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CO JE ZAŽÍT MĚSTO JINAK
A JAK SE ZAPOJIT?
Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami 
obyvatelé jednotlivých lokalit. Jsou založené na principu společného 
sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a také na dobrovolnickém 
nasazení místních organizátorů*ek a  mnoha dalších subjektů. Jsou 
otevřené lidem všech generací a zájmů. Akci od 1. ročníku v roce 2006 
koordinuje spolek AutoMat, který se stará o propagaci, společnou grafiku 
a především vyřizování administrativy a záborů veřejných prostranství.

Jak se zapojit?
Zorganizovat sousedskou slavnost může každý, 
kdo má chuť přetvořit svou ulici, náměstí či 
jiné veřejné prostranství v příjemné místo pro 
sebe i  své sousedy. Pokud se chcete připojit 
k  hlavnímu termínu Zažít město jinak, stačí 
každý rok do půlky května vyplnit registrační 
formulář na zazitmestojinak.cz, případně 
napsat na zmj@auto-mat.cz. Následně 
budete AutoMatem pozváni na koordinační 
schůzku, kde se dozvíte veškeré informace. 
Sousedskou slavnost ale můžete (ovšem 
bez naší administrativní podpory) uspořádat 
i kdykoliv během roku. Postup, jak zorganizovat 
vlastní sousedskou slavnost včetně záboru, 
najdete i v Manuálu pro organizátory na webu 
zazitmestojinak.cz.

Netroufáte si sami na samotnou organizaci 
nebo máte jen omezené množství času? 
Nabídněte jakoukoliv svou pomoc 
přímo organizátorům*kám jednotlivých 
lokalit. Kontakty na ně najdete na webu 
zazitmestojinak.cz/lokality



6

NÁVOD K SESTAVENÍ

Letošním tématem Zažít město jinak je „Návod k sestavení“. Co chceme 
sestavovat a  komu dáváme návod, přiblíží autor letošní grafiky 
Filip Zatloukal. Ten loni rozšířil náš AutoMatí tým a sám se na organizaci 
Zažít město jinak v různých lokalitách už v předchozích letech podílel.

Filipe, proč Návod k sestavení?
Během pandemie se veřejný prostor našich 
měst vyprázdnil, rozpadl, lidé se přestali 
potkávat. No a  teď chceme všechny vyzvat: 
Pojďme ho postupně sestavit zpátky a podle 
našich představ.

A ten návod? 
Zažít město jinak k  tomu sestavování dává 
nejen příležitost, ale i konkrétní návod. Hlavně 
organizátorům-nováčkům v  AutoMatu 
radíme, jak na to. Jak z  běžné ulice udělat 
místo pro slavnost a  setkání místních 
obyvatel. A  tím to nekončí, organizátoři*rky 
svou slavností zase dávají návod na sestavení 
a používání města i všem návštěvníkům*icím. 
Zasejí jim do hlavy semínko představivosti, 
co všechno se v obyčejné ulici může dít a co 
se dá zažít. Také jim  sdělí, že to, jak bude 
vypadat naše nejbližší okolí, můžeme aktivně 
ovlivnit my všichni a nečekat, až to náhodou 
napadne třeba radnici.

Jakým způsobem jsi všechno tohle 
vyjádřil při tvorbě vizuálu letošních 
sousedských slavností? 
Musím říct, že letošní téma mě jako ilustrátora 
potěšilo, protože princip „Udělej si sám” ve 
své tvorbě používám často a  mám ho rád. 
Od něj se odvíjelo moje přemýšlení o  tom, 
jak to bude konkrétně vypadat. Nakonec 
jsem se inspiroval vystřihovánkami z  Ábíčka 
a  to doslova, některé prvky naší grafiky, 
které najdete v  tomto katalogu, si můžete 
vystřihnout a  vybarvit. Na stánku AutoMatu 
můžete sehnat i diorámu (scénu), do které si 
vystřižené figurky můžete nalepit. Kromě toho 
naši vystřihovánkovou grafiku najdete i  na 
pexesu, tričkách, plackách nebo plecháčcích.
Navíc bude z  vizuálu také výstava 7. října 
v kavárně Alegre na Andělu.
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TÉMA »NÁVOD K SESTAVENÍ« DO SVÉHO PROGRAMU ZAŘADILY 
NAPŘ. TYTO LOKALITY
Praha 1 – Klimentská
pouliční knižní samoobsluha, festival soused-
ských pomazánek, Jemné intervence 
Bohnické divadelní společnosti

