
VARYETÉ



VE DNE pro děti 
a rodiče

VEČERprostor 
pro mladé



PROČ?
V blízkém okolí nejsou žádná dětská hřiště, ani podobně živá místa k setkávání, i když 
(nejen) děti s rodiči touto lokalitou často prochází nebo jezdí na kole.



JAK?

1. vybílit

Vyčistit celý komplex a jednotně natřít na bílo. Místo pak bude působit jako celek, 
bude budit lepší dojem a upozorní na sebe – např. jako místo a prostor pro aktivitu, 
setkávání nebo pořádání kulturní události.



JAK?

2. vyholit

Vysekat obří odpadkový koš s názvem křoví. Budí spíše strach než dojem přírody, plní 
tak maximálně funkci příležitostného stanu pro pochybná individua.
Odstraněním jednoho schodiště a výsekem keře vznikne velká travnatá plocha.



JAK?

3. Varyeté

Na travnatém prostoru vytvoříme hřiště pro děti a zroveň možnost posezení. Večer 
zde bude prostor pro promítání stínohry, pořádání divadelních představení a jiných 
kultruních akcí.



VE DNE
Na travnatém prostoru (a nejen na něm) je prostor na hraní pro děti, 
na chodníku celého komplexu jsou namalována bludiště a inspirativní 
kresby, které obveselí celý komplex. Máme za to, že složitá architekton-
ická struktura stavby je pro dětskou fantazii jako stvořená.



VEČER
Po setmění dětské kresby vytvoří zajímavou dekorativní atmosféru a na 
stěny si kdokoli bude moci promítnout nebo přiložené destičky stínohry.
Travnaté plocha bude opět sloužit k posezení. Prostor bude 
přehlednější a čistší.



PLÁN
1. PŘESTAVBA a úprava zeleně. 
Odstraněním jednoho ze schodišť a 
výsekem keře vznikne velká zelená plocha.



PLÁN
2. INSTALACE dětského hřiště, posezení 
pro rodiče a výmalba kreseb bludišť a her 
na podlahu celého komplexu.



PLÁN
3. INSTALACE pro potřeby prostoru k 
setkávání večer – stínohra projektoru a 
spousty dalších možností využití nového 
inspirativního prostoru. 



TEST
Nápad s houpačkou jsme testovali na nic netušících kolemjdoucích. Nad jeden z podchodů jsme provizorně 
přimontovali jednoduchou houpačku a měla velký úspěch u kolemjdoucích všech generací.



DĚKUJEME 
za pozornost

Dominik – Jáchym – Michal – Veronika


