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FRONTA NA AUTOBUS (Ondra)FRONTA NA AUTOBUS (Ondra)

VZKAZ V LÁHVI (Emma)VZKAZ V LÁHVI (Emma)

ZÁBAVNÉ VZKAZY (Johy)ZÁBAVNÉ VZKAZY (Johy)

ARCHITEKTURA 10x JINAK: Město za pandemie
Ondřej Tadlík, Johana Riegelová, Monika Musalová, Zita a Mira Lázníčkovy a Emma Ripplová

pod taktovkou Terezy Kadlecové1 týden kurzu = jedno 
kreativní cvičení 

Jednoho dne se na moři objevila loďka. Malá, lehká, ale pevná loďka. Něco mě k ní táhlo. Připlaval jsem blíž a co nevidím! V lodi spinkalo malé, opuštěné
miminko. Jak ho tu mohl někdo nechat? Byli jsme uprostřed širého moře a nikde ani živáčka. Rozhodl jsem se, že se malého plaváčka ujmu.

Námořníček rychle rostl a ještě rychleji se
učil. Začal jsem mu říkat TomCha.
Na naší cestě navštívil pár ostrovů. Vždy si z
výletu zpět na loď donesl něco zajímavého a
velmi užitečného. Jednou to bylo dřevěné
pádlo, jindy lucernička, stožár s vlajkou, nebo
třeba námořnické triko a šátek.

A tak si šťastně 
a bezstarostně 
plujeme po 
širém moři.

Použité materiály:
• Textilie
• Koš na prádlo
• Pomlázka
• Lucerna
• Plyšová hračka
• Živý herec

Lucie Kvitová

1_Není 
dům jako 

dům
Najdi jeden dům, který do 

tvého města podle tebe 
patří, a jeden, který do něj

podle tebe nepatří.

2_Trocha 
historie

Vyber si jednu ‘památku’ 
(kostel, komunistický 
panelák, industriální 

továrnu...) a pronikni do 
jejích tajemství.

3_Postav 
loď

Najdi 5 materiálů a 
vymodeluj ‘loď ’. Fantazíruj 

o tom, jak loď vypadá 
a vymýšlej jakkoliv 

neuvěřitelné
způsoby loď funguje.

4_Život v 
ulicích

Tvůj úkol bude prozkoumat 
veřejný prostor, ve kterém 
budeš v následujících šesti 

týdnech navrhovat. 

5_Od(/roz)
vážné koláže
Tvoř nespoutané koláže 

možného zasazení 
materiálů do veřejného 

prostoru.

6_Město za 
pandemie
Překonej sám sebe: 

nainstaluj do veřejného 
prostoru zásah, který 

prostor oživí.

ČMÁRÁNÍ POVOLENO (Mira a Zita)ČMÁRÁNÍ POVOLENO (Mira a Zita)

Kreativní cvičení 1: Není dům jako dům
Najdi ve svém městě jeden dům, který do něj 
podle tebe patří, a jeden, který do něj podle 
tebe nepatří.

První dům, tedy ten, který podle mě do města patří, je docela 
obyčejný bytový dům v Holešovicích. Výškou, barvou i dalšími 
vlastnostmi zapadá do okolní zástavby. Navíc je v přízemí a v 
prvním patře městská knihovna, budova tedy slouží jak 
účelům soukromým tak komunitním.

Výběr domu, který by do města nepatřil byl poněkud složitější, 
protože jsem si jejich existenci vždycky nějak dokázala 
ospravedlnit. Proto jsem si vybrala hodně specifický příklad 
domu, jehož existence ve městě se mi zdá problematická. Jde 
o opuštěné domy, jež majitelé nechávají zchátrat a spadnout, 
aby na jejich místě mohli postavit něco jiného. Přijde mi, že za 
tím často mimo praktických důvodů (cena opravy by byla vyšší 
než stavba nového domu) stojí především touha po zisku, 
výsledné stavby často nerespektují výšku ani styl okolních 
budov a nijak neobohacují okolní prostor, spíše naopak.

