
soubor projektů pro veřejný prostor, 
architekturu, umění a komunitu

výroční zpráva 2015

Pěstuj
pro-
stor



1

Spolek Pěstuj prostor začal v roce 2015 rozvíjet své aktivity 
nově jako samostatný subjekt nezávislý na Plzni 2015, o. p. s., 
z jejíhož středu vyšel. Během roku se stabilizoval dobře fungu-
jící tým (respektive více týmů dle jednotlivých projektů), který 
uspořádal téměř 60 samostatných akcí (bez akcí z grantových 
projektů Otevřené výzvy Pěstuj prostor) s celkovou návštěv-
ností více než 11 500 lidí. Zároveň se nám daří kontinuálně 
zvyšovat zájem občanů a dobrovolníků o aktivity Pěstuj prostor 
ve městě. Novinkou v roce 2015 byla také úspěšná spolupráce 
spolku na ‚zakázkových“ participačních projektech s městský-
mi obvody Plzeň 1, Plzeň 2-Slovany a Plzeň 3, která pomáhá 
etablovat spolek jako důležitý subjekt v oblasti plánování pl-
zeňského veřejného prostoru. Mimo jiné se společnými silami 
podařilo získat grant ve výši 25 mil. Kč od Nadace Proměny 
Karla Komárka na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 
v Plzni. 
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3. ročník Ote-
vřené výzvy 
Pěstuj prostor
3. ročník výzvy byl vyhlášen v polovině 
listopadu 2014 s uzávěrkou přihlá-
šek do 28. 2. 2015. V listopadu 2014 
proběhl veřejný seminář pro žadatele 
a v průběhu ledna a února 2015 měli 
zájemci možnost osobní konzultační 
podpory. Ve výzvě se sešlo 54 podně-
tů a žádostí, z toho 37 v negrantové 
kategorii Mám nápad, 12 v grantové 
kategorii Chci pěstovat veřejný prostor 
a 5 žádostí o udržitelnost projektů 
z minulých let.

Otevřená vý-
zva Pěstuj 
prostor
od Zpěvomatu přes skautské hry po komunitní zahradu 
– v roce 2015 bylo realizováno 8 grantových podnětů

více informací:
pestujprostor.plzne.cz/vysledky-pest-
uj-prostor-2014-2015
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kategorie Chci pěstovat veřejný prostor
• Plzeňský Zpěvomat (občanské sdružení Hlasohled, Ridina Ahmedová)

• Živo na černických schodech (Spolek ŽIVO, Olga Mourková)

• DEPO Zahrada 2.015 (Ondřej Brzický)

• Hravý skautský areál ‚Pod Chlumem“ (Junák, středisko ‚5. květen“ Plzeň, 
Daniel Soutner)

• Volnočasový a odpočinkový prostor u jezu ve Lhotě (Lucie Holubová)

kategorie Žádosti o udržitelnost
• Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě 2015 (ENVIC, občanské sdružení)

• Almara překvapení 2015 (ENVIC, občanské sdružení)

• Pokračování projektu Křížky a vetřelci (Aleš Hejna)

• Zastávka v pohybu (Petra Plucnarová, Plzeň Zastávka)

• Kultivace pramenů na Roudné 2 (Jaromír Čížek)

a zároveň zmínila 10 negrantových podnětů  jako zajímavých nebo hodných 
realizační podpory

Finanční podporu využili autoři 8 grantových podnětů, 1 zvolil alternativní 
způsob financování. Několik negrantových podnětů posloužilo jako 
inspirace pro aktivity městských organizací (např. Využití prostoru bývalého 
tréninkového okruhu BMX sousedícího s parkem Zemník na Košutce).

odborná porota ve složení:
• Denisa Václavová (Čtyři dny) – za 

oblast umění ve veřejném prostoru

• Vít Šimek (H3T) – za oblast archi-
tektury

• Olga Škochová (Kvas) – za oblast 
komunitních projektů

• Petr Gibas (AV ČR) – za oblast so-
ciologie a kulturní geografie

• Irena Langová – za ÚKRMP

• Lucie Nižaradzeová – za SVSMP

• Adéla Foldynová – za Plzeň 2015

vybrala k pod-
poře následu-
jící projekty:

Slavnostní vy-
hlášení výsled-
ků výzvy Pěstuj 
Prostor 2014–
2015
19. 3. 2015 / Dům hudby

Vyhlášení 3. ročníku výzvy a beseda auto-
rů podnětů i široké veřejnosti s porotou. 
Početně navštívený třetí ročník slavnostního 
zakončení výzvy ukázal, že o veřejný prostor 
a jeho zlepšování je mezi občany stále aktiv-
ní zájem. Večerem doprovázel hrou na akor-
deon student konzervatoře Luboš Marek.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/vysledky-pestuj-pro-
stor-2014-2015

počet návštěvníků: 60
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Jak se v Plzni 
pěstuje prostor
18. 11. 2015 / DEPO2015

Představení grantových projektů z Otevřené 
výzvy Pěstuj prostor realizovaných v roce 
2015. Jednotlivé podněty byly prezentovány 
jejich autory ve svižném formátu 20 snímků 
po 20 vteřinách. Následoval seminář pro 
zájemce o účast v Otevřené výzvě 2015–
2016.

krátké představení podnětů: 
pestujprostor.plzne.cz/prezentace-pp-2015

počet návštěvníků: 
30

Plzeňský 
zpěvomat
občanské sdružení Hlasohled

„„Kouzelný pouliční nástroj, který zní na přání 
kolemjdoucích“ rozveselil čtyřem stovkám 
Plzeňanů deštivý den na začátku října. Lidé 
mohli jen tak poslouchat zpovzdálí nebo 
usednout na židle uprostřed kruhu amatér-
ských zpěváků a vybrat si z široké nabídky 
skladeb, od populárních až po ty složené 
speciálně pro Zpěvomat, které zpěváci se-
cvičili za jediné dopoledne.

počet zpěváků / posluchačů: 
17 / 400

přidělená / vyčerpaná částka: 
22 700 Kč / 21 484 Kč
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Živo na černic-
kých schodech
Spolek ŽIVO

Dlouho nevyužívaná budova bývalého 

panského hostince se díky Spolku ŽIVO 

proměnila v rodinné centrum, které nabízí 

volnočasové aktivity místním obyvatelům 

všech generací. S přispěním grantu Pěstuj 

prostor vznikly pod rukama návštěvníků 

mimo jiné dvě komunitní knihovny, jedna 

umístěná uvnitř, druhá na ulici, přístupná 

všem lidem z okolí. Utužovat sousedské 

vztahy mohli návštěvníci při Pálení čaro-

dějnic nebo během Loučení s létem.

počet organizátorů  / návštěvníků akcí: 

19 / 170

přidělená / vyčerpaná částka: 
40 000 Kč

Zahrada 2.0
Ondřej Brzický

Nádvoří bývalého trolejbusového 
depa letos kromě soch z dílny Čest-
míra Sušky oživila i komunitní zahra-
da, kde si mohli Plzeňané v truhlících 
vytvořených z palet vypěstovat vlastní 
zeleninu či bylinky. Zahradníci sklidili 
nejen 200 ks chilli papriček a spous-
tu další zeleniny, ale získali i 10 kg 
medu od tří včelstev instalovaných 
na střeše DEPO2015.

počet zahradníků / návštěvníků akcí: 
5 / 40

přidělená / vyčerpaná částka: 
30 000 Kč
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Hravý skautský 
areál Pod Chlu-
mem
Junák – český skaut, středisko 
5. květen Plzeň, z.s.

