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PŘÁTELSKÉ
MĚSTO 2O19

Setkání všech, kteří hledají
inspiraci a energii pro další
rozvoj srdcí měst

ORGANIZÁTOŘI S PODPOROU

www.pratelskemesto.cz

Registrace na konferenci je možná prostřednictvím webových stránek www.pratelskemesto.cz, na kterých naleznete veškeré 

informace o akci i podmínky účasti. 

Vstupné zahrnuje celodenní odborný program, příspěvky a konferenční materiály, celodenní občerstvení vč. afterparty.

Máte dotaz k registraci či průběhu akce? Zavolejte nám na +420 222 749 841, nebo napište na 

info@BlueEvents.eu

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TĚMTO PARTNERŮM:

Online partner

Bronzoví partneři

Mediální partneři Organizátoři

REGISTRACE

CENY

MÍSTO KONÁNÍ

Chcete svoji značku spojit s touto unikátní akcí?
Kontaktujte nás na jiri.benes@blueevents.eu

VEŘEJNÁ SPRÁVA,
ČLENOVÉ SNMP

Zvýhodněné vstupné pro
pracovníky státní správy
a samosprávy, školství

a členy Sdružení Nového 
Města pražského.

Při účasti 2 a více účastníků
z jedné firmy je cena za
druhou a každou další

osobu 6 400 Kč (+DPH)

SKUPINOVÁEARLY BIRDS

Vstupné pro 1 účastníka činí
7 900 Kč (+DPH). 

Platba na účet musí být připsána
do 26. 7. 2019

ZÁKLADNÍ

Vstupné pro 1 účastníka činí
9 900 Kč (+DPH). 

6 400 Kč (+DPH)1 500 Kč (+DPH)

Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1 

SLEVY

Děkujeme za podporu



PROČ PŘÁTELSKÉ MĚSTO?
Všichni dnes hovoří o chytrých městech.
Být chytrý ale nestačí.

Aby se ve městě dobře žilo, musí být rozmanité 
– a to nejen prostorově, ale hlavně společensky, 
ekonomicky a ekologicky. Vstřícnost a přátel-
skost ke všem obyvatelům, návštěvníkům, 
podnikatelům či investorům je základním 
pilířem fungování města, o který bychom měli 
společně usilovat. 

Vedeni těmito úvahami jsme před 3 roky 
založili projekt výročních setkání všech, 
kterým leží rozvoj měst na srdci. Po předcho-
zích 2 úspěšných setkáních pořádáme další 
z nich, konferenci Přátelské město 2019. 

Věříme, že Vás její zaměření a program 
zaujmou. Těšíme se proto na shledanou!

Jan Adámek (Sdružení Nového Města pražského)
a Tomáš Krásný (Blue Events)

Kdy?
11. 9. 2019

Kde?
Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1

Pro koho?
Konference je primárně určena městským 
úředníkům a politikům, investorům 
a podnikatelům, ale též novinářům a veřejnosti.

Kdo?
Konferenci pořádají Blue Events ve spolupráci
se Sdružením Nového Města pražského.
Na programu spolupracovali experti
z Univerzity Karlovy, IPR, městské části
Praha 1 a Magistrátu hl. m. Prahy.

Více informací?
www.pratelskemesto.cz

10:30 - 11:00 Přestávka na kávu a čaj 

13:00 - 14:00 Pracovní oběd

08:30 - 09:00 Registrace účastníků

Pohled členů Sdružení Nového Města pražského
 Jan Adámek, předseda, Sdružení Nového Města pražského
Pohled městské části Praha 1
 Pavel Čižinský, starosta, Praha 1
Představení konceptu Srdce města 
 Luděk Sýkora, Centrum pro výzkum měst a regionů, Univerzita Karlova

 

PROGRAM (11. 9. 2019)

Moderace: Jan Adámek, předseda, Sdružení Nového Města pražského 

09:00 - 10:30 PROČ NAŠE MĚSTA POTŘEBUJÍ ZDRAVÁ SRDCE?A.

Moderace: Karel Doubek, člen výboru, Sdružení Nového Města pražského

11:00 - 13:00 NOVÁ ENERGIE PRO SRDCE MĚSTAB.

Vize přátelského města 
na příkladu náměstí, 

které je symbolem řady 
obecných problémů 

i možným vzorem řešení 
pro další centrální místa. 

Představení konceptu 
pro oživení centra Prahy 

a dalších našich měst.

Příklady aktivit, které 
výrazně oživily centrum 

Prahy a dalších měst
a dodaly jim energii

a impuls k dalšímu 
rozvoji.

Quick Wins – shrnutí nápadů z publika i přednášejících pro „Laboratoř Václavák“

Přehled tepajících srdíček v Praze a Brně – jak a proč (ne)fungují
 Rozálie Kašparová, architektka z kanceláře veřejného prostoru, Institut plánování
 a rozvoje hl. m. Prahy
 a Barbora Podhrázská, vedoucí kanceláře marketingu a zahraničních vztahů,
 Magistrát města Brna
Vídeňská Mariahilferstrasse jako příklad úspěšné revitalizace významné obchodní ulice
 Clarissa Knehs, oddělení tvorby veřejného prostoru, Stadt Wien
Iniciativou občanů k oživení centrálního náměstí 
 Veronika Hliničanová, projektová manažerka, Živé námestie Bratislava

Moderace: Rozálie Kašparová, architektka z kanceláře veřejného prostoru, Institut plánování
a rozvoje hl. m. Prahy

14:00 - 16:00 JAK DÁL?C.

16:00 - ... AFTERPARTY NA VÁCLAVÁKU

Interaktivní diskuse nad 
konkrétními náměty 

účastníků konference 
pro zlepšení stavu 

Václaváku jako testovací 
laboratoře i pro další 

centra měst. Představení 
nových koncepčních 
dokumentů k rozvoji 

hl. m. Prahy a diskuse 
k jejich implementaci.

Oživení veřejného prostoru - pouliční kultura, sousedské vztahy, spolky, kulturní čtvrť
 Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu,
 Hlavní město Praha
Jak dál ve výstavbě a územním rozvoji
 Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hlavní město Praha

„Laboratoř Václavák“ rok poté: Reflexe diskuse na konferenci Přátelské město 2018. Jaké změny
nastaly od minula, co se (ne)podařilo 
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