
Konference Bez-moci: místopis vyloučení a přehlížení 
nahlíží město jako živý organismus, jehož součástí jsou 
i místa vyloučená, zapomenutá, přehlížená, nedefino-
vatelný terén i místa nové divočiny, včetně obdobně 
vyloučených obyvatel  a sociálních skupin. 

Celodenní setkání zahrnuje teoretické přednášky z růz-
ných oborů, prezentace umělců i ukázky projektů, jež 
jsou s bezdomovectvím přímo spojeny. Sledujeme, 
jak ve městech vznikají místa vhodná pro nelegál-
ní osídlení, jaké příčiny vedou k životu na ulici, jak  lze 
v městské divočině přežít, jak se s touto složitou so-
ciální otázkou vyrovnávají městské instituce a  jak ji 
chtějí řešit nebo už řeší. Stejně tak je podstatné uká-
zat, jak na bezdomovectví reaguje současné umění, 
zejména to, jež doslova prorůstá veřejným prostorem  
a jemuž jsou blízká sociální témata–hranice mezi umělec-
kou praxí a novou divočinou se tak leckdy může ztrácet 
a umělecká tvorba se stává nedílnou součástí života 
bezdomovců. 

Konference Bez-moci: místopis vyloučení a přehlížení 
je prostorem pro setkání odborníků v oblastech, kte-
ré bezdomovectví sledují v nejrůznějších disciplínách: 
urbanismus, architektura, sociologie, výtvarné umění, 
politika, antropologie, současná archeologie, biologie, 
geobotanika a další.

Konference je veřejná. Vstupné 150 Kč.
Vstupenku je možné rezervovat zde:
https://cutt.ly/bezmoci

Výtěžek ze vstupného bude částečně věnován orga-
nizacím na podporu řešení problému bezdomovectví.

Občerstvení pro konferenci zajišťují Kuchařky bez do-
mova.

Jednotlivé výstupy konference jsou dokumentovány
a posléze budou vydány v tematickém sborníku.

Projekt se koná pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, Akademie výtvarných umění v Praze a Mgr. Hany 
Třeštíkové, zastupitelky Magistrátu hlavníhoměsta Prahy. 
Partnery projektu jsou Muzeum hlavního města Prahy, 
Akademie výtvarných umění v Praze a Magistrát hlav-
ního města Prahy. 

Muzeum hlavního města Prahy, hlavní budova
Na Poříčí 52/1554, 180 00 Praha 8
www.muzeumprahy.cz

projekt Dýmová hora
www.dymovahora.cz
FB: @dymovahora

https://cutt.ly/bezmoci
http://www.muzeumprahy.cz 
http://www.dymovahora.cz


hu amerického ekonoma Michaela Hudsona .. .and Forgive Them Their 
Debts (…a odpusť jim jejich dluhy), která je věnována historii dluhů 
jejich odpouštění.

13:45
Krize bydlení nebo krize kapitalismu?

Apolena Rychlíková

MgA. Apolena Rychlíková (*1989) je česká režisérka dokumentárních 
filmů, novinářka, redaktorka zpravodajského webu A2larm. Ve své 
tvorbě se věnuje sociálním otázkám, nerovnosti, ekologii, bydlení, péči 
nebo principům vyloučení. Ve svém příspěvku se soustředí na globální 
rozměr krize bydlení. Složitá situace dnes prostupuje i do středních 
a vyšších vrstev, a proto získává přízvisko „krize“. Chudí nebo sociálně 
vyloučení měli s bydlením ale problém vždy. Jaká je situace u nás, jaké 
má spojitosti s globální politikou, proč na bydlení nahlížíme jako na 
investici a komoditu a dá se to vůbec změnit? Volné úvahy o tom, co 
všechno znamená domov, kdo nám ho může vzít a jestli se v dnešní 
době dá vůbec uhájit.

14:00 
Jako doma

Lenka Vrbová, Zuzana Kříčková

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012  
a zabývá se ženským bezdomovectvím. Snahou 
je vytvořit společnost, v níž má každý možnost 
důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové 
nerovnosti. Jedním ze dvou hlavních projektů, 
kterým se věnují, jsou Kuchařky bez domova a je-
jich Jídelna. Druhým je komunitní centrum pro 
ženy a trans osoby bez domova. Cílem projektu je 
poskytnout ženám a trans lidem v sociální nouzi 

přístup k adekvátním službám, které reflektují jejich specifické potřeby. 
Pilířem je participativní přístup a peer práce.

