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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám osmé vydání zpravodaje projektu ReNewTown. Toto vydání uvádí klíčová fakta o projektu a jeho aktuálním
vývoji. Pokud se Vám tento zpravodaj dostává do rukou poprvé, pak jistě nevíte, že tento projekt vytváří platformu k diskusi o
urbánních problémech. Vytváří vlastní výzkumy i případové studie. Nejvíce se zaměřuje na zajímavé příklady regenerace měst
postižených socialistickou výstavbou, a to v Polsku, Slovinsku, Slovensku, České republice a v Německu.

R e N e w To w n

Toto číslo obsahuje:
MUZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZIT V HNÚŠTI
Představujeme nedávno dokončenou investiční akci projektu ReNewTown směřující k vytvoření stálé expozice přibližující
každodenní život lidí během socialistické éry ve slovenském městě Hnúšťa a v okolí. Muzeum socialistických kuriozit v Hnúšťi je
iniciativou „Agentúry pre rozvoj Gemera“ a je jedním z celkem čtyř pilotních akcí realizovaných v rámci projektu ReNewTown .

TECHNICKÝ MÍTINK PROJEKTU RENEWTOWN V LUBLANI
Projektová porada v Lublani se zaměřila na hodnocení investic realizovaných v rámci projektu ReNewTown. Setkání přineslo
také příležitost k seznámení s vybranými příklady revitalizace v Lublani a v Nové Gorici. Došlo k setkáním se slovinskými
odborníky.

INSTITUT GEOGRAFIE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ POLSKÉ AKADEMIE VĚD
Institut geografie a územního plánování Polské akademie věd je vedoucím partnerem projektu ReNewTown a jedním z
nejvýznamnějších center výzkumu v oblasti socioekonomické geografie, fyzické geografie a územního rozvoje v Polsku.

DATABÁZE „RENEWTOWN” PROJEKT VE ZKRATCE
V rámci projektu vznikly tři databáze: 1) dobré praxe, 2) iniciativ a 3) odborníků v oblasti regenerace městských částí
vystavěných během socialistické éry. Základní myšlenkou projektu ReNewTown je využít zkušeností a znalostí současných a
minulých iniciativ za posledních 20 let a využít je k dalšímu rozvoji nástrojů na podporu revitalizace postsocialistických měst
ve střední Evropě.
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MUZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZIT V HNÚŠTI
Hlavním cílem pilotního akce je vytvořit stálou expozici každodenního života lidí v Hnúšťi s okolí během socialistické
éry. Volba města Hnúšťa pro účely tohoto projektu byla velmi snadná. Během socialistické éry byla Hnúšťa totiž
jedním z nejvíce prosperujících měst profitujících z těžkého průmyslu a chemie. V současné době město zažívá
recesi. Dnes zde můžeme najít hodně starých a opuštěných budov. Tyto stavby stejně jako celkový socialistický obraz
města je vhodným objektem pro cíle našeho projektu.

R e N e w To w n

Vzpomínky jsou to jediné,
co po nás ze socialistických časů zůstalo vzpomínky, které jsou
přenášeny ze starší na
mladší generaci. Jaké to
bylo doopravdy? Jaké
knihy jste četly? Co se
jedlo? S čím si děti hrály?
Co se učilo? Kdo to byli
pionýři? Jak vypadala
spartakiáda? A k čemu
dobré byly bony?

Odpovědi velmi dobře zná starší generace, ale současný mladý člověk neví nic o tomto období našeho života. To byl
důvod, proč Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti se rozhodla zachovat část minulosti pro budoucí generace. A to
díky pilotní akci projektu ReNewTown.
Agentúra pre rozvoj Gemera kromě toho organizuje workshopy pro občany města Hnúšti i regionu GemerMalohont. Účastníci se seznamují s životem lidí, kteří žili před více než 23 lety. Přednášky a prezentace jsou zaměřené
na taková témata, jako je každodenní život, kultura, média, dovolená, socialistické symboly, vzdělávací systém, děti,
způsoby trávení volného času mládeže a dospělých v období socialismu.
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Muzeum se nachází v bývalém letním amfiteátru v Hnúšti. Stavba nebyla dlouho využívána a v posledních několika
letech chátrala. Rekonstrukce byla zapotřebí. Stěny prostor v horním patře, kde je muzeum umístěno, byly
oškrábány, vyčištěny a vymalovalo se. Na jaře 2012 skupina dobrovolníků spolu s profesionály společně zrenovovali
vnitřek budovy. Byl udělán nový rozvod elektroinstalace a vodovodu. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 24.
listopadu 2012.

