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Místopis školy
Samotnou expedici jsme začali v místě, které nás všechny
spojovalo – ve škole.
Jak dobře školu známe a jakou máme prostorovou orientaci,
jsme si zkusili nakreslením půdorysu školy.
Ve škole se setkávají různé skupiny lidí – děti i dospělí. Co si
o škole myslí, jsme se rozhodli zjistit malou anketou. Ptali jsme se
sebe i ostatních na tři otázky:
Jaké je mé / Tvé nejoblíbenější místo ve škole?
Jaké místo ve škole nemám / nemáš vůbec ráda?
Jaké místo je podle mě / Tebe ve škole nejdůležitější

V anketě jsme nasbírali celkem 50 odpovědí, některé se opakovaly,
některé si odporovaly a některé byly docela kuriózní.

Nejoblíbenější
místo je tam, kde
je ticho.
Vlasta 45 let

Nejošklivější jsou
záchody, protože
to tam smrdí
Adéla 9 let

Nejlepší jsou záchody, protože tam
není hluk.
Filip 12 let

Nejoblíbenější je
družina, protože
tam vyrábíme různé
věci a hrajeme si.
Miki 8 let

Nejdůležitější je
jídelna. Protože
s prázdným žaludkem
se nedá studovat.
Matěj 14 let

Nejošklivější je
kabinet, vždy se
tam dozvídám stížnosti na mého syna.
Jana 41 let

Nejdůležitější je
ředitelna, protože
bez ní by škola
nemohla nijak
účinně fungovat.
Ve škole by
zavládla anarchie.
Eliška 14 let

Sídlištní škola
Plzeňská 1. ZŠ je součástí sídliště Bolevec a byla v době
výstavby největší a nejmodernější v celém kraji.
Školu navrhla paní architektka Ing. Jaroslava Gloserová, která
je autorkou také dalších známých plzeňských budov. Vymysleli jsme
s paní architektkou krátký fiktivní rozhovor.
Ve Studijní a vědecké knihovně jsme našli článek o stavbě školy
v novinách z roku 1982.
Vyzkoušeli jsme si také kolážovou techniku tzv. roláž a spojili
jsme dva obrázky staveb Jaroslavy Gloserové.

Léta výstavby

1981 – 1984

Vyučovací pavilony

4

Počet tříd

36

Sportoviště

4 tělocvičny, bazén, velké a malé
venkovní hřiště, dopravní hřiště

Architekt a stavbyvedoucí

Jaroslava Gloserová
Josef Hřebec

Původní hodnota

50 milionů korun

Co Vás a vaše
stavby inspirovalo?

Inspiroval mě nový moderní směr –
funkcionalismus. Stavělo se z betonu a železa. Cílem byly jednoduché tvary. Pro lidi byly
stavby také pohodlnější, protože byly vzdušnější větratelné a dobře osvětlené denním
světlem.

Kterých svých staveb
si nejvíce ceníte?

Cením si nejvíce hotelu Ural, dnešního hotelu Central, na plzeňském náměstí a bývalé Krajské politické školy na Lochotíně.

Podílela jste se i na vzniku panelových sídlišť okolo Plzně?

Ano, nejvíce jsem se podílela na
výstavbě sídliště Bolevec, kde
jsem byla hlavní projektantkou.

