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•PRAHA INSPIRATIVNÍ – ZAHRANIČNÍ TRENDY, EXCELENCE

•PRAHA KOMUNITNÍ / KULTURA SPOJUJE – POSILOVÁNÍ VZTAHU 
K MÍSTU, KDE ŽIJI, LOKÁLNÍ PATRIOTISMUS, AUTENTICITA LOKALIT, SOUSEDSTVÍ

•PRAHA KONKURENCESCHOPNÁ / KREATIVITA JAKO 
ZDROJ – ROZVOJ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ

•PRAHA UVĚDOMĚLÁ / PRAHA VÍ, CO PODPORUJE –
ZNALOST PROSTŘEDÍ, EVALUACE FINANCOVANÝCH PROJEKTŮ

•SJEDNOCENÁ KULTURA – SPOLUPRÁCE, SDÍLENÁ VIZE, VÝZNAM A 
DOPADY KULTURY PRO SPOLEČNOST

STRATEGICKÉ OKRUHY
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PRAHA INSPIRATIVNÍ
VIZE
- PRAHA ZNÁ A PODPORUJE EXCELENTNÍ UMĚLECKÉ POČINY A NEBOJÍ SE KONCENTROVAT 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY DO VYBRANÝCH KULTURNÍCH PROJEKTŮ ZA UDRŽENÍ ŽÁNROVÉ 
RŮZNORODOSTI
- SLEDOVAT ZAHRANIČNÍ TRENDY V ROZVOJI KULTURY A CÍLIT NA ROLI EVROPSKÉHO 
TRENDSETTERA V KULTUŘE

CÍLE
---POJMENOVAT/DEFINOVAT VLAJKOVÉ LODĚ KULTURY, KTERÉ MAJÍ POTENCIÁL PŘITÁHNOUT 
ZAHRANIČNÍ PUBLIKUM A SPOLUUTVÁŘET ZNAČKU MĚSTA
---DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ZACÍLENÍ/KONCENTRACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V KULTUŘE 
ZA UDRŽENÍ ŽÁNROVÉ RŮZNORODOSTI
---KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA POSILUJÍ A BUDUJÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY NA POLI KULTURY 
A SLEDUJÍ ZAHRANIČNÍ TRENDY V PŘÍSLUŠNÝCH OBORECH
---ROZVÍJET A KULTIVOVAT CENTRUM MĚSTA NA KULTURNÍ ČTVRŤ DEMONSTRUJÍCÍ VÝZNAM 
A ROLI KULTURY VE MĚSTĚ



PRAHA INSPIRATIVNÍ



PRAHA KOMUNITNÍ / KULTURA SPOJUJE
VIZE
- LOKALITY ŽIJÍ KULTURNĚ-KOMUNITNÍM ŽIVOTEM A KULTURA A ÚČAST NA NÍ JE PŘÍSTUPNÁ ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI BEZ OHLEDU NA EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ STATUS, VĚK, ZDRAVOTNÍ STAV, NÁRODNOST...
- SNADNOST USPOŘÁDAT AKCI VE VEŘEJNÉM PROSTORU JE PATRNÁ SKRZE ŽIVOST JEDNOTLIVÝCH 
LOKALIT A ČTVRTÍ A SKRZE SPEKTRUM AKTÉRŮ, KTEŘÍ SE DO ORGANIZACE TĚCHTO AKCÍ POUŠTÍ
- PRAHA JE MOZAIKOU RŮZNORODOSTI JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍ A LOKALIT A AUTENTICITU A ŽIVOST 
LOKALIT AKTIVNĚ PODPORUJE
- ŠIROKÁ VEŘEJNOST VÍ, KAM SE OBRÁTIT, KDYŽ SE CHCE JAKKOLI ZAPOJIT DO ÚČASTI NA KULTUŘE 
A PRAHA AKTIVNĚ VYVOLÁVÁ ZÁJEM ANGAŽOVAT SE V KULTUŘE
- KULTURA POMÁHÁ FORMOVAT SOUDRŽNÉ KOMUNITY