‚A co děti – mají si kde hrát? Ale nejen 

děti!“ Díky skautům z Doubravky je v Plzni 

o jedno místo ke hraní více. Vyrobili ze 

svahu skluzavku a umístili ke klubovně 

zážitkovou bednu, ze které si lidé mohou 

půjčit různé sportovní potřeby. Rozmís-

tili tabulky s tipy na zajímavé aktivity 

a vytvořili překážkovou dráhu z přírodních 

materiálů.

počet organizátorů / dobrovolníků: 

4 / 20

přidělená / vyčerpaná částka: 
33 000 Kč / 24 968 Kč

Slavnosti jab-
lek v Zapome-
nuté zahradě 
2015
ENVIC, občanské sdružení

Zapomenutou zahradu osvobodili ze spárů 
přebujelé zeleně před 3 lety mezinárodní 
dobrovolníci. Od té doby se zde každoroč-
ně konají Slavnosti jablek, kde místní oby-
vatelé z vlastnoručně nasbíraného ovoce 
vyrábějí mošt a povidla, vyměňují si recepty 
na zpracování ovoce a večer za svitu svíček 
naslouchají hudebním vystoupením.

Počet organizátorů / dobrovolníků / 
návštěvníků akce: 
4 / 3 / 100

přidělená / vyčerpaná částka: 
20 000 Kč / 19 334 Kč
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Pokračování 
projektu Křížky 
a Vetřelci
Aleš Hejna

Projekt Křížky a vetřelci, inspirovaný známými ‚Vetřel-

ci a volavkami“ Pavla Karouse, dokumentuje kromě 

uměleckých objektů z období normalizace i drobné 

sakrální památky a starší výtvarná díla ve veřejném 

prostoru města Plzně. Kromě zmapování dalších více 

než 300 objektů a přípravy tištěné mapy sakrálních 

památek si na své konto připsali i netradiční objev – 

ztracenou plastiku od sochaře Karla Malicha oce-

něnou na 10 mil. Kč. Tu po dlouhém pátrání objevili 

zapomenutou za skříní v kanceláři autoškoly.

počet organizátorů / návštěvníků akcí: 

15 / 120

přidělená / vyčerpaná částka: 
38 000 Kč

Zastávka 
v pohybu
Petra Plucnarová

Nevyužívaná drážní budova Plzeň 
Zastávka se v roce 2014 proměnila 
v komunitně-kulturní centrum. V roce 
2015 díky grantu Pěstuj prostor vy-
robili návštěvníci centra ptačí budky, 
originální stojany na kola s vestavěnou 
knihovničkou a pomohli také s přestav-
bou bylinkové zahrady. V upraveném 
parčíku teď návštěvníci Zastávky trénují 
své tělo i ducha během pravidelných 
rozcviček se společnou snídaní.

počet organizátorů / dobrovolníků / 
návštěvníků akcí: 
3 / 12 / 200

přidělená / vyčerpaná částka: 
40 000 Kč
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Kultivace 
pramenů 
na Roudné 2
Jaromír Čížek

Zpustlé roudenské prameny se v roce 2014 začaly 

probouzet k životu díky dobrovolnickým brigádám 

místních obyvatel. Ti zde vysbírali odpadky a vyřezali 

náletovou vegetaci. V roce 2015 Roudeňáci v těchto 

pracech pokračovali – kromě údržby zeleně a úklidu 

Pramenů a jejich okolí zde také instalovali lavičky, kte-

ré slouží k posezení všem návštěvníkům.  V rámci let-

ního workcampu Pěstuj prostor jim pomohli i meziná-

rodní dobrovolníci, kteří vytvořili můstky přes prameny, 

pařezový stůl, pocitovou stezku a stojan na kola.

počet organizátorů / dobrovolníků: 

2 / 15

přidělená / vyčerpaná částka: 
20 000 Kč

Workcamp 
a worksho-
py
Loosovy interiéry, Městská plovárna, břehy řeky Radbuzy i Prameny 
na Roudné byly tématy mezinárodního workcampu a dobrovolnických 
workshopů
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2 / Wish you 
were here
11. 4. – 24. 5. 2015 (vernisáž 12. 4. 
2015) / někdejší byt Richarda Hir-
sche, Plachého 6

Místně specifická instalace „„wish you 
were here – how male is female“ zno-
vuobjevila interiér někdejšího apartmá-
nu svobodného mládence Richarda 
Hirsche v Plachého ulici v Plzni. Novou 
„„inscenací“ interiéru se studenti progra-
mu IMIAD ze Stuttgartu pokusili zodpo-
vědět otázku, jak by Loos, který často ve 
svých návrzích rozlišoval prostory urče-
né ženám a mužům, dnes pojal interiér 
bytu pro mladou nezadanou ženu.

počet návštěvníků: 
celkový 400 / vernisáž 50

POP UP LOOS 

Dlouhodobý projekt studentů 

programu International Master 

of Interior Architectural Design 

(IMIAD), iniciovaný prof. Wolfgan-

gem Grillitschem (Hochschule 

für Technik Stuttgart) 

a uskutečněný ve spolupráci se 

spolkem Pěstuj prostor, organi-

zacemi Plzeň 2015, o. p. s.  

a Plzeň–TURISMUS za podpory 

MK ČR a Česko-německého 

fondu budoucnosti. Po několika 

realizovaných workshopech 

a systematické semestrální práci 

byly hlavními výstupy projektu 

v první polovině roku 2015 dvě 

výstavy v Plzni.

1 / On top 
of Loos
11. 4. – 10. 5. 2015 (vernisáž 11. 4. 
2015) / galerie Ve středu

Výstava představila studentské návrhy 

na úpravu půdního prostoru (nad tzv. 

Loosovým interiérem) v domě Brumme-

lových v Husově ulici v Plzni. Ústředním 

tématem všech studií, prezentovaných 

v modelech i výkresech, byl způsob 

zacházení s existující sedlovou střechou 

od jejího citlivého zachování až po návrhy 

velkorysých nástaveb a nové střešní kra-

jiny. Některé z modelů byly po skončení 

výstavy instalovány přímo v domě Brum-

melových. 

počet návštěvníků: 

celkový 500 / vernisáž 100
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Workcamp Foster 
the City (1. část): 
Prameny
5. – 10. 7. 2015 / Prameny na Roudné

3. ročník prvního plzeňského mezinárodního work-
campu byl letos pořádán na dvou místech vybraných 
z Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Ve spolupráci se 
studentem architektury Jaromírem Čížkem a místními 
patrioty proběhla úprava háje u roudenských pramenů, 
o které se obyvatelé Roudné za podpory Pěstuj prostor 
starají již od začátku roku 2014. Zpřístupnila se zarostlá 
oblast na pozemcích Fakultní nemocnice Plzeň, vznikly 
dva můstky přes prameny, site-specific pařezový stůl, 
stojan na kola, odpadkové koše a ‚pocitový pramen“ 
(pocitová stezka ve stopě vyschlého pramene).

