MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ
komunitně-kulturní prostor obnovený dobrovolníky a pěstovaný nadšenci
Doudlevecká 71, Plzeň
Městskou plovárnu Plzeň obnovil v roce 2014 spolek Pěstuj prostor, z. s.* ve spolupráci s dalšími
organizacemi, externími odborníky a velkým množstvím místních i zahraničních dobrovolníků.
Podnět na obnovu plovárny přihlásila v roce 2013 iniciativa Maják Plzně do Otevřené výzvy Pěstuj
prostor, kde ho odborná porota vybrala jako jeden z vítězných. Od doby obnovení plovárny se o ni
každoročně stará spolek Pěstuj prostor, z. s., provozuje zde pravidelné otevírací hodiny s půjčovnou
lodiček a občerstvením, pořádá zde desítky vlastních kulturních a komunitních akcí a zároveň
poskytuje zázemí pro neziskové akce jiných organizací.
Každý rok spolek Pěstuj prostor také investuje velké množství energie a prostředků do úpravy a
péče jako o samotný veřejný prostor Plovárny, tak o širší okolí břehů Radbuzy. Proběhly zde již 3
mezinárodní dobrovolnické workcampy a více než deset dobrovolnických akcí s místními lidmi.
* původně součást Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015, později samostatný spolek

PLOVÁRNA V ČÍSLECH A DATECH
návštěvnost r. 2014: 1 715
návštěvnost r. 2015: 9 380 (velký podíl na vysoké návštěvnosti měl Festival světla)
návštěvnost r. 2016: 4 105 (3 105 akce, 1000 Otevřené víkendy)
počet akcí 2014: 18 (z toho 11 pořádaných přímo spolkem Pěstuj prostor, z. s.)
počet akcí 2015: 32 (z toho 26 pořádaných přímo spolkem Pěstuj prostor, z. s.)
počet akcí 2016: 41 (z toho 14 pořádaných přímo spolkem Pěstuj prostor, z. s. a 9 spoluprovozovatelem
Plovárny spolkem Skateboard Klub Sidewalk, z.s.)
Se spolkem Pěstuj prostor, z. s. na péči o Plovárnu a pořádání kulturních a komunitních akcí
spolupracují: Skateboard Klub Sidewalk, z. s. (spoluprovozovatel Plovárny), Centrum protidrogové
prevence a terapie (místní partner), Maják Plzně (autor podnětu na obnovu Plovárny), Inex-SDA
(partner pro pořádání mezinárodních workcampů), Mobilní architektonická kancelář (autor řady
návrhů na úpravu místa), Plzeň 2015, z. ú., Klub strážných Andělů, OPEN A.I.R., Fakulta architektury
ČVUT, Alliance française de Plzeň, Animánie, Conexis, z. s., Dance Flow, Diecézní charita Plzeň,
Envic, Houpací sociální sítě, spolek Klenba, Od Francouze, Oupn Ér, z. s., nezisková kavárna Perfect
World, Plzeň na kole, Plzeňská unie neslyšících, Sbírání, Swing Kiss, Tanec v Plzni a další
Pěstuj prostor, z. s. koordinuje rozvoj Plovárny s Magistrátem města Plzně, Útvarem koncepce a rozvoje
města Plzně, Správou veřejného statku města Plzně, Odborem životního prostředí MMP, Povodím
Vltavy, Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany a Městským obvodem Plzeň 3

AKCE V ROCE 2016
duben 2016
15. 4. / 17.00 – Plovárna se probouzí – dobrovolnický den (Pěstuj prostor, z. s.)
16. 4. / 15.00 – Vítání jara na Plovárně (Pěstuj prostor, z. s.)