Praha 1 - Malostranské náměstí
dobrodružná etapovka, která povede 
i  přes další místa Malé Strany, kde se koná 
Zažít město jinak

Praha 1 - Opatovická
umělecká performance „Slepé skvrny“ na 
motivy stejnojmenné knihy sociologa Daniela 
Prokopa

Praha 1 - Ve Smečkách
brunch na střeše s  famózním výhledem na 
Prahu, úniková hra se zaměstnanci kavárny, 
vyprávění černých historek o  Smečkách, 
poznávání obrazů vytvořených pomocí 
reliéfní grafiky po hmatu

Praha 3 - Atrium na Žižkově
interaktivní výstava Zachraň jídlo!

Praha 3 - Biskupcova
setkání s  pamětníkem a  pásmo krátkých 
filmů, které vznikly v  rámci projektu „Příběhy 
našich sousedů“ od Post Bellum

Praha 3 – Jeseniova
schody jako výtvarné dílo, místo k  zasta-
vení či veřejné debatě (ateliér BLACKBACK 
v rámci kurzu Malý architekt oživí tuto komu-
nikační spojku, přes kterou obyčejně všichni 
jen přejdou bez povšimnutí na nedalekou 
Parukářku)

Praha 3 - Lucemburská
cykloporadna a možnost připojit se k “potulné 
cyklojízdě” Zažít město na kole s pořádajícím 
spolkem AutoMat

Praha 3 - Řehořova
přednáška Tomáše Samka: Jak můžeme 
jazykem postavit město tak, aby bylo pro 
všechny?

Praha 4 – Krč
historie sídliště Krč (výstava fotografií, včetně 
srovnávacích obrázků a  také snímky z  filmů, 
v kterých si sídliště zahrálo) 

Praha 4 - Na Nivách
rukodělná dílna „Postav si město” pro děti 
i rodiče - práce se dřevem, papírem, lepidlem 
a vším ostatním, co přijde pod ruku

Praha 5 - Arbesovo náměstí
komentovaná procházka Smíchov v promě-
nách času
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Praha 5 – Barrandov
dvě velké mapy od Občanského sdružení 
Praha 5 sobě k  zaznamenání všech služeb 
na Barrandově, výsledky posléze dostupné 
v online interaktivní mapě

Praha 5 - Na Bělidle
komentovaná procházka historií nejen 
smíchovské školy, ale i okolím ulice Na Bělidle

Praha 6 – Břevnov
sousedský průvod z  točny Královka ke 
stadionu, architektonická procházka, kulturní 
orientační běh, výstava Budoucnost stadionu, 
audiovizuální přednáška Zpátky do minulosti

Praha 6 – náměstíčko na ulici K Lánu
hra na městské architekty s Péťou a Frantou 
Fronkovými: Jaké je vaše město snů? A  co 
stověžaté Praze ještě chybí, aby se přiblížila 
Kodani, Vídni či Piešťanům?

Praha 6 – Petřiny – náměstí
happening – tvorba symbolu náměstí, 
výstava – vize Centra Petřin studentů UMPRUM

Praha 7 – Ortenovo náměstí
burčákový pochod

Praha 7 – Šimáčkova
všechno, co jste chtěli vědět o  komunitním 
zahradničení, a báli jste se zeptat

Praha 8 – Čimice
podepisování přihlášek na komunitní 
zahrádku, Jak vypadaly staré Čimice dříve 
a jak by mohly vypadat v budoucnu + debata 
s urbanistou, stavíme z krabic ideální Čimice

Praha 9 – Pragovka Art District
výstavy a  venkovní intervence, legální stěna 
(pouze po registraci)

Praha 10 – Rybalkova
křest spolku Myslivec

Praha 10 - Šalounova vila
sestavení města podle vlastních před-
stav: Podělte se o inspiraci a sny! Místo oceli 
a  betonu nabízíme jako stavební materiál 
krabičky všech tvarů a velikostí, papír, barvy 
a  lepidlo. V  roli developerů a  stavitelů tu 
budou děti, rodiče, prarodiče. 

