
Collaborative ideas
for a more livable City
21 —   27 května 2012

Praha, Česká rePublika



 Program Festivalu
  

resite a Culburb: Zahajovací večer

konference Culburb: ngo´s shaping cities, hlavní program
mezinárodní sympózium organizací, působících ve veřejném prostoru 
středoevropských měst. v rámci projektu Culburb, spolupořádá Centrum 
pro středoevropskou architekturu (CCea)

organizátoři sympózia si kladou otázku, jakou roli hrají dnešní nevládní 
a neziskové organizace při tvorbě městského prostoru. Jsou to nikým 
nevolené zájmové skupiny prosazující svojí představu o veřejném blahu, 
nebo představují lakmusový papírek míry demokracie ve společnosti? 
organizuje CCea ve spolupráci s dalšími středoevropskými 
organizacemi.

http://www.culburb.eu/program/shaping-cities-prague-/

Pon 21

0915   
NárodNí 
teChNiCká 
kNihovNa

1800   
Jazz doCk

0900   —   2030 
út 22

Prezentace projectu urbanaCt
První fáze multioborového studentského workshopu v rámci projektu ur-
banaCt se bude konat 22.-23.května, kdy účastníci workshopu navrhnout 
městskou intervenci na předem ohlášené místo na vltavské náplavce. 
intervence se bude následně fyzicky realizovat v následujících dnech 
24. a 25. května, aby se v sobotu 26. května mohla otevřít návštěvníkům 
náplavky a poskytla jim místo pro relaxaci a příjemně strávený den u řeky. 
výsledek bude prezentován v pavilonu rosy na piazettě Nové scény 
Národního divadla. instalace bude volně přístupná a vydrží na náplavce 
několik dní.
veřejné přednášky o městském prostředí urbanaCt projektu se konaly v 
březnu a dubnu na různých místech v Praze.
http://urbanact.cz/
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add website http://www.culburb.eu/program/shaping-cities-prague-/
http://urbanact.cz/
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konference Culburb: ngo´s shaping cities. Workshopy
3 pracovní skupiny s rozdílnými tématy: local act, Global act a Com-
munity act, závěrem dne prezentace s diskuzí. 3 pracovní skupiny s 
rozdílnými tématy: local act, Global act a Community act, závěrem dne 
prezentace s diskuzí.

0900   —   2100

0900   

stř 23
hUb

Čt 24
0800   —   1830

konference resite. Den 1
stáhnout kompletní program konference

0800   
veletržNí PaláC

Pá 25
0830   —   1830

konference resite. Den 2
stáhnout kompletní program konference

0830   
veletržNí PaláC

resite reCePCe
Uvítací projev primatora k festivalu resite.rezideNCe 

Primátora 
bohUslava svobody

1900   

Proslov k festivalu resite

urbanaCt workshop

1600   
veletržNí PaláC

0900   
arChiP

urbanaCt workshop0900   
arChiP

urbanaCt workshop0900   
arChiP
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rosy (balerína) na festivalu resite
významná veřejná událost na náplavce přitáhne tisíce návštěvníků a 
bude zastřešovat všechny festivalové akce. desítky nezávislých organizací 
představí řadu akcí pro veřejnost. Cílem je zpřístupnit architektonickou 
debatu veřejnosti, zapojit ji do veřejného prostoru a tím se přičinit o 
lepší vzájemné porozumění. hlavním úkolem je podpořit odpovědnost 
jednotlivců a ekologický vztah k nedostatečně využívanému pražskému 
nábřeží. 

1700   
NárodNí divadlo 
Piazzetta

http://resite.cz/images/schedule/conference-program.pdf
http://resite.cz/images/schedule/conference-program.pdf


Promítání filmů
“Urbanized” (2011), Gary hustwit. 
dokumentární snímek “Urbanized” (2011) Garyho hustwita dává 
nahlédnout do zákulisí městského plánování. ve filmu vystupují přední 
američtí  architekti, urbanisté, politici, stavitelé i myslitelé.
http://www.aerofilms.cz/filmy/193-Urbanized/

2100   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy
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so 26
0900   —   2300

Workshop naplavka
Nadace Partnerství spolupracuje s místními komunitami na rozvoji 
a zlepšení veřejného prostoru na obou březích vltavy. Workshop se 
uskuteční ve formě think-tanku o budoucnosti náplavky, analyzování 
problémů a 3d modelování náplavky. mezi tématy se objeví čerstvé po-
traviny, farmářské trhy a cyklistika.

