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Jak mohou osvícení lídři ve 
21. století chytře přitáhnout 
nové rezidenty do svých 
měst? Jak udělat z měst 
magnet pro rozmanité 
obyvatelstvo a pestrou 
ekonomiku? 

Mohou evropská města 
přežít bez nově příchozích 
imigrantů? Jak si s integrací 
poradila Vídeň? A jak ji  
zvládá New York, Amsterdam, 
Tel Aviv a Mnichov? 
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politického alibismu a neschopnosti akce, 
došla nám tak trochu trpělivost. Řekli 
jsme si, že nebudeme chodit kolem horké 
kaše a podíváme se na zoubek fenoménu, 
který stojí v samém základu zrodu měst 
– stěhováním lidí za perspektivou lepšího 
života.

MJB: Ano, bylo to bolestné čekat měsíce 
kvůli politické situaci v Praze. Jsme 
neustálými oběťmi těchto her. 
Každopádně jsme nakonec dospěli 
k „migraci“. Rozhodli jsme se, že nyní 
není ve světě důležitější téma. Navíc, 
každý mluví o migraci na hranicích. 
Nikdo nemluví o výzvách, kterým čelí 
města, a mimochodem, přijetí nových 
obyvatel skýtá pro města nové příležitosti. 
Takže do toho jdeme. Zkrátím to – 
prvním potvrzeným řečníkem byl Michael 
Kimmelman! S Michaelem jsem se sešel 
v lednu na kávě, když jsem byl zpátky 
v New Yorku na návštěvě rodiny. Povídal 
mi o svém výzkumu o klimatických 
změnách a migraci. Myslel jsem si: 
skvěle, to je přesně pro nás! Ale potřeboval 
jsem to s tebou ověřit. A tak jsem se 
vrátil do Prahy a tady jsme to probírali 
a Michaelovi zavolali a potvrdili jeho 
účast. Další byla Saskia Sassen! Byli 
jsme tak nadšení, když nám profesorka 
Sassen odpověděla. Se všemi „známými“ 
osobnostmi to není tak rychlé, jak by si 
jeden přál. Mají tendence náhodně mizet a 
znovu se objevovat…

OO: Příprava letošní konference se mi 
zdála snazší než v předchozích ročnících. 
Přece jen se snažíme učit se z chyb a 
předcházet jim. Také naši partneři nás 
znají a vše probíhá hladčeji. Asi největší 

výzvou zůstalo posunout reSITE 
kvalitativně, obsahově i formátově ještě 
dál. Cítíme, jak rychle se oblast sdílení 
nových informací a znalostí vyvíjí. A 
samotný konferenční formát se začíná 
přežívat. A to nás přivedlo k letošnímu 
dalšímu experimentu. Play the City 
– Hraj město poprvé v Praze! Jeden 
interaktivní blok, městská plánovací hra 
pro všech 700 účastníků v sále, 
v takovém měřítku to před námi ještě nikdo 
nedělal. Je to světový unikát a jsem rád, 
že se premiéra odehraje právě na letošním 
reSITE v Praze. Však příprava nám trvala 
několik měsíců.

MJB: Osamu, myslím, že jsi chtěl říct, 
že to bylo jednodušší, protože jsem na 
reSITE pracoval poprvé na plný úvazek? 
A také jsme přibrali skvělé nové kolegy. 
Ano, tak to je. Alespoň pro mě to bylo 
jednodušší z těchto důvodů. Převážně 
proto, že jsem nemusel každé úterý 
vstávat v 6 hodin ráno newyorského 
času (nebo ve 4 hodiny ráno v Kanadě) 
kvůli schůzkám týmu na Skypu. Nebo 
pracovat na reSITE, když jsem měl dávno 
spát. Každopádně, trocha dramatického 
napětí odpadla, protože jsem se nebál 
riskovat se zapojováním více lidí do týmu, 
takže se teď v podstatě věnuju převážně 
fundraisingu a strategii. Alespoň tak to má 
být. Ale z trochu jiného soudku, měli jsme 
veliké interní potíže. Možná nevíte, jakým 
interním stresem občas procházíme. Je 
toho na jednoho víc než dost. Dost na to, 
aby mě to udrželo vzhůru celou noc. Ty se 
soustředíš na obsah programu, zatímco já 
se snažím ucpat díry v lodi a vypumpovat 
všechnu vodu než se potopí! Získávání 
finančních prostředků je mojí největší 

MJB: Osamu, zdá se, že máme hotový 
program! Tento rok to bylo těžší než 
obvykle. Obyčejně nastavuju jasné meze, 
koho můžeme pozvat. Jedním z prvních 
pravidel je, že nemůžeme vybírat nikoho, 
na koho nemáme zajištěné finanční zdroje 
na pokrytí jeho cesty od někoho z partnerů. 
Takže je seznam vždy dost omezený ještě 
dřív, než vůbec začneme. Tento rok jsem 
nás ale nijak neomezoval, že Osamu?

OO: Přesně tak. A navíc pro tento rok 
jsme začali s oslovováním odborníků a 
hostů velmi brzy, v podstatě ještě loni 
v létě. Začali jsme velmi ambiciózně, 
prostě pojďme udělat „konferenci snů“. 
Nedávali jsme si vůbec žádné limity. 
Rozhodli jsme se, že letošní pátá 
konference reSITE by měla být i trochu 
oslavou toho, co se podařilo vybudovat 
– a také malým dárkem našim věrným 
účastníkům a podporovatelům. 

MJB: Pro mě to bylo vzrušující, ale byl 
jsem z toho nervózní – pozvat kohokoliv, 
aniž bychom věděli, jak zaplatíme jeho 
cestu. Jako vždy jsme pracovali celé 
měsíce na hlavním tématu reSITE 
2016. Proběhlo hodně interních diskuzí 
a neformálních sezení s přáteli a kolegy, 
abychom slyšeli jejich názory. Teprve 

reSITE 2016: Města a migrace

Úvodní slovo

když jsme rozhodli téma, mohli jsme se 
rozhlížet, koho pozvat a potvrdit. Vždy je 
podstatné, jaká je odbornost toho kterého 
experta a to, jak může přispět k tématu. 
Pak se zamýšlíme gendrem a národností, 
protože vždy usilujeme o vyvážené složení 
účastníků – genderově, sexuální orientací 
i původem. Počátky příprav jsou zábavné, 
ale vždycky obtížné! V tomto roce jsme 
začali s velkými představami. Původně 
jsme chtěli vytvořit něco zábavného, něco 
neočekávaného. Měli jsme plány vytvořit 
instalace po celé Praze. Poté, když měsíce 
ubíhaly, jsme své plány upravovali, kvůli 
omezeným zdrojům a našemu malému 
týmu. Skončili jsme se třemi tématy, pak 
se dvěma, která jsme zaslali k posouzení 
Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy.

OO: Nebylo to tak snadné, jak říkáš. 
Nejdéle ze všeho nám paradoxně trvalo 
shodnout se v rámci týmu – a i s našimi 
organizačními partnery, pražským 
Institutem plánování a rozvoje – na tom 
nejzajímavějším a nejaktuálnějším tématu 
pro tento ročník. Velmi dobrých témat jsme 
totiž měli hned několik a migrace se zprvu 
zdála příliš kontroverzní a příliš daleko od 
městského plánování. Jak se však množily 
výstupy politiků plné spíše domněnek, 

Osamu Okamura • programový ředitel
Martin Barry • zakladatel a předseda

reSITE 2016: Města a migrace
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je také konfrontovat s našimi politiky, 
odborníky a terénními pracovníky. I u nás 
se na tomto poli již udělalo hodně práce, 
jen se o tom bohužel moc nemluví.

MJB: Objevil jsi během rešerší něco úplně 
nového?  

OO: Příprava letošního reSITE byla 
pro mě opravdu velkým dobrodružstvím. 
Pustili jsme se na pole, které pro nás bylo 
úplně nové. Řekl bych, že jde dokonce o 
první a největší takto specificky zaměřenou 
konferenci na světě. Je to ostatně vidět i 
na jejím mezinárodním ohlasu a zájmu ze 
strany novinářů a médií. 

MJB: Pracovat v těsném kontaktu 
s Tebou, Osamu, bylo velmi naplňující. 
Zní to jako klišé, ale dělat něco ve dvou 
je opravdu lepší, zejména při vytváření 
programu, jako je ten náš. Rok co rok jsi 
převzal více zodpovědnosti nad programem 
a je to skvělé. Naučil jsem se spousty 
nových věcí a potkal nové lidi 
z celého světa, kteří ani původně nebyli 
v našem hledáčku. Vytvořit tak obrovskou 
síť spolupracujících partnerů bylo taky 
úžasné. Hodně z nich nám letos pomohlo 
najít zajímavé vystupující. A v případě, 
že se někdo nemohl zúčastnit z časových 
důvodů, tak jsme díky nim našli nové 
vynikající osobnosti. Téma migrace je 
velmi košaté, často mě to až překvapilo. 
Bylo by logické zaměřit se letos pouze na 
migraci z Blízkého východu, ale 
s postupem času jsme objevili bohatost 
tohoto tématu a to, a jak to ovlivňuje 
každého z nás. Sám mám irské předky, 
byl jsem vychovaný v New Yorku irsko-
americkými rodiči a nedávno jsem zakotvil 

v Praze. Toto je docela častý příběh. A 
jsme tu proto, abychom nalezli designově 
promyšlené řešení, jak nově příchozím 
ulehčit život. Je to všude kolem nás!

OO: Přesně, mým největším objevem 
paradoxně bylo, jak hluboce je schopnost a 
potřeba migrace zakořeněna v přirozenosti 
člověka. Když jsem si četl životopisy 
našich letošních hostů, nestačil jsem se 
někdy divit, jak pestré jsou jejich osobní 
zkušenosti. Například naše hlavní letošní 
přednášející Saskia Sassen pochází 
z Nizozemska, vyrostla v Argentině 
a teď žije mezi Spojenými státy a 
Velkou Británií. A takto bychom mohli 
pokračovat.

MJB: Máš pravdu, náš tým je toho 
výborným příkladem. Všichni jsme 
určitým způsobem migrovali. A co je 
podstatné, všechna města zažívají migraci. 
Do jednoho. Ať už je interkulturní, 
mezinárodní, mezigenerační nebo 
meziměstská, její dopad je nakonec 
prostorový. V průběhu příprav programu 
jsme se  zaměřovali na současnou migrační 
krizi v Evropě, která odkryla nečekané 
rozdíly ve zkušenosti mezi západními 
státy Evropy a novými členskými státy 
EU. Jsem přesvědčený, že je toto jedna 
z největších výzev naší generace. A 
my musíme nalézt urbanistická řešení, 
abychom ji zvládli. Plánování pro dobro. 
Sociální inovace, jakkoliv to chceme 
nazvat. Musíme aktivně pracovat na těchto 
otázkách, zejména jako tvůrci / návrháři 
/ architekti / zahradní architekti.

OO: Máme mimořádně důležitý vzkaz 
pro budoucnost měst. Řešení pro města 

noční můrou. Potkal jsem tolik nových 
lidí, kteří chtěli pomoct, nebo málem získal 
smlouvy od nových sponzorů, ale kteří 
nikdy nenapsali nebo nezavolali zpátky. 
Nejhorší je, když po 3-4 schůzkách, 
kdy vám vypráví, jak ten projekt milují a 
pomůžou, pak z nějakého nevysvětlitelného 
důvodu vycouvají. Předpokládám, že je to 
normální, ale je těžké slyšet 50 krát „ne“, 
než uslyšíte „ano“. A depresivní! Pupeční 
šňůra omotaná kolem krku dítěte… ztratil 
jsem nad tím týdny svého života (a zbytek 
svých vlasů). Ale podrobnosti si můžu 
schovat do svého knižního debutu o tom, 
jak vzrušující a depresivní zároveň je 
organizovat konferenci, jako je ta naše, 
kdy věnujeme až přílišnou péči každému 
detailu. 
 