Debata: 14:15–14:45
Pauza 15 min.

III. ČÁST
ŽIVOT BEZ DOMOVA

15:00–15:45

Řízená debata o životě bez domova, j iž povede streetworker  
a sociální kurátor Pavel Pěnkava. Účast přislíbili jeho klienti.

PhDr. Pavel Pěnkava (*1971) působí od roku 1994 
jako sociální kurátor, tj. poskytuje pomoc lidem, 
kteří se ocitli na ulici, pomáhá mládeži, která opouští 
zařízení pro mladé, stejně jako těm, kteří se vracejí 
z výkonu trestu zpět do samostatného života. Pěn-
kava vystřídal mnoho institucí, kde působil v roli 
lektora odborného vzdělávání sociálních pracov-
níků. V současné době je odborným asistentem 
na Katedře Pastorační a sociální práce FFUK.

Pauza 15 min.

IV. ČÁST
ESTETIKA ŽIVOTA NE-MÍST

16:00–18:00

16:00
Estetika, moc a bezmoc prekérních míst

Petr Gibas

Petr Gibas, MSc., Ph.D. (*1982) vystudoval geografii 
města na University College London, doktorát 
z antropologie získal na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje v Socio-
logickém ústavu AV ČR, kde se zabývá otázkami 
domova a jeho vztahu k bydlení. Zajímá jej také 
studium materiální kultury domova, problematika 
mimo-lidského ve společenských vědách, fenome-
nologická geografie a v neposlední řadě město, jeho 

plánování a vyjednávání městských prostor, zejména těch spojených 
s prožitkem domáckosti. Věnuje se proto výzkumu zahrádkových osad, 
spolupracoval na výzkumu bezdomovectví (v Praze a Plzni) a v sou-
časnosti vede výzkumný projekt zaměřený na kutilství a svépomoc. 

16:20
Město naruby:

optikou inverzního urbanismu 
Radan Haluzík

Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D. (*1969) vystu-
doval biologii a ekologii v Praze a sociální vědy  
v Praze, Stanfordu a na britské University Co-
llege London. Jako sociální antropolog se zabý-
vá vztahem politiky a estetiky, sociálním životem 
věcí a palčivými problémy současného světa. 
Jeho  mnohaletý terénní výzkum postkomuni-
stických etnických konfliktů v bývalé Jugoslá-
vii a na Kavkazu vyústil v knihu Proč jdou chla-

pi do války. Jeho další dlouhodobý projekt Velký dům – velký sen: 
vily bohatých chudých jako zpředmětnění tenzí globalizovaného 
světa se zabývá otázkou překotných sociálních a kulturních změn  
v globálním měřítku. V Centru pro teoretická studia UK a AV ČR, kde pra-
cuje, vedl dlouhodobý transdisciplinární projekt Město naruby: vágní 
terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, z nějž již brzy vyjde v nakla-
datelství Academia rozsáhlá knižní kolektivní monografie. 

16:40
Nemísta městského i virtuálního prostoru

Martin Netočný

Martin Netočný (*1995) je dokumentarista a vi-
zuální umělec mapující svébytné aspekty české 
společnosti, které stojí na hraně zániku či totál-
ní transformace. Indexy popsaného vyhledává  
v městském prostoru, postindustriální krajině či 
v percepci dějin. Volně se přitom pohybuje mezi 
filmem, fotografií, instalací a knižním objektem.

17:00
Co zmůže umění
Tomáš Pospiszyl

Doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. (*1967) se jako 
kurátor, badatel a publicista zabývá uměním 20. 
a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií 
teoretických textů, přes monografie až po studie 
na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Je ve-
doucím Katedry teorie a dějin umění Akademie 
výtvarných umění v Praze. 

PROGRAM

10:00
Oficiální zahájení konference

Epos 257
PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy

I. ČÁST
10:00–12:20

DEFINICE BEZDOMOVECTVÍ

10:15
Chudoba bez přístřeší v Praze 

19. a 1. poloviny 20. století
Jana Viktorínová 

Mgr. Jana Viktorínová (*1974) je kurátorkou Muzea 
hlavního města Prahy, autorkou výstavy Chudá 
Praha, garantkou Regionálního pracoviště pro 
péči o tradiční lidovou kulturu v Praze. Zabývá se 
urbánní etnologií.

