Osobnosti konference
„Stárnutí a veřejný prostor“
25. září 2017, Černínský palác (Loretánské náměstí 5, Praha 1)
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Marek Bělor
Jsem členem týmu Rozvoje Prahy, kde pomáhám Auto*Matu
prosazovat udržitelnou dopravní politiku, například se podílím na
zpracování návrhů a studií. Dlouhodobě spolupracuji na zkvalitnění
pražské veřejné hromadné dopravy, jakož i na zlepšování podmínek
pro pěší a cyklisty. Věnuji se též bezpečnosti silničního provozu
a opatřením směřujících ke snížení vlivu automobilové dopravy na
její okolí. Přeji si, aby se Praha stala jedním z nejlepších měst k životu.

Adam Gebrian - moderátor
Je český architekt, teoretik, propagátor a kritik architektury.
Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro
propagaci architektury a za tuto „neúnavnou publikační
a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování
povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul
„Architekt roku“. Na internetové televizi Stream.cz uvádí svůj
pořad Gebrian versus, ve kterém se zabývá hlavně architekturou ve veřejném prostoru a novými
stavbami placenými z veřejných zdrojů. V novějších dílech pořadu se zabývá také zahraničními
stavbami a projekty. Vyučuje na soukromé škole architektury ARCHIP a na Prague Institute.

Mgr. Jana Chudobová – město Olomouc
Statutární město Olomouc realizuje od roku 2001 aktivitu Bezbariérová Olomouc, jejímž cílem je
Olomouc přátelská a přístupná všem jejím obyvatelům a návštěvníkům, s významným zřetelem na
skupinu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Za dobu trvání projektu je podařilo vytvořit
12 bezbariérových tras, které spojují důležité cíle ve městě, realizovat nespočet rekonstrukcí, které
přinesly také bezbariérovou přístupnost pěších tras městem, zpřístupnit řadu veřejných budov,
vybudovat přístupnou městkou hromadnou dopravu, bezbariérové městské nájemní byty, vybudovat
dotační program na bezbariérové úpravy a podobně. Aktivity Bezbariérové Olomouce, přinášejí
benefity i skupině seniorů, pro které také město Olomouc zřizuje na svém území 20 klubů pro
seniory, pořádá kulturní a sportovní akce a vydává specializovaný časopis Olomoucky senior.
Bezbariérová Olomouc je realizována na odboru sociálních služeb a od roku 2008 jej řídí Jana
Chudobová.
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Ing. arch. Radek Janoušek
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Zkušenosti
z praxe získal v architektonických ateliérech, rozpočtářské firmě
a během pracovní stáže v Kodani. V posledních třech letech
pracuje jako projektový manažer v neziskové organizaci, která
se zasazuje o rozvoj měst a širší povědomí o významu
architektury a kvality životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje
problematice veřejného prostoru a urbanismu. Od roku 2016
působí jako člen stavební komise v Praze - Zbraslavi.

Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová
Je náměstkyní pro řízení sekce sociální a rodinné politiky na
Ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 2009-2012 působila jako
radní Středočeského kraje pro sociální oblast.

Mgr. Blanka Klimešová
Vystudovala Fakultu humanitní studií UK, obor obecná antropologie. Pro
organizaci Pražské matky začala pracovat v roce 2015 jako manažerka
projektu Chodci sobě, koordinuje aktivity projektu Bezpečné cesty do školy.
Specializuje se na chování účastníků v uličním prostoru z hlediska
antropologického

a

sociologicko-psychologického,

pocitové

vnímání

veřejného prostoru.

Tomáš Lapáček
Tomáš Lapáček je ředitelem sekce strategií a politik na Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dříve působil jako ředitel
divize překladů pro EU v PRESTO-Překladatelské centrum, s.r.o., byl
vedoucím v odboru evropských záležitostí Ministerstva životního
prostředí ČR, poradcem ministra životního prostředí pro prezentaci
Předsednictví ČR v EU a asistentem europoslance Josefa Zieleniece
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v Bruselu. Vystudoval obor International Relations and Foreign Affairs na University of Reading
a mezinárodní vztahy a politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

MgA. Jan Lorman
Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Působil jako herec
v Divadle za branou, jako asistent filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Po
absolvování Divadelní fakulty AMU (1974) nastoupil do Českého rozhlasu jako
režisér, kde zůstal do 1988, kdy se stal uměleckým ředitelem Divadla S. K.
Neumanna. V roce 1990 se vrátil do obnoveného Divadla za branou. V té době
už pracoval v občanském sdružení Život 90, které s přáteli založil v roce 1990.
V jeho prospěch se rozhodl pracovat na plný úvazek, a proto skončil v divadle
a od roku 1993 je ředitelem občanského sdružení, později ústavu Život 90.
Posledních 25 let působil jako prezident České rady humanitárních organizací, předseda Rady seniorů
Českého Helsinského výboru, viceprezident Evropského svazu seniorů (EURAG), člen Rady Age
Platform Europe, ředitel International Federation on Ageing. Je autorem řady originálních projektů,
kupříkladu Systému tísňové péče Areíon, Domu seniorů PORTUS. Za svou činnost obdržel Čestné
uznání Výboru dobré vůle O. Havlové, Cenu „Wings Award“ Americké obchodní komory, Cenu
Floccus Nadace České spořitelny.