OO: A Martine, na co a na koho v našem 
programu jsi hrdý?

MJB: Popravdě jsem trochu podjatý. 
Protože jsem z New Yorku, tak jsem 
opravdu pyšný na to, že jsme přesvědčili 
Carla Weisbroda a další Newyorčany, aby 
přijeli. Mimi Hoang byla mou sousedkou 
v Brooklynu a také navrhla budovu 
v Calgary, kde jsem odvedl hodně práce; 
z toho mám velkou radost. Máme také 
velké štěstí, že z Vídně přijede Ursula 
Struppe a že budeme mít zpátky našeho 
kamaráda Lukase Feireisse. Lukas 
vždy všechny ohromí. Téma nemůže 
být v současném evropském kontextu 
naléhavější. Naše generace čelí nelehkým 
výzvám. Na konferenci reSITE se s nimi 
popasujeme. Budeme se hodně ptát a 
zkoumat. Ne na vše najdeme odpověď, 
ale jistě vždy najdeme nejúžasnější lidi, 
kteří se k palčivým otázkám budou umět 

vyjádřit. Klimatické změny a migrace 
lidí mění tvář naší Země a našich životů. 
Právě teď, když tu spolu sedíme a bavíme 
se. Největší tlak se projevuje ve městech, 
kde žijeme. Slyšíš mě to říkat příliš často, 
ale nikdy to nelze dostatečně zdůraznit: 
do roku 2050 by mělo více než 70 % 
světových obyvatel bydlet ve městech. 
Nedávná studie v časopise Bloomberg 
Businessweek tvrdí, že obyvatelé 
kulturně rozmanitých měst mají vyšší 
příjmy a životní standard. Města s vyšší 
diverzitou jsou příjemnější, spravedlivější a 
udržitelnější. A mnohem přitažlivější.

OO: Kromě New Yorku, jak říkáš, se 
nám do Prahy podařilo přivézt největší 
odborníky na lepší plánování a rozvoj 
měst z celého světa a velmi zastoupené 
je Německo, jako typická cílová země 
migrantů, ale i s delší zkušeností migrace 
v rámci země po sjednocení bloků. 
Přijede jeden z hlavních urbanistů města 
Mnichova Martin Klamt. Zvláštní radost 
mám z Martina Rein-Cano a Maschi 
Onderwater, oba jsou špičkovými autory 
úspěšných řešení úpravy veřejných 
prostorů v Kodani a ve Vídni a tahle 
města dlouhodobě vítězí v žebříčcích 
obyvatelnosti a příjemnosti pro život. 
Myslím, že naprosto unikátní je naše 
letošní propojení městského plánování 
s otázkou migrace lidí mezi městy 
a zeměmi. Ti nejpovolanější budou 
diskutovat o výzvách, které tyto přesuny 
obyvatel s sebou přináší. S architekty 
se tak budou konfrontovat především 
odborníci na migraci, integraci a diverzitu, 
třeba z Tel Avivu, Vídně, Gdaňsku, 
Berlína nebo Amsterdamu. A jak je 
ostatně na reSITE vždy zvykem, budeme 

reSITE 2016: Města a migracereSITE 2016: Města a migrace
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uprostřed migrace. Lidé jsou stále 
mobilnější a do budoucna budou jistě 
úspěšnější ta města, která dokáží z této 
mobility těžit a plánovat pro ni. Společnost 
je také stále pestřejší, je potřeba umět 
předcházet konfliktům a učit se vzájemně 
spolupracovat. Někdy u nás vidím bohužel 
přílišnou pasivitu a spoléhání se na to, že 
se situace buď nějak vyřeší sama od sebe, 
anebo se hasí požáry, až když je již příliš 
pozdě – to je velmi krátkozraké. Tento 
reSITE přinese dobrá a funkční řešení. 
Jsem hrdý na to, že se Praha stává centrem 
diskuse na takto závažné téma. Praha byla 
vždy křižovatkou kultur, městem které 
umělo vytvářet podmínky pro soužití lidí 
s různou historií a dát jim naději na lepší 
život. Nezapomínejme ale ani na ostatní, 
často menší středo- a východoevropská 
města, která často hledají nové impulsy a 
inspiraci pro svůj rozvoj a budoucnost. Pro 
ně může být naše diskuse dokonce ještě 
zásadnější. A, Martine, jsi zklamaný, že 
třeba někdo nepřijel? 

MJB: Nejsem vůbec zklamaný. Myslím, 
že máme nejlepší program, jaký jsme kdy 
měli. A tím nechci nijak kritizovat naše 
minulé účastníky! Dobrá, nepodařilo 
se nám získat Angelinu Jolie. To by 
bylo zábavné. A byly jedna dvě další 
ohromující osobnosti, které se nám 
nepodařilo přilákat letos, ale jsem si jistý, 
že se nám je podaří nakonec přivézt. 
Možná dokonce již příští rok. Když už o 
tom mluvíme, pojďme vyhlásit datum! 
22.–23. června 2017. reSITE 2017, no 
páni. A vlastně bychom si měli vyhradit 
v kalendáři další čtyři roky vzhledem 
k tomu, že jsme právě získali projekt 
EU v rámci programu Kreativní Evropa 

spolu s naším nejbližším týmem z Goethe 
Institutu a Českých center! Projekt Shared 
Cities: Creative Momentum nás vezme 
do šesti zemí, kde budeme spolupracovat 
s 11 partnerskými institucemi napříč 
Evropou. A to je jen malá část toho, čím 
se zabýváme. Také spustíme naši novou 
mediální a internetovou platformu, kterou 
pro nás vytváří Zdeněk Lanc. Ta umožní 
lepší zapojení veřejnosti a spolupráci napříč 
obory při vytváření veřejného prostoru a 
při práci na architektonických projektech 
ohleduplných k potřebám obyvatel. Je 
to hrozně vzrušující a už na podzim 
2016 by se měla platforma spustit! A 
aby toho nebylo málo, také se chystáme 
spustit poradenskou společnost, která 
bude poskytovat kreativní a strategické 
poradenství pro města a investory.

OO: Budeme potřebovat více lidí, že?

MJB: Ano, bezpochyby. reSITE bude mít 
pět let a já jsem neopustil svou kariéru 
v New Yorku, jen abych pořádal 
konferenci. Budeme růst, musíme! Máme 
spousty práce. 
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Diskusní panel
MIGRUJÍCÍ NÁRODY: GLOBÁLNÍ PERSPEKTIVA
Migrační proud a města: Sny, realita a politika

Moderátor: 
Jan Macháček (předseda, Institut pro politiku a společnost, 
Praha, Česká republika)

Prezentace:
Anu Riila (vedoucí plánování, Pracovní skupina migrace  
a integrace, Helsinky)
Miri Barbero-Elkayam (ředitelka, Mesila - Centrum pro pomoc 
migrantům a uprchlikům, Tel Aviv)
Marta Siciarek (ředitelka, Centrum podpory cizinců, Gdaňsk) 

Diskuse s hosty:
Saskia Sassen (socioložka měst, profesorka sociologie, Kolum-
bijská univerzita, NYC)
Michael Kimmelman (kritik architektury, The New York Times, 
NYC)

1130
 | 5 min úvod

 | 3 x 10 min

 | 50 min

1255
 | 45 min

Oběd

1340
 | 20 min

Speciální přednáška
KRISTER LINDSTEDT
Architekt, partner, White Architects • Stockholm
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Speciální přednáška
MICHAEL KIMMELMAN
Kritik architektury, The New York Times • NYC

0930

0945

1110

1045

1030

Hlavní přednáška
SASKIA SASSEN 
Socioložka měst, profesorka sociologie,  
Kolumbijská univerzita • NYC

Diskuse
Moderátor:
Michael Žantovský (výkonný ředitel, Knihovna Václava Havla, 
Praha)

„Ulice je místem, kde se rodí nové formy 
sociálního a politického života, spíše než 
prostorem pro potvrzování ritualizovaných 
rutin.”

Zahájení konference

Martin Barry (zakladatel a předseda, reSITE, Praha)
Petr Hlaváček (ředitel, Institut plánování a rozvoje hl. m. Pra-
hy, Praha)
Adam Švejda (vedoucí, Kancelář komunikace a produkce, 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha)
Petr Palička (projektový ředitel, Penta Investments, Praha)

Přestávka

 | 15 min

 | 15 min

 | 25 min

 | 20 min

 | 45 min
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Hlavní přednáška
MARTIN REIN-CANO 
Ředitel, Topotek 1 • Berlín

1620

1705

1720

 | 45 min

1555Přestávka 
 | 25 min

1505Diskuse s hosty:
Matthias Einhoff (spoluzakladatel, Z/KU – Centrum umění 
a urbanismu, Berlín) 
Lenka Burgerová (architektka, radní, MČ Praha 7, Praha) 

 | 50 min

„Zatímco romantické zahrady v 19. století 
vznikaly proto, aby nabídly iluzi exotického 
zážitku ze světa, který byl příliš velký a 
nedostupný, park Superkilen představuje 
skutečný obraz kulturní diverzity dnešní 
Kodaně.”

Diskuse 
Moderátor: 
Berrin Chatzi Chousein (šéfredaktorka, World Architecture 
Community, Ankara)

Shrnutí 1. dne
Martin Barry (zakladatel a předseda, reSITE, Praha)

 | 15 min

| 10 min

Městský kombajn
SDÍLENÉ SNY: MYSLI VE VELKÉM, ZAČNI V MALÉM

Moderátor: 
Osamu Okamura (programový ředitel, reSITE, Praha)

Prezentace:
Miriam Lišková & Michal Sulo (spoluzakladatelé,  
SLLA Architects, Bratislava)
Valentyna Zotova (ředitelka, CANactions, Kyjev) 
Philip Horst (spoluzakladatel, ZKU – Centrum umění 
a urbanismu, Berlín)
Mareike Geiling & Jonas Kakoschke (spoluiniciátoři, 
Fluchtlinge Willkommen, Berlín)
Zdeněk Lanc (ředitel vývoje digitálních médií)

1400

1430

 | 5 x 5 min

Diskusní panel
MIGRUJÍCÍ KULTURY: INKLUZIVNÍ DESIGN
Veřejný prostor, městské plánování a architektura

Moderátor: 
Lukas Feireiss (majitel, kurátor, Studio Lukas Feireiss,  
člen poradního výboru, AEDES, Berlín)

Prezentace:
Riccardo Conti (výkonný ředitel, Catalytic Action, Londýn)
& Joana Dabaj (spoluzakladatelka, hlavní koordinátorka, 
Catalytic Action, Londýn) 
Marcus Westbury (zakladatel, kreativní ředitel,  
Renew Newcastle, Melbourne) 
Charlot Schans (vedoucí projektu, New Europe - Cities  
in Transition, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam) 
& Egbert Fransen (ředitel, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam)

 | 5 min úvod

 | 3 x 10 min
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Speciální přednáška
MASCHA ONDERWATER
Členka řídícího týmu, Bureau B+B • Amsterdam