CÍLE
---VYBUDOVAT SYSTÉM NEFINANČNÍ PODPORY
---RESPEKTOVAT AUTENTICITU JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍ A PEČOVAT O KULTURNĚ HLUCHÁ MÍSTA
---ZJEDNODUŠIT ROZŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU KULTUROU A ROZVÍJET JEJ KONCEPČNĚ 
(VČ. DIGITÁLNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU)



PRAHA KOMUNITNÍ / KULTURA SPOJUJE



PRAHA KONKURENCESCHOPNÁ
VIZE
- PRAHA JE KONKURENCESCHOPNÉ KREATIVNÍ MĚSTO, KTERÉ UMÍ VYUŽÍT ZDROJE, KTERÝMI DISPONUJE 
- ROZVOJ KKO JE ŘÍZEN NA ZÁKLADĚ PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÝCH DAT A DOBRÉ ZNALOSTI PROSTŘEDÍ
- PRAHA SPOLEČNĚ S UNIVERSITAMI A PODNIKATELSKÝM SEKTOREM SPOLUVYTVÁŘÍ PRO ČESKÉ 
KREATIVCE SROZUMITELNÝ FLEXIBILNÍ EKOSYSTÉM, UMOŽŇUJÍCÍ AKCELEROVAT NÁPADY A PODNIKATELSKÉ 
AKTIVITY
- STUDENTI UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL VĚDÍ, JAK USPĚT NA TRHU PRÁCE DÍKY 
FLEXIBILNÍMU VZDĚLÁVACÍMU SYSTÉMU

CÍLE
---NASTAVIT DATOVĚ PODLOŽENÝ SYSTÉM ROZVOJE KKO
---POSILOVAT A BUDOVAT VZTAHY NA POLI KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ (I SE ZAHRANIČNÍMI 
PARTNERY)
---PROVÁZAT STÁVAJÍCÍ NÁSTROJE PODPORY ROZVOJE KKO A DOPLNIT JE POTŘEBNÝMI NOVÝMI 
DO JEDNOHO SYSTÉMOVÉHO CELKU
---POSÍLIT FLEXIBILITU VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU A ZVÝŠIT KOMPETENCE ABSOLVENTŮ UMĚLECKÝCH 
OBORŮ V UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE



PRAHA KONKURENCESCHOPNÁ



PRAHA UVĚDOMĚLÁ
VIZE
- PRAHA UMÍ ZMĚŘIT DOPADY KULTURNÍCH PROJEKTŮ A PRÁCE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ
- PRAHA ZNÁ VELMI DOBŘE KULTURNÍ PROSTŘEDÍ A NABÍDKU A POLITICKÁ ROZHODNUTÍ 
V KULTUŘE JSOU STRATEGICKÁ A DATOVĚ PODLOŽENÁ

CÍLE
---UMĚT VYHODNOTIT DOPADY INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
---SYSTEMATICKY VYUŽÍVAT PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÁ DATA V KULTUŘE A O KULTUŘE
---KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA MAJÍ JASNĚ DEFINOVANOU STRATEGII, KTERÁ ODPOVÍDÁ 
JEJICH DLOUHODOBÉ ROLI I AKTUÁLNÍM TRENDŮM VE SPOLEČNOSTI
---ZŘIZOVATEL (KUC) JASNĚ DEFINUJE ROLI JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH KULTURNÍCH ORGANIZACÍ, 
KTERÁ DOBŘE ZAPADÁ DO MOZAIKY KULTURNÍ NABÍDKY
--NASTAVIT STABILNÍ, PŘEDVÍDATELNÝ, TRANSPARENTNÍ A HOSPODÁRNÝ SYSTÉM VEŘEJNÉ 
FINANČNÍ PODPORY



PRAHA UVĚDOMĚLÁ35Koncep!ní studie revitalizace terminálu "ern# Most |

1.3 Jaké problémy vnímáte 

na!dopravním terminálu "ern# Most? 

Co!konkrétn$!vás!trápí?

!ádn" z uveden"ch problém# vylo$en% nedominuje. V&ichni responden-
ti shodn% vnímají za problém zanedbanost údr$by terminálu (mno$ství 
t%chto odpov%dí se v$dy pohybuje mezi 'tvrtinou a$(t)etinou respon-
dent# bez ohledu na zvolen" *ltr). Dal&ími v"znamn"mi problémy jsou 
bezpe'nost, nedostate'n" komfort a(vybevení pro cestující, &patná 
orientace v prostoru, bariérovost. Z(uveden"ch faktor# lze konkrétn%ji 
vypíchnout stav mobiliá)e, chyb%jící pohodlnou a bezpe'nou 'ekárnu, 
stav zelen%, pr#van.