Praha 12 - Modřanský Prior
prohlídky budovy vč. střechy a  technic-
kého zázemí Prioru, procházka po sochách 
v Modřanech s Pavlem Karousem

Praha-Řeporyje – Tělovýchovná – 
Zahrada Bubec
zahrada pro kulturu, umění a dobré sousedské 
vztahy
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VÝSTUP NA ANDĚLU –  
PROGRAM V REŽII *UTOMATU
Po roce lockdownů a letargie ve veřejném prostoru jsme přichystali novinku 
v  podobě série uměleckých performancí a  site-specific pohybových 
a  divadelních představení v  místě, kde byste to pravděpodobně 
nečekali. Pilotní ročník projektu s  názvem Výstup na Andělu bude 
předcházet samotnému Zažít město jinak a odehraje se ve středu 15. září 
na smíchovském Andělu. Přijďte se podívat, nebo se aktivně zapojte 
do jednoho z interaktivních programů a uměleckých workshopů.

Jak název napovídá, usilujeme o  vystoupení 
z běžného vnímání prostoru ulice jako místa 
určeného k pouze přesunu z bodu A do bodu 
B. V  rámci jednodenní akce se pokusíme 
smíchovské kolemjdoucí vykolejit z  nezájmu 
a ulice ze všednodennosti.

V  rámci otevřené soutěže jsme vyzvali 
umělce a  umělkyně, performery a  perfor-
merky a  jiné tvůrce a tvůrkyně, aby se spolu 
s  námi pokusili oživit prostory ulice, podnítili 
představivost kolemjdoucích a možná i jejich 
vlastní aktivitu. Společnou výzvou umělců 
a  umělkyň bylo nejen jiný prožitek města, 
ale také vytvoření tvůrčího návodu k  sesta-
vení post-covidového veřejného prostoru, 
který by reflektoval potřeby místních obyvatel 
a usiloval o vytvoření prostoru pro společnou 
diskuzi. Po roce uzavírání dovnitř se otevíráme 
směrem ven!

Program dne:
9:00-11:00 Ateliér Roháč na vzduchu 
(performance a workshop)
11:30-13:00 Rehearsal For Reality: Street 
stories / Pouliční příběhy (playback divadlo)
13:15-13:30 K. O. City (performance)
13:30-15:00 Artivist Lab (performance 
a workshop)
15:15-15:30 K. O. City (performance)
15:30-16:30 ka3ka3 (happening)
17:00-18:00 available collective (happening)
18:30-19:30 Divadlo 20 (performance)

Podrobný program na stránkách 
zazitmestojinak.cz/vystup
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Ateliér Roháč na vzduchu 
Hodina kresby a  malby proběhne jako jindy, 
ale úplně jinak – mimo zdi ateliéru v rušných 
ulicích města. Studenti ateliéru Roháč 
zaznamenají konkrétní situace ze svého 
bezprostředního okolí – vzniknou portréty 
lidí i  architektury smíchovského Anděla. Do 
výtvarného dialogu může vstoupit i  náhodný 
kolemjdoucí, pro kterého bude připraven volný 
stojan s papírem. 

Rehearsal for Reality: Street stories / 
Pouliční příběhy
Spolu s  kolemjdoucími vytvoříme intimní 
prostor v prostoru veřejném formou “playback 
divadla”. Dobrovolníci a  dobrovolnice z  ulice 
budou vyzváni ke sdílení příběhů a momentů 
ze svého života, které budou reflektovat místo, 
ve kterém žijí. Performeři budou na jejich 
příběhy reagovat skrze své tělo – příběhy tak 
dostanou fyzickou a uměleckou formu. 

Artivist Lab: Mozaika jako
mapa města
Co by chtěli občané Prahy změnit na místě, kde 
žijí? Co jim na jejich čtvrti vadí a co je naopak 
těší? Všechna pozitiva, negativa, požadavky, 
návrhy a  sny budeme sbírat a  vytvoříme 
z nich kolektivní mozaiku, která bude mapovat 
rozdílné životní styly i pražské části. 

available collective: Performance 
Dance Jam
Obývák. Obývak na ulici. Ulice v  obýváku. 
Tam se odehraje Performance Dance Jam 
– instantní umělecké dílo na pomezí tance 
a fyzického divadla. 

Skrze pohybovou a  hudební improvizaci 
se performeři pokusí najít společný jazyk 
v neverbální komunikaci a vnést do prostoru 
ulice bezprostřední osobní radost a hravost. 