0900   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

Farmářské trhy
občanské sdružení archetyp – pražská tržiště se připojí k festivalu resite, 
a kromě jednoho z nejoblíbenějších sobotních pražských trhů zorga-
nizuje i malé hudební představení. Jídlo a hudba na nábřeží – co si víc 
můžeme přát pro hezky strávenou sobotu? farmářské trhy budou kromě 
Náplavky k nalezení i poblíž dočasného pavilonu.

0900   
NárodNí divadlo
Piazzetta

městské hry i sPY
městské hry bude pořádat nápaditá a energická skupiny i sPy. obvyklé 
pražské panoptikum pro turisty rozhodně nečekejte. Cílem městských her 
je novým a poutavým způsobem zapojit lidi do života města.

celý den
CeNtrUm Prahy
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1400   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

major Design talk

1230   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

Platforma resite. Young Design talk # 1: úspěšné veřejné prostory 
jako nutnost kvalitního městského života
oslovili jsme mladou generaci českých a slovenských architektů k účasti 
na diskuzi o roli veřejných prostor v každodenním životě města. Jakou 
roli hraje ve městě veřejný prostor a jeho komunikace? diskuze je 
veřejná, vstup volný.

moderuje: katarína boháčová / 1x1 project / bratislava
ivana Pasečná / 2ka / bratislava
Petra havelská / architecture + Communication / londýn
Jiří koten / demoplan / Praha
michal volf / space factory / Praha

urbanaCt workshop0900   
arChiP

http://www.aerofilms.cz/filmy/193-Urbanized/
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celý den
CeNtrUm Prahy

městské hry i sPY
městské hry bude pořádat nápaditá a energická skupiny isPa. obvyklé 
pražské panoptikum pro turisty rozhodně nečekejte. Cílem městských 
her je novým a poutavým způsobem zapojit lidi do života města.

“urbanized” recepce2100   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

celý den

1900

CeNtrUm Prahy

kiNo světozor

Cyklistika v Praze!
Cyklistická projížďka, jejíž účastníci sami poznají kvalitu cyklostezek, které 
byly v Praze postavené. Cyklisté navíc zažijí obtížnost a někdy i nepohodlí 
spojené s jízdou na kole po Praze.

Projekce filmu “urbanized” s následnou diskuzí
dokumentární snímek “Urbanized” (2011) Garyho hustwita dává 
nahlédnout do zákulisí městského plánování. ve filmu vystupují přední 
američtí architekti, urbanisté, politici, stavitelé i myslitelé.

Následné diskuze se zúčastní alexandros e. Washburn, adam Gebrian, 
Craig dykers a další.
http://www.aerofilms.cz/filmy/193-Urbanized/

tbD  
CeNtrUm Prahy

namaluj své město!
Workshop kreslení v délce 1,5 hodiny na historickém náměstí, povede jej 
yulia yakušova a partner (bude upřesněno později). Účelem tohoto work-
shopu je novým způsobem zapojit lidi do veřejného prostoru a získat 
kladný vztah k městu – tím, že se jej naučíme kreslit. 

1600   
Nova sCéNa 
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla

hlavní řečník Craig Dykers 
resite ve spolupráci s Novou scénou Národního divadla uvede hlavního 
řečníka konference, Craiga dykerse. Jeho vystoupení, stejně jako online 
přenos v pavilonu rosy, je volně přístupný pro veřejnost. 
http://www.snoarc.no/
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http://www.aerofilms.cz/filmy/193-Urbanized/
http://www.snoarc.no/
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rozloučení s festivalem resite 
martin barry and další účastníci uzavřou slavnostně týdenní festival 
resite.