Diskusní panel
MIGRUJÍCÍ LIDÉ: FLEXIBILNÍ A ODOLNÁ MĚSTA
Bydlení a pracovní příležitosti

Moderátor: 
Samu Szemerey (poradce, Design Terminal, Budapešť)

Prezentace:
Martin Klamt (odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Mnichov)
Ursula Struppe (ředitelka, Magistrátní odbor č. 17 pro Integraci  
a diverzitu, Vídeň) 
Petra Kolínská (náměstkyně primátorky hl. m. Prahy)

Diskuse s hosty:
Mimi Hoang (spoluzakladatelka, ředitelka, nArchitects, NYC)
Mareike Geiling & Jonas Kakoschke (spoluiniciátoři,  
Fluchtlinge Willkommen, Berlín)

Oběd 

1130
 | 5 min úvod

 | 3 x 10 min

 | 50 min

1255
 | 45 min

1340
 | 20 min

Hlavní přednáška
JAROMÍR HAINC
Tajemník, Sekce plánování města, Institut plánování  
a rozvoje hl. m. Prahy • Praha

IVAN DUŠKOV
Ředitel, Sekce strategií a politik, Institut plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy • Praha

Diskuse s hosty
Carl Weisbrod (předseda, Městská plánovací komise, NYC)
Omar Koleilat ( předseda, Asociace developerů, Praha, Česká 
republika)
Pavel Streblov (senior projektový manažer, 
Penta Investments, Praha)

Moderátor: 
Henry Foy (korespondent pro východní Evropu,  
The Financial Times, Varšava)

Shrnutí 1. dne + zahájení 2. dne

Martin Barry (zakladatel a předseda, reSITE, Praha)
Adriana Krnáčová (primátorka hl. m. Prahy)
Petra Kolínská (náměstkyně primátorky hl. m. Prahy)

Přestávka

Speciální přednáška
MIMI HOANG
Spoluzakladatelka, ředitelka, nArchitects • NYC

0930

0945

1110

1045

1015

 | 15 min

| 30 min

 | 25 min

 | 20 min

 | 30 min
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Diskuse
Moderátor: 
Martin Barry (zakladatel a předseda, reSITE, Praha)

Hlavní přednáška
CARL WEISBROD
Předseda, Městská plánovací komise • NYC

Přestávka

„Podstatou procesu zapojení veřejnosti je 
získat od obyvatel jejich názor, shromáždit 
jejich pohledy na věc a reagovat na ně. 
Nějaký posun už jsme udělali, ale jsem si 
jistý, že můžeme udělat víc.”

1620

1705

1720

 | 45 min

1555
 | 25 min

 | 15 min

| 10 min

Shrnutí konference + budoucnost 
Martin Barry (zakladatel a předseda, reSITE, Praha)

Městský kombajn
SDÍLENÉ TOUHY: PŘEKONEJ HRANICE

Moderátor: 
Osamu Okamura (programový ředitel, reSITE, Praha)

Prezentace:
Mónica Márquez Bobadilla (interkulturní pracovnice  
pro španělsky a anglicky mluvící migranty, Asociace  
pro interkulturní práci, Praha)
Natallia Allen (interkulturní pracovnice pro anglicky a rusky 
mluvící migranty, Asociace pro interkulturní práci, Praha)
Kuba Snopek (architekt, výzkumník, Strelka Institut, Moskva, 
Varšava)
Lukas Feireiss (majitel, kurátor, Studio Lukas Feireiss,  
člen poradního výboru, AEDES, Berlín)
Miroslav Linhart (ředitel, Deloitte, Praha)
Jakob Ráček (ředitel kulturního programu pro střední  
a východní Evropu, Goethe-Institut Prag, Praha)

Zahrada idejí 
MIGRUJÍCÍ IDEJE: HRAJ MĚSTO
Plánování pro mnohostranně výhodná řešení

Moderátor: 
Ekim Tan (zakladatelka, projektantka her, Play the City, 
Amsterdam)

Hra:
Interaktivní hra v délce trvání 1,5 hodiny umožní delegátům 
konference přímo pracovat s mezinárodními hosty a vysoce 
postavenými místními aktéry inovativní formou, kterou bude 
reSITE zkoušet poprvé. 12 velkoformátových herních desek. 12 
týmů po 50 účastnících a 20 odborných poradců bude hrát 
investory, politiky, občany a designéry za účelem plánování 
simulovaného města na základě témat z konference.

1400

1430

 | 5 x 5 min

| 10 + 75 min
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Happy Hour ve dvoře Fora Karlín.  
Odreagujte se u piva. reSITE Vás zve.



Jak můžeme projektovat  
veřejná prostranství, 
dopravu, bydlení a 
architekturu ve veřejném 
prostoru tak, abychom 
vyhověli potřebám nově 
příchozích obyvatel?

Jak vylepšit prostředí 
městského rozvoje tak, aby 
vítězila řešení, jež uspokojí 
veřejnost, soukromý sektor  
i občanské iniciativy? 



16.6.

Architektura a kultura je důležitým nástrojem 
vytváření prostředí pro snadnější setkávání, lepší 
komunikaci a efektivnější vyjednávání řešení často 
rozdílných cílů. Jak hledat a podporovat kreativní 
řešení problémů ve městě? 

Moderátor:
Philip Horst (Spoluzakladatel, Z/KU – Centrum 
umění a urbanismu, Berlín)

Účastníci:
Martin Klamt (odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Mnichov)
Michal Sulo (spoluzakladatel, SLLA Architects 
Bratislava)
Miriam Lišková (spoluzakladatelka, SLLA 
Architects, Bratislava)
Mimi Hoang (spoluzakladatelka, ředitelka, 
nArchitects, New York)
David Kašpar (manažer projektu, k r e p - 
koncepce, advokacie a inovace kultury v Praze, 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha)
Charlot Schans (vedoucí projektu, New Europe 
– Cities in Transition, Pakhuis de Zwijger, 
Amsterdam)

místo: Maharal Club, Hotel Emblem,
Platnéřská 111/19, Praha 1
čas: 19:00
přístupné veřejnosti: ano
jazyk: anglicky

Doprovodné akce, které si nechcete nechat ujít.

Doprovodný program

SALÓNY, DEBATY, VYJÍŽĎKY NA KOLECH, 
WORKSHOP A PÁRTY

17.06

EXTRA

16.06

VEČERNÍ SALON. 
MIGRUJÍCÍ ZNALOSTI: 
NALÉHAVÉ MĚSTO

VEČERNÍ WORKSHOP
MIGRUJÍCÍ PŘÍLEŽITOSTI: 
PARTICIPACE JAKO NÁSTROJ

VEČEŘE S VIP HOSTY

PÁRTY

VEČERNÍ SALON
MIGRUJÍCÍ PŘÍBĚHY: 
PESTRÁ SPOLEČNOST

CYKLOVYJÍŽĎKA
MIGRUJÍCÍ KONFERENCE: 
URBAN BIKE RIDE

DĚTSKÝ KOUTEK

KNIHKUPECTVÍ

Večerní salon  | 
MIGRUJÍCÍ ZNALOSTI: 
NALÉHAVÉ MĚSTO

Evropská města si musí vytýčit jako svou prioritu 
hlavní okruhy aktivit podporujících integraci 
cizinců. Workshop představí a prozkoumá některé 
praktické participativní nástroje, které byly použity 
s tímto záměrem ve vybraných českých městech.

Moderátor:
Jakob Hurrle (člen správní rady, Multikulturní 
centrum, Praha )

Účastníci: 
Jan Dítko (koordinátor projektu Společně proti 
rasismu, Multikulturní centrum, Praha)
Šárka Fruncová (pracovník fondů EU, ÚMČ 
Praha-Libuš, Praha)

místo: Maharal Club, Hotel Emblem, 
Platnéřská 111/19, Praha
čas: 19:00
přístupné veřejnosti: ano
jazyk: anglicky

16.6.Večerní salon |
MIGRUJÍCÍ 
PŘÍLEŽITOSTI: 
PARTICIPACE JAKO 
NÁSTROJ

Večeře pro zahraniční hosty, držitele VIP 
vstupenky a partnery konference reSITE 2016.

místo: Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, 
Praha 1
čas: 20:00 - 23:00
veřejná akce: vstup na pozvánky

16. Večeře  | 
VEČEŘE S VIP HOSTY 



17.6. 17.6.

Průvodce: 
Petr Kučera (architekt, Praha, Česká republika)

Cyklovyjížďka je organizována Institutem 
plánování a rozvoje (IPR) Praha ve spolupráci 
s organizací Rekola. Kola budou k dispozici, ale je 
možné využít i vlastní.

V rámci cyklovyjížďky poznáme současný 
stavební rozvoj oblasti holešovického meandru a 
seznámíme se s některými realizovanými projekty 
na Rohanském nábřeží, v Libni a Holešovicích. 
Zjistíme kde se nacházelo libeňské židovské 
ghetto a přejedeme přes proslulý Libeňský most. 
Navštívíme bývalý holešovický přístav a poznáme 
zdejší zajímavé ukázky konverzí industriálních 
staveb. Dále zamíříme přes nový Trojský most a 
přírodním prostředím vltavského pobřeží a zpět 
k Foru Karlín.

sraz: vchod do Fora Karlín (místo konání 
konference)
adresa: Pernerova 53, Praha 8
čas: 18:00
přístupné veřejnosti: ano
jazyk: anglicky

Současná města jsou stále peštřejší a 
multikulturnější. Jaké to přináší výhody a jaké 
výzvy? Jak co nejlépe těžit z této pestrosti a jak 
předcházet potenciálním konfliktům?

Moderátor:
Mónica Márquez Bobadilla (interkulturní 
pracovnice pro španělsky a anglicky mluvící 
migranty, Asociace pro interkulturní práci, Praha)

Účastníci: 
Marcus Westbury (zakladatel, Kreativní ředitel, 
Renew Newcastle, Melbourne)
Marta Siciarek (ředitelka, Centrum podpory 
cizinců, Gdaňsk)
Berthold Franke (ředitel pro střední a východní 
Evropu, Goethe-Institut Prag, Praha)
Alen Kovačević (projektový koordinátor a 
koordinátor partnerství, Integrační centrum, 
Praha)

místo: Maharal Club, Hotel Emblem,
Platnéřská 111/19, Praha 1
čas: 19:00
přístupné veřejnosti: ano
jazyk: anglicky

Cyklojízda | 
MIGRUJÍCÍ 
KONFERENCE: 
URBAN BIKE RIDE

Večerní salon |
MIGRUJÍCÍ PŘÍBĚHY: 
PESTRÁ SPOLEČNOST

Doprovodné akce, které si nechcete nechat ujít.Doprovodné akce, které si nechcete nechat ujít.

16.6.
17.6.

16.6.
17.6.

Účastníkům konference zdarma nabízíme službu 
dětského koutku, a to ve spolupráci s profesionální 
agenturou „Chůvička”, a díky podpoře Nadace 
Heinrich-Böll Stiftung. 

Dětský koutek bude otevřen v době konference 
od 9–18 hod. 

místo: Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8

Stejně jako v minulých letech jsme pro 
vás připravili speciální kolekci knih našich 
přednášejících. Můžete si zakoupit knihy o 
tématu migrace či sdílení, anebo si odnést kvalitní 
manuály a manifesty zcela zdarma. 

místo: Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8

Extra  | 
DĚTSKÝ KOUTEK

Extra | 
KNIHKUPECTVÍ 
BENDOX

reSITE PÁRTY17.6.

