
 



MĚSTSKÁ PLOVÁRNA se v Doudlevcích otevřela v r. 1910. Rekordní 
návštěvnost 4,7 tis. lidí/den. Poblíž byla ZOO Iris a Vojenská plovárna.



Obnova plovárny je jedním z vítězných podnětů otevřené výzvy PĚS-
TUJ PROSTOR 2012/2013, autorem je Lukáš Mácha z Majáku Plzně.



V březnu 2014 proběhl PLÁNOVACÍ WORKSHOP, zapojily se CPPT, 
kanoisté, architekti, MAK!, Maják Plzně, Envic, CpKP, ÚKRMP i SVSMP.



MEZINÁRODNÍ WORKCAMP nastartuje proměnu místa. Přijedou dob-
rovolníci z celého světa, aby ukázali Plzeňanům možnosti péče o Plzeň.



Během workcampu se změní GARÁŽ – bývalá zahradní restaurace – 
na BAR se zázemím pro promítání, přednášky, uměleckou rezidenci ...



... VYČISTÍ SE břeh řeky, aby bylo na řeku vidět, terasy i stará vyhlídka. 
Lokálně se vysází popínavé rostliny ...



... vyrobí se LAVIČKY, HOUPAČKY, MOLA – vše na míru, vztyčí se 
VLAJKA, rozvěsí barevné ŽÁROVKY a vyjede PŘEVOZNÍK.



AKTIVITY WORKCAMPU

    •  bar – přednášky, promítání, drinky
    •  mobiliář – lavičky, houpačky, lehátka
    •  mola – podium, kotviště
    •  vegetace – průřezy, výsadby
    •  vyhlídka – slavobrána, vyhlídkový bod
    •  identita – vlajka, žárovky, bannery
    •  lákadla – převozník, kulturní program



Plovárna je součástí programu Open A.i.R. – Carlos Carmonamedina s 
projektem FOODING THE CITY doplní workcamp gastrotématikou.



KULTURNÍ PROGRAM

    •  15. 7. / společný úklid a oheň

    •  17. 7. / architektura u Radbuzy

    •  18.7. / koncert na plovárně

    •  25. 7. / plovárenské odpoledne
    •  26. 7. / plovárenské odpoledne
    •  dále: Open A.i.R., Anděl Fest,
       přednášky Pěstuj prostor, externí akce



PŘÍNOS PRO MĚSTO A OBYVATELE

    •  nastartování proměny důležitého 
       místa v Plzni

    •  rozvoj komunitní práce, zapojení 
       obyvatel i téma veřejného prostoru

    •  podpora spolupráce občanů a města

    •  nové místo pro komunitní kulturu



SPOLUPRÁCE S MĚSTEM: MO Plzeň 3 a SVSMP provedou opravu 
mobiliáře a seč, ÚKRMP připravuje zadání studie revitalizace plovárny.



UDRŽITELNOST PROJEKTU:

    •  postupné rozvíjení komunitní péče o 
       místo ve spolupráci s CPPT a za pod-
       pory městského obvodu a SVSMP

    •  dlouhodobá proměna místa na zákla-
       dě projektu ÚKRMP

    •  plánováno je pokračování komunitní 
       proměny i v roce 2015 (workcamp 
       nebo projekt 72 hodin atd.)



KONTAKT:

    •  M Arch Marek Sivák: 601 585 103
   sivak@plzen2015.cz

    •  Plovárna ožívá v rámci mezinárodního 
       workcampu Pěstuj prostor. Program 
       Pěstuj prostor je součástí Plzně – Ev-
       ropského hlavního města kultury 2015

    •  Partneři: MAK!, CPPT, Maják Plzně,
       Envic, Inex-SDA, MO Plzeň 3, SVSMP


