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Úvod I.
čísla

o festivalu

15 000   účastníků slavností po celé Praze
5000    účastníků Velké podzimní cyklojízdy
300    aktivit pro diváky
24    zapojených míst
12  zapojených městských částí
1  den

Praha 22.9.2012

Sousedská slavnost Zažít město jinak, která 
má za cíl oživit ulice hlavního města, se v 
roce 2012 konala už posedmé. Festival se 
původně pořádal na Smetanově nábřeží a 
později na Vinohradech, ovšem za poslední 
dva roky se významně rozrostl. Letos se do 
něj zapojilo více než 20 lokalit, tedy 
dvojnásobný počet než minulý rok. Tehdy se 
poprvé zvolil koncept pouliční slavnosti 
pořádané lokálními spolky nebo obyvateli 
ve své vlastní ulici. Mottem slavností se 
proto stalo „Poznej souseda – sdílejte 
společný prostor a inspirujte se navzájem“.
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Úvod Il.
o festivaluBěhem sedmi let své existence se festival proměnil v celopražskou oslavu veřejného prostoru 

a sousedského ducha. Přes dvacet ulic otevřených lidem, desítky aktivních organizátorů, stovky 
zapojených podniků a spolků jasně ukazují, že lidem záleží na tom, jak vypadají ulice v jejich 
okolí, a jsou pro jejich proměnu ochotni vynaložit spoustu energie. Součástí této proměny je i 
mnohem větší vůle budovat občanskou společnost a bojovat za změny, které zlepší kvalitu 
života Pražanů.

Letošní program nabídl ještě větší množství zajímavých aktivit naž vloni. Uskutečnily se kurzy 
tance, výměnné bazary, prohlídky po neznámých zákoutích, postavil se venkovní bowling, 
zazněly pouliční koncerty a mnoho dalšího. Program vznikl i v okrajových částech Prahy, jako je 
Ládví nebo Jižní Město, a tak lze akci zcela po právu považovat za skutečně celopražskou. 

Místní si sami vymysleli program a zapojili do něj své přátele a sousedy. Celou akci pak 
zastřešovalo sdružení Auto*Mat, které je tvůrcem myšlenky a které se dlouhodobě se snaží o 
zlepšování kvality života ve městě. 
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Úvod III.
o festivalu
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V ten samý den Auto*Mat organizoval i Velkou podzimní cyklojízdu, která odstartovala v 10.30 
hodin dopoledne z dolní části Václavského náměstí a zahájila tím celodenní program. Po 
necelých deseti kilometrech pohodové jízdy centrem Prahy a po zhruba hodině a půl se vrátila 
na pěší zónu na Václavském náměstí. Odtud se lidé rozjížděli na slavnosti po celé Praze. 

Závěrečná zpráva o akci včetně fotografií je na webu Auto*Matu:
http://www.auto-mat.cz/2012/09/ulice-naruby-pri-zazit-mesto-jinak/  

report online

vizuál 
kampaně

http://www.auto-mat.cz/2012/09/ulice-naruby-pri-zazit-mesto-jinak/


Program I.
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      Z A Ž Í T  M Ě S T O  J I N A K  2 0 1 2

                \  \  Troja   Ládví   Vysočany
                 \  \_ _ _ _ 
     Holešovice   \ _ _ _ _  \    Libeň     Kyje
                           \  \
  Dejvice    Malá Strana    \  \   Karlín    Žižkov
                     _ _ _ _/  /
Letná   Břevnov     /  _ _ _ _/   Vinohrady    Strašnice
                   /  /
 Košíře   Smíchov  \  \   Staré Město    Václavské nám.
                    \  \
     Hlubočepy      /  /      Vršovice    Trojmezí
                   /  /
                  /  /   Braník    Jižní Město

1 den  // 1 město // 24 lokalit
mapa 



Program II.
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Břevnov 
Břevnov // ulice Za Strahovem
Připravilo a realizovalo Sdružení Tejnka  
 
Divadlo Bodor pro děti // Ukázky japonského bojového umění a kultury // 
Kayoko Fukuda Zemanová, koncert na piano // Prokop Závada na akordeonu, 
hudební vystoupení // Zlatý Hřib, folkhop, koncert // The Avenirs, psychedelic 
recital // Ozvučený kořen a housle, hudba A. Kutas a T. Žižka