květen 2016
21. 5. / 10.00 – Perfect Day na Plovárně (nezisková kavárna Perfect World)
28. 5. / 14.00 – Evropský den sousedů a otvírání Plovárny (Pěstuj prostor, z. s. a Barbora Procházková)
červen 2016
10. 6. / 19.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Dance Flow)
18. 6. / 21.00 – Rozmarné léto s Kristýnou Hrušínskou – promítání filmu Rozmarné léto, beseda
s vnučkou Rudolfa Hrušínského (Barbora Procházková)
22. 6. / 20.00 – Koncert skupiny Žáha (Barbora Procházková)
27. 6. / 18.00 – Folkpark ll Aneb Tři Barvy Folku Na Plovárně (Oupn Ér, z. s.)
červenec 2016
3.-17. 7. – Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2016 – dobrovolníci z celé Evropy pomohli s dalšími
úpravami Plovárny, místa u SKUŘe a historické opalovací louky na pravém břehu Radbuzy (Pěstuj
prostor, z. s., Inex-SDA a další)
3. 7. / 18.30 – Salsa tančírna na Plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu
(Tanec v Plzni)
10. 7. / 11.00 – Francouzský den na Plovárně: Guinguette – hudba, hry a jídlo ve francouzském stylu
(Alliance française de Plzeň a Od Francouze)
15. 7. / 17.00 – Plovárenské dny – největší letní akce: Sbírání I (čtení, hudba, filmy, výstava) a tančírna
Smím prosit…? (Pěstuj prostor, z. s., Dance Flow a Sbírání)
16. 7. / 14.00 – Plovárenské dny – největší letní akce: dílny, divadlo, koncerty The Dixie Hot Licks a
Ambient Theatre (Pěstuj prostor, z. s.)
30. 7. / 21.00 – Sensual night – romantická tančírna na Plovárně (Dance Flow)
srpen 2016
12. 8. / 19.00 – Sbírání II + French Touch – večer poezie a francouzského šansónu (Pěstuj prostor, z. s.
a Sbírání)
13. 8. / 20.45 – Kola versus auta – projekce dokumentu o diktátu automobilového průmyslu (Plzeň na
kole)
14. 8. / 18.30 – Salsa tančírna na Plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu
(Tanec v Plzni)
16. 8. / 16.30 – Letní animační soustředění na Plovárně (Animánie)
17. 8. / 17.00 – Dobrovolnický podvečer na Plovárně – výroba mol z PET lahví a oprava poškozeného
nábytku (Pěstuj prostor, z. s.)
19. 8. / 19.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Dance Flow)
20. 8. / 14.00 – Retro Games – benefiční akce Diecézní charity Plzeň (Diecézní charita Plzeň)
22. 8. / 18.00 – Folkpark III na Plovárně (Oupn Ér, z. s.)
27. 8. / 21.00 – Promítání filmu Na sever od slunce – projekce dokumentu o spojení člověka s vodou a
přírodou (SK Sidewalk, z. s.)
28. 8. / 18.30 – Salsa tančírna na Plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu
(Tanec v Plzni)
září 2016
4. 9. / 20.00 – Promítání filmu Švédská teorie lásky – šokující filmová výpověď o experimentu
sociálního inženýrství (SK Sidewalk, z. s.)
14. 9. / 20.00 – Zatím Nijak – Autorská čtení o životě v podobě surové i lyrické poezie (Petr Boháč a SK

Sidewalk, z. s.)
16. 9. / 20.00 – Plovárenská alternativa II – tradiční festival alternativní scény (Pěstuj prostor, z. s.)
18. 9. / 20.00 – Promítání filmu Putinovy „Děti 404“ – znepokojující obraz dnešního Ruska (SK
Sidewalk, z. s.)
24. 9. / 16.00 – Drakiáda – pouštění draků a opékání buřtů (Plzeňská unie neslyšících)
25. 9. / 18.00 – Promítání filmu 10 miliard – co máte na talíři? – německý dokumentární film o
produkci potravin, po promítání veganský bufet (SK Sidewalk, z. s.)
říjen 2016
7. 10. / 20.00 – Emerica Made 2 – premiéra skateboard videa Made 2 od legendární značky Emerica (SK
Sidewalk, z. s.)
12. 10. / 17.00 – Setkání pamětníků na Plovárně – vyprávění o zašlé slávě Plovárny a příprava výstavy
(Pěstuj prostor, z. s. a Maják Plzně)
15. 10. / 13.00 – ALLEYCAT Plzeň 2016 – městský orientační závod na kolech (Fixed Gear Plzeň)
15. 10. / 14.00 – TEDxPlzeň 2016: Pohled z druhé strany – livestream akce na Plovárně (TEDxPlzeň a SK
Sidewalk, z. s.)
16. 10. / 10.00 – Dobrovolnický den na Plovárně – vyrobte s námi letošní poslední mola z PET lahví
(Pěstuj prostor, z. s.)
21. 10. / 19.00 – Plzeňská noc na Městské Plovárně – Ambient Theatre a NBDY SOUND x HURRYKKANE
VISUAL (SK Sidewalk, z. s.)
22. 10. / 15.00 – Divadlo na Plovárně – 2. ročník minifestivalu improvizačního divadla (Klenba a Pěstuj
prostor, z. s.)
listopad 2016
5. 11. / 16.00 – Zazimování Plovárny – závěrečné dobrovolnické odpoledne na ukončení plovárenské
sezóny (Pěstuj prostor, z. s.)
9. 11. / 15.00 – Studijní návštěva občanů z Běloruska (Agora CE a Pěstuj prostor, z. s.)
9. 11. / 16.30 – Lampionový průvod MC Jablíčko (Mateřské centrum Slovany, z. s. „Jablíčko“)
26. 11. / 15.00 – Workshop výroby adventních věnců na Plovárně (Jan Milt, SK Sidewalk, z. s.)

AKCE V ROCE 2015
únor 2015
20.-21. 2. / 18.00 – Lampiony nad plovárnou – festival světla (Pěstuj prostor, z. s. a Plzeň 2015,
o. p. s.)
duben 2015
18. 4. / 16.00 – Vítání jara na Městské plovárně (Pěstuj prostor, z. s.)
květen 2015
6. 5. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Říční plovárny (Pěstuj prostor, z. s.)
13. 5. / 18.00 – Noc literatury (Pěstuj prostor, z. s. a Plzeň 2015, o. p. s.)
15. 5. / 16.00 – Otvírání plovárny (Pěstuj prostor, z. s.)
16. 5. / 19.00 – Zahajovací koncert (Pěstuj prostor, z. s.)
20. 5. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Fenomén lázně (Pěstuj prostor, z. s.)
23. 5. / 10.00 – Perfect Day na plovárně (nezisková kavárna Perfect World)
30. 5. / 14.00 – Evropský den sousedů aneb RetroHry našich babiček a dědečků (Pěstuj prostor, z. s.)