2200   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

art performance
tba

1900   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

Platforma resite - Young Design talk  2
Připojte se k týmu resite a Nové scéně Národího divadla a seznamte se 
se zajímavými projekty uměleckých instalací ve veřejném prostoru. Čeho 
mohou docílit? můžou způsobit nějakou změnu? diskuze zmapuje ak-
tuální trend humanizace a zkvalitňování původně opuštěných veřejných 
prostor. diskuze je veřejná, vstup volný.

1100   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy

ne 27
1000 - 2200

urbanaCt
Navštivte dočasnou instalaci realizovanou v rámi studentského projectu 
urbanaCt. s doprovodným vysvětlením organizátorů akce kateřiny 
vondrové, Cyrila Pavlů a marka Prokůpka. kromě instalace městské 
intervence na náplavce najdete bohatý doprovodný program, veřejné 
grilování, street-art workshop a další akce.

celý den
NaPlavka 

urbanaCt: finalní prezentace
akce s doprovodným vysvětlením organizátorů: kateřiny vondrové, 
Cyrila Pavlů a marka Prokůpka.

1000   
Piazzetta Nové sCéNy 
NárodNího divadla, 
PaviloN rosy
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Veletržní palác
dukelských hrdinů 47, 170 00 
Praha 7 - holešovice
Click here for map

arcHIp
veletržní palác
dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 
7 - holešovice
Click here for map

KInO sVetOzOr
vodičkova 41
110 00 Praha 1 - Nové město
Click here for map

Hub
drtinova 10 
150 00 Praha 5 - smíchov
Click here for map

MagIstrát 
mariánské nám. 2
110 01  Praha 1 - Nové město 
Click here for map

narOdní dIVadlO 
pIazzetta
Národní 223/2, 
110 01 Praha 1 - Nové město
Click here for mapnOVá scena

Národní 1393/4, 
110 01 Praha 1 - Nové město 
Click here for map

 místa konání  

nárOdní tecHnIcKá 
KnIHOVna
technická 6 / 2710 
160 80 Praha 6 - dejvice
Click here for map

Jazz dOcK
Janáčkovo nábřeží 2, 150 00 
Praha 5 - smíchov
Click here for map

resite.cz

http://maps.google.com/maps?q=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna,+Praha-Praha+6,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&hl=en&ie=UTF8&sll=50.102954,14.391301&sspn=0.012332,0.035491&oq=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1++knihovna&hq=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna,+Praha-Praha+6,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&t=m&z=14
http://maps.google.com/maps?q=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna,+Praha-Praha+6,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&hl=en&ie=UTF8&sll=50.102954,14.391301&sspn=0.012332,0.035491&oq=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1++knihovna&hq=N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna,+Praha-Praha+6,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&t=m&z=14
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urbanaCt
První workshop se bude konat 22-23 května, kdy studenti z této organizace 
vytvoří uměleckou instalaci ve veřejném prostoru na předem ohlášeném 
místě na vltavské náplavce. výsledek bude prezentován v pavilonu rosy 
na piazzettě Nové scény Národního divadla. 
veřejné přednášky sdružení urbanaCt se budou konat každý týden mezi 
22.březnem a 11.dubnem.
http://urbanact.cz/

tbD
tbd

auto*mat | velká cyklojízda
v dubnu a květnu bude resite spolupracovat se sdružením auto*mat na 
organizace hromadných cyklojízd s cílem zvýšit povědomí o cyklistice ve 
městě. Cyklojízdy se uskuteční ve dnech 17. dubna a 19. května.
http://www.cyklojizdy.cz/
 

22-25/05 

1900   

19/04
17/05
tbd

Festival street for art
festival o lidech a veřejném prostoru  na periferii Prahy je partnerem fes-
tivalu resite. 
http://jizak.info/streetforart/

tbD   

19-27/05

Praha
JižNí město
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http://urbanact.cz/
http://jizak.info/streetforart/
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Červen/
ČerveneC

letní škola bridging Prague
mezinárodní letní škola pořádaná školou arChiP v Praze Prague s atrak-
tivními tématy, které se týkají nábřeží. výsledky budou později veřejně 
vystavené na různých místech.

http://www.archip.eu/

tbD   
Praha 7, 
CzeCh rePUbliC
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