Braník // Branická ulice a okolí
Pořádal „Braník sobě“ a další místní sdružení 

Hudba: Vložte kočku, Abigail Ybarra, Odečet plynu // Divadlo: Kulovna Bráník 
Teátr, Duncan centre // Malá scéna u Dominikánského dvora // Jógová fiesta 
pod širým nebem // Mluvící kniha (herci čtou z knih pro zrakově 
handikepované, autorská čtení) // Vladimír Merta // Stan Branického 
budíku // Přežije Braník? Mapa kauz, ankety, přednášky // Film: Svěrák – 
Trojan – Vorel // Roztančená ulice s Konzervatoří Duncan centre // Branické 
hodování // Jarmark // Pro děti: Komisař Vrťapka – výtvarné dílny – herna pro 
nejmenší – škola žonglování // Zákoutění 

Dejvice // ulice Mařákova a Dejvická
Pořádalo o.s. Živé město a kavárna Vypálené koťátko 

Hudba: Iamme Candlewick // Vladimír Merta // Inženýr Vladimír // Totál 
Vokál // Bláhovec/Soukup (poetryslam/ kontrabas) // Marty Freedom a 
Groove Market // Hm… // Divadlo: Divadelní improvizace (Improliga) // 
Odpolední výtvarné dílny // Komentovaná procházka s Pragulic // 
Městská hra Nejede to! od I Spy // Autorská čtení // Svépomocná 
cyklodílna s Cyklosférou // Box (SK Boxing) // Masáže // Sportovní aktivity 
Sokolu Dejvice // Guerilla-knitting 

Bráník

Dejvice



Hlubočepy // vstup do Prokopského údolí
Pořádali místní na Hlubočepské ulici 
 
Otevření kavárny a výstavky Hlubočepy historické // Terezie Pálková – autorský šanson // Taneční centrum Praha // 
Turnaj v petanque // Cyklistický závod pro děti // Lukáš Kuta – houslový virtuos // Hlubočepy bezdomovecké 
(pragulic.cz) // Čintamani // Jana Štefl íčková – alternativní folk // Literární kavárna // Promítání dokumentárních filmů 
Prostřelený klobouk na Žvahově a Taková bývalá vesnice

Program Ill.
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Hlubočepy

Holešovice // Komunardů 35
Pořádala Prazelenina ve své komunitní zahradě 

Loutkové představení // Koncert projektu PaaPaa

Karlín // Hybešova ulice a okolí
Pořádal Karlín sobě, Divoké matky a Poříčský okrášlovací spolek 

Cyklojízda Karlínem // Swingová dílna // Hudba DJ Lazy Eye, kapela Klacek, VY… // Relax: lehátka, slunečníky, deky, rádia, 
kytky, nábytek… s sebou // Recyhrátky: výtvarné dílny nejen pro děti // Dětská herna // Žonglování imrvére // Dobré jídlo 
a pití: Divoké matky, Vinotéka Karlín, Karlínské farmářské trhy, Polévkárna… // Prohlídka s projektem Pragulic // Focení s 
Občanem Karlíkem

Jižní Město

Karlín

Jižní Město // ulice Malenická
Pořádala Kokoza a KC Zahrada

Posezení, pojídání a sdílení výpěstků, semínek, 
receptů a knih se zahrádkářskou a hobby tématikou

Holešovice



Košíře // ulice Pod Kavalírkou
Pořádalo občanské sdružení Kavalírka
 
Piknik // výstava historických fotografií Košíř // 
B. Duel – pražské latino blues // Romano
trajo // Občerstvení a šapitó – Letní pohoda 

Program IV.
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Košíře
Kyje // ulice Šimanovská 47
Pořádal Kulturní dům Kyje 

Na molo! Budování mola na Kyjském rybníku 

DJ Robot // Několik otázek k veřejným prostranstvím, prezentace 
Archipu // Coffeworkshop Alchymista // Akrobaté Compagnie Des 
Pieds Perchés // Animované filmy pro děti // Módní přehlídka Tadyto 
// Divadelní představení Tadyto // Přednáška a diskuze o veřejném 
prostoru, reSITE // Divadelní ukázka výtvarných akordeonistů T. 
Benešové a D. Stojčevskiho // Prohlídka s projektem Pragulic  // Film 
Urbanized // Hudební program na scéně Letná žije! // Divadelní 
combo v Alfredu // Film SuperClásico // Piknik zóna K14 a Bistro 8 // 
Nákupy a občerstvení Luciela Taschen // Lidské člověče nezlob se! // 
Relax zóna Knihovna relax zóna Bazén // Animační dílna v Bio Oko // 
Photoworkshop // Vývařovna Potluck Table // Pojízdný zmrzlinář // 
Výtvarná dílna pro děti Tadyto // Stánek cukrárny Alchymista // 
UrbanACT posezení // Tančírna // Pinčes před Okem //  Su-teren