Bariérovost
Vnímání bariér je logicky vy&&í u v%kové kategorie 
65+, ale jako problém ji jmenují v&echny v%kové 
kategorie. P)es 1300 respondent# ji ozna'ilo 
za(problém, konkrétn% ji speci*kovalo 226.

• PATRA - vícero podla$í, chybí bezbariérové 
propojení

• V+TAH - zejména nedosta'ující kapacita 
v"tahu, &pína a absence bezberiérové 
alternativy p)i poru&e v"tahu

• BARIÉRY - obrubníky, zábradlí
• AUTOBUSOVÉ NÁDR. - zejm. chyb%jící 

p)echody pro chodce, p)eb"vající zábradlí 
a(obrubníky

• TUBUS - t%$ko dostupn"

Obsah konkrétních odpov!dí:

Bezpe%nost
Jednozna'ná p)evaha hlavního problému - 
p)ítomnost osob, které lze shrnout do kategorie 
„individua“.

• INDIVIDUA - lidé bez domova, $ebráci, 
narkomané, podnapilí atp. Stí$nosti na slovní 
napadení.

• SV,TLO - nedostate'né osv%tlení, temná místa
• ZÁKOUTÍ - temná zákoutí, 'lenit" nep)ehledn" 

prostor, slepá místa
• STAV A POVRCHY - strach ze stavu konstrukcí, 

klouzající a neudr$ované povrchy a schody, 
rozbité pochozí plochy

• POLICIE - není vid%t policie, tamní security 
nemá d#v%ru, $e n%co d%lá, není nijak vid%t

• KAMERY - slepá místa, kam nedosáhnou, nikdo 
je nesleduje

• STRACH - zejm. v noci, ale i p)es den – souvisí 
úzce s osazenstvem a zákoutími, 'asto 
sklo-ován v souvislosti s - 1. podla$ím

• JINÉ - bezpe'nost z hlediska dopravy, 
hospoda/kasíno

Vnímání zdroj& problém&

6._7. Jaké PROBLÉMY vnímáte na dopravním terminálu erný Most  o konkrétně vás trápí  
- dva tytéž rafy, které jeden ukazuje absolutní hodnoty (v popiskách) a druhý relativní (procenta) 

 

 
 
- všichni respondenti shodně vnímají za hlavní problém zanedbanost držbu (mezi čtvrtinou až třetinou respondentů bez 
ohledu na filtr) 
- bariérovost je lo icky vyšší u věkové kate orie 65+, ale je jako problém jmenována opět u všech kate oriích (podrobněji 
k bariérovosti u otázky  a 1 ) – tu bych i považovala za relevantnější (ptá se přímo na ni a odpovídají na ni ti, co je téma 
zajímá řeší jej) 
- co konkrétně si představit pod jednotlivými odpově mi: 
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Bezpe%nost

x BARIÉROVOST – tenhle raf nepovažuji za moc relevantní – odpověděl jen zlomek těch, kteří bariérovost označili 
za problém (přes 13  osob označilo za problém, pouze 226 specifikovalo co konkrétně) a nepodařilo se najít 
nějaký významnější spojovací štítek 

x nicméně použité štítky označují  PATRA (vícero podlaží, není bezbariérové, množství schodů, některé cesty 
bezbariérově nedostupné), V TA  (zejména nedostačující kapacita výtahu a špína – výtah jako , při jeho 
nefunkčnosti není alternativa), AR R  (obrubníky, zábradlí), AUTO US K (zejm. chybějící přechody pro chodce, 
přebývající zábradlí a obrubníky), TU US (těžko dostupný) 

 

 
x BE PE NOST – jednoznačná převaha hlavního problému – INDIVIDUA (konkrétně zejména lidé bez domova, 

