proti: O 

zvolili porotci předsedou poroty MgA. Olgu Škochovou Bláhovou. 

2. Informace o jednotlivých kategoriích a způsob hodnocení podnětů 
Třetí ročník výzvy Pěstuj prostor bude hodnocen v těchto kategoriích: 

Al grantová kategorie Chci pěstovat veřejný prostor + grantové žádosti o udržitelnost 
projektů z minulých let -v této kategorii bude rozděleno až 300 000 Kč, podněty budou 
posuzovány jednotlivě 

B/ negrantová kategorie Mám nápad - každý z porotců po samostudiu vybere a představí 
podněty, které budou podrobeny společné diskusi, z těch pak budou vybrány ty 
nejpřínosnější 

Porota probrala a odsouhlasila způsob hodnocení podnětů. Kritéria hodnocení byla 
definována takto: 

Hlavní kritéria: 

- Přínos pro veřejný prostor 

- Přínos pro komunitu 

- Smysluplnost (realizovatelnost) podnětu 

- Udržitelnost podnětu 

-Soulad s cíli projektu Plzeň- Evropské hlavní město kultury 2015 

Vedlejší kritéria: 

-Četnost výskytu podobných podnětů a doplňujících řešení 

- Živost a obsah diskuse pod podnětem 

- Počet bodů udělených na internetu 

Podnětů bylo ve 3. ročníku výzvy podáno 54 (vč. 5 žádostí o udržitelnost). 

Z toho: 

12 nových podnětů v kategorii Chci pěstovat veřejný prostor 

5 grantových žádostí o udržitelnost projektů z minulých let 

37 podnětů v kategorii Mám nápad 
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Podněty jsou číselně označeny 186-234 v návaznosti na číslování podnětů v předchozích 
ročnících. Porota rozhodla o posouzení jednotlivých kategorií v následujícím pořadí. 

3. Posouzení podnětů v jednotlivých kategoriích 

3.1 Posouzení podnětů v kategorii Chci pěstovat veřejný prostor 

V této kategorii bylo předloženo 12 nových podnětů a 5 žádostí o udržitelnost v celkové 
finanční výši 816 400 Kč. Posuzování v této kategorii začalo v 10:50. 

Sekretář výzvy představil porotě dílčí formální nedostatky některých podnětů. Zároveň porotu 
upozornil na dílčí částku v rozpočtu u podnětu č. 182 Kultivace pramenů na Roudné 2, která 
souvisí s jiným projektem a neměla by být předmětem grantu. Porota hlasováním 

pro: 7 zdržel se: O proti: O 

rozhodla zařadit všechny podněty do posuzování i přes tyto dílčí nedostatky a vyhovět 
návrhu na snížení žádané částky u podnětu č . 182. 

Porota vedla postupně diskusi o všech nových podnětech v této kategorii : 

Dřevěné molo na INA pláži -jediná nuda pláž v ČR zaznamenaná na evropských 
220 mapách je právě v Plzni a už 301et 

224 Plzeňský Zpěvomat 

225 Živo na černických schodech 

226 Barva pro most 

227 DEPO Zahrada 2.015 

228 Orientační body trasy spojující historické centrum a Prazdroj 

229 Hravý skautský areál "Pod Chlumem" 

230 Volnočasový a odpočinkový prostor u jezu ve Lhotě 

231 Molo - Malostranská 1 

232 Venkovní herna deskových her a dětské hřiště 

233 Cyklisté v Plzni sobě 

234 JuPS - Jurta Plzeňská Sauna 

A o všech žádostech o udržitelnost: 
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49 Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě 2014 

148 Almara překvapení 2015 

149 Pokračování projektu Křížky a vetřelci 

161 Zastávka v pohybu 

182 Kultivace pramenů na Roudné 2 

Po rozsáhlé diskusi přerušila porota ve 13:30 jednání přestávkou na oběd. 