Ládví

Letná

Ládví // Burešova ulice
Pořádali místní v okolí Tiché kavárny 

Sousedský piknik aneb „Uvař mámo, uvař táto!“ // 
Hry ve znakovém jazyce pro slyšící i neslyšící děti a 
rodiče // Keramická a výtvarná dílna denního 
stacionáře Ruka pro život // Hry pro děti // Kreslení 
na chodník // Koncerty a Djs

Kyje

Letná // ulice Fr. Křížka
Pořádalo Bio Oko, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře a K14 



Libeň // Elsnicovo náměstí
Pořádalo o.s. 8Jinak!
 
Hudba, divadlo, zpěv (Pohřební kapela, Pláče kočka, Tomáš Pastrňák, eXt band a Deaf Citrus Washington) // Workshopy a 
hry pro dospělé i děti (výtvarné, sportovní…) // Komentované prohlídky po okolí s architektem // Občerstvení – 
domácí/vlastní i od místních kaváren // Výstava návrhů na přestavbu Elsnicova náměstí // Vyhlášení fotografické 
soutěže // Barvení kol nejen na růžovo // Po setmění letní minikino – znovuoživení Automatu Svět 

Program V.
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Libeň

Veřejné diskuze o architektuře // Chodníková 
hudba // Továrna v kavárně! – rezidenti MeetFactory 
v kavárně Jarda Mayer 

Smíchov
Malá Strana // Malostranské náměstí
Pořádalo Sdružení občanů a přátel Malé Strany a 
Galerie malostranská beseda 

Herodesovo nevinné divadlo – Milan Hugo Forman: 
Alois Mikulka – O smutném tygrovi // Romano 
Trajo // Mantaban, lidové písničky tak trochu jinak – 
Jiří Hodina a hosté // Pavel Kubíček – živý jukebox // 
Open-air Galerie Malostranská beseda / současní 
umělci, fotografi e z koncertů hudebního a 
divadelního klubu Malostranská beseda // Výtvarný 
workshop pro kolemjdoucí // Butique pod širým 
nebem / Olga a Pavla Michálkovy // Malování s dětmi 
// Středozemní gril // Sousedská kavárna 

Malá Strana

Smíchov // ulice Staropramenná
Pořádala kavárna Jarda Mayer a MeetFactory 



Staré Město // Haštalská ulice
Pořádalo o.s. Tereza a Pražská organizace vozíčkářů 
 
Dílny pro děti // Výroba ručního papíru // Pavouk Odpadkůžrout + Hřbitov odpadků // Hrrr na obaly! aneb co je dobré 
pro přírodu // Jablka nebo banány? // Cesta kolem světa // Na kole okolo
Zeměkoule // Kompostování // Domácí dřevěný vermikompostér // Pražská organizace vozíčkářů pro návštěvníky 
slavnosti připravila překážkovou dráhu, dílnu na výrobu šperků, občerstvení ve
spolupráci s Dobrou farmou // Vodní bar ve spolupráci se sdružením Česko pije z vodovodu

Program VI.
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Staré Město

Troja
Strašnice // okolí metra Strašnická
Organizovalo o. s. Útulné Strašnice

Natírání zídek kolem metra Strašnická // Hraní pétanque 
spojené se sousedským piknikem // Frisbee / aerobie + 
házedla + slackline + kubb – k zapůjčení na hraní // Burza 
knih a DVD // Promítání filmu D. Vondříčka „Láska v hrobě“

Strašnice

Troja // zelená plocha u pěší lávky
Pořádaly místní spolky za podpory Trojské radnice

Trojmezí // park Hostivař – Záběhlice
Organizovalo o. s. Trojmezí

Kavárna u Botiče // gril pro všechny // piknik // výměnný 
bazar knih, CD a dětských hraček // hry v přírodě pro děti // 
výprava do Trojmezí // živá hudba // promítání filmu