Divadlo 20: Zeď
Zeď, která nás chrání a zároveň blokuje. Co se 
děje za zdmi pokoje nikdo nevidí. Stejně jako 
nikdo nevidí do zdí našeho podvědomí. Co 
se zdá na první pohled křehké, je ve skuteč-
nosti silné a naopak. Divadelní instalace Zeď 
je autorskou performancí, která je vystavěna 
na základě osobních výpovědí a ozvěn koro-
navirové krize. 

ka3ka3: Druhý ze Resonare Series
Přijď si zahrát hru s neznámou osobou. Hoď 
kostkou, polož si otázku a  hledej odpověď. 
Hra se dotýká mezilidských vztahů a  je 
založena na dialogu, který může participu-
jící navázat nejen s druhým, ale především 
sám*a  se sebou. Dokážeme se vůbec 
zastavit v  každodenním ruchu a  položit si 
otázku? 

Klára Hajdinová a  Linda Straub: 
K.O.city
Už ses naočkoval? Můžu už navštívit babičku? 
Podáš mi ruku, nebo loket? Formou malých 
performancí o  velkých věcech současnosti 
naservírují performeři náhodným kolem-
jdoucím ochutnávku ze site-specifického 
projektu K.O.city. O  městě a  o  nás, které 
proměnila pandemie.
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ZAŽÍT MĚSTO NA KOLE ANEB 
POTULNÁ AUTOMATÍ CYKLOPORADNA
Vezměte kolo a  vyjeďte s  experty a  expert-
kami AutoMatu na pojízdnou cykloporadnu 
po několika lokalitách Zažít město jinak. Kromě 
toho, že si s naším doprovodem budete moct 
bezpečně vyzkoušet konkrétní přesuny po 
Praze na kole, tak se během cesty dozvíte tipy 
a  triky, jak se v  určitých situacích v  provozu 
zachovat. V jedné z etap si prakticky ukážeme 
také jízdu na kole s  dětmi, se kterou máme 
bohaté zkušenosti (v  různých věkových 
kategoriích). Ve vybraných lokalitách vždy 
cykloporadna na chvíli zakotví. Kromě ní tu 
bude naše dvojmístné cargokolo s  řidičkou, 
která ráda sveze vás či vaše děti a  během 
krátké projížďky shrne základy bezpečné 
a ohleduplné jízdy.

Není nutné s  námi strávit celý den, proto 
doporučujeme vybrat si etapu/y dle vašich 
preferencí, či se zastavit přímo v lokalitách.

Účast je zdarma. Každá etapa přejezdu 
potrvá cca 45 minut včetně výkladu 
v  průběhu. Na přejezdy mezi lokalitami je 
z  organizačních důvodů nutné se předem 
registrovat jednoduchým formulářem na  
bit.ly/Zažít_město_na_kole.

Těšíme se na vás. 

Program a trasa: 

Lucemburská 11–12 h: Cykloporadna naživo 
a vyjížďky na cargokole – Zuzka a Vráťa 
z našeho LABu budou připraveni zodpovědět 
vaše dotazy i v případě, že s námi žádnou 
etapu nepojedete. Zároveň můžete vy nebo 
vaše děti prožít krátké jízdy na taxicargokole 
s průvodkyní a řidičkou v jedné osobě.

> 12 h: odjezd potulné cykloporadny na 
Smetanovo nábřeží, cca 5 km: trasa pro mírně 
či středně pokročilé

Smetanovo nábřeží 13–14 h: Cykloporadna 
naživo a vyjížďky na cargokole

> 14 h: odjezd potulné cykloporadny na 
Kampu, cca 4 km, vyhlídková trasa pro začá-
tečníky, vhodné i pro rodiče s dětmi 

Kampa 15–16 h: Cykloporadna naživo a vyjí-
žďky na cargokole

> 16 h: odjezd potulné cykloporadny zpět na 
Zažít Lucemburskou jinak, cca 4 km, trasa 
pro mírně pokročilé ukončená neformálním 
setkáním u nealko piva.
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STÁNEK AUTOMATU NA ZAŽÍT 
AMERICKOU A LUCEMBURSKOU JINAK
S  členy a  členkami organizačního týmu Zažít 
město jinak ze spolku AutoMat, který sousedské 
slavnosti před 16 lety založil a od té doby koor-
dinuje, se můžete potkat ve dvou lokalitách 
nebo se přidat k  „potulné cykloporadně“. 
Svůj stánek budeme mít v  Americké ulici 
(11. září) a  v  Lucemburské ulici u  Jiřího 
z Poděbrad (18. září). 