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/zprava-z-workcampu-2015

počet mezinárodních / místních dobrovolníků: 
10 / 5

Plánovací 
workshop stu-
dentů architektu-
ry na letní dílnu 
na Plovárně
13. 6. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Víkendový workshop studentů FA ČVUT z  Ate-
liéru MáMA (Mádr, Malošíková), v rámci kterého 
navrhli neobvyklé prvky pro oživení břehu Radbu-
zy v okolí Plovárny. Nápady následně realizovali 
během červencového mezinárodního workcampu.

více na: 
ateliermama.blogspot.cz/p/letni-dilna.html

počet studentů a pedagogů: 

12
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Workcamp Foster 
the City (2. část): 
Plovárna
13. – 17. 7. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Druhá část letošního workcampu již podruhé 
zvelebovala vloni obnovenou Městskou plovárnu. 
K dobrovolníkům vedeným Pěstuj prostor, Mobilní 
architektonickou kanceláří a Majákem Plzně se 
letos přidali i studenti architektury z ateliéru MáMA 
na FA ČVUT. Dobrovolníci a architekti se nesou-
středili jen na úpravu samotné Plovárny, ale obřími 
lavičkami, vyhlídkovou lavičkou, schodovou lavičkou, 
sedacím mezníkem a dalšími prvky zvelebili okolní 
břehy Radbuzy a přístupovou cestu z města. Nově 
vzniklo i pódium přestavitelné na taneční parket, 
lanovka spojující oba břehy řeky a stojan na houpa-
cí sítě. Dále se pokračovalo v prořezávkách vyhlídky 
a úpravách centrálního plácku.

počet mezinárodních / místních dobrovolníků: 
10 / 15

Soireé 
u třech 
pramenů
10. 7. 2015 / Prameny na Roudné

Setkání (nejen) s obyvateli Roudné 
a oslava týdenní dobrovolnické práce 
na Pramenech.

Program: Klenba: divadelní site-spe-
cific workshop, V. Engler / H. Kočí: 
lyrická poezie s hudebním doprovo-
dem, Mi Martef: plzeňský židovský 
klezmer, Bosá turistika o. s.: firewalk-
ing workshop, místní sousedské ob-
čerstvení, houpačka, pocitový pramen, 
noční jamming u ohně.

počet návštěvníků: 

90
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Lampiony 
nad Plovárnou
20. – 21. 2. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Magická proměna Plovárny a oslava Čínského 
nového roku za svitu lampiónů, svíček a barevných 
reflektorů (samostatně organizovaná součást Festiva-
lu světla Plzně 2015, o. p. s.).

Program: Geld und Money Theatre Plzeň: divadlo 
Kachničky Ošidori (premiéra hry, která byla posléze 
nominováno na Jiráskův Hronov), Pražské S’–ču: tra-
diční čínská hudba, NoTa: taneční vystoupení inspiro-
vané japonským haiku, Kazumi: světelná instalace ja-
ponské umělkyně vytvořená za pomoci dobrovolníků, 
DJ Zjook: ambientní rytmy, Klub sportovních otužilců 
Plzeň: noční exhibice v ledové řece, Žonglér o. s.: 
ohňová show v asijském stylu, lampionový průvod na 
vyhlídku s překvapením, čínský drak, zimní převozník.

zpráva z akce: 
plovarna.plzne.cz/lampiony-ohlednuti

počet návštěvníků: min. 5000

Městská 
plovárna
komunitně-kulturní prostor obnovený dobrovolníky a pěstovaný nadšenci si 
během druhé sezóny svého fungování získal velkou oblibu – navštívilo ho 
přes 9 500 lidí
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Lodě pro 
Plovárnu na 
Radbuze
duben–květen 2015

Crowdfundingový projekt na portálu 
www.everfund.cz, v rámci kterého se 
za měsíc trvání kampaně podařilo 
vybrat více než 35 tis. Kč na poříze-
ní pramice pro převozníka a 3 kanoí 
pro půjčovnu lodiček na Plovárně.

úspěšné propagační video: 
bit.ly/mestkaplovarna-igracek

18. 4. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Oslava Dne Země ve znamení přírodních 
kultur a environmentální tematiky.

Program: Divadlo dětí Karlovy Vary: 
O vodníku Pačískovi, Simona Kuciaková: 
land-artový workshop Objevujeme pří-
rodní umění, Petr Setvín a Marie Kohou-
tová: body-artová dílna na motivy kmenů 
údolí Omo a tvořivá dílna pro nejmenší 
Ostrovy fantazie, Radek Harvánek a spol.: 
plzeňské didgeridoo, bubny a tanec, 
NoTa: taneční improvizace.

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/vitani-jara

počet návštěvníků: 200

Vítání jara 
na Městské 
plovárně
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Sousedská 
procházka: 
Řeka ve městě
2. 5., 2x 28. 10. 2015 / Plzeň

Vycházka vedoucí od Anglického nábřeží 
podél řeky Radbuzy až na Městskou plo-
várnu vypráví o již zaniklých plovárnách, 
plaveckých klubech a promenádách, 
o loděnicích, které zde přežily dodnes, 
či o první plzeňské zoologické zahradě. 
Vycházka vznikla v rámci programu Sou-
sedských procházek (Skryté město 
a Plzeň 2015, o. p. s.).

počet účastníků: 

23 (z toho 17 platících), 

33 (z toho 26 platících), 

35 (z toho 29 platících)   

Noc literatury
13. 5. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Současná evropská literatura v podání 
plzeňských herců. Na Městské plovárně 
četl Jan Andrle úryvek z knihy Doplavat 
domů od Deborah Levy, Velká Británie 
(pořádáno v rámci festivalu Českých 
center a Plzně 2015, o. p. s.).

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/vitani-jara

počet návštěvníků: 
80 (9 čtení á půl hodiny)
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Otvírání 
Plovárny
15. 5. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Příprava Plovárny na sezónu 2015 za 

pomoci dobrovolníků: úklid okolí Plovár-

ny, pročištění břehů řeky, oprava mobili-

áře z první etapy obnovy Plovárny, práce 

na vylepšení kavárny a přednáškové 

místnosti, umístění mol na řeku.

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/jaro-2015

počet aktivních účastníků: 

20 (z toho 12 dobrovolníků)

Zahajovací 
koncert
16. 5. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Zahájení letošní plovárenské sezóny 
s legendárními Ponožkami pana Sem-
tamťuka (jazz, folk, hospodskej šraml) 
a s DJ Diomem.

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/jaro-2015

počet návštěvníků: 
300
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Perfect Day na 
Plovárně
23. 5. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Benefiční přehlídka amatérského divadla, kapel 

a umění, organizována neziskovou kavárnou Per-

fect World za podpory Pěstuj prostor, z. s.

Program: workshop navlékání korálků, divadelní 

improvizace spolku Klenba, autorské čtení Filipa 

Koryty, Markéty Zvolánkové, Hanky Šrámkové, ta-

neční vystoupení Ladybirds, Spider Dance Com-

pany a Smím prosit, hudební vystoupení Cox&Vox, 

AM, Glajstr Dua, These Days, Standy Červenky 

a Jirky Muchy, výstava uměleckých děl a jejich ná-

sledná dražba (za výtěžek 7 819 Kč bylo posláno 

jedno dítě z dětského domova Domino na jazyko-

vý pobyt do zahraničí).

počet návštěvníků: 

200

30. 5. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Komunitní odpoledne plné starých osvěd-
čených her, které vylákalo děti i dospělé od 
počítačů do krásného prostředí Plovárny.

