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

Komunitní večeře s přáteli spolku
Pěstuj prostor
* orientační čas

Zapomenutá zahrada
(nad ulicí Pod Záhorskem)
↳ příběh Zapomenuté zahrady a její proměny

aktualizované informace:
bit.ly/DA2017plzen

další informace:
pestujprostor.plzne.cz

88

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

7

11

DA 2017
6

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

Prameny na Roudné (Pramenní ulice)
↳ příběh pramenů i Roudné
↳ představení komunitních aktivit
kolem oživení pramenů

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

pěší část
16.20*

30. 9. NE

další program

autobusová část projížďka historickým autobusem

!

SO

10

TUTA PLZEŇ
55

4

2

3
1

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

denarchitektury.cz

depo2015.cz

DEN ARCHITEKTURY

SO

Letošní ročník plzeňské části populárního festivalu se v návaznosti na Otevřenou výzvu
Pěstuj prostor a festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO zaměří na drobné
i větší změny veřejného prostoru a krátké komentované prohlídky veřejných
prostranství. Dopolední blok bude probíhat v Doudlevecké čtvrti, na Jižním Předměstí
a ve Skvrňanech, odpolední pak na Severním Předměstí a na Roudné.

18.00
↓
20.00

Mezi prvními několika místy se účastníci budou přesouvat pěšky, mezi dalšími pak
historickým autobusem Plzeňských městských dopravních podniků (nutná rezervace!),
nebo po vlastní ose. Dopoledne každé z míst uvede četbou moderátor a plzeňský patriot
Michal Jančařík, odpoledne ho se sérií krátkých výstupů vystřídá slamerka Bio Masha.
Program doplní i architektonický workshop pro děti i rodiče, připravený iniciativou
Architektura do škol aneb Město letí. Závěr se odehraje na Městské plovárně – po projekci filmu Zahrada hrou se večer završí komunitní večeří s přáteli spolku Pěstuj prostor.
Již v sobotu 30. 9. 2017 se jako prolog Dne architektury a zároveň jako součást
doprovodného programu výstavy Nomádi uskuteční projekce francouzských filmů
o architektuře Slightly Modified Housing a The Imaginaries Transformations.

2

30. 9. NE
DEPO2015 (Presslova 14)
Slightly Modified Housing
(2013, Francie, 77 min., francouzsky
s anglickými titulky)
↳ dokument sleduje fantastickou
rekonstrukční proměnu obytného
věžáku přezdívaného Alcatraz
na okraji Paříže
The Imaginaries Transformations
(2015, Francie, 21 min., francouzsky
s anglickými titulky)
↳ krátký snímek o renovaci obytného domu,
který byl původně odsouzen k demolici;
stejně jako v prvním případě vypracovalo
projekt studio Vassal, Lacaton a Druot

pěší část
10.00

1
10.50*
2
11.15*

3
11.40*

4
9
88

!

3 Plzeň zastávka (Přeštická 4)

11

10

4 Chodské náměstí (před Fakultou pedagogickou ZČU)
5 Kollárova ulice (křížení s Kovářskou ulicí)
55

7 Předškolí 4. ZŠ (Kralovická 12)
8 Vnitroblok Krašovská (u budovy garáží ve vnitrobloku)
9 prostranství u 1. ZŠ (prostranství při Západní ulici)
10 prameny na Roudné (Pramenní ulice)
11 Zapomenutá zahrada (nad ulicí Pod Záhorskem)

pěstírna DEPO (Presslova 14)
↳ příběh komunitní zahrady
Plzeň zastávka (Přeštická 4)
↳ komentovaná prohlídka budovy
↳ představení iniciativy Plzeň zastávka
a mobiliáře, který se realizoval díky
Otevřené výzvě Pěstuj prostor
Chodské náměstí (před budovou Fakulty
pedagogické ZČU)
↳ příběh náměstí a okolních budov
↳ představení drobné proměny prostoru
z festivalu TUTO MĚSTO

autobusová část projížďka historickým autobusem

2 Pěstírna DEPO (Presslova 14)

6

Městská plovárna (Doudlevecká 71)
↳ komentovaná prohlídka výstavy
Slunce, voda, vzduch
↳ návštěva plovárenské vyhlídky
↳ představení současnosti a budoucnosti
Městské plovárny

7

1 Městská plovárna (Doudlevecká 71)

6 Školní náměstí (před ZŠ Martina Luthera)

1. 10.

4

12.00*
12.05*

↤ odjezd z Chodského náměstí
↴ příjezd k CAN v Husově ulici

12.15*

5

Kollárova ulice (při křížení s Kovářskou ul.)
↳ příběh ulice a nejvýznamnějších budov
↳ Kollárka jinak: představení ‚sousedské“
iniciativy a drobné proměny prostoru
z festivalu TUTO MĚSTO

12.40*
12.45*

↤ odjezd od CAN v Husově ulici
↴ příjezd na zastávku U Apolla v Křimické ulici

12.45*

Školní náměstí (před ZŠ Martina Luthera)
↳ příběh Školního náměstí a starých
i nových Skvrňan
↳ představení drobné proměny prostoru
z festivalu TUTO MĚSTO

2

3

6
1

omezená kapacita – nutná registrace
tří dopoledních vyjížděk najednou
na brabec@pestujprostor.cz

13.05*
13.10*

↤ odjezd od zastávky U Apolla v Křimické ulici
↴ příjezd do sadů Pětatřicátníků
* orientační čas