Muzeum se rozprostírá ve 3 místnostech. Je navrženo tak, aby představovalo
třípokojový byt socialistických časů. Ve vstupní hale se nachází staromódní
"koutek" s telefonem a knihami. Kuchyň je zařízena nejen nábytkem, ale i starými
domácími spotřebiči - jako chladnička či kávovar. Dětský pokoj je plný hraček,
dětských časopisů a knížek z dob socialistických. V obývacím pokoji se nachází
televizní sestava s funkčním rádiem.
Zde se budou také konat výstavy a besedy na různá témata, jako je kultura,
důležití lidé, vzdělávací systém atd. Byt byl vybaven nábytkem většinou
darovaným místními dobrovolníky. Muzeum přijalo přibližně 100 různých
artefaktů z dob socialismu, z nichž nejoblíbenější je televizní sestava, historické
fotografie a hračky.
Do budoucna Agentúra pre rozvoj Gemera plánuje provést semináře o lidských
právech a historii tohoto regionu během socialismu.
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TECHNICKÝ MÍTINK PROJEKTU RENEWTOWN V LUBLANI
27. - 29. LISTOPAD 2012

R e N e w To w n

Technický mítink projektu v Lublani byl
za m ě ře n n a v y h o d n o c e n í i nv e s t i c
realizovaných v rámci projektu ReNewTown.
Mítink přinesl také možnost pozorovat
vybrané příklady dobré praxe revitalizace
měst Lublaně a Nové Gorice. Mítink přinesl i
četná setkání se slovinskými odborníky.
Třídenní setkání byla organizována
Ekonomickou fakultou Univerzity v Lublani.
Smyslem mítinku bylo přenést odborné
znalosti o problematice regenerace měst do
partnerských zemí, a to semináři s místními a
národními odborníky z hostitelské země.

Vybraná témata zaměřená na dobrou praxi a iniciativy ze Slovinska se vztahovala k investicím projektu ReNewTown,
tj. projektům: ArtZona v Nové Huti v Krakově (Polsko), Muzeum socialistických kuriozit v Hnúšti (Slovensko) a
Centrum pro malé a střední podniky v Praze 11 (Česká republika).
Ze slovinské dobré praxe bylo presentováno:
Partneři přivítali pana Janka Rožiče – architekta, který byl účasten na přeměně bývalé vojenské věznice v Lublani na
Hostel Celica - nyní mládežnické ubytovny a umělecké galerie. Tento hostel je součástí rozsáhlého bývalého
vojenského prostoru, který je v současné době nazýván „Metelkova“ po nedaleké stejnojmenné ulici. Ulice v centru
hlavního města Slovinska je proslulá alternativní kulturou různých komunit pořádajících společenské a kulturní
aktivity pro veřejnost. Metelkova nabízí celovečerní akce je pravděpodobně nejlepší „after dark“ destinací v Lublani,
sloužící místním i turistům.
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Slovinskou iniciativu „Coworking“ zformovala paní
Eva Perčič (Memo Institut), která je také silně
zapojena do činnosti Kina Šiška. Kino Šiška je centrum
současné tvořivosti v Lublani. Samotná budova byla
postavena v roce 1961 a sloužila jako kino. Po
rekonstrukci v roce 2009 je centrum považováno za
prvotřídní příklad moderní architektury. Je to jeden z
nejlépe prostorově a technicky řešených budov
tohoto druhu v Evropě.