Program: skákací panák, cvrnkání kuliček, 
badminton, pétanque, hra na schovávanou, 
honění obruče, hra na babu, fotbal, skákání 
gumy, příprava sousedského občerstvení, 
komunitní večeře se sousedy na terasách 
u řeky a živá hudba (organizováno v rám-
ci festivalu Evropský den sousedů Plzně 
2015, o. p. s.).

počet návštěvníků: 
250

Evropský den sou-
sedů aneb retro-
hry našich babiček 
a dědečků
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Otevřené 
víkendy na 
Plovárně
červen – září 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Pravidelný víkendový provoz (pá-ne) 

s půjčovnou lodiček, občerstvením 

a převozníkem. Pravidelné fungování 

Plovárny je důležité pro místní ko-

munitu, ale i pro návštěvníky Plzně, 

kteří tak získávají možnost místo 

poznat i mimo kulturní akce.

počet návštěvníků: 

cca 300 / měsíc

Putovní výstava: 
Má vlast cestami 
proměn
červen – září 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Představení 33 ještě nedávno zanedbaných 
míst a sídel v české krajině, která prošla v roce 
2014 příznivou proměnou. Mezi tyto pozitivní 
příklady se zařadila i Městská plovárna Pl-
zeň. Vernisáž plzeňské části výstavy proběhla 
19. 6. 2016 během Divadelního odpoledne na 
Plovárně.

výstava zde: 
cestamipromen.cz/promeny-2015-n/180-pl-
zen-plovarna

počet návštěvníků: 
cca 500 / měsíc
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Divadelní 
odpoledne 
na Plovárně
19. 6. 2015 / Městská plovárna 
Plzeň

Přehlídka místních amatérských spol-

ků pod taktovkou spolku Klenba, který 

připravil i originální hru psanou přímo 

pro Plovárnu. Navzdory špatnému 

počasí přišlo početné publikum, které 

v dešti napjatě sledovalo divadelní 

improvizace i osvědčené kusy. Zahrály 

soubory Chlupatej kaktus, IDOS, Im-

provizátoři z Husovky a Klenba.

počet návštěvníků: 80

Setkání 
andělů na 
Plovárně
7. 7. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Setkání Klubu strážných andělů – 
dobrovolníků podílejících se aktivně 
na realizaci akcí Plzně 2015, o. p. s. 
a jejích partnerů. Tématem setkání 
byly aktivity spolku Pěstuj prostor 
a obnova Městské plovárny, na jejímž 
vzniku se mezi desítkami dobrovolní-
ků podílela i řada členů KSA.

počet účastníků: 
35
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Naučte se 
plést houpací 
sítě
13. 7., 9. 10. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Od května 2015 na Plovárně na 

návštěvníky čekají houpací sítě 

s příběhem, vytvořené mladými lidmi 

bez domova v rámci projektu Houpa-

cí sociální sítě. Během těchto dvou 

workshopů se mohli zájemci naučit 

uplést si houpací síť sami.

počet účastníků: 

15 (z toho 9 platících), 

14 (z toho 9 platících)

Plovárenské 
dny 2015
17. – 19. 7. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Druhý ročník letního komunitně-kul-
turního festivalu, do jehož programu 
se vedle profesionálních i ama-
térských umělců zapojují i místní 
občané (jejichž aktivizace proběhla 
na jaře u příležitosti Evropského dne 
sousedů).

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/plovarenske

počet návštěvníků: 
800

PÁTEK

Busking v plavkách – mini-festival 

pouličního umění ve spolupráci 

s Conexis, z. s. Žonglér o.s.: Žong-

lérské vystoupení, Tomáš Holý: 

fenomenální perkusivní kytarista, 

Hynek + Marta: plzeňské folkové 

duo, Tabasker: klezmer-gypsy-folkore, 

Muerta Mente: rytmy a žhavý tanec, 

Anatol Svahilec: slam poetry, Marie 

Kohoutová: imaginativní malování 

u řeky, Dragon team: jízda na dračí 

lodi.

SOBOTA

Toy machine: divadlo pro děti „„Pověsti 

české“, Jahtec Jammin‘ Job: dub-re-

ggae, Nano: indie-pop, workshopy 

pro děti i dospělé: igráčková dílna, 

plovárenská divadelní dílna, uzlový 

workshop, taneční dílna, námořnický 

facepainting, hra Go.

NEDĚLE 

Brunch, dětský bleší trh Bleška, 

Zoidberg Quintet: jazz-latina-funky, 

divadlo Tyan: loutkové představení 

Komediant boží.

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY

Převozník, lodičky, lanovka přes řeku, 

výstava Má vlast cestami proměn, 

výstava studentských prací ateliéru 

MáMA, výstava o historii Plovárny, 

občerstvení.
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Plovárenské 
dny 2015

Vlnohraní
31. 7. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Koncert známé italské psychedelické 
kapely doprovázený etablovanou plzeň-
skou formací a slammerem, pořádáno 
ve spolupráci s Conexis, z. s.

Program: C+C=Maxigross: indie-psy-
chedelic-folk, The Osels: indie-rock’-
n’roll, Mruczivak: slam.

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/vlnohrani

počet návštěvníků: 
300
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Swing Kiss – 
kurzy swingu 
na plovárně
7. 8. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Taneční workshopy pro swingo-

vé začátečníky i pokročilé pod 

vedením lektorů Katky a Zdeňka 

Pileckých ze studia Zig-Zag Dance 

studio. Promítání retro filmu Kdyby 

tisíc klarinetů.

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/swing-kiss

počet návštěvníků: 

150

Swing Kiss – 
plovárenské 
dostaveníčko
8. 8. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Den plný tance pro všechny vášni-
vé swingaře.

Program: retro proměna v přímém 
přenosu, dobová módní přehlídka, 
velká swingová tančírna s DJ To-
nym a pod vedením Katky a Zdeň-
ka Pileckých.

počet návštěvníků: 
200
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Setkání pa-
mětníků na 
Plovárně
2. 9. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Druhý ročník společného setkání 

lidí, kteří pamatují zašlou slávu 

Plovárny: vzájemně sdílené příběhy, 

živá hudba vyzývající k poslechu 

i tanci a dobré pohoštění.

počet účastníků: 

10

Plovárenská 
alternativa
12. 9. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Snová alternativní hudba konce léta: 
Neřvi mi do ucha: alternative-electronica 
Manon muert: shoegaze 
Bugmen: indie-pop.

počet návštěvníků: 
70 (z toho 42 prodaných vstupenek)
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Nábytkový 
workshop
18. 9. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Workshop pro veřejnost s výrobou 

‚plovárenského nábytku“, který si 

účastníci za poplatek mohli odnést 

s sebou. 

počet účastníků:  5

Anděl Fest na 
Městské plo-
várně
19. 9. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Další zvelebení Plovárny a její příprava 
na příští sezónu během dobrovolnického 
festivalu. Vyrobily se terasy pod lipami 
a regály na nářadí, uklidilo zázemí 
Plovárny a vyčistily břehy řeky Radbuzy. 
Večer byl zakončen společným opéká-
ním u ohně.

počet účastníků:  
13 (z toho 8 dobrovolníků)
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Cyklokoncert 
na Plovárně
22. 9. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Již druhá afterparty Velké plzeňské 

podzimní cyklojízdy na Plovárně. 

Tentokrát s koncertem kapely Poitín, 

která zahrála všem cyklistům pro 

radost, bez nároku na honorář.

počet návštěvníků: 

300

Plov Art
27. 9. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Oslava dokončení land-artové instalace, 
kterou na bývalé plovárenské vyhlídce 
vytvořili skotská landartistka Patricie 
Leighton a americký umělec Del Geist.

