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Textová část:

V rámci dočasné umělecké intervence pro vybranou lokalitu Ládví bych připravila několik  
workshopů a setkání, které se zaobírají tématem „poslouchání“ ve vztahu k okolí, k druhým, k sobě
navzájem. Tyto událost by se konaly především v lesoparku (Čimicko-ďáblickém). Intencí je 
proměnění vnímání místa, jež nás obklopuje, skrze zažité zkušenost zúčastněných a otevření 
otázek naslouchání a komunikace. 

Co nás obklopuje? Kdo nás obklopuje? Kdo je slyšet a není vidět, kdo není slyšet a vidět je, 
kdo je slyšet, a není mu nasloucháno?

Společně bychom ohledávali způsoby poslouchání, vedoucí k funkčnímu a zdravému spolubyt.
Rezidenci bych dále využila ke svému výzkumu tématu „poslouchání a spolupráce“
jako možnost kolektvního přežit.

Domov důchodců Ďáblice a audiovizuální dokument 

V rámci rezidence bych navázala spolupráci s Domovem důchodců v Ďáblicích.
Společně se seniory bychom pracovali na audiodokumentu, který by zpracovával vztahování se k 
tématu poslouchání (těla i mysli), komunikace, produktvity, stáří a spirituality. 
Vznikl by dokument obsahující jejich vyprávění o  Ďáblicích v souvislost s mýty, povídkami, 
pohádkami a písněmi z jejich osobní historie. Seniory bych zapojila do workshopů, které by pro ně 
byly na tělo upravené (workshop poslouchání, ornitologická procházka, pozorování hvězd, koncert 
folklorního sboru Lada, pletení sít).
Workshopy by byly připraveny jak Domovu „na tělo“, tak pro veřejnost.

Workshopy:

Pletení houpacích sít se vzkazy 

Domovu i veřejnost by se během rezidence otevřely tři workshopy „pletení houpacích sít“,
které by byly následně instalovány v různých částech lesoparku a určeny k odpočinku. 
Lidé by byli vyzváni k sepsání vzkazů, které by byly jimi, mnou nebo pomocníky vyšity na 
polstrované část sít. Sítě by byly vyráběny z přírodních tkanin, aby, až nastane čas, zanikly.

Poslouchání a cvičení podle Pauline Oliveros

Workshop hlubokého poslouchání je inspirován teorií a praxí americké skladatelky Pauline 
Oliveros, která se věnovala tématu „hlubokého poslechu“ a myšlenkou, že „vědomí může být 
ovlivněno hlubokou pozornost k zvukovému prostředí.“ Její kniha „Deep Listening“ nabízí desítky 
cvičení, jak se stát lepším posluchačem, jak zlepšovat své poslouchací dovednost. Workshop by 
sloužil jako cvičení této idey „vědomého naslouchání“ okolí a zvukům, jež nás obklopují a jejichž 
jsme nedílnou součást.



Workshop by se skládal z cvičení:
- Pomalá chůze
- Dýchání
- Poslech okolí a diskuze
-  Poslech snění 

Ornitologická procházka

V návaznost na cvičení poslechu podle Pauline Oliveros bychom se zaměřili na poslech svého okolí
s odborným výkladem ornitologa. Workshop by se odehrál v několika denních intervalech.

Noční pozorování oblohy v blízkost hvězdárny s astrologem/ astroložkou

Hvězdárna postavená díky astrologickému kroužku by byla oslavena kolektvním pozorováním a 
čtením hvězd za přítomnost astrologa/astroložky. Tento večer by vyústl v kolektvní snění a 
odpočinek v prostoru lesoparku (poblíž buňky) a zakončen by byl oslavou svítání ze skal vrchu 
Ládví v doprovodu sboru Lada.