10:35
Nová divočina jako nový domov

Jiří Sádlo

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (*1958) je biolog, pracu-
je v oddělení ekologie invazí Botanického ústa-
vu AV ČR v Průhonicích. Zabývá se holocenní 
historií a současným vývojem krajiny včetně 
hraničních témat mezi humanitní a přírodo-
vědnou sférou, jako je postkulturní krajina, ne-
přírodní biotopy a vágní prostor. Spolupracuje  

v praktických projektech zaměřených na obnovu krajiny po těžbě 
a na urbanismus.

10:55
Bezdomovectví zjevné versus skryté 

Jakub Marek

Bc. et Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (*1981) je absolventem 
Husitské teologické fakulty.  Jako terénní pracovník 
a metodik se účastnil dvou tříletých výzkumů a za-
býval se životním stylem a příčinami bezdomovectví 
mladých lidí bez domova. Je autorem několika pu-
blikací a odborných článků a vyučuje sociální práci  
s bezdomovci na HTF CUNI. Koordinuje iniciativu 
Bezdomovci, lidé jako my, která letos organizuje 

Noc venku v Praze.

11:15 
Ani subjektivní, ani objektivní:

Politickoekonomické příčiny bezdomovectví 
Petr Vašát

Mgr. Petr Vašát Ph.D. (*1984) je sociální antropo-
log zabývající se urbánními studii. Pracuje jako 
výzkumný pracovník v Sociologickém ústavu 
AV ČR. Je držitelem Fulbright-Masarykova sti-
pendia, působil na Katedře sociologie Kolum-
bijské univerzity v New Yorku, jako výzkumník 
pracoval na Katedře sociologie Univerzity Ro-
sario v Bogotě. Absolvoval řadu krátkodobých 

badatelských pobytů na různých evropských univerzitách (např. 
Durham University či University of Kent). Zabývá se komparativ-
ním studiem architektury a veřejného prostoru, bezdomovectvím  
v post-socialistickém městě a soustředí se mimo jiné i na časové, 
prostorové a sociální sféry kultury ulic. 

11:35
Tohle jsou tváře vašich sousedů

Toy Box

Toy Box je ilustrátorka, autorka komiksů a malíř-
ka, která vychází z graffiti. Zajímá se o současná 
sociální témata a ráda pracuje na ulici. Vytvo-
řila mimo jiné i sérii portrétů lidí bez domova  
s názvem Tohle jsou tváře vašich sousedů, lidí, 
kteří žijí v okolí chátrajícího paláce Svět v Libni.

Debata: 11:55–12:20
Pauza na oběd 40 min.

II. ČÁST
ZTRÁTA DOMOVA

13:00–14:45

13:00
Proč lidem v exekuci nepomůže

finanční gramotnost
Saša Uhlová

Mgr. Saša Uhlová (*1977) je česká novinářka, vy-
studovala romistiku, učila na střední škole. Sedm 
let pracovala jako redaktorka internetového De-
níku Referendum, nyní působí jako redaktorka 
zpravodajského webu A2larm. Věnuje se sociálním 
tématům.

13:15
Mapa exekucí

Radek Hábl

Ing. Radek Hábl (*1979) je absolventem VŠE  
v Praze, v roce 2014 se po více než 11 letech  
v soukromém sektoru přesunul do neziskové 
a veřejné sféry, kde se začal věnovat proble-
matice předluženosti českých domácností .  
V roce 2016 odstartoval projekt Mapa exe-
k u c í  (w w w . m a p a exe k u c i . c z)  n á s l e d o v a -
ný projektem Mapa bankrotů (w w w.mapa-

bankrotu.cz).  Založil Institut prevence a řešení předlužení a na 
systémových řešeních v oblasti exekucí a insolvencí spolupracuje  
i na půdě Úřadu vlády v rámci Agentury pro sociální začleňování.

13:30
... and Forgive Them Their Debts

Matěj Schneider

Matěj Schneider (*1988) je publicista, pravidelně 
spolupracuje s médii, jako jsou A2larm, Aktuálně, 
Český rozhlas Plus, Voxpot, Radio Wave a Finmag. 
Zaměřuje se především na americkou politiku 
a technologie. V rámci konference představí kni-

17:20
Ve stínu on-line vegetace

Jan Albert Šturma

Jan Albert Šturma (*1981) je geobotanik, zakladatel 
volného uskupení Křovináři. Věnuje se krajinné 
ekologii a ekologii rostlinných společenstev–v geo-
grafickém  a historickém kontextu velkých měst.

