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Pod heslem “Společně proměníme” proběhne od 28.  do 31. srpna v ostravské kolonii
Bedřiška architektonický workshop, jehož cílem je připravit alternativní plán revitalizace
této  diskutované  lokality.  Radnice  plánuje  stávající  domy  zbourat  a  místní  obyvatele
vystěhovat.  Ti se proto ve spolupráci s odborníky pokusí ukázat jiné způsoby,  jak lze s
čtvrtí  naložit.  Výsledky představí  za účasti  primátora Ostravy 31.  srpna v 16 hodin na
Bedřišce.

Celkem  čtyři  týmy  složené  ze  studentů,  architektů,  grafiků,  sociálních  pracovníků  a
urbanistů budou od 28. do 31. srpna pobývat v ostravské osadě Bedřiška v Mariánských
Horách a Hulvákách. Jejich cílem bude zpracovat návrhy na revitalizaci lokality takovým
způsobem,  aby  nebyla  nutná  ani  demolice  stávajících  domů,  ani  vystěhování  jejích
obyvatel, ba naopak, aby její obyvatelé na proměně lokality sami participovali. Každý tým
se  bude  lokalitou  zabývat  z  jiného  hlediska  podle  zaměření  jednotlivých  lektorů.
Obyvatelé Bedřišky budou do diskuzí s odborníky zapojeni také.

Týmy povedou - Martina Mlčochová z Národního památkového ústavu, Hana Nováčková -
architektka dříve působící  v  Hamburku,  doktorant  katedry architektury VŠB-TUO Pavel
Řihák a Vojtěch Sigmund ze spolku Architekti bez hranic, který se zabývá participativní
architekturou.

Kromě  práce  na  revitalizačním  plánu  budou  na  programu  také  přednášky  a  diskuze,
kterých se může účastnit i veřejnost. Antropolog Petr Kupka povede přednášku na téma
hnutí  za  bydlení  a  organizace  zezdola  v  politic-kém  kontextu,  Lenka  Kužvartová  pak
promluví o angažované architektuře a kolektivních domech. V samém závěru workshopu -
31. srpna v 16 hodin - představí týmy výsledky své čtyřdenní práce veřejnosti, obyvate-
lům lokality, médiím a politikům z řad vedení města a obvodu. Prezentaci zahájí primátor
Tomáš Macura, za spoluúčasti ředitele odboru politiky bydlení Jiřího Klímy.

Workshop  pořádá  architekt  Ondřej  Turoň,  iniciativa  Probuď  domy  ve  spolupráci  s
Ostravskou  univerzitou,  Ar-chitekty  bez  hranic,  pracovníky  Bílého  nosorožce  o.p.s.,
Vzájemným  soužitím  Ostrava,  podporovateli  a  sym-patizanty  Bedřišky  z  řad  odborné
veřejnosti a také samotnými obyvateli Bedřišky. Finančně byl workshop podpořen Nadací
Via z programu Rychlé granty.

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/architekti-pripravi-alternativni-navrh-
na-promenu-osady-bedriska
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