žebráci, pochybné či podnapilé e istence, narkomané), není plně zanedbatelná frekvence respondentů, kteří byli 
slovně napadeni  další dva velmi frekventované problémy z hlediska bezpečnosti – SV T O (nedostatečné 
osvětlení, temná místa) a množství KOUT  (temná zákoutí, členitý nepřehledný prostor, slepá místa)  další 
kate orie  STAV A POVR  (strach ze stavu konstrukcí, klouzající a neudržované povrchy a schody, rozbité 
pochozí plochy), PO E (není vidět policie, tamní security nemá důvěru, že něco dělá, není nijak vidět), KAMER  
(slepá místa, kam nedosáhnou, nikdo je nesleduje), STRACH (zejm. v noci, ale i přes den – souvisí zce 
s osazenstvem a zákoutími, často sklo ován v souvislosti s -1. podlažím), N  (bezpečnost z hlediska dopravy, 
hospoda kasíno) 
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SJEDNOCENÁ KULTURA
VIZE
- JEDNOTNÁ A SEBEVĚDOMÁ KULTURNÍ OBEC SLOŽENÁ ZE VŠECH JEJÍCH SOUČÁSTÍ NAVZÁJEM 
SPOLUPRACUJE A NESE SDÍLENOU VIZI ROZVOJE KULTURY
- KULTURA A UMĚNÍ JSOU VE SPOLEČNOSTI VNÍMÁNY JAKO VEŘEJNÁ A NENAHRADITELNÁ INVESTICE 
DO ROZVOJE SPOLEČNOSTI POSILUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KOHEZI A OBECNĚ KVALITU ŽIVOTA A UTVÁŘEJÍCÍ 
HODNOTOVÝ RÁMEC SPOLEČNOSTI
- POD KULTUROU ROZUMÍ ŠIROKÁ VEŘEJNOST NEJEN UMĚNÍ, ALE I KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ 
A KOMUNITNÍ AKTIVITY
- KOLEM MĚSTSKÝCH KULTURNÍCH ORGANIZACÍ JSOU FUNGUJÍCÍ EKOSYSTÉMY SLOŽENÉ Z UMĚLCŮ, 
SPOLKŮ A ORGANIZACÍ, KTERÉ SPOLUUTVÁŘEJÍ OBSAH A JSOU OTEVŘENÉ KULTURNÍ PARTICIPACI

CÍLE
---VYTVÁŘET, PODPOROVAT A INICIOVAT AKTIVITY/NÁSTROJE/PROJEKTY VEDOUCÍ KE SPOLUPRÁCI 
V KULTUŘE NAPŘÍČ ŽÁNRY, OBORY, EKONOMICKO-PRÁVNÍ FORMOU, ÚROVNÍ SPRÁVY
---KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA JSOU PROSTUPNÉ A OTEVŘENÉ PARTICIPACI SE ŠIROKOU KULTURNÍ 
SCÉNOU A TVOŘÍ ZÁZEMÍ PRO TVORBU A SPOLUPRÁCI
---ROZVÍJET CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PUBLIKA ZEJMÉNA V RÁMCI POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY



SJEDNOCENÁ KULTURA



4/ PRŮŘEZOVÁ KRITÉRIA

_PŘÍSTUPNOST / DOSTUPNOST A OTEVŘENOST
_PILOTOVÁNÍ / TESTOVÁNÍ / ODVAHA K INOVACI
_DATOVĚ PODLOŽENÁ ROZHODNUTÍ / DIGITALIZACE
_KVALITA / PROGRESIVNOST / AMBICE A ODVAHA
_UDRŽITELNOST
_ROZMANITOST / DIVERZITA

16. 9. 2021, KONZULTACE ZNĚNÍ NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY
VIZIONÁŘSKÝ ČTVRTEK
Kreativní Praha, z.ú.
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CO DÁLE?