5. narozeniny reSITE, čas na párty! Přijďte a 
vezměte přátele do magického místa na Letné, 
kde se nejtemnější historie potkává s duchem 
mládí. Doražte na párty s cool lidmi a nejlepším 
výhledem na Prahu. Roztančete se ve veřejném 
prostoru, který před pěti lety, kdy jsme rozjeli 
reSITE, v této podobě ještě neexistoval. Skvělí DJs 
z labelu Endless Illusion vás rozhýbou. Program 
v režii Containall.

Nevyneche naši tetovací stanici. Ptačí tetování 
bude jasným znamením, že letíte na křídlech 
reSITE. A první drink je na nás. Řekněte na baru 
heslo „ ptáček” a neplatíte!

místo: Stalin, Letenské sady „ pod kyvadlem”, 
Praha 7
čas: 21.00-00.00
přístupné veřejnosti: ano
jazyk: Na konferenci budeme mluvit až až. Na 
párty převládne hudba a tanec a drinky.
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MÁME TO ŠTĚSTÍ MÍT NA RESITE 2016 NEJLEPŠÍ MYSLITELE  
Z CELÉHO SVĚTA. SEZNAMTE SE S NIMI. 
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Je interkulturní pracovnicí pro španělsky a anglicky 
mluvící migranty. Vystudovala obor sociální a mediální 
komunikace v Mexiku, kde později pracovala na 
tvorbě dokumentárních filmů se sociální tematikou. 
Založila občanské sdružení IKAAL na podporu 
kulturního dialogu mezi Čechy a Latinoameričany. Na 
interkulturní práci se zaměřuje od roku 2011: účastnila 
se školení pro sociální tlumočníky (InBáze, z.s.), 
rekvalifikačního kurzu pro komunitní tlumočníky 
ve styku s cizinci a menšinami (META o.p.s.) a v 
roce 2014 úspěšně absolvovala kvalifikační kurz pro 
pracovníky v sociálních službách se zaměřením na 
asistenci a poradenství migrantům (InBáze, z.s.).

MÓNICA MÁRQUEZ 
BOBADILLA

Interkulturní pracovnice pro španělsky  
a anglicky mluvící migranty • Asociace 
pro interkulturní práci • Praha 

Lenka Burgerová je architektkou a radní pro rozvoj 
urbanismu, architektury a veřejného prostoru na Praze 
7. Je odbornou asistentkou na fakultě architektury 
Českého vysokého učení technického. Svá magisterská 
studia absolvovala v oboru architektury a urbanismu 
na Fakultě architektury VUT v Brně a doktorská 
studia absolvovala na filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, Ústavu hospodářských a sociálních 
dějin. Také pracuje na několika neziskových projektech 
propagujících architektonické dědictví a je členkou 
pracovní skupiny pro vzdělávání v České komoře 
architektů.

LENKA BURGEROVÁ

Architektka, radní • MČ Praha 7
Praha

Je interkulturní pracovnicí pro anglicky a rusky 
mluvící migranty. Od roku 2010 působí v neziskovém 
sektoru jako koordinátorka projektů zaměřených na 
rozvoj občanské společnosti, vzdělávání a migraci. 
Dlouhodobě se také věnuje výuce cizích jazyků 
(angličtina a ruština), překladatelství a tlumočení. 
V roce 2014 úspěšné ukončila kvalifikační kurz 
pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením 
na asistenci a poradenství migrantům. Studuje 
magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS 
UK. Je členkou Asociace pro interkulturní práci, z.s.

Martin je krajinný architekt a zakladatel a předseda 
reSITE. V reSITE Martin řídí strategii, fundraising 
a dlouhodobé cíle. Programově a kreativně vede 
probíhající i budoucí projekty reSITE. Donedávna 
byl partnerem newyorské kanceláře W Architecture, 
kde vedl multidisciplinární týmy na velkolepých 
krajinářských projektech, jako městská nábřeží, 
parky, náměstí a univerzitní kampusy po celém světě 
– v severní Americe, Evropě, Asii a na Blízkém 
východě. Byl stipendistou Fulbrightova programu a 
je členem Design Trust for Public Space. Ve USA je 
registrovaným krajinným architektem a přednáší o 
krajinářské architektuře, urbanismu a mezioborové 
spolupráci na konferencích a univerzitách v USA, 
Evropě a Asii a hojně na tato témata publikuje. 

NATALLIA ALLEN

MARTIN BARRY

Interkulturní pracovnice pro anglicky 
a rusky mluvící migranty • Asociace 
pro interkulturní práci • Praha

Zakladatel a ředitel • reSITE 
Praha

A

B

Narodila se v Řecku a vystudovala Technickou 
univerzitu na Blízkém východě, Fakultu architektury. 
Berrin Chatzi Chousein pracovala od roku 2008 
jako redaktorka ve World Architecture Community a 
roku 2014 se stala šéfredaktorkou. Berrin byla také 
kurátorkou výstavy „Young British Architecture” 
pod vedením studia Egret West se sídlem v Londýně, 
což byla série výstav a seminářů, které se konaly na 
Technické univerzitě na Blízkém východě v roce 2012. 
Pracuje v redakční radě ankarské pobočky komory 
architektů. Zajímá se o umění a design, výstavy, 
urbanismus, akademický výzkum, psaní a ilustraci. 

BERRIN CHATZI 
CHOUSEIN

Šéfredaktorka • World Architecture 
Community • Ankara

C

Miri Barbero Elkayam se narodila v roce 1971 
v argentinském Buenos Aires a ve věku osmi let 
emigrovala do Izraele. Je držitelkou bakalářského titulu 
z psychologie a bakalářského a magisterského titulu 
v oboru sociální práce. Svou odbornou praxi zahájila 
jako poradce v internátní škole pro děti v ohrožení. Po 
dobu několika let pracovala s drogově závislými a poté 
strávila několik let prací s duševně nemocnými. Sedm 
let pracovala s HIV pozitivními osobami 
v organizaci Israeli Aids Task Force (izraelská služba 
k řešení problémů spojených s AIDS). V posledních 
třech letech je ředitelkou organizace Mesila, centra 
pro pomoc migrantským pracovníkům a uprchlíkům 
v Tel Avivu, speciálního útvaru města Tel Aviv. Celou 
svou odbornou praxi věnovala práci s vyloučenými 
skupinami. Vždy ji lákalo pomáhat stigmatizovaným 
skupinám, které se nacházejí na okraji společnosti.

MIRI BARBERO-ELKAYAM

Ředitelka • Mesila - Centrum pro 
pomoc migrantům a uprchlíkům •
Tel Aviv 
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Studoval na Berlínské univerzitě umění (UdK) a 
vysoké škole Central St. Martins v Londýně, jež 
zakončil Magisterským titulem v oboru experimentální 
film a design. Je zakládajícím členem spolku umělců, 
Super-školy, zkoumající strukturální a praktické 
nedostatky ve znalostech ve výkonu a instalacích. Je 
spoluzakladatelem KUNSTrePUBLIK, kde působil 
od roku 2006 jako kurátor, umělec, výzkumník a 
aktivista v Skulpturenpark Berlin_Zentrum i v jiných 
souvislostech. V roce 2013 KUNSTrePUBLIK 
založil Archipel Invest, platformu pro experimentální 
neformální ekonomiky v oblasti Porúří. V roce 2010 
byl spoluzakladatelem sítě Wasteland Twinning 
Network – platformy pro interdisciplinární výzkum a 
uměleckou praxi v rámci městské pustiny, pořádající 
mezinárodní setkání umělců a výzkumných 
pracovníků. V roce 2012 spoluzaložil ZK/U 
(Centrum umění a urbanismu) v Berlíně, kde je 
jedním z vedoucích. V minulých letech přednášel 
na Berlínské univerzitě umění, vysoké škole umění 
Beaconhouse, v pákistánském Lahore a vyučuje i jako 
hostující profesor na Kunsthochschule Kassel.

MATTHIAS EINHOFF

Spoluzakladatel • Z/KU – Centrum 
umění a urbanismu • Berlín

EJoana je spoluzakladatelkou a hlavní koordinátorkou 
Catalytic Action, neziskového designérského studia 
se sídlem v Londýně. Má bakalářský titul v oboru 
architektura z Americké univerzity v Bejrútu a 
magisterský titul v oboru stavitelství a urbanismus  
v územním rozvoji z University College of London.  
Své zkušenosti získala v oblasti architektury, 
udržitelného rozvoje, kulturního dědictví, migrace a 
lidských práv v několika oblastech v Libanonu, Velké 
Británii, Sýrii, Iráku, Řecku, Kambodži, Brazílii, 
Kolumbii a Thajsku. Její poslední praxe se zabývá 
těsnou spoluprací s komunitami podle designového 
přístupu zdola nahoru se specifickým cílem překonat 
uprchlickou krizi a migraci na Blízkém východě a  
v Evropě. 

Jan Dítko pracuje v neziskové organizaci Multikulturní 
centrum Praha od roku 2012. Specializoval se na 
poskytování podpory českým městům, která vytvářejí 
strategie a jiná opatření v oblasti integrace cizinců.  
V tomto ohledu propaguje metody participace široké 
škály činitelů. V nedávné době byl také zapojen do 
projektu proti rasismu v severních Čechách. 

JOANA DABAJ

JAN DÍTKO

Spoluzakladatelka • Hlavní 
koordinátorka • Catalytic Action • 
Londýn 

Koordinátor projektu Společně  
proti rasismu • Multikulturní  
centrum • Praha

D

Ivan Duškov vystudoval veřejnou a sociální politiku  
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 
Je ředitelem Sekce strategií a politik na Institutu 
plánování a rozvoje hl. města Prahy, kde je aktuálně 
dokončován Strategický plán hl. města Prahy cílící 
na rok 2030. Aktivně spolupracuje s Centrem pro 
sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze, vedl 
Strategickou projektovou kancelář na Ministerstvu 
zdravotnictví a je spoluautorem Strategie reformy 
psychiatrické péče a dalších strategických dokumentů 
Ministerstva zdravotnictví. Předsedá Radě Národního 
ústavu duševního zdraví.

IVAN DUŠKOV

Ředitel • Sekce strategií a politik •  
Institut plánování a rozvoje hl. m.  
Prahy • Praha

Riccardo je architekt a urbanista, ředitel a 
spoluzakladatel neziskového designérského studia 
Catalytic Action (www.catalyticaction.org). Jeho 
poslední práce se zaměřuje na překonání uprchlické 
krize na Blízkém východě a v Evropě prostřednictvím 
intervencí v prostoru. Má zkušenosti z výzkumu, 
designu a plánování v různých zemích, jako je Keňa, 
Kambodža, Itálie, Německo, Polsko a Velké Británie. 
Je držitelem magisterského titulu v oboru stavitelství 
a urbanismu v územním rozvoji z University College 
London (UCL). V roce 2012 spoluzaložil projekt 
„Mathare River“ (www.mathareriver.wordpress.
com) v Nairobi, kde také pracoval jako výzkumník a 
terénní projektový manažer pro mezinárodní nevládní 
organizaci. Jeho designérský přístup vždy zkoumá 
různé přístupy zaměřené na lidi. 