Bluesové trio Lady & Her Boys // závod na 
bruslích a koloběžkách v uličce Povltavská 
(kousek od náplavky) // Hra s dopravními 
značkami (spolupráce s BESIP) + propagace 
Sokola na náplavce u lávky (připravuje TJ Sokol 
Troja) // zábavné a poznávací dílny pro děti i 
jejich rodiče připravila Botanická zahrada Praha 
// bezplatné zapůjčení kánojí, kajaků a 
potřebného vybavení nabízí trojský vodácký 
obchod a půjčovna HG Sport // prezentace 
aktivit sdružení Troja Trojou, petice proti silnici 
do ZOO

Václavské 
náměstí

Václavské náměstí // dolní část náměstí
Pořádal Auto*Mat a Sdružení Nového Města pražského
 
Velká podzimní cyklojízda // Cyklozóna s možností testování kol // Hudba od DJs Radia 1 // Hlavní festivalový infostan 
Auto*Matu // Citybikes // AZUB // Nadace Vodafone // Nadace Partnerství // Cyklospeciality // Festka // Velorama // 
Glimmis // Galasovy cyklojízdy

Trojmezí



Vinohrady // ulice Americká a Uruguayská
Pořádali místní v čele s mexickou restaurací Las Adelitas 
 
Calle Mexicana: Stage world music a dj // Stánky a aktivity v Čechách žijících lidí z Latinské Ameriky. // Autentické mexické 
jídlo // Zóna s neziskovými organizacemi a aktivitami pro děti // Pouliční muzikanti // Stánky lokálních barů a restaurací // 
Káva od Mamacoffee // vegetariánské jídlo od HUS23 // Restaurace Olive Point s balkánským jídlem // Tesori D‘Italia // 
Design market // Barterový trh // atd.

Program VlI.
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Vinohrady

Vršovice // Krymská ulice a okolí
Start Vršovice, MU koncept, Café Sladkovský, Café v 
lese, 4+4 dny v pohybu a Zaostřeno na 10 

Aran Epochal // Cyklosprint do kopce Krymskou ulicí // 
Cumbia a Salsa Street Dancing // Módní přehlídka // 
ProLuka, Galerie pod vršovickým nebem // Pražští 
bezdomovci provádějí // Táborák // Auto*Mat – projekce 
filmu režiséra Martina Marečka // Paella // Vlaječky přání // 
Dětský vyměňovací bazar // Kadeřnický a vizážistický 
salon // Knižní bazar

Vršovice



Vysočany // Klíčovský park
Pořádalo o.s. Krocan a obyvatelé Krocínky 
 
Hrátky s dětmi // Kaštánková dílna // Zdobení 
stromů // Výroba jednoduchých krmítek // 
Výroba zvířecích masek // Pikanterie z 
Krocínky // Občerstvení 

Program VllI.

12/26

Vysočany

Žižkov // Křižovatka Biskupcova – Ambrožova
Pořádalo kino Aero 

Škola DJ // Žižkovský hyde park – přijďte  zazpívat, 
co si myslíte // Sousedský blešák – oblečení, 
knihy, pokojové květiny // Animační dílna 
Aeroškoly // Aero kavárna // Čajovna // Program 
Domu dětí a mládeže ULITA // Cykloservis – 
workshop // Hudební program // Sousedský 
piknik

Žižkov

Žižkov // Bořivojova ulice
Pořádal Auto*Mat spolu s místními 

2 hudební pódia // DJ’s z rádia Street Culture // 
Žižkovští písničkáři a kapely: Dominik Kotyza, 
Kyslík, Mnichovo smradiště // Romské děti s 
vystoupením, čtení Romano Suno // Boxeři se 
svou exhibicí pod taktovkou pana Tišera // 
Divadelní improvizátoři // Taneční vystoupení 
divadla Ponec // Stánky s občerstvením od 
místních prodejců // Bowling, ping-pong, 
badminton na ulici // Bezpeněžní zóna od 
asociace Alerta



Celodenní program zahájila snídaně na ulici s politiky a velvyslanci zahraničních států. 
Uskutečnila se na ulici v dolní části Václavského náměstí před hotelem Adria, který pomohl s 
její produkcí. Už v 9 hodin ráno sem přišli promluvit vyslanci Dánska, Nizozemí, Velké 
Británie s pražská radní Aleksandra Udženija, jež nad festivalem převzala záštitu. Zástupci 
Auto*Matu představili program a trasu Velké podzimní cyklojízdy.