Program: Vlasta Andršová: oplétání 
stromů pro děti i dospělé, Václav Fencl: 
lyrika krajiny, Klára Salzmann: prezentace 
díla umělců Leighton a Geista, Omnion: 
etnoelektronický jednočlenný sebesmyč-
kovací orchestr.

pozvánka: 
plovarna.plzne.cz/plov-art

počet návštěvníků: 
80
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Nábytková 
dílna studen-
tů Masaryko-
va gymnázia 
Plzeň
6. 10. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Nábytkový workshop pod vedením 
pedagogů gymnázia, během kterého 
vzniklo několik kusů originálního mo-
biliáře pro Městskou plovárnu a okolí.

počet účastníků: 
30

Dětský den na vodě i u vody 
se skauty 92. OVS Kotva (92. 
OVS Kotva Plzeň)

12. 9. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Další externí akce:
Splouváme Radbuzu II 
(Sauna nad zimákem)

27. 10. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Lampiónový průvod ‚Martinská 
světla“ s pohádkovou témati-
kou (Mateřské a rodinné cent-
rum Jablíčko)

11. 11. 2015 / Městská plovárna Plzeň
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Výstava Pěs-
tuj prostor 
2012–2015
první 3 roky fungování Pěstuj prostor na 21 výstavních panelech

Výstava zachytila průřez aktivitami 
spolku Pěstuj prostor – od projektů 
realizovaných v rámci Otevřené výzvy 
Pěstuj prostor přes vzdělávací projekty 
a žákovské aktivity, jež byly součástí Kre-
ativní demokratické školy: Pěstuj prostor, 
až po participační zakázkové projekty. 
Jejím smyslem bylo ukázat veřejnosti, že 
i drobné změny uskutečněné jednotlivci 
či malými organizacemi mohou výrazně 
přispět ke zvelebení města, obzvláště 
pokud se ději na více místech.
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Dernisáž 
a komentova-
ná prohlídka 
výstavy Pěstuj 
prostor
11. 11. 2015 / Smetanovy sady

Dernisáž plzeňské výstavy o prvních 
třech letech fungování Pěstuj prostor, 
komentovaná prohlídka s autory vybra-
ných podnětů, hudební doprovod. 

počet návštěvníků: 
30

Pěstuj prostor 
uměním – společ-
ná vernisáž výsta-
vy Pěstuj prostor 
a dernisáž projek-
tu Zen Plzeň: 
Socha pro Plzeň
20. 10. 2015 / Smetanovy sady

Vernisáž plzeňské výstavy o prvních třech 
letech fungování Pěstuj prostor spojená 
s dernisáží projektu Zen Plzeň: Socha pro 
Plzeň (Plzeň 2015, o. p. s.). Komentovaná 
prohlídka výstavy s autory vybraných pod-
nětů, hudební doprovod. 

počet návštěvníků: 
100
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Promítání do-
kumentu plán 
a diskuse 
s Benjaminem 
Tučkem
4. 2. 2015 / Dům hudby

Promítání dokumentu řešícího otázky: „„Čí je 
město? Jakou cenu má veřejný prostor? 
Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, 
koho zastupujete?“ při sledování mnohaleté 
přípravy pražského územního plánu. Živá 
a hojně navštívená diskuse s režisérem.

pozvánka: 
pestujprostor.plzne.cz/promitani-plan

počet návštěvníků: 
37 (z toho 27 prodaných vstupenek)

Přednáško-
vé cykly
spodní (nejen plovárenské) proudy, osy města Plzně i dalších 
měst a filmový plán na veřejnoprostorovou loupež
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Spodní proudy: 
Fenomén lázně
20. 5. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Druhý večer z cyklu Spodní proudy byl vě-
nován lázním. Architekt Jan Soukup před-
stavil historii lázeňství v Plzni. Následovaly 
dva odlišné pohledy zainteresovaných ak-
térů – Pavla P. Riese ze sdružení ASKORD 
a umělce Martina Leskovjana, člena dozorčí 
rady Lázně Kyselka, o. p. s. – na obnovu 
lázní Kyselka, následované živou diskusí.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/ohlednuti-fenomen-
-lazne

počet návštěvníků: 
25 (z toho 13 prodaných vstupenek)

Spodní proudy: 
Říční plovárny
6. 5. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Během první z jarního cyklu architektonic-
kých přednášek představili Lukáš Mácha 
a Marek Sivák obnovenou Městskou plovár-
nu v Plzni, architekt Marek Přikryl projekt 
Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže 
a Radim Wolák (starosta obce Velvary) 
komunitní obnovu plovárny Malvaňák ve 
své obci. V diskusi pak další pozvaný host, 
David Šlesinger, popsal své zkušenosti 
s revitalizací plovárny Hradiště v Plzni. 

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/ohlednuti-ricni-plo-
varny

počet návštěvníků: 
27 (z toho 15 prodaných vstupenek)
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Spodní proudy: 
Plzeň a její řeky
17. 6. 2015 / Městská plovárna Plzeň

Poslední architektonický večer z jarního 
cyklu byl věnován plzeňským řekám a mož-
nostem využití jejich břehů i navazujících 
veřejných prostorů. Technickým náměstkem 
primátora města Plzně Pavlem Šindelářem 
a zástupci iniciativy „„k světu.“ byly prezento-
vány dvě odlišné studie náplavky Radbuzy. 
Architekt Jan Ret (IPR) poté představil kon-
cepci rozvoje pražských říčních břehů. 

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/spodni-proudy-reky-
-naplavka

počet návštěvníků: 
44 (z toho 31 prodaných vstupenek)

Spodní prou-
dy: Architektu-
ra na vodě
3. 6. 2015 / 
Městská plovárna Plzeň

Hosty dalšího architektonického večera 
byli členové Ateliéru SAD, kteří představi-
li koncept mobilní architektury a designu 
(zejména projekt PORT X), a zástupci 
studia Mjölk architekti, kteří prezentovali 
návrhy vodního domu, veřejné sauny 
i výletního koupaliště.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/architektura-na-
-vode-2

počet návštěvníků:  
56 (z toho 35 prodaných vstupenek)
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Osy města: 
Klatovská třída 
jako páteř pro-
sperující Plzně
23. 9. 2015 / DEPO2015

Klatovská třída – její minulost, přiblížená histo-
rikem architektury Petrem Domanickým, možná 
humanizace, navržená architektem Pavlem Šimeč-
kem, i současnost, kterou popsali její obyvatelé 
Veronika Leiblová a Tomáš Havlík. Pražský kon-
text doplnil architekt Radek Novotný prezentací 
připravovaných úprav Vinohradské třídy. V diskusi 
zazněly otázky po prioritách města v dopravní 
strategii i dialogu s veřejností.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/osy-mesta-podoba-klatov-
ske-tridy

počet návštěvníků: 
43 (z toho 30 prodaných vstupenek)

Osy města: Měst-
ský bulvár jako 
veřejný prostor
9. 9. 2015 / DEPO2015

První architektonický večer z cyklu Osy města byl 
věnován městským třídám a veřejnému prostoru. 
Vztahem uživatele k veřejnému prostoru se zaobí-
ral antropolog Laco Toušek, navrhování městského 
prostředí do podmínek čínské a řecké společnosti 
poté přiblížil architekt Jan Karásek a na důležitost 
veřejných prostranství a jejich úprav upozorni-
ly urbanistky z ÚKRMP Irena Králová a Markéta 
Stuchlová.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/osy-mesta-mestske-bulvary

počet návštěvníků: 
41 (z toho 32 prodaných vstupenek)
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Osy města: 
Aktivace a trans-
formace měst-
ských tříd
21. 10. 2015 / DEPO2015