RICCARDO CONTI

Výkonný ředitel • Catalytic Action •
Londýn
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Mareike Geiling vystudovala religionistiku a kulturní 
studia v Berlíně. Její účast na různých iniciativách 
zahrnuje problém neregistrovaných migrantů v Berlíně. 
Během svého pobytu v Káhiře od prosince 2014 
do května 2015 pomohla s ubytováním mladého 
muže v Berlíně, který uprchl z Mali. Ve Fluchtlinge 
Willkommen Mareike řídí styk s veřejností. Je také 
koordinátorkou dobrovolníků a je odpovědná za 
plánování a rozšíření projektu na mezinárodní úroveň 
(Refugees Welcome).

MAREIKE GEILING

Spoluiniciátorka • Fluchtlinge 
Willkommen • Berlín 

G

Iniciátor proměny starého skladiště Pakhuis de Zwijger 
v platformu pro tvůrčí odvětví a sociální inovace 
v oblasti městského rozvoje. Unikátní kulturní 
organizace, která zahájila činnost v roce 2006, se 
rozvinula do nezávislé platformy pro město Amsterdam 
a jeho obyvatele.
V současné době je Egbert Fransen kulturním 
vedoucím programu EU2016 Umění a design pod 
hlavičkou organizace Europe by People, iniciátorem 
amsterodamského projektu v oblasti udržitelnosti 
měst FabCity, členem rotterdamské rady pro umění 
a kulturu, členem správní rady hudebního festivalu 
Appelsap Fresh Music Festival, členem expertní skupiny 
Urban Agenda Think Tank, členem Innovation Relay 
2016 a vydavatelem časopisu New Amsterdam / New 
Europe – Cities in Transition. 

EGBERT FRANSEN

Ředitel • Pakhuis de Zwijger • 
Amsterdam

Lukas Feireiss je kurátorem, spisovatelem a 
pedagogem. Jeho berlínská tvůrčí praxe Studio Lukas 
Feireiss se zaměřuje na rozvíjení soudobé kulturní 
reflexivity pomocí diskuse a mediace architektury, 
umění a vizuální kultury v městském prostředí. Ve své 
umělecké, kurátorské, editorské a poradenské práci se 
soustředí na kritiku a hravé přehodnocení teoretických 
a kreativních produkčních módů a jejich rozličných 
sociokulturních a mediálních podmínek. Lukas Feireiss 
je editorem a kurátorem řady knih a výstav. Učí na 
různých univerzitách po celém světě a je členem 
Poradního výboru Aedes Network Campus Berlin.

Henry je středoevropský dopisovatel listu 
Financial Times a sídlí ve Varšavě. Zabývá se 
Polskem, Slovenskem, Českou republikou a širším 
regionem střední a východní Evropy pro světově 
nejdůvěryhodnější noviny působící v oblasti financí. 
Henry se zabývá politickými, ekonomickými a 
obchodními tématy a poskytuje globální pohled na 
jeden z nejrychleji se rozvíjejících a nejzajímavějších 
regionů světa. Za práci pro FT získal ocenění jako 
zpravodaj pro oblast automobilového průmyslu. Než 
nastoupil Henry k listu FT, působil jako zpravodaj pro 
agenturu Reuters v indickém Novém Dillí a Bombaji.

LUKAS FEIREISS

HENRY FOY

Majitel, kurátor • Studio Lukas 
Feireiss • Člen poradního výboru 
Aedes • Berlín

Dopisovatel pro střední Evropu • 
The Financial Times • Varšava

F

Berthold Franke studoval hudbu, německou literaturu 
a sociální vědy a pracoval jako hudebník, novinář a 
univerzitní učitel. Do služeb Goethe-Institutu nastoupil 
v roce 1989 a zastával funkce ve Varšavě, Dakaru, 
Mnichově, Stockholmu a Paříži. Od roku 2009 do 
roku 2013 byl regionálním ředitelem pro jihozápadní 
Evropu a zástupcem pro evropské záležitosti v Bruselu. 
Od roku 2014 je regionálním ředitelem pro střední 
a východní Evropu v Praze. Pravidelně přispívá do 
německých časopisů a novin (např. MERKUR, 
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) svými články na 
témata kultury, kulturní politiky a zahraniční kulturní 
politiky. 

BERTHOLD FRANKE

Ředitel pro střední a východní Evropu • 
Goethe-Institut Prag • Praha
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Po ukončení studia v roce 2005 pracoval Jakob Hurrle 
pro Multikulturní centrum Praha, českou neziskovou 
organizaci, která se zabývá otázkami migrace a 
integrace. Mezi lety 2007 – 2010 byl ředitelem 
této organizace a byl odpovědný za rozvoj a dohled 
nad novými projekty a dohled nad jejich realizací. 
Také byl zapojen do realizace řady mezinárodních 
výstav, které dokumentovaly situaci migrantů. 
Výsledkem spolupráce výzkumníků sociálních věd, 
dokumentárních fotografů a ilustrátorů z různých zemí 
byly výstavy „Work Is Elsewhere” („Práce je jinde”) 
a „Czech Made” („Vyrobeno v Česku”), které obě 
putovaly po různých českých městech i v zahraničí. 
V posledních letech byl zapojen do realizace 
integračních workshopů pro města. Od září 2011 
studuje doktorát na katedře sociální geografie 
Univerzity Karlovy v Praze. Zrealizoval různé 
výzkumné úkoly pro Úřad vlády, iniciativu 
Dekáda romské inkluze, Agenturu pro základní 
práva, Rozvojový program OSN, Světovou banku, 
Ministerstvo sociálních věcí Slovenské republiky a 
pro řadu dalších institucí. Od roku 2014 je zvoleným 
členem rady městské části Praha 7 a vedoucím sociální 
komise na Praze 7. 

JAKOB HURRLE

Člen správní rady • 
Multikulturní centrum • Praha

Philip Horst (KUNSTrePUBLIK & ZK/U Berlín) 
se narodil v Hamburku (1972) a žije v Berlíně. 
Studoval malířství na Bauhaus Univerzitě ve Výmaru 
a experimentální film a design na Univerzitě umění 
v Berlíně. Philip je spoluzakladatelem uměleckého 
spolku KUNSTrePUBLIK (2006), ZK/U Berlín 
(2012), působil jako kurátor, umělec a výzkumník 
na TU v Berlíně, Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
Archipel invest, Centru umění a urbanismu (ZK/U) 
a v dalších. Je zakládajícím členem Haus der Statistik 
Inititative (2015).

PHILIP HORST

Spoluzakladatel • Z/KU - Centrum  
umění a urbanismu • Berlín

Ing. arch. Petr Hlaváček se narodil v roce 1961 ve Zlíně. 
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1990 
působí jako pedagog. V roce 1991 spolu s architektkou 
Hanou Seho-Münzovou založil architektonickou kancelář 
R. U. A, kde působil do roku 2008. Roku 1993 přednášel 
jako hostující profesor na University of Michigan College 
of Architecture. V roce 2010 se stal proděkanem pro rozvoj 
Fakulty architektury ČVUT a ve stejném roce založil atelier 
Headhand Architekti. Na začátku roku 2015 byl Petr 
Hlaváček zvolen ředitelem Institutu plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy, hlavního koncepčního pracoviště v oblastech 
urbanismu, architektury a rozvoje metropole. V této roli se 
věnuje většímu zapojení veřejnosti do procesu plánování 
města a zintenzivnění komunikace mezi IPR Praha, 
městem a městskými částmi.

PETR HLAVÁČEK

Ředitel • Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy • Praha

Mimi Hoang je hlavní spoluzakladatelkou nArchitects a 
hostující docentkou na Graduate School of Architecture, 
Planning and Preservation Kolumbujské univerzity. Spolu 
s Ericem Bungem dohlíží na design a technický vývoj 
všech projektů kanceláře. Mimi získala magisterský titul 
z architektury na Harvardské univerzitě a bakalářský titul 
z architektury na M.I.T. Před založením nArchitects se 
vzdělávala v New Yorku, Bostonu a Amsterodamu. Mimi 
také vyučovala na Yaleské univerzitě, Harvardské univerzitě 
a kalifornské univerzitě Berkeley.

MIMI HOANG

Spoluzakladatelka, ředitelka • 
nArchitects • New York

Jaromír Hainc je architekt a urbanista, na IPR Praha 
působí ve funkci tajemníka Sekce plánování města a 
pracuje na přípravě Metropolitního plánu a věnuje se 
také zahraniční spolupráci (OECD, Eurocities, EU 
Triangulum project). V oboru urbanismu a územního 
plánování získal doktorát na Fakultě architektury ČVUT 
v Praze, kde externě vyučuje. Během magisterského studia 
pobýval na TU v Delftu, kde získal vhled do nizozemského 
plánování, což nasměřovalo jeho další působení. Účastnil 
se řady mezinárodních workshopů zkoumajících města a 
jejich rozhraní (Madrid, Řím, Turín, Teherán). Řadu let 
spolupracoval s kanceláří Jiran Kohout architekti v Praze 
na projektech územních a strategických plánů měst. Jeho 
zájem se soustředil nejen na Evropu, ale i na země Blízkého 
východu; věnoval se propagaci architektury působením 
v několika spolcích.

JAROMÍR HAINC

Tajemník • Sekce plánování města •
Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy • Praha

H
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Martin Klamt je mluvčí odboru územního plánování 
mnichovského magistrátu. Získal titul v oboru socioekonomické 
geografie, politologie a právní vědy. Vedl výzkum na téma jak (ne)
využívat veřejný prostor a udržování demokratických systémů 
a strategií udržitelného urbanismu na univerzitách v Mnichově, 
Berlíně, Tokiu a Tchaj-peji. V roce 2013 byl Martin programovým 
ředitelem Walk21 – mezinárodní konference o komunitách 
propagujících chůzi a o komunitním soužití. Dříve než se stal 
osobním asistentem ředitele odboru územního plánování, pracoval 
na zlepšování designu veřejných prostor v Mnichově.

MARTIN KLAMT

Odbor územního plánování 
a stavebního řádu • Mnichov

Omar Koleilat je spoluzakladatelem skupiny Crestyl. Vytváří 
obchodní strategii, zajišťuje vztahy s investory a finanční 
prostředky. Omar je česko-libanonského původu. Absolvoval 
vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a je držitelem 
britského postgraduálního diplomu RICS z oboru realitních 
investic. V oblasti developerských projektů ve střední Evropě se 
pohybuje od roku 1998. Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce 
s GE Real Estate na developerském projektu v hodnotě 500 
milionů EUR a vybudování týmu odborníků na rezidenční a 
komerční realitní trh, který stojí za mnohými vysoce oceňovanými 
projekty. I díky němu se stala skupina CRESTYL uznávaným 
lídrem trhu se silným portfoliem projektů, mezi které patří 
například i lukrativní a unikátní projekt Savarin v samotném srdci 
pražské metropole s hodnotou přesahující 300 milionů EUR.

OMAR KOLEILAT 

Předseda • Asociace developerů
Praha

Petra Kolínská, členka Strany zelených, zastává funkci 
náměstkyně primátorky hlavního města Prahy. Její agenda se 
zaměřuje na otázky územního plánování. Její aktivní účast 
v mnoha občanských iniciativách postupně vedla k jejímu 
politickému angažmá. Založila a vedla zpravodajský portál a 
platformu eConnect, která pomáhá neziskovým organizacím 
v České republice ve využívání elektronických komunikačních 
systémů, a která jim zjednodušuje přístup k informačním 
technologiím. Pracovala pro hnutí Oživení, nevládní neziskovou 
organizaci, která se věnuje propagaci veřejné kontroly, 
transparentnosti, informovanosti veřejnosti a svobodnému přístupu 
k informacím. Také spolupracovala na zahájení sousedského 
festivalu Zažít město jinak. Mezi roky 2011 a 2014 působila 
v pozici ombudsmanky pro program Zelená úsporám ve Státním 
fondu životního prostředí České republiky. V roce 2014 byla 
zvolena za Stranu zelených místostarostkou Prahy 6, kde měla 
převážně na starosti oblasti dopravy a bezpečnosti. Věří, že zdravé 
a pro život příjemné prostředí města není pouze záležitostí ekologie, 
přírody a biodiverzity, ale je to také o dobrých veřejných budovách, 
harmonických vztazích komunit a bezpečnosti v městských 
čtvrtích. Je držitelkou magisterského titulu v českém jazyce a 
literatuře z Karlovy univerzity v Praze.