Ve 14:15 obnovila porota jednání a přistoupila k hlasování o postupu podnětů do 2. kola. Do 
druhého kola vybírala ty podněty, které jí přišly nápadem i provedením žádosti nejzajímavější 
a nejpřínosnější. O těchto podnětech povede porota další diskusi, ve které rozhodne, zda 
budou nebo nebudou podpořeny. Podněty, které nepostoupí do 2. kola nejsou automaticky 
vyřazeny. Porota je posoudí později v případě, že nebudou rozděleny všechny finance mezi 
podněty, které postoupily do druhého kola. 

Porota hlasovala o postupu do 2. kola takto (pro I zdržel se I proti): 

220 
Dřevěné molo na INA pláži- jediná nuda pláž v ČR zaznamenaná na evropských 
mapách je právě v Plzni a už 301et 
71010 
Podnět postupuje 

224 
Plzeňský Zpěvomat 
5/2/0 
Podnět postupuje 

225 
Živo na černických schodech 
6/1/0 
Podnět postupuje 

226 
Barva pro most 
0/2/5 
Podnět nepostupuje 

227 
DEPO Zahrada 2.015 
4/1/2 
Podnět postupuje 

228 
Orientační body trasy spojující historické centrum a Prazdroj 
01017 
Podnět nepostupuje 

229 
Hravý skautský areál "Pod Chlumem" 
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71010 
Podnět postupuje 

230 
Volnočasový a odpočinkový prostor u jezu ve Lhotě 
61110 
Podnět postupuje 

231 
Molo - Malostranská 1 
01215 
Podnět nepostupuje -

232 
Venkovní herna deskových her a dětské hřiště 
41013 
Podnět postupuje 

233 
Cyklisté v Plzni sobě 
01017 
Podnět nepostupuje 

234 
JuPS - Jurta Plzeňská Sauna 
01116 
Podnět nepostupuje 

49 
Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě 2015 
31113 
Podnět nepostupuje 

148 
Almara překvapení 2015 
11214 
Podnět nepostupuje 

149 
Pokračování projektu Křížky a vetřelci 
71010 
Podnět postupuje 

161 
Zastávka v pohybu 
71010 
Podnět postupuje 

182 
Kultivace pramenů na Roudné 2 
31311 
Podnět nepostupuje 

V 2. kole porota znovu podrobně posoudila postoupivší podněty a hlasovala o přidělení či 
nepřidělení dotace a o její výši takto (pro I zdržel se I proti): 

220 
Dřevěné molo na INA pláži- jediná nuda pláž v ČR zaznamenaná na evropských mapách je 
právě v Plzni a už 301et 
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01017 
Porota dóporučuje dotaci nepřidělit 

224 
Plzeňský Zpěvomat 

61110 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 22 700 Kč 

225 
Živo na černických schodech 
61110 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 40 000 Kč 

227 
DEPO Zahrada 2.015 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 30 000 Kč 

229 
Hravý skautský areál "Pod Chlumem" 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 33 000 Kč 

230 
Volnočasový a odpočinkový prostor u jezu ve Lhotě 
61011 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 35 000 Kč 

232 
Venkovní herna deskových her a dětské hřiště 
31014 
Porota doporučuje dotaci nepřidělit 

149 
Pokračování projektu Křížky a vetřelci 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 38 000 Kč 

161 
Zastávka v pohybu 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 40 000 Kč 

Ve 3. kole porota znovu posoudila podněty, které nepostoupily do 2. kola, a rozhodla se 
rozdělit zbývající podporu mezi tři vybrané projekty takto (pro I zdržel se I proti): 

49 
Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě 2015 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 20 000 Kč 

148 
Almara překvapení 2015 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 21 300 Kč 

182 
Kultivace pramenů na Roudné 2 
71010 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 20 000 Kč 
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Porota hlasováním 

pro: 7 zdržel se: O proti: O 

odsouhlasila výsledky svého jednání v této podobě: 

Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 5 podnětům: č.149, 161,224,227 a 229. 

Porota doporučuje dotaci přidělit ve snížené výši 5 podnětům: č. 49, 148, 182, 225, 
230. 

Porota doporučuje dotaci nepřidělit 7 podnětům: č. 220, 226, 228, 231, 232, 233 a 234. 

Porota k jednotlivým podnětům stanovila své připomínky a doporučení, které jsou 
specifikovány v samostatném dokumentu. 