Sérii architektonických večerů zakončilo téma 
proměny městských bulvárů. Zatímco urbanistka 
a konzultantka Milota Sidorová přiblížila současné 
trendy v plánování měst na transformaci Mariahil-
ferstrasse ve Vídni, architekti Radek Kolařík a Igor 
Kovačević v širších souvislostech představili 
vítězné návrhy ze dvou urbanistických soutěží pro 
Plzeň. Předmětem příspěvků i následné diskuse 
však byly i systémové změny veřejného prostoru.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/osy-mesta-zmeny-mesta

počet návštěvníků: 
38 (z toho 30 prodaných vstupenek)

Osy města: 
Americká třída jako 
tepna moderní 
Plzně
7. 10. 2015 / DEPO2015

Třetí architektonický večer se soustředil na Americkou 
třídu. Architekti Petr Klíma a Jan Soukup se věnovali 
historii ulice, zdejším meziválečným stavbám či po-
mníku Díky, Ameriko!, architekt Štěpán Vacík násled-
ně představil transformaci pardubické třídy Míru. Po 
prezentacích oceněných soutěžních návrhů na řešení 
území obklopující Americkou třídu se diskutovalo mj. 
o dalším osudu bulváru včetně dopravního řešení.

zpráva z akce: 
pestujprostor.plzne.cz/osy-mesta-budoucnost-americ-
ke-tridy

počet návštěvníků: 
65 (z toho 50 prodaných vstupenek)
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Plzeňský ar-
chitektonic-
ký manuál
Odborně popularizační projekt, který 
mapuje architekturu města v období 
let 1914–1950, především stavby 
rané moderny včetně jejích histori-
zujících, klasicizujících i kubizujících 
odstínů, objekty rozvíjející národní 
styl, dekorativismus, purismus i různé 
polohy funkcionalismu.

V dubnu 2015 byla ofi ciálně spuš-
těna I. fáze projektu obsahující 5 
stezek po nejzajímavějších budovách 
a prostranstvích, v prosinci pak II. 
fáze se 4 stezkami. 

Zároveň byla uspořádána řada 
procházek pro veřejnost po trasách 
jednotlivých stezek. 

Plzeňský
architekto-
nický manu-
ál
v 10 stezkách představuje význačné objekty z mezi-
válečného období, jejich autory i stavebníky
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Architektonická 
procházka 
v rámci soused-
ských procházek
PAM: Jižní 
předměstí
1. 8. 2015 / Plzeň

Vycházka nabídla zájemcům pohled na vý-
znamné realizace v části někdejšího Říšského 
Předměstí – loosovskou přestavbu činžovního 
domu na Klatovské třídě, budovy Českého 
rozhlasu a Purkyňova pavilonu, areál bývalé 
Městské nemocnice či blok činžovních domů 
Na Belánce.

počet návštěvníků: 
55

Sousedská 
procházka 
Bezovka: 
Tajemství vil
4. 7., 28. 10. 2015 / 
Vilová čtvrť Bezovka

Procházka vilovou čtvrtí Bezovka vybídla 
účastníky k objevování plzeňského funk-
cionalismu, poodhalila roušku tajemství 
nenápadných vilek a připomenula poza-
pomenuté architekty.

počet návštěvníků: 
45, 50
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Architektonická 
procházka 
v rámci Dne archi-
tektury
PAM: Nové cent-
rum – výrobní 
a rezidenční čtvrť
3. 10. 2015 / Plzeň

Součástí programu DA2015 byla i procházka po 
jedné ze stezek Plzeňského architektonického 
manuálu (PAM), která provedla účastníky severozá-
padní částí někdejšího Říšského Předměstí – úze-
mím s rozmanitým charakterem, v jehož zástavbě 
se mísí industriální i měšťanský duch Plzně.

počet návštěvníků: 
50

Architektonická 
procházka v rámci 
sousedských pro-
cházek
PAM: Staré a nové 
centrum
5. 9. 2015 / Plzeň

Procházka středověkým jádrem města a částí jeho 
širšího centra včetně nábřeží řeky Radbuzy přiblíži-
la zúčastněným fanouškům architektury intervenci 
architektonické moderny do tohoto exponovaného 
prostředí a genezi dnešního charakteru novějších 
území.

počet návštěvníků:  
50
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Christopher 
Long: Poučení 
z Loose – způ-
sob uvažování
21. 5. 2015 / někdejší byt manželů Krau-
sových, Bendova 10

Přednáška profesora Christophera Longa 
(University of Texas in Austin): jak Adolf 
Loos ve svých návrzích i textech promýšlel 
způsoby, kterak v souvislostech tehdejší 
kultury určit, co je moderní, a tudíž vhodné 
pro nový věk.

pozvánka: 
pestujprostor.plzne.cz/christopher-long

počet návštěvníků: 
50 (z toho 40 prodaných vstupenek)

Architektonická 
procházka v rám-
ci Sousedských 
procházek
PAM: Doudlevec-
ká čtvrť
7. 11. 2015 / Plzeň

Nejkratší z architektonických vycházek sledu-
jících trasy stezek projektu PAM představila 
Doudleveckou čtvrť – území, sevřené obloukem 
železniční trati Plzeň – Železná Ruda a mean-
drem řeky Radbuzy, které si dodnes zachovalo 
svůj industriální a periferní charakter.

počet návštěvníků: 
15
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Den architektury 
2015: Plzeň moderní
2. 10. 2015 / Plzeň

Plzeňská část Dne architektury 2015 
upozornila na význam a kvality zdejší 
meziválečné moderny. V návaznosti 
na minulý ročník festivalu a na pro-
jekt Plzeňský architektonický manuál 
(PAM) nabídla komentované prohlídky 
nepřístupných či obtížně dostupných 
interiérů špičkových staveb ze 30. let 
minulého století. Prohlídky doplnilo 
čtení o architektuře a pestrý doprovod-
ný program. 

počet návštěvníků: 
500

Den archi-
tektury 
Plzeň
návštěvníkům otevřel běžně nepřístupné interiéry 
z období meziválečné moderny
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Budova policejního ředitelství 
Krátké čtení o architektuře: o Plzni a nové archi-

tektuře.

Sborový dům a modlitebna 
Korandova sboru 
Krátké čtení o architektuře: o úpadku města 

a boji za novou Plzeň, filmová projekce 

„„Berlín, symfonie velkoměsta“.

Obchodní a nájemní dům 
Růženy Holcbechrové
Krátké čtení o architektuře: o bytové krizi 

i bytové kultuře.

Vozovna a dílny Elektric-
kých podniků města Plzně 
(DEPO2015) 
Afterparty s DJ AhZ a Trippl-Krippl VJs.

Činžovní dům s pasáží 
U Františkánů
Krátké čtení o architektuře: o obchodním domě 

Veseckých i o „„knihovně v našem bytě“,  archi-

tektonická procházka pro děti (Zuzana Zbořilová, 

Aleška Čeňková), Věže 2015 – workshop pro děti 

(Kamil Štajgl), site-specific taneční performance 

(Kateřina Bednářová).

Obchodní, obytná a úřední 
budova Hasičské vzájemné 
pojišťovny
Krátké čtení o architektuře: o mizející Plzni i nové 

výstavbě.

Byt Willyho a Gertrudy Krau-
sových 
Krátké čtení o architektuře: o Adolfu Looso-

vi a jeho „„ubohém boháči“, hudebně-zvuková 

kompozice odkazující k životu a dílu Adolfa Loose 

(Ivan Palacký).