prof. Ing. arch Karel Maier, CSc.
Karel Maier je absolventem ČVUT v Praze obor Architektura. Od roku 2001 je
profesorem v oboru urbanismus a územní plánování. Působí na Českém
vysokém učení technickém v Praze a na České zemědělské universitě. Je
zahraničním členem ARL (Akademie für Raumplanung und Landesforschung
Hannover) a národním zástupcem ČR v AESOP (Association of European
Schools of Planning). Ve své výzkumné činnosti se zabývá prostorovými
důsledky sociálních a ekonomických procesů a s tím souvisejícími možnostmi
managementu měst a regionů. Je autorem knihy Hospodaření a rozvoj českých měst, editorem knihy
Udržitelný rozvoj území, jako editor péčí České komory architektů vydal sborníky Urbanistická
čítanka, publikuje texty zabývající se revitalizací sídlišť, vztahem informačních technologií a územního
plánování atd.
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Mgr. Markéta Mottlová
Mgr. Markéta Mottlová vystudovala politologii na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, kde v současnosti pokračuje v doktorském programu.
Působí v neziskové organizaci Fórum 50 %, kde se mimo jiné věnuje gender
mainstreamingu ve městech a obcích. Zabývá se také tématem feminizace
chudoby. Tento rok prezentovala v OSN monitorovací zprávu české koalice
Social Watch k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph. D.
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. je socioložka, pracuje jako
výzkumnice na Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií
Masarykovy Univerzity. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí a sociální
gerontologii. Jejím hlavním výzkumným zájmem jsou populační stárnutí,
koncept

aktivního

stárnutí,

tématika

mezigeneračních

vztahů

a environmentální gerontologie. Aktuálně se věnuje tématu čtvrtého věku
a pokročilého stáří.

Ing. Vladimír František Mana
Ing. Vladimír Mana se narodil v roce 1965 a absolvoval Lesnickou fakultu
Vysoké školy zemědělské v Brně. Od roku 1999 pracoval na Správě CHKO Bílé
Karpaty v Luhačovicích. Od začátku roku 2001 byl jmenován do funkce
vedoucího střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Ostravě a později
byl jmenován provozním náměstkem AOPK ČR. V letech 2010 až 2013
spolupracoval s polským výzkumným ústavem v Katowicích na mezinárodním
projektu AIR SILESIA. Mezi roky 2003 až 2012 přednášel předměty Management
a ekonomika ochrany přírody a Politika životního prostředí na Ostravské univerzitě. Na Ministerstvu
vykonává funkci náměstka pro řízení sekce státní správy. Je ženatý a má dvě dcery.
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prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Jitka Rychtaříková je profesorkou na katedře Demografie a geodemografie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zejména
demografickou analýzou populačních trendů ve vyspělých zemích, včetně
sociálních

a

regionálních

aspektů.

Magisterské

studium

geografie

a francouzštiny ukončila v roce 1973, v roce 1982 získala titul CSc., v roce 1993
se stala docentkou a v roce 2005 byla jmenována profesorkou na Karlově
univerzitě. V roce 1976 rovněž získala diplom z obecné demografie na
Univerzitě Paříž I Sorbonna. V současné době přednáší na Karlově Univerzitě
a hostuje na Univerzitě Paříž I Sorbonna.

M Arch Marek Sivák
Architekt Marek Sivák se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru
a participaci obyvatel na rozvoji města. V Plzni stál u zrodu komunitního
programu Pěstuj prostor, který původně vytvořil v rámci týmu společnosti
Plzeň 2015, o.p.s. V roce 2014 založil se svými kolegy samostatný spolek
Pěstuj prostor, z. s., který od té doby úspěšně zajišťuje projekty jako
Otevřená výzva Pěstuj prostor, Městská plovárna Plzeň, Plzeňský
architektonický manuál, Den architektury Plzeň, přednáškové cykly nebo
architektonické vycházky. Zároveň spolupracuje s plzeňskými městskými
obvody na participačních proměnách veřejných prostranství – Jiráskova náměstí, sídlištního
vnitrobloku Krašovská nebo vnitrobloku na Borech. Marek Sivák studoval na Fakultě architektury
ČVUT, Technische Universiteit Eindhoven (NL) a University of Edinburgh (GB), projektoval v řadě
ateliérů i jako architekt na volné noze.