PETRA KOLÍNSKÁ

Náměstkyně primátorky hl. m. 
Prahy

Michael Kimmelman je americkým autorem, kritikem, 
sloupkařem a klavíristou. Pracuje pro The New York 
Times jako kritik architektury píšící o problematice 
bytové výstavby, veřejného prostoru, infrastruktury, 
komunitního rozvoje a sociální odpovědnosti. Byl 
dlouhodobým hlavním uměleckým kritikem The New 
York Times – „nejbystřejší americký umělecký kritik 
své generace” slovy australského spisovatele Roberta 
Hughese. V roce 2007 vytvořil zahraniční rubriku 
jako zahraniční dopisovatel píšící o kultuře, politice a 
sociálních tématech v Evropě i jinde. Do New Yorku se 
vrátil na podzim 2011 jako hlavní kritik The New York 
Times a kritik architektury a od té doby jeho články o 
Penn Station, newyorské veřejné knihovně, záchraně 
Phoenix house od Franka Lloyda Wrighta, obnově 
po hurikánu Sandy, stejně jako o veřejném prostoru 
a protestech v Turecku, Riu a porevoluční Káhiře 
pomohly formovat veřejnou debatu o urbanismu, 
architektuře a kritice architektury. Časopis New Yorker 
o něm vydal článek nazvaný „Lidový kritik”.

MICHAEL KIMMELMAN

Kritik architektury • 
The New York Times • New York

K Jonas Kakoschke studoval komunikační design 
v Berlíně a během této doby založil projekt 
Pfandgeben.de, který upoutal pozornost celostátních 
médií. Proto se také zaměřil na oblast sociálních 
inovací a projektového rozvoje. Od prosince 2014 
do května 2015 Jonas ubytoval ve svém bytě 
mladého muže, který uprchl z Mali. Ve Fluchtlinge 
Willkommen je Jonas odpovědný za správu 
internetových stránek, online nástrojů pro tým a za 
grafický a konceptuální design všech dokumentů 
(Refugees Welcome). Společně s Mareike Geiling 
rozšiřují tento projekt na mezinárodní úroveň. Také 
koordinuje spolupráci s ostatními iniciativami a 
externími partnery.

Věnuje se kulturnímu a komunitnímu oživení 
pražských periferií, revitalizaci veřejného prostoru a 
kulturním projektům. V současné době je ředitelem 
příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. Je 
pedagogem na Katedře produkce Divadlení fakulty 
Akademie múzických umění v Praze.

JONAS KAKOSCHKE

DAVID KAŠPAR

Spoluiniciátor • Fluchtlinge 
Willkommen • Berlín

Manažer projektu • k r e p - koncepce, 
advokacie a inovace kultury v Praze • 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
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Zdeněk Lanc je designér. Dlouhých 14 let pracoval 
v České televizi, kde vedl oddělení designu a vývoje 
nových médií. Řídil vývoj prvních aplikací pro chytré 
televize, bavil se fenoménem teletextu a založil zde 
tradici sportovních speciálů a úspěšných olympijských 
webů od Atén (2004) až po Soči (2014), přestože 
sport ani televizi příliš nesleduje. Z digitálního světa 
často utíká do hor, a když se v létě 2015 z hor vrátil, 
rozhodl se opustit stálé zaměstnání a přijal výzvu 
projektu Rok jinak, kde se mu podařilo uspět. Říká, 
že „naplnění je věcí osobní perspektivy…“. Dostal 
příležitost pomoci neziskovce reSITE, která usiluje 
o udržitelný rozvoj měst a řešení veřejného prostoru. 
Města a hory jsou ve zdánlivém kontrastu, ale platí zde 
někdy velmi podobné principy a příležitosti pro změny 
– „ty se rodí v lidech“.

ZDENĚK LANC

Ředitel vývoje digitálních médií • 
reSITE • Praha

Krister Lindstedt je partnerem ve společnosti White 
Architects a má 30 let zkušeností jako praktikující 
architekt se švédským titulem SAR/MSA a jako 
městský designer. Kristerova strategická práce 
v oblasti plánování a designu měst je vždy založená 
na důkladném výzkumu a dialogu s občany. Jeho 
schopnost organizovat velkolepé projekty, které 
zahrnují různé zúčastněné strany a zájmové skupiny, 
je klíčová pro pozici hlavního architekta pro přetvoření 
města Kiruna, ležícího poblíž polárního kruhu. Je 
známé tím, že muselo ustoupit těžbě železné rudy.

KRISTER LINDSTEDT

Architekt, partner • White Architects •
Stockholm

L

Miroslav Linhart je ředitelem oddělení zaměřeného 
na poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví, 
kde působí od roku 2002. Specializuje se na projekty 
v oblasti nemovitostních transakcí, analýzy trhů a 
vyhledávání akvizičních cílů, implementaci systémů 
projektového řízení, controllingu a na zvýšení efektivity 
stavebních společností. Je certifikovaným účetním 
znalcem ve Velké Británii (ACCA), publikuje články 
v ekonomických a odborných médiích a je častým 
hostem odborných konferencí.

MIROSLAV LINHART

Ředitel • Deloitte • Praha

Fakulta stavební ČVUT, Katedra urbanismu a 
územního plánování. Zabývá se problematikou 
veřejného prostoru, popularizací architektury a 
stavebně-historickým vývojem Prahy. Pořádá na 
toto téma populárně naučné vycházky, přednášky a 
výstavy.

PETR KUČERA

Architekt • Praha

Primátorka hl. m. Prahy (nestr. za ANO 2011), 
bývalá náměstkyně ministra vnitra ČR, bývalá 
výkonná ředitelka TI ČR. Absolventka výtvarného 
umění a jazyků na FF UK v Bratislavě, později 
si rozšířila vzdělání na University of Michigan a 
University DePaul v Chicagu. Po ukončení studia se 
věnovala organizaci výstav doma i v zahraničí, teorii 
a kritice umění, tlumočení a překladatelství. Od roku 
1991 řídila čtyři roky Soros Center for Contemporary 
Arts v Bratislavě. V roce 2000 začala pracovat pro 
českou pobočku Transparency International, v níž 
v letech 2001–2007 působila jako výkonná ředitelka. 
V letech 2007–2009 byla ředitelkou komunikace a 
členkou vedení ve společnosti Johnson & Johnson, 
v letech 2009–2014 jednatelkou a majitelkou firmy 
BleuOceanSolutions. V březnu 2014 byla jmenována 
náměstkyní ministra vnitra Milana Chovance. Téhož 
roku si zřídila české občanství a na podzim zvítězila 
za hnutí ANO 2011 v komunálních volbách v hl. m. 
Praze a stala se jeho primátorkou.

ADRIANA KRNÁČOVÁ

Primátorka hl. m. Prahy • 
Praha
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Krajinná architektka Mascha Onderwater 
(Nizozemsko) je členkou řídícího týmu studia 
Bureau B+B, jež stálo za vítězným projektem 
přetvoření vídeňské třídy Mariahilfer Strasse v pěší 
zónu. Mascha má rozsáhlé zkušenosti s komplexním 
navrhováním městského prostoru a proměnami krajin, 
jako např. rozšiřování vodních zdymadel, přetváření 
průmyslových zón a regeneraci městských oblastí. 
Často přednáší v Nizozemsku i v zahraničí. Mascha 
vyhledává jednoduché, avšak účinné zásahy, které 
využívají logiku a identitu určitého místa. Narodila 
se v Heemstede, které je obklopeno nejznámějšími 
nizozemskými květinovými poli. Navštěvovala 
Larensteinovu mezinárodní zemědělskou vysokou 
školu ve městě Velp, kde promovala v technických 
disciplínách. Poté studovala krajinářskou architekturu 
na Berlage Institutu v Rotterdamu a na Akademii 
architektury v Amsterdamu.

MASCHA ONDERWATER

Členka řídícího týmu • 
Bureau B+B • Amsterdam

Architekt, programový ředitel mezinárodního 
festivalu a konference pro obyvatelnější města 
reSITE, přednáší v ARCHIPu. V roce 2014 byl 
vybrán mezi New Europe 100 – sto výjimečných 
inovátorů ze střední a východní Evropy – časopisem 
Res Publica, společností Google a Visegradským 
fondem, ve spolupráci s Financial Times. Přednášel 
na univerzitách, institutech a konferencích v USA, 
Japonsku, Thajsku, Turecku, Německu, Rakousku, 
Polsku, Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Ukrajině a 
České republice. V letech 2005–2012 působil jako 
šéfredaktor časopisu ERA21, od roku 2013 je jeho 
odborným garantem. Je oficiálním nominátorem Ceny 
Evropské unie za současnou architekturu – Ceny 
Miese van der Rohe za Českou republiku, členem 
Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného 
prostoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálním certifikátorem 
Registru uměleckých výsledků českých vysokých 
škol v segmentu Architektura. V letech 2012–2015 
byl odborným poradcem Metropolitní ozvučné desky 
Rady hl. m. Prahy v otázkách rozvoje města, v roce 
2016 byl v užším výběru na pozici hlavního architekta 
města Brna. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT 
v Praze (2000) a pražskou AVU, obor konceptuální 
tvorba (2003). Studoval na ENSA Nantes ve Francii. 
Žije v Praze.

OSAMU OKAMURA

Programový ředitel • reSITE •
Praha

OMiriam Lišková je architektka a urbanistka, 
spoluzakladatelka SLLA Architects (www.slla.net) 
a manažerka projektů územního rozvoje. Studovala 
Fakultu architektury na Slovenské technické univerzitě 
v Bratislavě a lyonskou Ecole d’Architecture de Lyon. 
Studio SLLA pracuje v různých geografických, 
sociálních a kulturních oblastech na Slovensku, v České 
republice, Rakousku, Španělsku a Keni. V současné 
době se zaměřuje na obnovu území hromadného 
bydlení (projekty Petržalka v Bratislavě, Komunitní 
centrum Máj v Českých Budějovicích), obecné bydlení 
(Siemensäcker ve Vídni), projekty územního rozvoje 
(Keňa), ve spolupráci s programem UN Habitatu 
Bezpečnější města, Fakultou architektury Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě, Centrem pro 
urbanistické studie JKUAT Nairobi, ETSAM Madrid 
a CO´LOKO Madrid a v současné době organizuje 
sérii workshopů o urbanismu v Bratislavě, Nairobi a 
Madridu.