Na Americké si pořídíte náš nový krásný 
merch s  letošním vizuálem Zažít město 
jinak – plecháčky, dětská trička, vystřiho-
vánky a dozvíte se něco o udržitelné dopravě 
a  možnosti, jak proměňovat veřejný prostor 
a jak se angažovat, když vás zajímá vaše okolí.

Na Lucemburské se můžete těšit na bohatý 
program pro malé i velké umělce a všechny 
kolemjdoucí. Vytvoříte originální módní 
kousek pomocí sítotisku s  motivem z  letoš-
ního vizuálu akce (nezapomeňte si vzít vlastní 
trika, mikiny nebo látkové tašky!) a děti zaba-
víte u  programu pro nejmenší (hry pro děti, 
vystřihovánky a  omalovánky s  tématem 
Zažít město jinak 2021). Z Lucemburské bude 
vyjíždět speciální „cyklojízdová jednotka“  
Zažít město na kole, ke které se můžete přidat. 
(podrobnosti viz předchozí strana).
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CO JE DOPROVODNÝ PROGRAM?

Na sousedských Zažít město jinak najdete skoro stovku sousedy oživených 
míst – věsměs veřejných prostranství. Možná jste si ale na pražském 
seznamu lokalit všimli i bohatého doprovodného programu. Do toho se 
řadí galerie, kavárny, podniky, umělecké skupiny, festivaly či jiné subjekty, 
které jsou ve své ulici samy, neorganizují událost se sousedy, nebo nemají 
možnost udělat zábor ulice. Přesto ale se Zažít město jinak sdílí podstatnou 
část DNA, například se zamýšlí nad veřejným prostorem. 

Čím vás letos doprovodný program překvapí?
Někdy stačí projít nenápadnou brankou, sundat 
pokličku, nakouknout… Letošní doprovodný 
program mimo tradiční lokality Zažít město 
jinak nabízí mj. řadu uměleckých projektů 
od pohybových a  divadelních performancí 
po umělecké workshopy a  komentované 
prohlídky. 

V rámci doprovodného programu pořádá 
AutoMat po letech „vlastní lokalitu“ Zažít město 
jinak a to už ve středu 15. září na Andělu. Čeká 
vás řada uměleckých performancí a intervencí 
do veřejného prostoru (výtvarných, tanečních, 
divadelních). Podrobnosti na straně 9.

Umělecká linka a nové pohledy na město se 
nesou i  dalším doprovodným programem, 
který díky spojeným jednotlivcům, 
organizacím i galeriím rozkošatěl a obsahuje 
site-specific divadlo (např. Slepé skvrny 
v  Opatovické), inscenovanou procházku 

(Vnitroměsto na Florenci, už 17.  9.), 
pohybové a  divadelní performance (bohatý 
program divadla Ponec na Kostnickém 
náměstí, Divadlo 20 na Praze  5), nebo např. 
komentované prohlídky umění ve veřejném 
prostoru (kurátorská cykloprojížďka v rámci 
Festivalu m3 a  setkání s  umělci a  kurátory 
před galeriemi NIKA, Mimochodem 
a  Artwall), umělecké workshopy 
a  architektonické prohlídky (Studio Ypsilon, 
Šalounova vila) a  filmové projekce 
(Kino Ponrepo, kino Kavalírka). 

Kompletní přehled toho, co se letos chystá, 
najdete v  medailoncích lokalit vždy na 
konci každé městské části nebo na webu 
zazitmestojinak.cz v  záložce Doprovodný 
program.



LOKALITY 2021
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PRAHA 1 
KAMPA

10.00–19.00

Malá Strana se za posledních 20 let velmi 
vylidnila a  ustoupila všudypřítomnému 
turismu. Proto nás v Komunitním centru těší, 
že je tu Kampa, takové malé malostranské 
náměstí, kde se starousedlíci a  i  ti, kteří se 
sem přistěhují, mohou setkávat. Vrací tak 
Malé Straně jejího původního ducha místa, 
kde se všichni zdraví a které je malou vesnicí 
v  centru metropole. I  letos proto plánu-
jeme sousedskou snídani, bazárek oblečení 
a hraček, bojovku a hry pro děti a snad i sjezd 
Čertovky.