Doprovodný program 
prohlídek
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Zakázkové 
projekty
mimo aktivit podpořených z grantů vyvíjel spolek dal-
ší činnost formou zakázek ve spolupráci s plzeňskými 
městskými obvody. Tato činnost spočívá zejména v pří-
pravě participačních projektových záměrů, tj. organizaci 
plánovacích besed, dotazníkových šetření, inspiračních 
architektonických výstav a doprovodných komunitních 
akcí. U všech projektů je jako jeden z výstupů plánována 
otevřená či vyzvaná architektonická soutěž

Obnova Jirás-
kova náměstí 
a Klášterní 
zahrady
Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Participační projekt na rekonstrukci om-
šelého historického centra Slovan – Ji-
ráskova náměstí – a zpřístupnění domini-
kánské zahrady veřejnosti.

leden–únor 
dotazníkové šetření

28. 2. , 3. 3. 
veřejné plánovací besedy 

V konkurenci 33 měst se na obnovu ná-
městí a Klášterní zahrady podařilo vyhrát 
grant Nadace Proměny Karla Komárka ve 
výší 25 mil. Kč.
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Šance pro vnit-
roblok
Městský obvod Plzeň 3

Veřejně přístupný vnitroblok na Borech 
mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova 
a Politických vězňů. Současný stav vnit-
robloku vyžaduje koncepční zásah, názory 
na žádoucí podobu úprav se však různily. 
Z tohoto důvodu bylo k záměru přistoupe-
no participativně tak, aby samotné projek-
tové zadání vzešlo ze širšího dialogu všech 
zúčastněných stran: občanů, zástupců 
městského obvodu a odborníků.

26. 5. , 9. 9. , 13. 10. 
veřejné plánovací besedy

září–říjen 
dotazníkové šetření ve formě mapových 
dotazníků

Proměna  
vnitrobloku 
Krašovská
Městský obvod Plzeň 1

Vnitroblok mezi paneláky na sídlišti Ko-
šutka –někdy též nazývaný „„louka“ – je 
již mnoho let v provizorním stavu. Mimo 
hokejbalového hřiště a patrových garáží 
se zde nachází jen trávník s vyšlapanými 
cestami. Cílem projektu je ve spolupráci 
s veřejností zlepšit podobu i fungování 
tohoto prostranství. 

květen–červenec 
dotazníkové šetření

červenec–prosinec 
inspirační výstava

24. 9., 6. 10. 
veřejné plánovací besedy
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Krašovská 
zahradní 
slavnost
23. 7. 2015 / Vnitroblok Krašovská

Součást projektu Proměna vnitroblo-
ku Krašovská. 

Sousedské setkání, komentovaná 
prohlídka výstavy Sídlištní inspirace 
(Sídliště, jak dál?), architektonický 
workshop pro děti (Architekti ve ško-
le), bylinkový bar (Envic),  vystoupení 
skupiny Tabasker.  

počet návštěvníků: 
150

Ukáz-
ky 
propa-
gace
-

PRAMENY 
NA ROUDNÉ

MĚSTSKÁ 
PLOVÁRNA

PRAMENNÍ UL., PLZEŇ

10/7 17-22 
SOIRÉE U TŘECH PRAMENŮ
Klenba (site -speci� c divadlo),
Mi Martef (židovská hudba),
Václav Engler/ Hynek Kočí 
(lyrická poezie), � rewalking 
a sousedské občerstvení

více na pestujprostor.plzne.cz
facebook.com/pestujprostor

DOUDLEVECKÁ 71, PLZEŇ

VÍKENDY NA MĚSTSKÉ PLOVÁRNĚ
lodičky, převozník, občerstvení
a plovárenská pohoda, každý
víkend: pá 17-21, so 14-21,
ne 14-20 (v případě zájmu i déle)

13/7 17-21
NAUČTE SE PLÉST HOUPACÍ SÍTĚ
veřejná pletací dílna,
přihlášky posílejte na:
plovarna@pestujprostor.cz

17-19/7
PLOVÁRENSKÉ DNY 2015
PÁ 17/7 17-22
Busking v plavkách 
(mini -festival Conexis, z. s.), 
dračí loď, závody v koupání

SO 18/7 15-22
Toy Machine (dětské divadlo 
a workshop), plovárenská, 
igráčková, kuchařská i taneční 
dílna, Nano (indie -pop), Jahtec 
Jammin‘ Job (reggae-dub)
NE 19/7 12-20
brunch, bleší trh pro děti, 
Zoidberg Quintet (jazz -funk), 
Komediant boží (divadlo Tyan)
po celou akci: lodičky, 
převozník, občerstvení, 
hry pro děti i dospělé

31/7 18-22
VLNOHRANÍ
vystoupení slavné italské skupi-
ny C+C=Maxigross (psychedelic 
folk) s předkapelou, pořádáno 
ve  spolupráci s Conexis, z. s.

7-8/8
SWING KISS
7/ 8 17-22
kurzy swingu na plovárně pod 
vedením legendárního studia 
Zig -Zag a open -air promítání
8/8 17-22
plovárenské dostaveníčko pod 
hvězdnou oblohou: taneční 
swingová zábava pro veřejnost, 
Dj Tony, retro proměna, dražba 
vintage oblečení

více na plovarna.plzne.cz
facebook.com/mestskaplovarna

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. 
za podpory Plzně 2015, o. p. s., 
Ministerstva kultury ČR 
a města Plzně 

LÉTO 2015 S PĚSTUJ PROSTOR
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OTVÍRÁNÍ 
PLOVÁRNY 

ZAHAJOVACÍ 
KONCERT 

PÁ 15/5/2015  16:00
POMOZTE NÁM PŘIPRAVIT MĚSTSKOU PLOVÁRNU NA LETOŠNÍ 
SEZÓNU A ZAPOJTE SE TAK DO PLOVÁRENSKÉHO KLUBU!
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA BYLA OBNOVENA V LÉTĚ 2014 A OD TÉ DOBY DÝCHÁ DÍKY PÉČI NADŠENCŮ A DOBROVOLNÍKŮ. VEČER BUDETE MÍT 
MOŽNOST POSEDĚT S NÁMI U OHNĚ A DOZVĚDĚT SE SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH PŘÍBĚHŮ. 
HLASTE SE NA INFO@PESTUJPROSTOR.CZ.

SO 16/5/2015  19:00
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA: LEGENDÁRNÍ KAPELA PŘIJEDE 
NEJEN S ALBEM PLOVÁRNA
DJ DIOME: ZNÁMÝ PLZEŇSKÝ DJ NALADÍ VEČERNÍ 
CHILLOUT NA PLOVÁRNĚ
OBČERSTVENÍ, LODIČKY, PŘEVOZNÍK
POŘÁDÁ PĚSTUJ PROSTOR, Z. S. ZA PODPORY PLZNĚ 2015, O. P. S., MINISTERSTVA KULTURY ČR A MĚSTA PLZNĚ
ADRESA: DOUDLEVECKÁ 71, PLZEŇ     
VÍCE INFORMACÍ NA: PLOVARNA.PLZNE.CZ, FACEBOOK.COM/MESTSKAPLOVARNA

SO 18/4 16:00
VÍTÁNÍ JARA NA PLOVÁRNĚ 
divadlo, svařák, hudba a další program 
k oslavě jara a Dne Země

ST 6/5 18:30
SPODNÍ PROUDY: ŘÍČNÍ PLOVÁRNY
o historii a architektuře plováren 
a společenských aktivitách u vody

ST 13/5 18:00
NOC LITERATURY
současná evropská literatura v podání 
plzeňských herců