Skutečné přidělení dotace je vázáno na zohlednění připomínek a doporučení a na 
odsouhlasení Plzní 2015, o. p. s. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

3.2 Posouzení podnětů v kategorii Mám nápad 

V této kategorii bylo předloženo 37 podnětů. Posuzování v této kategorii začalo v 16.30. 

Porotci vybírali nejzajímavější a nejpřínosnější podněty z následujících: 

186 Farmářské trhy na Chodském 

187 Autobusové nádraží u vlakového nádraží 

188 Vrátit "kasárny" pětatřicátníků do sadů 

189 Goldscheiderovy zahrady 

190 Hospůdka s plovárnou na Mži 

191 Zdroj 

192 Vymáhání práva 

193 Lezecká aréna 

194 Trasa k ZOO 

195 Dodržování pravidel silničního provozu 

196 Podchod pro svět 

197 Park pro čtyřnohé mazlíčky 

198 Obnova travnaté plochy u Masarykova gymnázia 
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199 Vilém Heckel 

200 Obnova plastiky Medvědi v ZOO Plzeň 

201 Obnova základního kamene Domu kultury 

202 Zastávka Skvrňany je bez lavičky 

203 Obnovit cyklostezku před Novým divadlem 

204 Přechod pro chodce, který nejde přejít 

205 Bezpečný průjezd z Doubravky na Lochotín na kole 

206 Bezpečný přechod u Boleveckého rybníka 

207 Problematický žlábek na cestě u hráze Boleveckých rybníků 

208 Oprava rozhledny Chlum 

209 Ze Skvrňan na Domažlickou 

210 Kříž u Boleveckého hřbitova 

211 Barevné podchody 

212 děti jsou naše budoucnost/chraňme je 

213 Zvelebení prostoru před 4. ZŠ 

214 Pramen a zaniklý rybníček pod Košutkou 

215 
Využití prostoru bývalého tréninkového okruhu BMX sousedícího s parkem Zemník na 
Košutce. 

216 Plzen 

217 Nové divadlo - okolí 

218 úp·rava vnitrobloku Koterovská a Jablonská ulice 

219 
Jedno píchnutí tě poznamená na celý zbytek života, proto lidi musí znát telefon a naučit se 
chvíli čekat na DDD 

221 Stellplatz v centru Plzně 

222 Přechod pro cyklisty na křižovatce Jateční-Těšínská 

223 Umělecké dílko- Kralovická 
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Každý porotce postupně představil své vybrané podněty ostatním porotcům . Porota 
diskutovala o přínosu jednotlivých podnětů pro veřejný prostor a komunitu a o možnostech 
jejich naplnění . Porota po společné diskusi ustanovili hlasováním 

pro: 7 zdržel se: O proti: O 

tuto skupinu podnětů, kterou považují za hodnou zvláštní pozornosti : 

191 Zdroj 
196 Podchod pro svět 
198 Obnova travnaté plochy u Masarykova gymnázia 
209 Ze Skvrňan na Domažlickou 
21 O Kříž u Boleveckého hřbitova 
211 Barevné podchody 
213 Zvelebení prostoru před 4. ZŠ 
214 Pramen a zaniklý rybníček pod Košutkou 
215 Využití prostoru bývalého tréninkového okruhu BMX sousedícího s parkem 

Zemník na Košutce. 
221 Stellplatz v centru Plzně -tento podnět není vzhledem k soukromému vlastnictví 

pozemku reálný, přesto porotce zaujal jako zajímavý nápad 

Jednání poroty bylo ukončeno v 17 .00. 

Členové poroty stvrzují podpisem správnost protokolu 

Protokol sepsali Marek Sivák a Silvie Hašlová. 

MgA. Olga Škochová Bláhová ? ~ 

~ 
/ 

Adéla Foldynová M. A. 

Petr Gibas, MSc. ;~ 

Ing. arch. Irena Langová 
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Ing. Lucie Nižaradzeová ~I 

MgA. Vít Šimek 

MgA. Denisa Václavová, Ph.D.~d; ~ ~ / 
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