R e N e w To w n
Výstava Nedokončené modernizace

Komentovaná prohlídka v Muzeu architektury a designu
byla příležitostí k návštěvě výstavy "Nedokončené
modernizace". Výstava představuje řadu architektonických
projektů - od turistických experimentů na Jadranském
pobřeží, konceptů nových měst a výstavních síní na
mezinárodních veletrzích - až po notoricky známé veřejné
stavby a historické památníky ze všech bývalých
jugoslávských republik. Vše z období od komunistického
převratu v roce 1945 až do rozpadu Socialistické federativní
republiky Jugoslávie v roce 1991. Po úspěšné prezentaci v
Mariboru byla výstava „Nedokončených modernizací – mezi
utopií a pragmatismem” představena v Bělehradě a v
Lublani.
Hostel Celica

Metelkova
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INSTITUT GEOGRAFIE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ POLSKÉ AKADEMIE VĚD –
LEADER PROJEKTU RENEWTOWN

R e N e w To w n

Institut geografie a územního plánování Polské akademie věd (IGiPZ PAN) je
vedoucím partnerem projektu ReNewTown. Ústav byl založen v roce 1953 a nyní
je důležitým centrem pro výzkum v oblasti sociálněekonomické geografie, fyzické geografie a územního rozvoje v Polsku.
Silnou stránkou ústavu je mezinárodní vědecká spolupráce zahrnující i účast ve více než 50 vědeckých a praktických
programech a projektech. Navíc v posledním desetiletí je implementováno asi 200 jiných domácích výzkumných
projektů. Zaměstnanci IGiPZ PAN každoročně zveřejní přibližně 400 často citovaných titulů.

Projekt ReNewTown je koordinován pracovníky odboru urbánní geografie a obyvatelstva: Magdalena WatorskaDec, Grzegorz Wêclawowicz, Magdalena Januszewská-Stêpniak a Adam Bierzyñski.
Tento odbor byl založen v roce 1956. Hlavní proud výzkumu je udržován v rámci sociální geografie měst a zvlášť se
zaměřuje na porozumění mechanismu transformace měst a metropolitních oblastí v Polsku a ve střední Evropě.
Rovněž provádí i výzkum širšího územního rozvoje, dopravy a cestovního ruchu.

Magdalena Wątorska-Dec
iniciátorka a koordinátorka
projektu RENEWTOWN

Magdalena JanuszewskaStępniak
finanční manažerka

Grzegorz Węcławowicz
vědeckýmanažer

Adam Bierzyński
manažer komunikace

decmagda@twarda.pan.pl

m.janusz@twarda.pan.pl

g.wecla@twarda.pan.pl

adamb@twarda.pan.pl
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DATABÁZE PROJEKTU
Základní myšlenkou projektu ReNewTown je využít
zkušeností a znalostí souvisejících současných a
minulých iniciativ z posledních 20 let, a na základě
toho přispět k rozvoji nástrojů na podporu
revitalizace post-socialistických měst střední Evropy.
Jedním z klíčových výsledků projektu (v souladu se
základní myšlenkou) je vývoj tří databází:
osvědčených postupů (dobré praxe), iniciativ a
odborníků odborníci v oblasti regenerace městských
oblastech postavených během socialistického
období. Databáze dobré praxe zahrnuje 132 případy
z 13 středoevropských zemí a 69 měst.

PROJEKT VE ZKRATCE
„Projekt ReNewTown – nové postsocialistické město konkurenceschopné a atraktivní" je financován v
rámci Programu Central Europe a je realizován v Rozptyl příkladů dobré praxe v databázi na mapě Evropy
období od 1. dubna 2011 do 31. března 2014.
Partnerství projektu ReNewTown tvoří osm veřejných institucí z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a
Slovinska. Výsledkem budou čtyři pilotní akce prováděné v těchto lokalitách: Nowa Huta v Krakově, Jižní Město v
Praze, Velenje (Slovinsko) a Hnúšťa (Slovensko).
Vedoucí partner: Polská akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Stanislava Leszczyckého
Celkový rozpočet:
EUR 1.514.061,60
Spolufinancování z ERDF: EUR 1.271.020,36

KONTAKT:
Koordinátorka projektu: Magdalena Watorska-Dec, tel. +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl.
Partner projektu v Ústeckém kraji: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Koordinátor projektu: Miroslav Cingl, tel. +420475200016, email.: cingl@rra.cz
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