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o proměně
Cílem projektu je obnovit architektonickou 
kvalitu Jiráskova náměstí jako přirozeného 
centra městských čtvrtí Petrohrad a Slovany 
a částečně zpřístupnit veřejnosti jedinečnou 
Klášterní zahradu.
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Jak to vlastně začalo
Co se letos chystá
Zpřístupnění klášterní zahrady 
pohledem bratra dominikána
Vybíráme nové zahrady
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kalendář proměn



z projektu
Dlouhodobějším snahám o obnovu Jiráskova 
náměstí dal v roce 2012 nový impuls žákovský 
projekt Masarykovy základní školy* usilující 
o zpřístupnění Klášterní zahrady. O revitalizaci 
náměstí se tak začalo uvažovat v novém světle. 
Tři úspěšné ročníky Víkendu otevřených 
zahrad na pozemcích kláštera potvrdily zájem 
veřejnosti a podpořily vznikající partnerství 
hlavních aktérů projektu - Městského obvodu 
Plzeň 2 - Slovany, spolku Pěstuj Prostor, 
Kláštera dominikánů Plzeň a Masarykovy 
základní školy Plzeň. V roce 2015 proběhlo 
dotazníkové šetření a dvě plánovací setkání pro 
veřejnost. Nastartovaný projekt následně získal 
grantovou podporu od Nadace Proměny Karla 
Komárka a podíl na financování přislíbil také 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Novým 
partnerem se stala TJ Sokol Plzeň V. 

Z výsledků plánování s veřejností vzniklo 
zadání pro architekty. 14. dubna byla vyhlášena 
veřejná architektonicko-urbanistická soutěž 
Cena Nadace Proměny 2016. Kromě kompletní 
revitalizace Jiráskova náměstí a zpřístupnění 
zahrady kláštera se v ní architekti zaměří 
také na sportovní areál TJ Sokol v těsné 
blízkosti Masarykovy základní školy. Soutěž je 
dvoukolová. V prvním kole, které se uskuteční 
13. června, budou přihlášené návrhy hodnoceny 
anonymně. Ve druhém kole postupující 
architekti představí své návrhy porotě 
nezávislých odborníků, zástupců města

z akcí
Vdechnout Jiráskovu náměstí nový život má 
pomoci řada doprovodných aktivit. Symbolickou 
oslavou  dalšího postupu projektu byl školní 
vánoční koncert v kostele Panny Marie 
Růžencové, v samém centru zájmového území.

Paměť místa se snaží probudit dlouhodobější 
žákovský projekt, zaměřený na pátrání 
v archivech i ve vzpomínkách obyvatel. Výsledky 
práce studentů si bude možné prohlédnout 
od 11. června v parku před kostelem Panny 
Marie Růžencové v rámci výstavy, která je 
součástí Víkendu otevřených zahrad. Ten 
letos již počtvrté, tentokrát s mimořádným 
programem, připravuje Masarykova základní 
škola, Klášter dominikánů Plzeň a spolek Pěstuj 
Prostor - s podporou MO Plzeň 2 – Slovany 
a Nadace Proměny Karla Komárka. 

Na září je plánována akce Jiráskovo náměstí 
žije, která se ponese především ve sportovním 
duchu. Jejím smyslem je přilákat zejména 
mladou generaci z různých sociálních skupin.
Významnou podzimní akcí bude také výstava 
návrhů z architektonické soutěže Cena Nadace 
Proměny 2016. S vítězným řešením se občané 
budou moci seznámit při veřejné prezentaci 
a diskutovat o něm.  

 
a nadace. Vítěz bude znám na podzim, kdy 
soutěž završí veřejná výstava všech návrhů.
Realizaci bude pravděpodobně nutné 
etapizovat, aby mohl být na náměstí zachován 
alespoň částečný provoz po celou dobu 
rekonstrukce. Přesné rozvržení stavebních prací 
vyplyne z vítězného architektonického návrhu. 
Celkové náklady projektu v předpokládané 
výši přes 100 mil. korun společně zafinancují 
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, Magistrát 
města Plzně a Nadace Proměny Karla Komárka.