červen 2015
3. 6. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Architektura na vodě (Pěstuj prostor, z. s.)
17. 6. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Plzeň a její řeky (Pěstuj prostor, z. s.)
19. 6. / 18:00 – Divadlo na plovárně (spolek Klenba a Pěstuj prostor, z. s.)
červenec 2015
7. 7. / 18.00 – Setkání Andělů na Plovárně (Plzeň 2015, o. p. s.)
13.-17. 7. 2015 – Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2015 – 2. část (Pěstuj prostor, z. s., Inex-SDA, FA
ČVUT, Mobilní architektonická kancelář a další)
13. 7. / 17.00 – Naučte se plést houpací sítě (Pěstuj prostor, z. s. a Houpací sociální sítě)
17. 7. – Plovárenské dny 2015 – busking (Pěstuj prostor, z. s. a Conexis, z. s.)
18. 7. – Plovárenské dny 2015 – komunitní (Pěstuj prostor, z. s.)
19. 7. – Plovárenské dny 2015 – nedělní (Pěstuj prostor, z. s.)
31. 7. / 18.00 – Vlnohraní (Pěstuj prostor, z. s. a Conexis, z. s.)
srpen 2015
7. 8. / 17.00 – Swing Kiss – kurzy swingu na plovárně (Swing Kiss a Pěstuj prostor, z. s.)
8. 8. / 14.00 – Swing Kiss – plovárenské dostaveníčko (Swing Kiss a Pěstuj prostor, z. s.)
září 2015
2. 9. / 17.00 – Setkání pamětníků na plovárně (Pěstuj prostor, z. s. a Maják Plzně)
12. 9. / 14.00 – Dětský den na vodě i u vody se skauty 92. OVS Kotva (Junák – český skaut, z. s.)
12. 9. / 19.00 – Plovárenská alternativa (Pěstuj prostor, z. s.)
18. 9. / 17.00 – Nábytkový workshop (Pěstuj prostor, z. s.)
19. 9. / 10.00 – Anděl Fest na Městské plovárně (Pěstuj prostor, z. s. a Plzeň 2015, o. p. s.)
22. 9. / 17.00 – Velká podzimní plzeňská cyklojízda + cyklokoncert na plovárně (Plzeň na kole a Pěstuj
prostor, z. s.)
27. 9. / 15.00 – Plov Art (Pěstuj prostor, z. s.)
říjen 2015
6. 10. / 8.00 – Nábytková dílna studentů Masarykova gymnázia Plzeň (Masarykovo gymnázium Plzeň)
9. 10. / 17.00 – Naučte se plést houpací sítě (Pěstuj prostor, z. s. a Houpací sociální sítě)
27. 10. / 17.30 – Splouváme Radbuzu II (Sauna nad zimákem)
listopad 2015
11. 11. / 16.30 – Lampiónový průvod „Martinská světla“ s pohádkovou tématikou (Mateřské a rodinné
centrum Jablíčko)

AKCE V ROCE 2014
červenec 2014
14.-27. 7. – Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2014 – dobrovolnický workcamp, začátek obnovy
Plovárny (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s., Inex-SDA, Mobilní architektonická kancelář a další)
15. 7. – společný úklid s místními dobrovolníky (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)
17. 7. – přednáška „Architektonické soutěže u Radbuzy“ (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)
18. 7. – koncert na plovárně – Jazoo / zoologický jazz, Helemese / world music, U-Prag / breakbeat
(Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)

25. 7. – Plovárenské dny (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)
26. 7. – Plovárenské dny (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)
srpen 2014
3. 8. – Fooding Plzeň 2015: Sunday soups*
10. 8. – Fooding Plzeň 2015: Pouliční salát*
17. 8. – Fooding Plzeň 2015: Foto food*
24. 8. – Fooding Plzeň 2015: Večeře pro dva*
27. 8. – Setkání s pamětníky (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s., Maják Plzně a Skryté město)
28. 8. – přednáška „Drobná architektura ve veřejném prostoru“ (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)
31. 8. – Fooding Plzeň 2015: Pizza night*
září 2014
14. 9. – Fooding Plzeň 2015: Food parade*
18. 9. – přednáška „Po městě na kole, pěšky, tramvají, autem“ (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s.)
23. 9. – cyklokoncert – zakončení podzimní cyklojízdy (Plzeň na kole a Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o.
p. s.)
28. 9. – Bleška – dětský bleší trh (Bleška)
říjen 2014
18.-19. 10 – Anděl Fest 2014 – dobrovolnický festival (Pěstuj prostor – Plzeň 2015, o. p. s. a Klub
strážných andělů)
*25. 7. – 14. 9. – Fooding Plzeň 2015 – workshopy mexického umělce Carlose Carmonamediny (Open
A.i.R. – Plzeň 2015, o. p. s.)