PÁ 15/5 16:00
SO 16/5 19:00
OTVÍRÁNÍ PLOVÁRNY A ZAHAJOVACÍ 
KONCERT
páteční příprava plovárny na letní 
provoz a sobotní koncert Ponožek pana 
Semtamťuka
 
ST 20/5 18:30
SPODNÍ PROUDY: FENOMÉN LÁZNĚ
o svěžím vánku v architektuře lázní

SO 23/5 10:00
PERFECT DAY NA PLOVÁRNĚ 
den amatérského umění s místními 
i přespolními umělci a neziskovou 
kavárnou Perfect World

SO 30/5 14:00
EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ
RetroHry našich babiček a dědečků: 
přijďte si společně hrát a užít si  
komunitní večeři

ST 3/6 18:30
SPODNÍ PROUDY: ARCHITEKTURA NA VODĚ
o realizacích na vodě i nad vodou

ST 17/6 18:30
SPODNÍ PROUDY: PLZEŇ A JEJÍ ŘEKY
o vodě jako krajinném i městském 
fenoménu

PÁ 19/6 16:00
DIVADLO NA PLOVÁRNĚ 
divadelní přehlídka představí i autorské 
kusy psané pro plovárnu

OD ČERVNA DO ZÁŘÍ
VÍKENDY NA MĚSTSKÉ PLOVÁRNĚ
občerstvení, lodičky a převozník na 
krásném historickém místě
PÁ 16-21, SO 10-21, NE 10-19

V LÉTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
17-19/7  PLOVÁRENSKÉ DNY
srpen-září  LANDART NA PLOVÁRNĚ

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. v rámci projektu 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Adresa: Doudlevecká 71, Plzeň
Více informací na: plovarna.plzne.cz
facebook.com/mestskaplovarnaM
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SPODNÍ 
PROUDY
JARNÍ ČÁST CYKLU 
VEČERŮ 
O ARCHITEKTUŘE

VŽDY VE STŘEDU 
OD 18:30 
NA MĚSTSKÉ 
PLOVÁRNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: 
DOUDLEVECKÁ 71, PLZEŇ 

POŘÁDÁ: PĚSTUJ PROSTOR, Z. S. 
ZA PODPORY PLZNĚ 2015, O. P. S., 
MINISTERSTVA KULTURY ČR 
A MĚSTA PLZNĚ

VÍCE INFORMACÍ NA:  
PESTUJPROSTOR.PLZNE.CZ
FACEBOOK.COM/PESTUJPROSTOR

06/05/2015 
ŘÍČNÍ PLOVÁRNY

O HISTORII 
A ARCHITEKTUŘE 
PLOVÁREN 
A SPOLEČENSKÝCH 
AKTIVITÁCH 
U VODY

03/06/2015 
ARCHITEKTURA 
NA VODĚ

O REALIZACÍCH 
NA VODĚ 
I NAD VODOU

20/05/2015 
FENOMÉN LÁZNĚ

O SVĚŽÍM VÁNKU 
V ARCHITEKTUŘE 
LÁZNÍ

17/06/2015 
PLZEŇ A JEJÍ ŘEKY

O VODĚ JAKO 
KRAJINNÉM 
I MĚSTSKÉM 
FENOMÉNU

MĚSTSKÁ 
PLOVÁRNA 
ŽIJE!
POŘÁDÁ:

VE SPOLUPRÁCI S:

ZA PODPORY: vlnohraní na
Městské
plovárně

italští psychedelici za podpory plzeňských umělců

C+C=Maxigross (ITA)

The Osels
Mruczivak

indie-psychedelic-folk

indie-rock’n’roll

slam

31. 7. 2015
Doudlevecká 71, Plzeň
plovarna.plzne.cz

18 hod.

Pořádá Pěstuj prostor, z. s., Conexis, z. s. a Místní borci za podpory Plzně 2015, města Plzně a Ministerstva kultury ČR

12. září 2015 v 19:00 Městská plovárna, Doudlevecká 71, Plzeň

NEŘVI MI DO UCHA

MANON MEURT

alternative-
electronica/

/

/

shoegaze

indie - pop

vstupné: 100,- předprodej / 130,- na místě

BUGMEN

www.plzenskavstupenka.cz
název akce: Plovárenská alternativa
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DEN ARCHITEKTURY 2015

PLZEŇ MODERNÍ
→ 2. 10. 16.00 – 23.59
komentované prohlídky, čtení 
o architektuře a doprovodný program 
ve vybraných meziválečných stavbách, 
které jsou součástí projektu Plzeňský 
architektonický manuál (PAM)

PLZEŇ MODERNÍ – PAM:  
DRUŽSTEVNÍ A VÝROBNÍ ČTVRŤ
→ 3. 1O. 14.00
architektonická procházka  
po jedné ze stezek PAM 

100%100%

100%

mediální partneři 

pořádá pod záštitou za finanční podpory

Děkujeme
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Výsledek hospodaření 2015 Finanční rozvaha
Náklady     Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

spotřeba materiálu     539 856,00 Kč   

služby       1 978 129,00 Kč   

osobní náklady - mzdy     461 543,00 Kč   

daně a poplatky      1 060,00 Kč   

ostaní náklady      890,00 Kč   

odpisy, prodaný majetek   

poskytnuté příspěvky   

celkem       2 981 478,00 Kč   -   Kč      2 981 478,00 Kč 

              

Výnosy             -   Kč 

tržby za vlastní výkony a za zboží celkem         25 360,00 Kč    25 360,00 Kč

ostatní výnosy celkem     413 379,00 Kč        413 379,00 Kč 

přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami        -   Kč 

dary              -   Kč 

přijaté členské příspěvky     3 000,00 Kč        3 000,00 Kč 

provozní dotace      2 563 644,00 Kč       2 563 644,00 Kč 

celkem       2 980 023,00 Kč    25 360,00 Kč     3 005 383,00 Kč 

Výsledek hospodaření   -1 455,00 Kč    25 360,00 Kč   23 905,00 Kč

Aktiva    Stav k 1. dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období

dlouhodobý hmotný majetek  

oprávky k dlouhodobému majetku  

zboží na skladě a v prodejnách (kniha)  

odběratelé  

poskytnuté provozní zálohy  

ostatní pohledávky  

pokladna          4 607,00 Kč 

účty v bankách    2 407,00 Kč      95 165,00 Kč

náklady příštích období  

aktiva celkem    2 407,00 Kč      99 772,00 Kč 

Pasiva
výsledek hospodaření   1 267,00 Kč     25 172,00 Kč 

dlouhodobé závazky    -   Kč      48 400,00 Kč 

krátkodobé závazky    -   Kč       26 200,00 Kč 

jiná pasiva   1 140,00 Kč  

Pasiva celkem   2 407,00 Kč      99 772,00 Kč 



prostor.plzne.cz 
fb.com/pestujprostor 
fb.com/mestskaplovarna 
fb.com/pam.plzne

Pěstuj prostor, z. s.:
M Arch Marek Sivák – předseda spolku

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – místopředseda spolku

Mgr. Jana Holatová – člen výboru

členové spolku: Bc. Silvie Hašlová, Mgr. Václav Cinádr, Ing. arch. Šárka Lorencová, 
Václav Čubr, Dis., Mgr. Lucie Valdhansová

spolupráce: Mgr. Simona Kuciaková, Ing. arch. Monika Škublová, 
Bc. Karolína Plášková, Ing. arch. Kateřina Ždychová, Ing. Pavel Cvrček, Jan Fišer, 
Tomáš Dvořák, Petr Setvín a další…