* Masarykova základní škola se svým projektem 
zpřístupnění Klášterní zahrady zvítězila 
ve školním roce 2012-2013 v celoměstském 
programu Kreativní demokratická škola: 
Pěstuj prostor, který vyhlašovala Plzeň 2015, o. p. s. 
a Centrum pro komunitní práci západní Čechy.



zeptali jsme se
Alvareze Kodedy, 
zástupce převora Kláštera dominikánů Plzeň

Jak se díváte na plánované zpřístupnění 
Klášterní zahrady? 
Zpřístupnění Klášterní zahrady obecně vítáme. 
Je to pro nás přirozené a jsme na to zvyklí. Náš 
kostel byl vždy veřejnosti přístupný, stejně 
jako přízemí našeho kláštera, kde je knihovna, 
farní sál a kancelář. Je to v souladu s posláním 
našeho řádu. Klášterní zahrada je již dnes určité 
části veřejnosti otevřena - škole, skautům, 
pro příležitostné akce.

Jaká je Vaše představa o zahradě? 
Máte z něčeho obavy?    
Naše představa je, aby byla i po úpravě 
a zpřístupnění klášterní zahradou. To bude 
přinášet určitá omezení v užívání a nutnost 
přizpůsobení se veřejnosti danému účelu. 
Obáváme se, že ne u všech návštěvníků naší 
zahrady se to setká s pochopením. To může 
vyvolávat v budoucnosti i menší konflikty. 
Druhou obavou je, aby realizovaný projekt 
skutečně splňoval podmínku dlouhodobé 
udržitelnosti. Je hezké něco krásného 
vybudovat, ale mnohem těžší je to udržovat.

pozvánka
Víkend otevřených zahrad 
v Klášterní zahradě  

Kdy: 11. a 12. června 2016 
Kde: Jiráskovo náměstí 30, Plzeň

SOBOTA
9.00 slavnostní zahájení
9.45 vernisáž výstavy Paměť
10.00 komentovaná prohlídka výstavy 
10.30 svěcení sochy kardinálem Dukou
11.00 sbor MZŠ Beránci a kapela Třískáč
13.30 “pátrací” a jiné hry s žáky
14.30 přednáška o bylinách s RNDr. 
Chocholouškovou
16.00 Štěpánka Balcarová Trio
18.00 mše svatá
19.00 Swing Kiss – taneční lekce a tančírna
01.00 ukončení programu

NEDĚLE
10.30 přednáška o bylinách 
s RNDr. Chocholouškovou
11.00 “pátrací”a jiné hry s žáky
14.00 jazzkvartet
15.00 komentovaná prohlídka výstavy
16.00 ukončení programu

Klášterní zahrada



kontakt
Projektový zpravodaj Proměny Jiráskova 
náměstí a Klášterní zahrady v Plzni 
pro vás vydává Nadace Proměny. 
Napište nám svůj názor, nápad nebo 
připomínku:

Nadace Proměny Karla Komárka 
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.promenyproskoly.cz

Proměny také na YouTube a Facebooku: 
www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny

věděli jste, že?
Zeď Klášterní zahrady měla původně okna 
a kolemjdoucí tak mohli sledovat mnichy při 
práci. Neomalené pohledy zvědavců ale bratry 
dominikány rozptylovaly a tak jednou v převorově 
nepřítomnosti průhledy do zahrady jednoduše 
zazdili.

z Nadace Proměny
Vybíráme nové zahrady 
Nadačním programem Zahrada hrou dlouhodobě 
upozorňujeme na potenciál venkovního prostředí 
škol. V Grantové výzvě 2015 mohly žádat 
o podporu z tohoto programu na proměnu své 
zahrady mateřské školy z Prahy, z Plzeňského
a z Jihočeského kraje. Výzvu využilo celkem 
20 škol: deset z Prahy, šest z Plzeňského a čtyři 
z Jihočeského kraje. Každá může na obnovu své 
zahrady získat nadační příspěvek až do výše 
800 tisíc korun.

České děti: venku nebo u počítače? 
Začátkem května jsme zveřejnili výsledky 
reprezentativního výzkumu, prvního svého druhu 
u nás, který zjišťoval, jak děti ve věku žáků základní 
školy tráví svůj čas venku a co si o tom myslí jejich 
rodiče. Výsledky příliš nepřekvapily. Elektronická 
média mají oproti běžnému hraní venku navrch. 
A to, že jsou děti venku málo, si myslí i čeští rodiče. 
Chybu ovšem nehledejme v dětech. 
Více na: www.nadace-promeny.cz

nadace Karla Komárka


