2. rozšířené setkání Škody Plzně a dalších účastníků - 19.7.2011
Nebeská čajovna, sady Pětatřicátníků 29, 301 00 Plzeň

Účastníci:
Pavel Denk (Roudná) - denk.pavel@quick.cz
Petr Domanický (Zapálení, Škoda Plzně, ZČG) - domanicky@zpc-galerie.cz
Alena Hankerová (Šťáhlavy) - alenahanker@seznam.cz
Eva Haunerová (o.s. Domaslav) - eva@hauner.cz
Kamila Jůzlová (o.s. Domaslav) - k.juzlova@seznam.cz
Václav Rais (Umění je obrana) - umenijeobrana@seznam.cz
Marek Sivák (Škoda Plzně) - m.sivak@skodaplzne.cz
Jakub Sobek (Umění je obrana) - umenijeobrana@seznam.cz
Jaromír Veselák (Zapálení, Škoda Plzně, o.s. Domaslav) - j.veselak@seznam.cz

Body setkání:
1) Organizační – Od příštího setkání (pravděpodobně 2.8.2011) je možno navrhovat body
jednání, bude sestaven přibližný program a odhad časové náročnosti (buď jednotlivých bodů
nebo celého setkání). Při navrhování bodů uveďte, zda Vás zajímá obecně dané téma, ale
nemáte bližší představu, jen ho chcete „nadhodit“ do pléna; nebo zda máte konkrétní záměr,
pak prosím napište, o čem by se mělo mluvit, co byste rádi zjistili atd. K bodům je samozřejmě
možno se vyjadřovat už přes mail, či se na ně materiálově připravit.
2) Článek – Ač kvůli jiným tématům v nevelké míře, přesto proběhla diskuze ke článku o
automobilismu v Evropě (z pohledu Ameriky :) - http://www.archiweb.cz/news.php?
action=show&type=2&id=10401&. Z článku chceme umístit řádně ocitované výtažky na naše
stránky, popřípadě další osobní postřehy k tématice. Veškeré návrhy a nápady mi můžete
zaslat. Petře, „vytučníš“ prosím místa, která Ti přišla podstatná, myslím, že sis vzal ten papír s
podtrhávkami s sebou.
3) Pavel Denk podal nabídku k účasti na víkendovém Protikorupčním semináři v Rozsochatci,
kde se bude mimo jiné mluvit o územním plánování a postavení veřejnosti v tomto procesu http://www.bezkorupce.cz/2011/07/pozvanka-na-vikendovy-protikorupcni-seminar/.
4) Alena Hankerová odprezentovala svá dosavadní zjištění ohledně zámku Šťáhlavy a
minipivovaru Radouš ve Šťáhlavech. Uvítáme, když ze svých zjištění připraví veřejný článek.
Zejména je potřeba dohledat, zda jsou objekty kulturní památkou a zda je tedy vymahatelná
jejich ochrana / údržba vlastníkem. Dalším sporným faktorem je druh užívání stavby. Prosíme

kohokoliv, kdo má o problematice nějaké vědomosti (historické, politické, jiné), zda by mohl
paní Hankerové pomoci.
5) Nejživější debata proběhla na téma Světového dne architektury (buď 2. nebo 3. 10. 2011),
konkrétně plzeňské vycházky, která je součástí celorepublikového programu, jež organizuje
o.s. Kruh. Dohodli jsme se na těchto nápadech:
a) Vycházka bude zejména urbanistická, v kombinaci s architekturou, chceme prezentovat
Plzeň z hlediska veřejných prostorů, tras, a „limitů“ (tj. budov a dalších objektů, které je
vymezují). Nemělo by jít jen o konkrétní stavby (např. udělat exkurzi do 1 či 2 budov – to je
možno v rámci jiného programu), ale o městský prostor. Dále by se mělo spíše jednat o
aktuální zážitek z daného prostoru, než o didaktický session, i když samozřejmě některá fakta
prezentována budou (didaktickou část je možno zařadit po vycházce).
b) Prvním plánem vycházky je širší centrum Plzně, aneb okružní sady (včetně té části, která už
se sady jen jmenuje), Plaza, Rychtářka, nábřeží. Přesný rozsah / okruh se upřesní a vyzkouší
(vycházka nanečisto).
c) Vycházka není orientovaná ani negativně, ani pozitivně, každý si z toho vybere, co bude
chtít. Účelem vycházky je přiblížit obyvatelům Plzně jak místa, která dobře znají (např. nábřeží
či Mlýnská strouha), ale nemusí mít povědomí o jejich pozadí a vývoji, tak místa, na která
možná ani nechodí, neboť dnes není proč tam jít - ač mají stejný potenciál jako výše zmíněná
(Rychtářka, zbytek Výstaviště za Plazou, Štruncovy sady). Vycházka by mohla začít na
náměstí, kde by se třemi větami uvedlo urbanistické založení Plzně, a pak pokračovala mimo
toto historické centrum – podél styku středověkého města a města 19. stol.
d) Na konci vycházky by bylo dobré uspořádat společné posezení s diskuzí pro zájemce,
eventuálně kraťounké promítání např. historických fotek a existujících plánů do budoucna k
navštíveným místům. Je možno požádat Kruh o dotaci na sál, případně promítání atd.
e) Dle množství účastníků i provázejících se bude jednat o jednu skupinu či více skupin.
Přibližné množství účastníků se bude zjišťovat dopředu.
f) Kruh koncipuje vycházku hlavně jako záležitost mladé generace architektů, historiků,
nadšenců. Na našem setkání bylo dohodnuto, že se Plzeň pokusí o mezigenerační interakci,
oslovíme i starší generace architektů a urbanistů.
g) V případě zájmu většího množství provázejících je možno udělat buď více skupin / témat (ve
hře je např. druhé stanoviště – Světovar), nebo uspořádat vycházku formou „stanovišť“, tj.
provázející budou statičtí a mezi nimi se budou pohybovat skupiny lidí dle vlastního uvážení.
h) Předběžní organizátoři vycházky: Petr Domanický, Marek Sivák, Jaromír Veselák
(provázející), Kamila Jůzlová, Václav Rais, Jakub Sobek (provázení, doprovodný program,
interakce?), Eva Haunerová (chtěla se též účastnit, Evo?), Stanislava Brejchová, Helena
Dienstbierová Šimicová (nabídly na minulém setkání pomoc při organizaci akcí).

Dne 19.7.2011 zapsal Marek Sivák