Výškou, barvou i dalšími 
vlastnostmi zapadá do 
okolní zástavby. Navíc 
je v přízemí a v prvním 
patře městská knihovna, 
budova tedy slouží jak 
účelům soukromým tak 
komunitním.

 Nelíbí se mi opuštěné 
domy, jež majitelé 
nechávají zchátrat a 
spadnout, aby na jejich 
místě mohli postavit něco 
jiného, často motivováni 
touhou po zisku. 

“Architektura nejsou “Architektura nejsou 
jenom budovy, ale jenom budovy, ale 

především život především život 
mezi nimi.”mezi nimi.”

“Každá budova “Každá budova 
je jako kniha je jako kniha 
= přečteme si = přečteme si 
v ní o kultuře, v ní o kultuře, 

politice, lidech, politice, lidech, 
zvyklostech zvyklostech 
nebo umění nebo umění 

doby, ve které doby, ve které 
vznikla.”vznikla.”

“Architektura je “Architektura je 
vizuální = kresby vizuální = kresby 

a modely usnadňují a modely usnadňují 
komunikaci.”komunikaci.”

“Veřejné prostory “Veřejné prostory 
zásadně ovlivňují náš zásadně ovlivňují náš 

každodenní život, každodenní život, 
náladu náladu 

a spokojenost.”a spokojenost.”

“Během “Během 
pandemie pandemie 

je bezpečný je bezpečný 
kontakt kontakt 

a možnost a možnost 
komunikace komunikace 

s druhými s druhými 
důležitější než důležitější než 

kdy dřív.”kdy dřív.”

Vodní tvrz je podle 
mě velice zajímavá 
budova zejména 
protože ostatní 
gotické budovy jsou 
hodně zdobené, 
ovšem vodní tvrz 
zas tolik není. 
Není to ovšem nic 
špatného, protože 
v jednoduchosti je 
krása.

Mě osobně hodně zaujaly balkóny, protože dělají celé to místo 
takové veselejší a zároveň tradičnější.

Chodím sem od 
malička. Mám to 
tu ráda. Je to blízko 
přírody a jako dítě 
jsem si tu hrála 
hodiny. Lidé sem 
chodí ať už jen 
odpočívat nebo 
posilovat děti si tu 
hrají a v řece občas 
vidím rybáře.

Na mnoha místech jsem si všimla 
těchto smajlíků a opravdu mi to 
zlepšilo den. Přijde mi to velmi 
hezké, ale někdo by to mohl brát 
jako ničení majetku.

Most

Rozjetá půda - kazí vzhled Můstek Stojan - ještě nedávno byl 
jako nový

Keře, jsem ráda, že je tu 
nějaká příroda ponechána

Pařezy - je škoda, že to tu 
pokáceli

Manýristická věž s 
barokní
cibulovou střechou na 
radnici v Jeseníku.

A tak si šťastně 
a bezstarostně 
plujeme po 
širém moři.

Námořníček rychle rostl a ještě rychleji 
se učil. Začal jsem mu říkat TomCha. 
Na naší cestě navštívil pár ostrovů. 
Vždy si z výletu zpět na loď  donesl něco 
zajímavého: dřevěné pádlo, lucerničku, 
stožár s vlajkou, nebo třeba námořnícké 
triřko a šátek

Použité materiály:
• Textilie
• Koš na prádlo
• Pomlázka
• Lucerna
• Plyšová hračka
• Živý herec

Jednoho dne se na moři objevila loďka. Malá, lehká, ale pevná loďka. Něco mě k ní táhlo. Připlaval jsem blíž a co 
nevidím! V lodi spinkalo malé, opuštěné miminko. Jak ho tu někdo mohl nechat? Byli jsme uprostřed širého moře a 
nikde ani živáčka. Rozhodl jsem se, že se malého plaváčka ujmu.


