KATALOG LENTILEK

MANUÁL
/ Jak číst v katalogu /

Ilustrativní návrh
Nastíněný obraz lentilky s konkrétní
aktivitou. Nejedná se o definitivní
návrh, ani o definitivní rozměry či
tvar. Pouze naznačuje možný design
a prokazuje reálnost umístění té
konkrétní aktivity.

Fyzická náročnost
Indikátory fyzické námahy říkají, jak
je aktivita v dané lentilce fyzicky náročná. Jedná se o průměrnou hodnotu, která nereflektuje individuální
nasazení jedince

Věková skupina
Piktogramy naznačující cílovou věkovou skupinu hlavních uživatelů
lentilky. V žádném případě však neznamenají omezením pro jiné věkové skupiny.

Funkční kategorie
Piktogramy určující kategorii lentilky.
V podstatě naznačují funkci dané
lentilky. Kategorie jsou tři, jedná se
o společenské aktivity/relax, sport
nebo hru.
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Stolky
Lidé ke svému životu bytostně potřebují místa, kde se můžou posadit, dát si něco k pití, popovídat si s přáteli, případně
si nové přátele najít, poslouchat hudbu a třeba si i zatančit na tanečním parketu. Zkrátka místo jako je toto.

Boulder
Velmi populární moderní sport pro mladé lidi, jehož příznivců rapidně narůstá. Není náročný na vybavení, protáhne a
posílí celé tělo, nikdy není stereotypní a podporuje lidskou touhu dostat se až navrchol.
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Ping pong
Sport pro všechny, kdo se rádi aktivně baví i občas si i zasoutěží. Je nenáročný na fyzickou zdatnost a brzo jej zvládne
úplně každý. Proto je ideální pro lidi různých věkových skupin od malých dětí až po aktivní seniory.

Šachy
Šachy jsou sice hra králů, nicméně mohou najít své uplatňení i na sídlišti. Tato společenská hra utužuje mezilidské
vztahy, iniciuje setkávání a poznávání nových lidí a hlavně zábavnou formou procvičuje myšlení.
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Boxovací ring

Fontána

Box je sport, který učí lidi být dravými, soutěživými, ale také respektovat pravidla i druhé lidi. Zároveň je to ideální
způsob jak uvolňit negativní energii nahromaděnou rychlým tempem dnešního světa.

Vodní element je a odedávna byl v lidskách sídlech velmi důležitý. Symbolicky určuje střed sídla, je to místo, kde se lidé
setkávají, shromažďují při důležitých událostech. Navíc zvláště v horkých letních dnech poskytuje jedinečné osvěžení.
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Lavičky

Basketbal

Klidnou oázu, kde si člověk může na chvilku sednout a zamyslet se, přečíst si knížku, popovídat si s kamarády, anebo
si jenom užít malou chvilku odpočinku a zastavení, potřebuje každé lidské sídlo, natož sídliště.

Tato hra je velice oblíbená hlavně mezi mladými lidmi a dětmi a proto by rozhodně neměla na žádném sídlišti chybět.
Je to dynamická hra pro různý počet hráčů, zlepšuje koncentraci i fyzickou kondici.
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Posilovna

Opičí dráha

Lidé dnes tráví spoustu času v kancelářích, přirozená fyzická námaha se téměř vytratila z našich životů a to samozřejmě
není dobrá kombinace pro naše zdraví. Posilovna je ideální způsob jak se v tyto problémy napravit.

Výzvou naší společnosti je najít takové aktivity pro děti, které je odtáhnou od počítačů a zábavnou formou budou
přirozeně iniciovat jejich fyzický i psychický rozvoj. Opičí dráha je jednou z nich. Protáhne tělo a povzbudí fantazii.
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Pavilon

Kluziště

Kryté místo, kde se můžou pořádat všelijaké kulturní a společenské akce malého i velkého významu: diskuze, výstavy
či různá setkání. Podporuje komunitní život i individiální rozvoj každého z nás.

Tradiční zábava prověřená celou historií je určena hlavně pro děti, aby měly i v zimních měsících možnost pohybu na
čerstvém vzduchu a užít si i ve městě na sídlišti jednu z klasických zimních radovánek.
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Dětské hřiště

Volejbal

Dětské hřiště je jednou ze základních jednotek vybavení každého lidského sídla. Musí dětem poskytovat dostatek
pohybu, ale zároveň podporovat rozvoj jejich fantazie, musí být rovněž bezpečné, přehledné a dostupné.

Tradiční sport, který umožňuje aktivně a hlavně hravě trávit volný čas. Lze jej praktikovat na všech úrovní sportovních
dovedností a fyzických zdatností, od nevinného pinkání přes síť až po skutečný nelítostný zápas.
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U rampa

Kopec

V současné době velmi oblíbená volnočasová aktivita pro mladé lidi, která rozvíjí člověka po fyzické i po společenské
stránce, a je zábavná jak pro aktivní učastníky tak pro pasivní kolemjdoucí, jimž poskytuje zajímavou podívanou.

Lidé vždy rádi stoupají na nahoru, odkud mají rozhled do okolí a přehled co se kde děje. Zde je kopec spíše symbolický,
identifikační bod, místo setkávání. Symbolicky si každý po náročném výstupu může nahoře i zazvonit na zvonec.
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Zahrádka

Hřiště pro psy

Uprostřed města lidé ocení malý kousek přírody, kde se mohou na chvíli posadit a užít si intimní atmosféru místa,
zpoznávat a vnímat přírodu, zkrátka relaxovat, ať už osamotě nebo společně s blízkým člověkem.

I pejskové jsou obyvatelé sídliště, a ať už se to někomu líbí nebo nelíbí i oni potřebují místo, kde by si mohly bezpečně
hrát a sportovat. Zároveň je důležité aby psy neobtěžovaly ty, kteří z nich takovou radost nemají.
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