Vesnice
uprostřed paneláků
Vypravili jsme se prozkoumat pozůstatek historické vesnice
Bolevec. Otevřel se nám také běžně nepřístupný Statek
„U Matoušů“. Prozkoumali jsme všechny jeho části a dozvěděli
se o jeho minulosti.
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Vstupní brána
Je vybavená kamenným
portálem a klenákem
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Reportáž z návštěvy Statku „U Matoušů“
Když jsme přišli ke statku u Matoušů, přivítal nás milý a přívětivý
pán. Představil se a dovedl nás na nádvoří, kde se představil ještě
jednou, aby ho všichni slyšeli.
Řekl nám všechny ty obecné věci o statku (jako například kdy
vznikl atd.) a dovedl nás do stodoly, kde se vymlácelo obilí. Tam nám
ukázal, že stodola měla tři patra (perny). První patro bylo určeno
k tomu, aby, když přijel vůz s obilím, měli pracovníci co nejsnazší práci
s vykládáním (na stejném principu jsou i dnešní rampy pro nákladní vozy). Druhé a třetí patro pak sloužilo k uchovávání obilí před tím, než se
vymlátilo.
Poté jsme šli do obytné části, a tam nám pan Maule opět řekl něco
o předešlých majitelích, a jak to tam chodilo. Také nám ukázal pec,
ve které se pekl chleba pro celou vesnici (ale musela se vytápět dva dny
a pak ještě vymést než se do ní mohly vložit bochníky). Posléze jsme vyšli ven a zašli jsme do šerého sklípku pod obytným stavením, tam byla
studna a přes zimu tam byla užitková zvířata, aby jejich tělesné teplo
vytápělo podlahu v domě, dále tam přespávali čeledíni, popřípadě služky.
Krátce na to jsme šli do sýpky, kde nám pan Maule řekl, k čemu
sýpka sloužila, a že jí zabrali vojáci jako polní základnu. Také nám pan
Maule ukázal horní patro sýpky, ve kterém byl nádherný krov a výhled
na celý dvůr.
Poté jsme se šli na okamžik podívat do chlévů, kde byla koryta a
měli jsme možnost ,,si odskočit“. Z čehož vyplývá, že na statku „U Matoušů “ je vše co potřebujete. Zaplatili jsme nicotné vstupné a šli jsme.
Jediné mínus, které bych vytknul, ale není žádným nepřekonatelným
problémem je to, že se návštěva musí zařídit předem.

Zkamenělí obyvatelé
Mezi paneláky jsme objevili několik soch. Zjistili jsme, že
umělecká výzdoba sídlišť byla běžná a že se věnovaly vždy 4 %
z rozpočtu stavby na ozdobení veřejného prostoru.
Přemýšleli jsme, co sochy představují, a jaké to asi je být
sídlištní sochou?
Povedlo se nám také vypátrat, kdo sochy vytvořil a jak je autoři
pojmenovali.

1
Alois Sopr
„Život v míru“

Naše názvy
„Úspěšnost“
„Maturitní ples“

Mám představovat klid, ale když se podívám okolo sebe, žádný klid
nevidím. Dennodenně kolem mě projde spoustu lidí. Řvoucí děti, jež
se neustále o něčem dohadují, lidi, kteří stále někam pospíchají
a naopak lidi, kterým je čas naprosto volný, klidně si pode mě
lehnou s cigaretou a čudí a čudí a čudí, vykřikují sprostá slova a
mnoho dalšího. Co by tomu asi řekl můj stvořitel Alois Sopr? Jak
se tak probírám svými vzpomínkami, je lepší, že to nevidí.
Ale jsou i dny, kdy vidím krásné věci. Loučící se děti, říkající
v objetí „ahoj“, láskou naplněná lidská srdce a slzy věčného štěstí.
Vidím přírodu, jež každé jaro probouzí svět k životu a na každou
zimu ho zas ukládá ke spánku. Slyším ptačí tokání, rozpustilé ňafání
i překrásné mňoukání. Vidím rašící pupeny stromů.
Nakonec ten svět nevidím zas až tak zle. Jako všechny věci má své
dobré i špatné stránky a pokud se na svět koukáte z té lepší
stránky, je vždy krásný.

Já bych nechtěl být touhle sochou. Nebavilo by mě
být vůbec sochou. Stát na jednom místě a koukat do
jediného místa a zrovna na školu. Poslouchat ten řev,
koukat na bordel okolo sebe. A že mají radost
z léta? Já myslím, že ne. Že se tam musí pařit a voda
okolo nich je provokuje. Oni jsou rozhicovaní a voda
krásně studená.