Snídaně na Václavském náměstí s politiky a velvyslanci
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Okolo 5000 lidí vzalo svá kola a dopoledne přijelo na Václavské náměstí. Peloton cyklojízdy se 
protočil okolo „koně“, zatočil do Opletalovy ulice a dále do zklidněné oblasti v Karlíně. Mezi 
největší zážitky patřil průjezd tzv. „husákovým tichem“, kterým se rozléhalo cinkání zvonků a 
trubek. Následoval nájezd na magistrálu, přejezd přes Hlávkův most a elegantní smyčka u 
Bubenské ulice, kde se cyklisté na špici pelotonu potkávali v protisměru s těmi, kteří teprve 
přijížděli. Na Václavské náměstí dojely tisíce lidí, kteří zakončili vyjížďku zvedáním kol nad hlavu.

Velká podzimní cyklojízda l.
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o cyklojízdě



Velká podzimní cyklojízda ll.
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fotogalerie



Rozpočet I.
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Grant Nadace Vodafone 58%

Tržby z prodeje zboží a služeb
14%

Granty městských částí (1, 2, 3, 7-Troja, 10)
13%

Dary individuálních podporovatelů
7%

Grant Nadace Partnerství
6%

Jiné
1%

Příjmy

Příjmy

Nadace Vodafone
Prodej služeb a zboží
Dary jednotlivců
Nadace Partnerství
Grant MČ Praha 2
Grant MČ Praha 10
Grant MČ Praha 7-Troja
Grant MČ Praha 3
Grant MČ Praha 1
US Embassy

185 000
44 101
23 497
20 000
15 000
10 000

9 000
5 000
3 000
2 000

316 598

příjmy



Rozpočet II.
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Výdaje

Osobní náklady
Propagační tiskoviny
Tvorba grafiky
Kancelář a jiná režie
Technické zajištění akce
Dokumentace
Jiný materiál

161 100
55 180
40 000
25 000
23 726

7 500
4 092

316 598

výdaje

Osobní náklady
51%

Propagační tiskoviny
17%

Tvorba graf iky
13%

Kancelář a jiná režie
8%

Technické zajištění akce
7%

Dokumentace
2%Jiný materiál
1%Výdaje



Partneři
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finanční
Finanční partneři festivalu:
Nadace Vodafone, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace Partnerství, SRAM, CityBikes, 
MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 7- Troja, MČ Praha 10

Na pořádání festivalu spolupracovaly městské části:
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 7- Troja, Praha 8

Mediální partneři:
Radio 1
Metropol
FANonline.cz

mediální

Tento projekt je realizován za podpory 
Nadace Vodafone Česká republika



Tiskové zprávy
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Přijďte poznat sousedy. Dvacet pražských čtvrtí ožije festivalem „Zažít město jinak“

V týdnu mobility čeká Pražany zklidněný Karlín, cyklojízdy a sousedské slavnosti

Zažijte město jinak ve třiadvaceti pražských čtvrtích. Na sobotu se chystá 300 aktivit

Třiadvacet pražských čtvrtí ožívá sousedskými slavnostmi Zažít město jinak
 

odkazy na TZ

http://www.auto-mat.cz/2012/09/prijdte-poznat-sousedy-dvacet-prazskych-ctvrti-ozije-festivalem-%E2%80%9Ezazit-mesto-jinak%E2%80%9C/%20
http://www.auto-mat.cz/2012/09/v-tydnu-mobility-ceka-prazany-zklidneny-karlin-cyklojizdy-a-sousedske-slavnosti/%20
http://www.auto-mat.cz/2012/09/zazijte-mesto-jinak-ve-triadvaceti-prazskych-ctvrtich-na-sobotu-se-chysta-300-aktivit/%20
http://www.auto-mat.cz/2012/09/triadvacet-prazskych-ctvrti-oziva-sousedskymi-slavnostmi-zazit-mesto-jinak/


Výstupy v médiích I.
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tabulka 
výstupů

Slavnost Zažít město jinak měla v médiích velký ohlas. Bylo publikováno 47 článků 
nebo reportáží. 

Typ média TV Rozhlas Deníky Týdeníky a měsíčníky Internet
Počet výstupů 3 2 9 2 31

Zažít město jinak, v sobotu 22. září v Praze Co, kdy v Praze
Proměna pražského veřejného prostoru? Nejlépe to jde v Karlíně Lidovky.cz