- 3. KONZULTACE KP22+ PRAKTICKÝ ČTVRTEK 23/9, OD 10HOD
- ZÁZNAM: YOUTUBE KREATIVNÍ PRAHY, 
REAKCE/OTÁZKY/PŘIPOMÍNKY NA PKF@KREATIVNIPRAHA.EU
DO 4/10
- WEB KREATIVNÍ PRAHA -> NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ 
POLITIKA HTTP://KREATIVNIPRAHA.EU/CS/KULTURNI-
POLITIKA-HMP-22
- VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 18/11, 17HOD

9. 9. 2021, KONZULTACE ZNĚNÍ NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY
METODICKÝ ČTVRTEK
Kreativní Praha, z.ú.

mailto:pkf@kreativnipraha.eu
http://kreativnipraha.eu/cs/kulturni-politika-hmp-22
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1. The experience of temporary localhood. To-
day, fewer and fewer want to be identified as tourists. 
Instead, new generations of travellers seek out expe-
riences that not only provide a photo opportunity, but 
also get their hands ‘dirty’ and immerse them in the 
destination. The travellers seek out a sense of local-
hood, looking to experience the true and authentic 
destination – that which makes a destination unique. 
With the increasing number of providers and busi-
nesses that tap into the sharing and collaborative 
business potential, travellers gain increasing access to 
the local travel experience.

2. Locals are the destination. Locals are not a nice 
little sideshow, but, rather, one of the major attrac-
tions of a destination. The Little Mermaid offers no 
emotional or personal connection to the destination, 
the locals do. The delivery of an authentic destina-
tion experience depends upon the support of locals, 
whereas the liveability and appeal of our destination 
- and thereby the advocacy of locals - depends on our 
ability to ensure a harmonious interaction between 
visitors and locals.

3. Branding is all about relations. Marketing no 
longer leads us to the brand: the relationships we 
have with other people do. Today, with the prolifera-
tion of social media, information is created by every-
one and available to everyone. Travellers look to peer 
recommendations from family, friends and their so-
cial circles – much like they always have, but today the 
scale of connectivity between people has taken on en-
tirely new dimensions, making recommendations and 
the conversations they entail much more important 

to destination branding than ever before. The destina-
tion no longer broadcasts a general brand message to 
many, but instead enables personal brand stories to 
be told through the right people to a broader circle of 
people.

4. From marketing to enabling. The role of the 
DMO is changing.  With the end of tourism, we also 
mark the end of marketing as we know it and a shift 
in the role of the DMO. As travellers are seeking out 
the experiences of temporary localhood, the official 
destination’s version of a destination is in many cases 
no longer the most sought after. Rather, the DMO’s 
role is shifting towards developing and spotlighting 
the right kind of experiences and engaging the right 
people at the right time to tell the right stories about 
the destination based on a shared strategic branding 
framework.

5. A traveller is all kinds of human. Always on-
line and connected with his or her social circles, to-
day’s travellers are flexible to change between differ-
ent models of travel and life. Differentiating between 
business and leisure, segmenting based solely on de-
mographics or geographics ignores the fifty shades 
of human that every traveller represents: the foodie 
business traveller, the millennial cruise passenger or 
the outdoorsy Chinese fashionista on a biking holi-
day. Today, communities develop across borders that 
share something other than nationality or generation. 
Instead, we need to see the Airbus 380 with 615 pas-
sengers as a large group of individuals or microseg-
ments, each with his or her own motivations, culture 
and way of relating to others.

8 ROAD SIGNS TO A 
NEW BEGINNING
Leading up to our conclusion that the End of Tourism is upon us, we have identified eight key movements that 
we believe point out the necessary direction towards a shift from tourism to a new era for the travel industry 
and visitor economy. These movements outline the big picture, not the actual steps ahead for our destination or 
organization. Yet this is where it starts – both the end of tourism and the new beginning for which we will need 
to adapt to ensure the competitiveness and appeal of our destination and organization. The biggest threat to the 
DMO today is not the end of tourism, but rather our resistance to change along with it.

PRŮŘEZOVÁ KRITÉRIA

STRATEGICKÉ OKRUHY
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This means we will

· Develop business intelligence to optimize 
community embracement of brand essence. 
We will deliver data insights on the sentiments 
of our visitors and the nature and quality of their 
engagement with the destination brand, includ-
ing the initiation of new partnerships to boost our 
strategic use of data from digital platforms to opti-
mize the reach of the conversation and communi-
ty embracement of the brand core stories.

· Enable partners to develop shareable mo-
ments. We will enable our partners to develop 
and promote relevant experiences that lead to 
positive experiences for our visitors and generate 
shareable moments within our strategic brand 
framework: a framework that works within our 

own arena and as part of the inspirational uni-
verse of our partners, locals and travellers alike.

