
Rok...s....



83 podnětů v otevřené výzvě | únor 2013



 Matúš Vallo a Oliver Sadovský v Plzni | únor 2013



vyhlášení výsledků otevřené výzvy | březen 2013



začátek jednání o podnětech | duben 2013

SCHODY DO VODY SCHODY KE KAPLIČCE SCHODY U DJKT



cyklus přednášek Centrum architektury | květen 2013



lehátkový workshop (Kontejnery k světu) | květen 2013



tančírna a lehátka na Dni Meliny Mercouri | červen 2013



mezinárodní workcamp Foster the City | červenec 2013

ZAPOMENUTÁ ZAHRADA
ZEMNÍK U JEŽÍŠKA

TERASY U MRAKODRAPU
SVĚTOVAR



oživování města s dobrovolníky | červenec 2013



přednášky a koncerty Řeka ve městě | září 2013



Den architektury v Plzni (na Roudné) | říjen 2013



OTTA a přednášky k výstavě Virtuální Plzeň | listopad 2013



seminář Umění ve veřejném prostoru | prosinec 2013



Pěstuj prostor v ulicích Plzně | prosinec 2013



102 podnětů v otevřené výzvě | leden 2014



Pěstuj prostor v datech:

- 32 akcí / 1340 účastníků
- 83 podnětů v 1. ročníku
- 102 podnětů v 2. ročníku
- řada uskutečněných i připravo-
  vaných drobných realizací



Poslání Pěstuj prostor:

Pěstuj prostor se snaží kultivovat 
veřejný prostor pomocí zapojení 
občanů do jeho plánování, disku-
se o něm i realizace podnětů.



Poslání Pěstuj prostor:

Pěstuj prostor podporuje spolu-
práci mezi veřejností, veřejnou 
správou, odborníky a politickou re-
prezentací.



workcamp – plovárna na řece Radbuze | červenec 2014



Řada projektů Pěstuj prostor vznikla ve spolupráci 
s místními neziskovými organizacemi i jednotlivci. 
Jmenujme alespoň některé:

Zároveň bychom chtěli poděkovat organizacím 
města Plzně, bez jejichž podpory by mnoho věcí 
nebylo možných.

Envic
Johan
Maják Plzně

k světu.
Inex-SDA
a další...



Na programu Pěstuj prostor se v rámci týmu Plzně 
2015 podíleli a podílejí:

Marek Sivák / manažer programu

Alexandra Brabcová
Milan Svoboda
Petr Klíma
Jana Holatová
Karina Kubišová
Eva Kraftová

Soňa Rychlíková
Martin Moravec
Kamila Švajgrová
Lucie Stejskalová
a další..