Publicista a hudebník. Přední český komentátor a 
analytik aktuálních otázek domácího a mezinárodního 
politicko-ekonomického dění. Před příchodem do 
Lidových novin působil v Respektu a Hospodářských 
novinách. Učí žurnalistiku na New York University 
v Praze a se svými přednáškami k tématům 
hospodářské politiky navštěvuje mezinárodní 
univerzity a konference. V osmdesátých letech se jako 
signatář Charty 77 angažoval v řadě disidentských a 
nezávislých publikačních aktivit. Jako člen hudební 
skupiny The Plastic People of the Universe působil 
na undergroundové hudební scéně. Se skupinou, která 
tenkrát nesměla živě vystupovat, nahrál dvě studiová 
alba. Po roce 1989 se jako spoluzakladatel a redaktor 
týdeníku Respekt zabýval ekonomickou transformační 
tematikou. Je autorem bezpočtu investigativních 
reportáží na téma privatizačních podvodů, tunelování 
bank, podvodů a defraudace na kapitálovém trhu. Do 
roku 2015 se jako předseda správní rady Knihovny 
Václava Havla několik let výrazně podílel na tvorbě 
programu instituce. Za svou novinářskou činnost 
byl několikrát oceněn, například v roce 2010 získal 
prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky.

MIRIAM LIŠKOVÁ

JAN MACHÁČEK

Spoluzakladatelka • SLLA 
Architects • Bratislava

Předseda • Institut pro politiku 
a společnost • Praha

M
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Anu Riila pracuje jako vedoucí plánování na  
helsinském magistrátu v odboru služeb hospodářského 
rozvoje, migrace a zaměstnanosti. Od roku 2014 
předsedá Pracovní skupině migrace a integrace v 
rámci organizace Eurocities, kde je již 10 let aktivním 
členem. Skupina je aktivní v navazování dialogu 
s jejíž institucemi EU, ve sdílení informací a 
vydavatelské činnosti, v plánování politik a projektů 
a v propojování a mentorování. Než začala pracovat 
pro helsinský magistrát, pracovala Riila jako vedoucí 
týmu v UNHCR a EUMM na Balkáně. Je držitelkou 
postgraduálního titulu v oboru politologie z finské 
university v Jyväskylä.

ANU RIILA

Vedoucí plánování • Pracovní skupina 
migrace a integrace • Helsinky

Saskia Sassen (narozena 5. ledna 1947) je 
nizozemsko-americká socioložka, která je proslulá 
svými analýzami globalizace a mezinárodní 
migrace lidí. Je profesorkou na katedře sociologie 
na Kolumbijské univerzitě a významnou hostující 
profesorkou na London School of Economics. Sassen 
jako první použila termín „globální město“.

SASKIA SASSEN

Socioložka měst, profesorka • 
Kolumbijská univerzita • London 
School of Economics • New York

S

Martin Rein-Cano se narodil v Buenos Aires 
v roce 1967. Studoval historii umění na Frankfurtské 
univerzitě a zahradní architekturu na technických 
univerzitách v Hannoveru a Karlsruhe. Vzdělával se v 
kanceláři Petera Walkera a Marthy Schwartz 
v San Francisku. V roce 1996 založil Topotek 1. Studio 
Topotek 1 se podílí na řadě mezinárodních projektů 
a sklidilo ceny v různých soutěžích. O jeho práci 
byla publikována řada odborných knížek a článků a 
získal mnohá prestižní ocenění. Nejčerstvější z nich je 
první cena v soutěži German Landscape Architecture 
Award 2015 za projekt památky světového dědictví 
UNESCO, opatství Lorsch. Martin Rein-Cano 
byl jmenován hostujícím profesorem v mnoha 
akademických institucích v Evropě a severní Americe, 
mimo jiné na University of Pennsylvania a Harvardské 
univerzitě. V současné době vyučuje na Institutu 
architektury v Dessau. Často přednáší na mezinárodně 
uznávaných univerzitách a v kulturních institucích a 
zasedá v odborných porotách. 

MARTIN REIN-CANO

Ředitel • Topotek 1 
Berlín 

P

Jakob Ráček je programovým ředitelem pro střední a 
východní Evropu Goethe-Institutu v Praze. Získal 
magisterský titul v mediální teorii a kulturních studiích 
na Bauhaus-Universität v německém Weimaru. Pracoval 
jako kurátor a kulturní manažer pro několik německých 
a mezinárodních galerií a institucí, např. pro Staatliche 
Kunsthalle Baden-Baden a Robert Bosch Foundation 
(Nadace Roberta Bosche).

JAKOB RÁČEK
Ředitel kulturního programu 
pro střední a východní Evropu • 
Goethe-Institut Prag • Praha

R

Petr Palička pracuje v Pentě od roku 2007 a zastřešuje 
všechny české projekty společnosti v oblasti nemovitostí. 
Aktuálně řídí projekt Florenc, který je prvním realitním 
projektem Penty v Praze. Záměrem projektu je vybudovat 
v centru Prahy moderní administrativní centrum, které 
bude odpovídat požadavkům klientů na nejvyšší kvalitu 
kancelářských a retailových prostor, včetně podzemního 
parkování. Palička také řídí tým Penty v konsorciu Masaryk 
Station Investment. Konsorcium má za cíl připravit 
pozemky a stavby v areálu pražské železniční stanice 
Masarykovo nádraží pro budoucí rozvoj jak v oblasti 
majetku využívaného Českými drahami, tak ve zbytkovém 
území pro komerční účely. Rozsáhlé zkušenosti v realitním 
developmentu získal Petr Palička jako ředitel Bovis Lend 
Lease pro Česko a Slovensko. Palička vystudoval ČVUT 
v Praze (1978 - 1983).

PETR PALIČKA

Projektový ředitel • Penta 
Investments • Praha 
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Ursula Struppe, od roku 2004 ředitelka vídeňského 
Magistrátního odboru č. 17 pro integraci a diverzitu. 
Studovala teologii a do roku 1999 pracovala v oblasti 
vzdělávání dospělých. V letech 1999–2001 spoluzaložila 
a koordinovala iniciativu „Land der Manshen“ proti 
xenofobii a v letech 2001 až 2004 pracovala s radní 
Renate Brauner v oblasti integrace. Tato práce vedla 
k založení Magistrátního odboru „Integrace a diverzita“.

URSULA STRUPPE

Ředitelka • Magistrátní odbor č. 17 
pro integraci a diverzitu • Vídeň

Kuba Snopek je polský urbanista a výzkumný pracovník. 
Je expertem na postkomunistická města: plánování, 
hromadné bydlení, zachování nehmotného dědictví. Snopek 
pracoval na architektonických a urbanistických projektech 
a výzkumech a realizoval výstavy v Polsku, Rusku a 
na Benátském Bienále Architektury. Vyučoval a dělal 
kurátora u vzdělávacích programů (včetně experimentálního 
digitálního programu Vector) ve Strelka Institutu pro 
media, architekturu a design v Moskvě, Rusku, a vyučoval 
na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů. 
Jeho kniha „Belyayevo Forever“ (Belyayevo navždy), o 
zachování nehmotného dědictví, byla vydána v angličtině, 
polštině a ruštině. V poslední době se věnuje projektu 
„Architecture of the VII Day“ (Architektura sedmého dne) 
– hromadný výzkum polské sakrální architektury 
z dob komunismu.

KUBA SNOPEK

Architekt • Výzkumník • Strelka 
Institut • Moskva • Rusko • Varšava

Michal Sulo je architekt a urbanista, spoluzakladatel 
SLLA Architects (www.slla.net). Studoval Fakultu 
architektury na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě 
a Katalánskou polytechnickou univerzitu v Barceloně 
(Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona). Studio 
SLLA pracuje v různých geografických, sociálních a 
kulturních oblastech na Slovensku, v České republice, 
Rakousku, Španělsku a Keni. V současné době se 
zaměřuje na obnovu území hromadného bydlení (projekty 
Petržalka v Bratislavě, Komunitní centrum Máj v Českých 
Budějovicích), obecné bydlení (Siemensäcker ve Vídni), 
projekty územního rozvoje (Keňa), v spolupráci 
s programem UN Habitatu Bezpečnější města, s Fakultou 
architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě, 
Centrem pro urbanistické studie JKUAT Nairobi, ETSAM 
Madrid a CO´LOKO Madrid, a v současné době 
organizuje sérii workshopů o urbanismu v Bratislavě, 
Nairobi a Madridu.

MICHAL SULO

Spoluzakladatel • SLLA 
Architects • Bratislava

Marta Siciarek (1979), absolventka čínských studií a 
interkulturní psychologie. Je ředitelkou Centra podpory 
cizinců v polském městě Gdansk a koordinátorkou 
projektů zaměřených na integraci a proti diskriminaci.  
Centrum pracuje ve třech hlavních oblastech: přímé 
služby pro migranty (právní poradenství, informace, 
kurzy polštiny, atd.), jako komunitní centrum a jako 
partner radnice v rozvoji a zavádění integrační politiky 
cizinců. Tým s mezioborovým přesahem, který na 
politice pracuje, se skládá ze 150 osob zastupujících 
různé instituce a migrantské komunity a pracuje 
na 8 tématech (vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, 
násilí a diskriminace, sociální pomoc, integrace 
místních komunit a zaměstnávání). Marta Siciarek je 
spolukoordinátorkou tohoto procesu, který odstartoval 
v květnu 2015. Věří, že za inkluzi odpovídá majorita/
hostitelská komunita, která je povinna vytvořit 
začleňující, oboustranný rámec pro integraci a rovnost. 

MARTA SICIAREK

Ředitelka • Centrum podpory cizinců • 
Gdaňsk

Charlot Schans je socioložkou měst a programovou 
dramaturgyní v Pakhuis de Zwijger v Amsterodamu, 
platformě pro tvůrčí odvětví a sociální inovace v oblasti 
městského rozvoje. Je vedoucí projektu platformy 
New Europe – Cities in Transition, evropské sítě 
aktivních občanů a spolupracujících odborníků, 
kteří jsou zapojeni do posílení procesu transformace 
ve svých městech. Tato síť se rozvijí kolem online 
a offline výměny know-how a zkušeností mezi 
občanskými iniciativami napříč Evropou a oblastmi 
jejich institucionalizace, která se vrací k otázkám 
zabývajícím se obnovou demokracie: kdo vlastní 
město? Platforma propojuje tzv. ambasády měst 
(organizace zaštiťující tyto aktivity v příslušných 
městech) ve všech 28 hlavních městech Evropské 
unie. V rámci nizozemského předsednictví Rady 
Evropské unie v Amsterodamu propojil City Makers 
Summit tvůrce měst z celé Evropy, za účelem 
výměny odborných znalostí a zkušeností a za účelem 
představení programu tvůrců měst jako vstupního 
materiálu pro městskou agendu EU. Charlot je 
také spoluzakladatelkou asociace re:Kreators, sítě 
pro veřejné developery, kteří společnými veřejně 
prospěšnými projekty oživují a omlazují opomíjená 
místa, jako Holzmarkt (Berlín), Shuffle Festival 
(Londýn), Open Jazdow (Varšava), Make a Point 
(Bukurešť) a další.