· Lead and encourage a 365-days-a-year sto-
rytelling. We will add value to the conversation 
about our destination by creating an emotional 
connection to our brand through content. We will 
focus our efforts on developing, sharing and en-
couraging content that matters and strengthens 
the human connection to our brand.

· Enable the right people to share the right ex-
periences. We will work with the right people to 
reflect our brand core and lead more people along 
the path to purchase.

SHAREABILITY 
IS KING
With the proliferation of social media, information is now created by anyone and made available to everyone. 
Travellers look to peer recommendations from family, friends and their social circles – much like they always 
have, but today the scale of connectivity between people has taken on entirely new dimensions through digital 
social platforms, making word-of-mouth recommendations and the conversations they entail much more im-
portant to destination branding than ever before. Today, we as a DMO need to enable the relevant conversation 
through shareable destination moments and experiences, adding value through others to create a personal 
relationship with the brand essence – the localhood – of our destination.

This means we will not

· Insist on putting our logo or even our official 
mark on everything.

· Go big and generic, but targeted in our brand 
messaging and marketing.

· Engage in storytelling that does not match our 
strategic brand framework.

· Stay within our own arena or wait for others to 
join us there. Traffic is not a goal in itself: relevant 
conversation and engagement is.

We succeed when

· The story works! When people interact with the 
brand message and engage in the conversation 
about our destination, leading them to the path to 
purchase.

· Our partners succeed! When our partners are 
able to create value from our shared branding 
framework to gain more business, the entire des-
tination wins.
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OUR STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE
Key results of Wonderful Copenhagen’s 2016 Stakeholder Survey

Not just a promotional superstar!
Our stakeholders support a strengthened role for Wonderful Copenhagen in facilitating multi-
ple promoters and advocates of our shared destination.

Don’t leave us!
Our stakeholders are hesitant to see Wonderful Copenhagen in a purely enabling role. We need 
to clearly communicate our role in enabling and leading the conversation towards the path to 
purchase, demonstrating best practice and the results generated.

2017 ACTIVITIES
· Develop a 365-days-a-year brand strategy to share with partners and enable 
 the right people to share the right experiences.
· Deliver data insights to qualify the selection of the right people and the right 
 experiences to manifest our shared brand essence.
· Discontinue the existing City Break Network in order to refocus on enabling 
 partners to execute targeted marketing within our shared branding framework.

OUR TEAM’S PERSPECTIVE 
“I share personal content of local peculiarities, special spots of beauty and unknowns to 
promote Copenhagen through my Instagram followers.”  

(Thomas, Wonderful Copenhagen).

STRATEGICKÝ OKRUH

VIZE DANÉHO 
OKRUHU

jak poznáme, že se daří / INDIKÁTORY:

OPATŘENÍ

BUDEME: (vychází z cílů)

NEBUDEME: (vychází z cílů)





ČLENOVÉ PRACOVNÍCH SKUPIN
ART
OLGA ŠKOCHOVÁ BLÁHOVÁ, ONPLAN
JAKUB BAKULE, MK ČR
BOHUMIL NEKOLNÝ, AMU
DANIEL SOBOTKA, FOK
MARTINA HÁJKOVÁ, ASOCIACE 
PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL
ONDŘEJ STUPAL, NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
KAMILA MATĚJKOVÁ, MHMP
LUCIE TUŽOVÁ, MHMP

ECONOMY
Marcel Kraus, Hyb4City
Zdeňka Hubáček Kujová, KUMST
Lucie Pára, IPR Praha 
Michaela Kašpárek Mixová, H40
Petr Suška, Fraunhofer IAO
Tomáš Lapáček, PII
Marie Peksová, MK ČR
Lucie Tužová, MHMP

COMMUNITY 
Tomáš Řehák, Městská knihovna Praha
Marie Foltýnová, GHMP
Marie Kašparová, Za Trojku
Pavel Kappel, Praha 22 Uhříněves 
Adam Pajgrt, IPR Praha
Kamila Matějková, MHMP
Lucie Tužová, MHMP
Ondřej Horák, Kreativní Praha