Ing. arch. Ondřej Šefců
Ondřej Šefců ( *1958), absolvoval fakultu architektury ČVUT Praha, od roku
1983 (dosud) působí jako památkář v Národním památkovém ústavu (dříve
Státní ústav památkové péče). Pracoval na regeneraci městských památkových
rezervací a na obnově řady významných památek. Od roku 1996 je členem
Společnosti pro technologie obnovy památek, kde pořádá odborné semináře.
Věnuje se přednáškové činnosti, publikuje odborné i popularizační články,
zabývá se kresbou památek a městskou vedutou.
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prof. Ing. arch. Irena Šestáková
Architektka a pedagožka na Fakultě architektury ČVUT v Praze,
dlouhodobě se věnuje problematice přístupnosti prostředí
a sociálního začlenění osob se specifickými potřebami. Tuto
problematiku nejen přednáší, ale také společně se svými
doktorandy dále tematicky rozšiřuje v rámci výzkumné činnosti.

Ing. arch Jan Tomandl
Doktorand a výzkumný pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku
2012 se věnuje v Pražské organizaci vozíčkářů konzultační činnosti v oblasti
odstraňování bariér v architektuře, dopravě a veřejném prostoru. Člen komise
Rady hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou a komise
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro oblast bariér.

Ing. Roman Vodný, Ph.D.
Ing. Roman Vodný, Ph. D. je ředitelem odboru územního plánování Ministerstva
pro místní rozvoj. Před svým působením na Ministerstvu pro místní rozvoj se
věnoval zpracovávání územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích
podkladů. Vystudoval obor Inženýrství životního prostředí na Českém vysokém
učení technickém v Praze.

PhDr. Helena Volechová
PhDr. Helena Volechová , ředitelka Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5 p.o. Od roku 1992 pracuji v sociální oblasti. V roce
1992 jsem nastoupila na Úřad Městské části Praha 5, odbor sociální,
kde jsem se věnovala sociální práci na úseku sociálně právní ochrany
dětí a sociální péče. Vykonávala jsem funkci kurátora pro děti a mládež,
protidrogového koordinátora a koordinátora prevence kriminality,
vedoucího oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany
dětí a vedoucího odboru sociální problematiky a prevence kriminality. Od roku 2014 pracuji
v sociálních službách jako ředitelka Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p.o., které
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provozuje pečovatelskou službu, střediska osobní hygieny,

dům s pečovatelskou službou,

odlehčovací pobytové zařízení, jesle, komunitní centra a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

József Veress Ph.D.
Jozsef Veress pochází z Maďarska. Má MSc. ze studia mezinárodních vztahů
v Moskvě a PhD. ze studia organizace a managemenu v Helsinkách.
V minulosti byl diplomatem pro maďarské ministerstvo zahraničních věcí
(1984 – 1992), náměstkem maďarského premiéra (1994 – 1998). Později
pracoval jako konzultant pro soukromé společnosti i místní samosprávy
v oblasti rozvojových projektů. Tyto zkušenosti zúročil v dalších letech jako
hlavní vedoucí při tvorbě a vyjednávání o Národním rozvojovém plánu pro
Maďarsko – dokumentu, který rozděluje strukturální fondy EU. V letech
2004 – 2006 byl státním tajemníkem pro EU a rozvojové politiky a v letech 2006-2010 poslancem
maďarského parlamentu. Od roku 2006 je take výzkumníkem a přednášejícím na různých
univerzitách a výzkumných pracovištích v Maďarsku a Finsku.

Mgr. Petr Wija, Ph. D.
Petr Wija je odborný analytik a konzultant v oblasti sociální politiky, zdravotnictví a dlouhodobé péče.
V minulosti pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ústavu
zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstvu zdravotnictví.
Spolupracoval také s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé
péče FHS UK, Diakonií ČCE, GAC spol. s r. o. nebo Institutem plánování a
rozvoje hl. m. Prahy na projektech v oblasti sociální politiky,
strategického plánování a komunitních integrovaných služeb. V lednu
2017 založil Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s.

Ing. arch. Tomáš Vích
Architekt a urbanista v programu Praha město pro život, Centrum pro
podporu občanů, CEPO, spolku Arnika. Člen stavovského soudu České
komory architektů a správní rady Společnosti Petra Parléře, zakladatel
skupiny Revue Beau! a organizátor Lidové školy urbanismu v Galerii
Jaroslava Fragnera spolku PragueWatch. Od roku 1992 vede vlastní
architektonický atelier AAVÍCH.Od roku 2006 publikuje kritické
a osvětové texty na téma revitalizace města a architektura.

Stránka 8 z 8