2

Zdeněk Jílek

Naše názvy

„Radost z léta“

„Piráti uprostřed oceánu“
„Hra na piráty“

3

Karel Němec
„Děti na houpacím koni“
Naše názvy
„Dostihy“

„Spanilá jízda“

Nevím, proč tu jsem a proč jen stojím a ani se nehýbu. Závidím těm bytostem kolem mě, že můžou chodit, běhat a užívat si. Ale proč já jen
stojím? Ani houpat ty děti nemůžu. Jak jim asi je? Taky si myslí, že je
to nefér?
A vůbec, proč tu jsme? Lidé si nás neváží, některé další sochy jsou
počmárané a zničené. Tak k čemu tu jsme? Vždyť se na nás nikdo
koukat nechodí. Aspoň, že snad turisty nebo umělce nebo historiky trošku zajímáme.
Je nám smutno, ale plakat neumíme. Chceme křičet: „Všimněte si nás!“
nebo „Héj, my jsme tady!“. Ale ani to neumíme. Celou věčnost jen stojíme. Možná je to trest a možná ne…

Život na sídláku
Sledovali jsme na mapách, jak se město rozrůstalo a jak původní
vesnici a louky pohltilo sídliště.
Jak se na sídlišti lidem dnes žije, jsme zjišťovali dotazníkovým
průzkumem. Na mapě jsme pak označili místa, která lidé nejčastěji
hodnotili jako „ošklivá“ a místa „pěkná“.

Co se líbí

Z průzkumu vyplynulo, že se obyvatelům líbí hlavně rybniční
soustava a příroda na kraji sídliště. Kritizují hlučné a zaprášené
několikaproudé silnice a nepořádek okolo hospod a restaurací.
Negativní hodnocení si odnesl i Domov seniorů v ulici U Jam pro svůj
vzhled.

Co se nelíbí

Líbí se mi 90. MŠ, chodí
tam totiž moje dcera.

Co se lidem
líbí

Dobré je centrum služeb
v Kaznějovské ulici, protože tam je
všechno, co potřebuji pohromadě
Moc hezká místa jsou
v okolí rybníků, jsou
tam dobré cesty i pro
kočárky.

Ranč na Šídlováku mám
ráda, navíc tam dělají
skvělé langoše.

Rád chodím venčit k rybníkům, je
tam pěkná příroda

Ulice Studentská, Gerská a
Plaská jsou příliš rušné, vadí
silný automobilový provoz,
prach a smog

Hnusná jsou všechna
místa, kde se válí odpadky

Nelíbí se mi Billa, protože
tam mají drahé potraviny

Co lidem
vadí

Okolí hospod je většinou plné odpadků a
klid ruší hlukem opilci

Domov důchodců je
vážně starý a ošklivý
barák

Co bychom zlepšili
Na internetu jsme zjišťovali informace o zajímavých sídlištích u
nás. Zaměřili jsme se na sídliště Lesná v Brně a sídliště Letňany
v Praze. Poznali jsme, jak důležitý je veřejný prostor sídliště. Také
jsme se seznámili s územním plánem Bolevce.
Prošli jsme se po boleveckém sídlišti a pokoušeli jsme se navrhnout zlepšení konkrétních míst.
Jako architekti jsme pak zkusili navrhnout budovu nového domova pro seniory.

1)

Bývalý bazének nebo brouzdaliště přebudovat na parkourovou dráhu plnou snazších i obtížnějších tratí, a s duchnami
pro začátečníky.

2)

Venkovní domek na baobabu pro všechny, kdo sní o domku
na stromě a bydlí v panelákovém bytě.

3)

Dvoupatrová garáž s heliportem a s moderní fasádou.

4)

Park s jezírkem, vrbou a stromy, plný laviček. Bezbariérově
přístupný.

5)

Opětovná výstavba bývalé trafiky, přesně takové jako tam
stávala, protože byla strategicky dobře umístněná.

6)

Ovocný sad pro děti, které jdou ze školy a stánek
s prodejem ovoce pro ostatní obyvatele ze sídliště

7)

Naučné cedule u zajímavých míst na sídlišti.

8)

Vzdělávací prostor u speciální ZŠ s pískovištěm s různými
formičkami, se stěnou s různými tvary, dětské prolézačky
v pestrých barvách.

9)

V objektu Orlíku a Balatonu zřídit restauraci s venkovním
posezením u fontány a diskotéku pro mladé obyvatele
sídliště