Pauza 15 min.

V. ČÁST
JAK ŘEŠIT BEZDOMOVECTVÍ

17:55–20:00

17:55–18:25
Dočasná útočiště

Epos 257

Autor rozsáhlého projektu Dýmová hora, umělec 
EPOS 257, představí své dlouholeté zkušenosti se ži-
votem ve vyloučeném městském prostoru a nastíní 
problematiku nouzového řešení sociální integrace. 
Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové, 
v současné době doktorandem Akademie výtvar-
ných umění. Pracuje s urbanistickým prostředím  
a ikonografií města, ve své práci zkoumá veřejný 
prostor, jeho obecné využití a reaguje na disku-

tovanou hranici toho, co je a co není veřejné. Vytváří dialog s měs-
tem jako médiem. Dříve se věnoval graffiti; práce skládá do kom-
plexně promyšlených kontextů, kterými mnohdy naráží na sociální  
a společenská témata.

Pauza 5 min.

18:30–20:00
PANELOVÁ DISKUSE

JAK ŘEŠIT BEZDOMOVECTVÍ

Mgr. Tomáš Portlík (*1978) je místostarostou MČ 
Praha 9, předsedou pražské ODS, prosadil myš-
lenku unimobuněk pro lidi bez domova.

Mgr. Eva Horáková (*1980) je předsedkyní Výboru 
pro sociální politiku ZHMP, zastupitelkou hlavního 
města Prahy, první místopředsedkyní zastupitel-
ského klubu Pirátů na MHMP. Angažuje se ve zdra-
votnictví, v sociální práci a dobrovolnictví. 

Mgr.  Sergej Kára (* 1 9 9 0) se d louhodobě  
věnuje tématu ztráty domova a sociálnímu  
v yloučení . Pracoval jako člen teamu Plat-
formy pro Brat is lavu , působi l  jako jeden  
z vedoucích expertů pro sociální oblast. Po le-
tech práce v mimovládní sféře začal působit 
na magistrátě města Bratislavy jako zplnomoc-
něnec primátora pro téma l idí bez domova  
a sociální bydlení. Expertně, manažersky a stra-

tegicky zodpovídá za krizové a koncepční řešení zmíněných témat, 
je spoluzodpovědný za celkovou změnu sociální politiky města  
a transformaci vnitřní struktury úřadu.

Bc. Martin Freund (*1988) je bývalý český politik a psycholog,  
v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, místopředseda hnutí Žít 
Brno. Působil v několika občanských sdruženích zabývajících se veřej-
ným prostorem města Brna. V Brně prosazoval platformu Housing First.

EPOS 257 vizuální umělec, mj. autor projektu Dýmová hora.

Mgr. Barbora Bírová (*1989) je sociální antropolož-
ka, působící na Fakultě humanitních studií UK a ve 
studiu antropologického výzkumu Anthropictures. 
Pracuje jako poradkyně pro ukončování bezdomo-
vectví v Platformě pro sociální bydlení. 

Bc. Martin Špaček (*1992) se dlouhodobě věnuje 
bezdomovectví a bytové nouzi, působí jako předse-
da poradního orgánu zastupitelstva Prahy 1, Výboru 
pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví 
a protidrogovou problematiku.

Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D. (*1969) je sociální antropolog, biolog 
a ekolog.

Autoři koncepce:
Epos 257

Kateřina Svatoňová

Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (1978) je teore-
tička filmu a médií. Od roku 2009 působí na Katedře 
filmových studií FF UK, kde je od roku 2015 vedoucí. 
Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, 
mediálně-archeologickému výzkumu (české) mo-
dernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve 
vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie  
a vztahu filmu a jiných médií. 

Moderátorka:
 Bára Šichanová

Bára Šichanová (*1984) je editorka a moderá-
torka Radia Wave. Pravidelně moderuje prou-
dové vysílání a pořad o intimitě a vztazích Kvér. 
Dlouhodobě spolupracuje s festivalem Jeden 
svět, MFDF Jihlava, organizací Elpida a Nese-
hnutí, nakladatelstvím Paseka nebo festivalem 
Prague Pride. Pro platformu Kinolab moderova-
la debatní cyklus o stigmatizaci HIV/AIDS a nyní  

i sérii o bezdomovectví s názvem Přehlížení, která rozvíjela témata 
výstavy Dýmová hora.