CHARLOT SCHANS

Vedoucí projektu • New Europe – Cities 
in Transition • Pakhuis de Zwijger • 
Amsterdam
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Carl Weisbrod je předseda komise městského 
plánování New York City. Má více než 35 let 
zkušeností ve službách obyvatel New Yorku. Jako 
člen vedení města pod starostou de Blasiem je 
zodpovědný za strategii územního rozvoje na podporu 
poctivého, odolného, udržitelného a ekonomicky 
životaschopného města. Weisbrod je klíčovou osobností 
v implementaci programu „Housing New York“, 
starostovy iniciativy soustředící se na cenově dostupné 
bydlení. Byl zakládajícím členem a předsedou firmy 
pro hospodářský rozvoj New York City, kde byl 
zodpovědný za přeměnu několika dynamických a 
rychle se rozvíjejících čtvrtí. Weisbrod stál v čele snah 
o přeměnu Times Square na globální centrum turismu 
a zábavy, dohlížel také na development finanční 
čtvrti a její proměnu z oblasti, kde byl život omezen 
na pracovní dobu zaměstnanců, v prosperující čtvrť 
žijící 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Vedl úspěšný 
rozvoj Hudson Square a jeho proměnu v dynamické a 
multifunkční prostředí, přitahující kreativní odvětví a 
nabízející nové bydlení.

CARL WEISBROD 

Předseda • Městská plánovací 
komise • New York

W

TNarodila se v Istanbulu, a než se přestěhovala do 
Nizozemska, pracovala a studovala ve Spojených 
státech, Sýrii a Egyptě. Studovala architekturu a svůj 
rostoucí zájem a nadšení o města a hry ji vedl k získání 
doktorského titulu na Technické univerzitě v Delftu 
s názvem „Hraní jako metoda pro městský design”.
V roce 2008 založila Play the City, poradenskou 
firmu se sídlem v Amsterdamu a Istanbulu, která 
pomáhá vládám a dalším účastníkům na trhu účinně 
spolupracovat se zúčastněnými stranami. Metoda 
City Gaming, již vytvořila během svého doktorského 
výzkumu na Technické univerzitě v Delftu, byla 
aplikována v projektech po celém světě, mimo jiné 
v Istanbulu, Amsterdamu, Tiraně, Kapském městě 
a Bruselu. Díky své roli v Play the City má skvělý 
přehled o nejnovějším vývoji ve společnostech a 
v technologiích po celém světě. Přednáší na Technické 
univerzitě v Delftu, v Aleppu na Univerzitě pro vědy 
a umění, na Akademii architektury v Rotterdamu 
i Amsterdamu, na Obchodní škole v Kodani a na 
Technické univerzitě na Blízkém východě.

EKIM TAN

Zakladatelka, projektantka her • 
Play the City • Amsterdam

Adam Švejda jako vedoucí komunikace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy má na 
starosti seznamovat širokou veřejnost s městským 
plánováním a možnostmi jejího zapojení do tohoto 
procesu. Po absolvování mediálních studií na 
Univerzitě Karlově pracoval jako redakor magazínu 
HYPE a posléze spolupracoval s časopisem Respekt, 
kde se věnoval tématům ze života euroatlantických 
metropolí na začátku 21. století. Pracoval v Bombaji, 
New Yorku a Londýně pro mezinárodní produkční 
společnosti a po návratu do Čech připravoval mediální 
strategie a vizuální rebrandingy pro katedrálu sv. 
Víta, Arcibiskupství pražské nebo Českou komoru 
architektů. Je odborníkem na city branding a propagaci 
architektonických témat široké veřejnosti. Bývalý 
reprezentant na snowboardu žije se svou rodinou v 
Praze.

ADAM ŠVEJDA

Vedoucí • Kancelář komunikace a produkce 
• Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
• Praha

Š

Samu Szemerey je budapešťský architekt a urbanista, 
který se zabývá výzkumem designu. Jeho práce 
zkoumá vztah mezi současnou kulturou, dostupnými 
technologiemi a lidským prostředím. Je zakládajícím 
členem a kurátorem Maďarského centra současné 
architektury KÉK. Vyučuje, přednáší a publikuje 
doma i v zahraničí. Spolupracuje s městy, institucemi 
a soukromými klienty jako konzultant a stratég. Vede 
workshopy, výzkumné projekty a je kurátorem výstav 
a veřejných programů. Od roku 2014 také pracuje 
pro Design Terminal jako urbanistický poradce. Ve 
svém doktorandském výzkumu se zaměřuje na síťové 
technologie v městském prostoru.

SAMU SZEMEREY

Poradce • Design Terminal •
Budapešť



48 49

Biografie přednášejících v abecedním pořadí Biografie přednášejících v abecedním pořadí

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem 
Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem 
České republiky ve Spojeném království, v Izraeli 
a Spojených státech amerických. Vystudoval 
psychologii na Karlově univerzitě a McGill University 
v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve 
Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. 
V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý 
překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny 
více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, 
poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, 
od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury 
Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho 
Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf 
román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi 
Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal 
skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého 
prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a 
dalších jazycích v listopadu 2014. V listopadu 1989 
spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se 
stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal 
tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava 
Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře 
prezidenta. V letech 1996–2002 byl senátorem 
Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 
2001–2002 byl předsedou Občanské demokratické 
aliance. Je předsedou správní rady Aspen Institute 
Prague, členem programové rady konference Forum 
2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel 
Library Foundation.

MICHAEL ŽANTOVSKÝ

Výkonný ředitel • Knihovna 
Václava Havla • Praha

Ž

Valentyna Zotova je ředitelka architektonické kanceláře 
„Zotov&Co“ a Mezinárodního festivalu architektury 
CANactions v ukrajinském Kyjevě. Od roku 2014 
je Valentyna Zotova také prezidentkou dobročinné 
nadace „CANactions“, která vede školu CANactions 
School for Urban Studies – prezenční čtyřměsíční 
studium interdisciplinárních programů zaměřených na 
územní rozvoj měst.

VALENTYNA ZOTOVA

Ředitelka • CANactions
Kyjev

Z

Marcus Westbury je zakladatelem mnohokrát 
oceněných projektů Renew Newcastle (Obnovme 
Newcastle) a Renew Australia (Obnovme Austrálii), 
které pomohly rozjet více než dvě stě kreativních a 
komunitních projektů ve městě Newcastle v Novém 
Jižním Walesu a znovuotevřely více než sto prázdných 
nemovitostí napříč Austrálií. Marcus je původně 
urbanista, spisovatel, mediální tvůrce a festivalový 
ředitel a zakladatel a manažer vícero uměleckých 
událostí, komunitních projektů a sociálních podniků 
napříč Austrálií. Je autorem crowdfundingového 
bestseleru „Creating Cities“ (Niche Press, 2015; český 
překlad „Tvoření Měst“) a je autorem a moderátorem 
televizní série „Bespoke“ a „Not Quite Art“ 
(„Vyrobené na zakázku“ a „Ne tak úplně umění“) 
televize ABC Austrálie. V roce 2016 byl Marcus 
jmenován prvním výkonným ředitelem sociálního 
podniku Contemporary Arts Precincts Ltd, který 
vede rozvoj Collingwood Arts Precinct v Melbourne 
(Sdružení galerií v Melbourne). Marcus radí vládě a 
podnikům a ve velké míře přednáší a píše na národní 
i mezinárodní úrovni o kreativitě, kultuře a místě.

MARCUS WESTBURY

Zakladatel • Kreativní ředitel • 
Renew Newcastle • Melbourne
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PLÁNOVACÍ KOMISE 
KONFERENCE

Martin Barry, reSITE
Kasia Dorda, reSITE
Martina Macáková, IPR Praha
Osamu Okamura, reSITE
Adam Švejda, IPR Praha

TÝM

Martin Barry, zakladatel a předseda  
Kasia Dorda, konferenční koordinátorka
Lída Hasmanová, manažerka rozvoje
Zdeněk Lanc, ředitel vývoje digitálních médií
Anna Maikova, manažerka digitálních médií
Markéta Nováková, obchodní manažerka
Osamu Okamura, programový ředitel
Radka Ondráčková, ředitelka komunikace
Yulia Yakushova, kreativní ředitelka

resite.cz

facebook.com/reSITEfestival

@resite_

instagram.com/resite_

AV PRODUKCE

Yventech

PRODUKCE KONFERENCE

Victoria Production

GRAFICKÝ DESIGN  
Yulia Yakushova
Katarína Jančovičová

VIDEO PRODUKCE

Canal 180
Film & Roll

SPRÁVNÍ RADA

Martin Barry, předseda správní rady
Anna Jezkova, místopředsedkyně
Regina Loukotová 

ZAHRANIČNÍ SPRÁVNÍ RADA

Alexandros Washburn, Stevens Institute of 
Technology
Craig Dykers, Snohetta Architects
Adrian Benepe, Trust for Public Land
Cecil Balmond, Balmond Studio
Andrew S. Langsam, Pryor Cashman
Nigel Atkins, Sorbonna
Gilles Bérouard, Havas Worldwide
Mark Johnson, Civitas Inc. 
Michael Brown, Calgary Municipal Land 
Corporation
Barbara Wilks, W Architecture
David Chisholm, CMC Architects
Vít Máslo, CMC Architects
Greg Lindsay, Světové ekonomické fórum 
Alfredo Brillembourg, spoluzakladatel 
Urban Think Tank
Margaret Newman, řídící partner, ARUP

O organizaci

PODPORA KONFERENCE

Naším hlavním zájmem jsou plánovací strategie, 
které se zaměřují na veřejný prostor, nábřeží, 
městskou mobilitu a digitální technologie 
jako na prostředky modernizace metropole a 
přetváření měst v příjemná místa pro budoucí 
generaci chytře smýšlejících obyvatel. Současně 
usilujeme o větší transparentnost, otevřenost a 
kvalitu v plánovacích procesech měst střední a 
východní Evropy. V roce 2016 se ve větší míře 
budeme soustředit na rozšiřování mimo region v 
podobě kulturních projektů a poradenství napříč 
Evropou a na Blízkém východě. Organizujeme 
workshopy, designové soutěže, mezinárodní 
konference a veřejný festival s městkými hrami, 
filmy, cyklojízdami, diskusemi a intervencemi 
do veřejného prostoru. Naším cílem je podpora 
aktivit, které zapojují veřejnost do problému 
veřejného prostranství, a podpora inovativního 
vedení s cílem zanechat města v lepším stavu pro 
příští generaci. 

reSITE AGENDA

Penta Investments je středoveropská investiční 
skupina založená v roce 1994, specializující se 
na oblasti private equity a real estate na více 
než deseti trzích napříč Evropou. Z divize 
Real Estate se vyvinul silný developer na 
středoevropských trzích, který realizuje projekty 
vyznačující se nadprůměrnou architekturou a 
kvalitou postavených objektů. Cílem je budovat 
atraktivní a vyhledávané prostory na bydlení, práci 
a volnočasové aktivity.

reSITE je mezinárodní platforma pro spolupráci a sdílení idejí, které z měst dělají lepší místa pro život a 
udržují je konkurenceschopná. Ústředním tématem festivalu a konference reSITE je otázka, jak může 
současný kolaborativní design zlepšit život ve městech. Občanské sdružení reSITE bylo založeno v roce 
2011 stipendistou Fulbrightova programu Martinem Barry. Jsme nezisková organizace sídlící v Praze. 

KONTAKT

Voršilská 10, Praha 1, 110 00 
Praha, Česká republika
info@resite.cz

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, 
zřizovatelem je hlavní město Praha. Organizace 
v souladu se zřizovací listinou vykonává následující 
činnost: zajišťování koordinace a garantování 
souladu s koncepcemi a politikami hlavního města 
Prahy v oblasti strategického plánování a rozvoje, 
územního plánování a rozvoje, infrastruktury 
města, veřejného prostoru a infrastruktury 
prostorových informací; zpracování celoměstských 
strategických, koncepčních a analytických 
dokumentů a programů hlavního města Prahy 
(např. Strategický plán hl. m. Prahy) atd.

O organizaci
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