Tisková zpráva

Ohlédnutí se za výstavou Má vlast cestami proměn
v Plzni na Plovárně

Městská plovárna v Plzni na Radbuze se otevřela v roce 1910 a svůj vrchol zažívala ve 20. a
30 letech 20. století, kdy ji v horký letní den navštívilo téměř 5000 lidí. Poté její sláva
postupně upadala, až v polovině 60. let přestala být využívána zcela, aby bylo toto místo
ponecháno postupnému chátrání a zarůstání. Příběh její obnovy začal vítězstvím podnětu
iniciativy Maják Plzně v otevřené výzvě Pěstuj prostor v roce 2013. Prostřednictvím této
výzvy Plzeň 2015, o. p. s. podporuje komunitní proměny veřejného prostoru. Následovala
mnohaměsíční příprava projektu a plánování úprav se zástupci místních neziskovek, úřadů a
architektů. Přípravné práce vyvrcholily mezinárodním workcampem, během nějž se
dobrovolníkům z několika zemí pod vedením Pěstuj prostor, Mobilní architektonické
kanceláře a Majáku Plzně podařilo vytvořit zázemí pro bar a přednášky, zpřístupnit zarostlý
park, odstranit tři skládky, vyřezat říční břehy, zavěsit obří houpačky, vyrobit desítky laviček,
křesel a stolů a další mobiliář. Od té doby slouží plovárna k pořádání rozmanitých
komunitních a kulturních akcí, které ji pravidelně oživují.
V roce 2015 se počet akcí ještě znásobil, novinkou je i to, že od jara do podzimu návštěvníci
naleznou plovárnu otevřenou každý víkend. A mimo možnosti zapůjčit si lodičku, nechat se
svézt převozníkem nebo si koupit drobné občerstvení jim návštěvu plovárny od poloviny
června do konce července zpříjemňovala právě výstava Má vlast cestami Proměn.
„Jsme rádi, že se výstava zabývá péčí o místa a památky v České republice. Snaží se o
podobnou věc jako my v Pěstuj prostor, tedy zvyšovat zájem veřejnosti o architekturu a
veřejný prostor a ukazovat jí pozitivní příklady. V našem případě jsme výstavu schválně
umístili právě na Městskou plovárnu, tedy mimo historické centrum města, aby zde přispívala
k oživení čím dál více oblíbeného vycházkového prostoru,“ říká k tomu Marek Sivák,
předseda (dnes už samostatného) spolku Pěstuj prostor. Ten kromě péče o Městskou
plovárnu každoročně vyhlašuje otevřenou výzvu Pěstuj prostor pro zlepšování veřejného
prostoru, pořádá vzdělávací a realizační akce a stará se i o projekty Plzeňský architektonický
manuál a Zelená mapa Plzně.
Vernisáž výstavy proběhla 19. června během Divadelního odpoledne na Městské plovárně.
Největší návštěvnost zažila při tradiční letní akci Plovárenské dny, na kterou za tři odpoledne
zavítalo 800 lidí a během níž si děti mohly vyplnit kvíz a ověřit si, jak pozorně výstavní panely
četly. „Nejdůležitější ale pro nás stejně zůstává, když sem lidé rádi chodí i mimo akce.
Výstava tomu napomohla a o dobré volbě místa svědčí také fakt, že během letního
workcampu poblíž ní zrealizovali studenti Fakulty architektury z ČVUT další výstavní panely,
kde vystavili své návrhy pro Plzeň,“ dodává Marek Sivák.
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