Svítání se sborem Lada

Z buližníkových skal vrchu Ládví, nejvyššího bodu Prahy, z místa, kde horniny tvořily před desítkami
milionů let ostrov uprostřed druhohorního moře a kde údajně stávala svatyně bohyně Lady, by 
dívčí folklorní sbor Lada při svítání zazpíval písně chválící začátek dne. Zakončení by probíhalo 
formou společné snídaně.
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Předběžný rozpočet

Pletení houpacích sítí

– nákup materiálů (příze, bavlna, dřívka) 23 000 Kč
– pomocníci s pletením, vyšíváním a instalováním, 3x honorář 4 000 Kč

celkem: 35 000 Kč

Svítání se sborem Lada

– honorář souboru 10 000 Kč
– společná snídaně 5 000 Kč

celkem: 15 000 Kč

Noční pozorování oblohy

– honorář astronomovi/astronomce 10 000 Kč
– vstupné pro veřejnosti do hvězdárny 7 000 Kč

celkem: 17 000 Kč

Ornitologická vycházka

– honorář ornitologovi/ornitoložce 10 000 Kč

Poslouchání a cvičení podle Pauline Oliveros

– honorář pro pomocníky: 3x 3 000 Kč
– ostatní výlohy: 5 000 Kč

celkem: 14 000 Kč

Tvorba audio dokumentu s Domovem důchodců
– pronájem techniky 15 000 Kč
– asistent natáčení 10 000 Kč
– postprodukce 8 000 Kč
– výhrady spojené s bezpečnostními opatřeními pro seniory 5 000 Kč

Kameraman/fotograf k dokumentaci

15 000 Kč

celkem:  144 000 Kč
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textová část



SVODIDLA NA VRCHU LÁDVÍ

Ládví je mytický kopec. Ač se v nejbližším okolí nalezlo nespočet archeologických předmětů, 
staveb či jiných důkazů lidských obydlí, na vrchu Ládví není nic. Ani dnes zde není nic. Ani 
restaurace, bistro či kiosek. Ládví není profánní místo.

Je to důkaz prehistorického moře. Nespočet magických zákoutí, bizarní terén, překvapivá 
morfologie a tisíce ohnišť. V pravěku se odtud bral kámen. Na nástroje a na menhiry. 

Stavíme v ďáblickém háji nové megalitické stavby. Artefakty nejasného účelu. Hmotné a veliké. 
Vytržené ze svého původního místa a účelu. Věčná geometrie.

Složitě dopravená čtyřmetrová betonová silniční svodidla typu S97/1100 trčí k nebi. Mlčí 
a hovoří. Stejně jako Ládví. Svodidla svádí vesmírnou energii do země. Banální technický 
produkt nabývá duchovního dimenze.

Dvě varianty instalace, z nichž lze jednu vybrat dle finálního umístění. V areálu zdraví varianta 
kruhová (viz. např. stonehenge), v příčném průseku lesem pak varianta lineární (viz. např. 
kounovské kamenné řady). Umístění závisí na projednání s vlastníky konkrétních pozemků. 
Ideálně instalovat obě verze. Ale určitě v zóně Ďáblického háje.

Rozpočet na jednu variantu instalace

Betonové svodidlo typu S97/1100 – 8ks (koncový prvek) 76.000,- Kč
Doprava a instalace  24.000,- Kč
Statický návrh a posudek instalace 10.000,- Kč
Ruční zemní práce a autorský honorář 60.000,- Kč
Demontáž financována z prodeje svodidel
Celkem 170.000,- Kč

průvodní zpráva a předběžný rozpočet



grafická část



areál zdraví / radiální varianta

situace - ortofoto / umístění instalace

průsek / lineární varianta



radiální varianta /  vizualizace



lineární varianta  /  vizualizace



radiální varianta / zákres půdorysu do fotografie



lineární varianta / zákres půdorysu do fotografie
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Obrázek 3 – Oboustranné betonové svodidlo S97/1100 O – běžný a koncový díl 
 
 
 
 technický list betonového svodidla S97/1100



technické skicy



základní stavební kámen instalace / betonové svodidlo / M 1:25



radiální konstelace / perpektivní schema



radiální konstelace / perpektivní schema



radiální konstelace / perpektivní schema / pohled z vesmíru



lineární konstelace / základní kompoziční segment



lineární konstelace / perpektivní schema - frontální pohled



lineární konstelace / perpektivní schema
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