Feedit.cz
Víkend In Magazín
Vyrazte na cyklojízdu s Vodafone – v Praze a Pardubicích mobinfo.cz
Třicet pražských ulic v sobotu ožije festivalem Zažít město jinak Novinky.cz
Třicet pražských ulic v sobotu ožije Právo
První barterový trh bez peněz Webreporter.cz
Ožijte se svou čtvrtí a navštivte multižánrový festival Živé město v Praze 6 Cro – regina.cz
Tipy na víkend: Braník v sobotu ožije sousedským festivalem e15.cz
Praha: Radní Udženija podpořila projekt Zažít město jinak parlamentnilisty.cz
Aleksandra Udženija podpořila na elektrokole projekt Zažít město jinak Praha.eu
Elektrokola, jimiž se chlubí Praha, zmizela z Václaváku Právo 
Radní podpořila projekt Zažít město jinak Prvnizpravy.cz
Tipy na víkend: Také chcete zažít město jinak? City Out Prague
V Praze budou slavit sousedé na piknicích a projede se velká cyklojízda iDnes.cz
Víkend pro gurmety: Plzeňské Slunce do půllitru, česnek z Moravy a ryby v Karlíně iHNed.cz
Třiadvacet pražských čtvrtí v sobotu ožije iRegiony.cz
Město. Zažijí jinak Metro
V sobotu bude „sousedská“ slavnost MF Dnes
Tradiční Karlínské farmářské trhy se zítra propojí s akcí Zažít město jinak Rádio Blaník 
V Praze zítra začíná festival Zažít město TV Metropol

Vodafone zve na cyklojízdy a vyhlašuje fotosoutěž



Výstupy v médiích II.
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tabulka 
výstupůPrahu dnes čeká jedna z největších pouličních slavností roku Čro Regina

Ve třiadvaceti pražských čtvrtích můžete dnes Zažít město jinak ČRo - regina.cz
Ulice bez aut ČT1
Praha - festival Zažít město jinak ČT 24
Dnes je možno zažít Prahu jinak ct24.cz
Zažij město jinak: to je festival plný zábavy Metropol.cz
Branická ulice bude dnes bez aut MF Dnes 
Prahou projely tisíce lidí na kole, chtěli zažít město jinak Novinky.cz
Přijďte poznat sousedy u nás v Tereze Prvnizpravy.cz
Z centra Prahy na den zmizí auta. Vyvrcholí Evropský týden mobility Zpravy.rozhlas.cz
Nedělní expres Nedělní Blesk
Zažít město jinak rozhýbalo Prahu. Podívejte se jak iHNed.cz
Slavnost Zažít město jinak obrátila naruby dvě desítky ulic Lidovky.cz
Prahou se proháněla kola ulicemi bez aut Prvnizpravy.cz
Pražané zažili v sobotu své ulice jinak. Oslavili Mezinárodní den bez aut DenikReferendum.cz
Praha patřila o víkendu sousedským slavnostem a cyklistům Ekolist.cz
Foto Haló noviny
Zábava Hospodářské noviny
Zažili jsme město jinak Metro
Zažít město jinak rozhýbalo Prahu. Podívejte se jak iHNed.cz
Praha: Více než 5 tisíc cyklistů vyrazilo v sobotu do pražských ulic parlamentnilisty.cz
Desetitisíce lidí zažily město jinak Právo
Více než 5 tisíc cyklistů v sobotu do pražských ulicích Prvnizpravy.cz
Vraťte Malostranské náměstí lidem Prvnizpravy.cz
Praguers take back the streets Prague Post



Výstupy v médiích III.
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skeny článků:

The Prague 
Post

Novinky.cz



Výstupy v médiích IV.
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skeny článků:

MF Dnes

Právo



Web Zažít město jinak
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web ZMJ

statistiky

Web zazitmestojinak.cz se stal novým hlavním 
komunikačním kanálem.

Návštěvnost webových stránek:

Lidé hledali informace na dvou 
důležitých webech: 
www.auto-mat.cz a 
www.cyklojizdy.cz

www.auto-mat.cz

www.cyklojizdy.cz

http://zazitmestojinak.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.cyklojizdy.cz/
http://www.auto-mat.cz/


Facebook Zažít město jinak
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Facebook ZMJ
Důležitým zdrojem aktualit se stala Facebooková stránka 
www.facebook.com/ZazitMestoJinak

http://www.facebook.com/ZazitMestoJinak


Kontaktujte nás
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kontakt

Auto*Mat
iniciativa pro lepší život v Praze
Bořivojova 108
130 00 Praha 3

tel: 212 240 666
zmj@auto-mat.cz

www.zazitmestojinak.cz
www.auto-mat.cz

mailto:zmj@auto-mat.cz
http://www.zazitmestojinak.cz/
http://www.auto-mat.cz/
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