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Konference Městské parky 2015 / program   

 
kdy   12. únor 2015 
 

kde Národní technická knihovna – Ballingův sál 
Praha 6, Technická 6, vstup NTK4 (viz přiložená mapka) 

 

pořádá  Nadace Proměny 
 

pro koho pro zástupce měst a místních samospráv, architekty  
a všechny zájemce o téma veřejného prostoru a městských parků 

 
program  dopolední část 
 
09:00 – 09:30  Prezence účastníků 
 
09:30 – 09:45  Přivítání a seznámení s programem konference 

Konferenci moderuje MgA. Martin Vasquez, Ph.D. 
 

09:45 – 10:05   Představení Nadace Proměny a programu Parky 
   Prezentující: Mgr. Jitka Přerovská, Nadace Proměny 
 
10:05 – 10:30 Grantová výzva 2014 a průběh grantového projektu 
 Prezentující: Ing. Karla Kupilíková, Nadace Proměny 

 
10:30 – 10:55 Jak začít s projektem a veřejností? Inspirujte se: Promenypromesta.cz 

Prezentující: Bc. Jolana Říhová, Nadace Proměny 
 
10:55 – 11:15  Přestávka na kávu 
 
11:15 – 11:50 Proměny veřejného prostoru a městských parků 

Prezentující: Dipl. Ing. Vladimír Sitta 
 
11:50 – 12:30 Jak na participaci? Role veřejnosti a architekta.  

Faktory úspěchu zapojování veřejnosti. 
Prezentující: Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. 

 
12:30 – 13:30   Přestávka na oběd (účastníci si zajišťují samostatně) 
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program  odpolední část 
 
13:30 – 14:00 Lesopark V Zátiší, Vodňany / Jak realizovat projekt společně s místní 

komunitou a odborníky 
Prezentující: Mgr. Pavel Janšta, Vodňany žijou, o.s. 

 
14:00 – 14:15 Park na ostrově Santos, Sušice / Zkušenosti z proměny 

Prezentující: Ing. Věra Marešová a Lenka Jandová, MÚ Sušice 
 

14:15 – 14:35 Park na ostrově Santos, Sušice / Metodické aspekty obnovy parku jako 
nejhodnotnějšího objektu krajinářské architektury 
Prezentující: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 
 

14:35 – 14:50  Přestávka na kávu 
 
14:50 – 15:20 Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl / Místní iniciativa a modelový příklad 

úvodního zapojení veřejnosti 
Prezentující: Mgr. Marcela Boštíková, Litomyšl; Bc. Jolana Říhová, Nadace 
Proměny 

 
15:20 – 15:40  Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl / Architektonické řešení obnovy 

Prezentující: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei 
 
15:40 – 16:00  Diskuse 
   Diskusi moderuje MgA. Martin Vasquez, Ph.D. 
 

16:00   Závěr 
 
Pokyny pro účastníky 
• Podmínkou účasti na akci je vaše přihlášení potvrzené nadací, úhrada poplatku předem a prezence na místě. 
• Dostavte se včas na prezenci s ohledem na velký počet účastníků konference!  
• Prezence bude probíhat v předsálí Ballingova sálu od 9:00 hodin. 
• K Ballingovu sálu se dostanete nejrychleji vchodem NTK č. 4 od ul. Studentská (viz přiložená mapka).  
• Při prezenci obdržíte nadační špendlík. Prosíme, noste ho viditelně při sobě. 
• Během konference bude zajištěno malé občerstvení o přestávkách. Oběd si účastníci zajišťují samostatně – využít 

můžete restaurace v nebližším okolí Národní technické knihovny (viz přiložená mapka). 
• Účastníkům doporučujeme pro přepravu na konferenci využít hromadnou dopravu. Parkovací místa nejsou 

zajištěna. Účastníci, kteří pojedou na konferenci autem, mohou využít placené podzemní parkoviště pod budovou 
Národní technické knihovny, Technická 6. Volná místa na parkovišti není možné garantovat. Kontakt na 
provozovatele garáží: www.garazedejvice.cz  

• Nadace Proměny si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení 
konference. V případě změn dostane účastník možnost zúčastnit se konference v náhradním termínu nebo mu 
bude vrácen poplatek. 

• Aktuální informace: www.nadace-promeny.cz  

 

https://docs.google.com/forms/d/1iXth1PpaaYKIAuEuZFNVxosyShZpR-vH11PLm9_eieo/viewform?c=0&w=1
http://www.garazedejvice.cz/
http://www.nadace-promeny.cz/
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Mapa: Národní technická knihovna a okolí 
 

 
zdroj: www.mapy.cz a www.maps.google.cz 
 
Vysvětlivky: 
1 / zastávka Dejvická – metro A 
2 / Národní technická knihovna, Technická 6 
3 / Menza Masarykova kolej, Thákurova 1 
4 / Restaurant Cesta časem, Na Kocínce 3 
5 / Menza Studentský dům, Bílá 6 
6 / Technická menza, Jugoslávských partyzánů 3 
7 / Pizzeria Grosseto, Jugoslávských partyzánů 8 
8 / Bageterie Boulevard, Vítězné náměstí 14 
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