KAROLINY SVĚTLÉ

V ulici Karoliny Světlé naleznete Komunitní 
centrum organizace ŽIVOT 90, jejíž cílem je 
především podporovat nezávislost u star-
ších lidí. Na nově zrekonstruované střešní 
zahradě si můžete vychutnat občerstvení 
z místní kavárny nebo se zapojit do boha-
tého programu a mezigeneračních setkání. K 
vidění bude výstava děl, která vznikla během 
výtvarných kurzů ŽIVOTa 90. Nenechte si 
ujít také čtení místních seniorek v rotundě 
Nalezení sv. Kříže.

KLIMENTSKÁ
14.00–22.00

V  Klimentské ulici panuje poklidná nálada 
historické Petrské čtvrti – místa, kde rádi žijeme 
a  tvoříme – na dohled vltavského břehu, na 
rozhraní Starého a  Nového Města. Slavnost 
ve veřejném prostoru je pro nás příležitostí 
zažít a  rozehrát naši ulici a město, potkat se 
„naplno“ se sousedy, přáteli a kolemjdoucími. 
Už potřetí pro vás proto chystáme společný 
happening. Chybět nesmí divadlo, muzika, 
velká poštovní hra, výtvarná dílna pro děti, 
výstava nebo sousedské dobroty.

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ

Na Malostranském náměstí proběhne speci-
ální edice Malostranských trhů, které pořádá 
spolek místních obyvatel Malá fronta. Těšit 
se můžete nejen na klasické prodejce, 
ale i  na pestrou nabídku malostranských 
podniků a  stánky s  občerstvením. Nebude 
chybět hudební program a  na své si přijde 
i  nejmladší generace. Pro tu  připravujeme 
nejrůznější aktivity v  tvořivé dílně a  hlavně 
dobrodružnou etapovku, která povede 
i  přes další místa Malé Strany, kde se koná 
Zažít město jinak.
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PRAHA 1 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

12.00–20.00

Kdysi na Mariánském náměstí před kostelem 
Panny Marie Na Louži byl rynek.
Dnes je tu radnice. A  před ní prostor, který 
opět začíná znít a  být slyšet. Zastavte se tu, 
v  prostoru mezi čtyřmi významnými insti-
tucemi (Clam-Gallasův palác, Národní 
knihovna, Městská knihovna v  Praze 
a  Magistrát hlavního města), usedněte na 
chvíli a  užijte si divadlo pro děti, setkání 
s  literaturou, hudbu a  jistě něco i  dalšího. 
Organizátory slavností jsou Městská knihovna 
v Praze a Skautský institut.

MOSTECKÁ
14.00–22.00

Malá Strana normálně žije! Když se nenecháte 
odradit trdelníky a  matrjoškami, tak uvidíte 
krásnou čtvrť, kde žijou lidi, co chodí do svých 
hospod, kaváren, venčit psy, děti a  drbat 
sousedy. Zakusíte malostranskou pohodu 
na neuvěřitelně krásném skrytém dvoře.  
Mostecká ulice se zase promění v místo klidu, 
setkání s  kamarádya cachtání ve fontáně. 
Čeká vás dětský růžek, letní kino, jídlo a  pití. 
Budou taky místní sbory, kapely, skautské 
workshopy, ping pong, sousedi a vůbec.

OPATOVICKÁ
11.00–23.45

Opatovická ulice je unikátní mikrokosmos v srdci 
města. Pyšní se kostelem s veřejnou zahradou, 
kavárnami a spoustou škol, a tím i přítomných 
studentů. Mísí se zde hrstka místních s  filmaři 
z  blízkých studií, milovníky vinylové kultury, 
studenty publicistiky, jeptiškami z kostela. I letos 
se můžete pohrabat tisícem desek z obchodu 
Phono.cz, vychutnávat lahůdky z  podniků 
Jericho nebo Coffee and Riot. Letos poprvé 
se přidají i  sportovci z  Tiskárny, Krav Maga 
a Železné koule.

PETRSKÉ NÁMĚSTÍ
11.00–22.00

Stromy „zastřešené“ náměstíčko v centru Prahy, 
vyzdobené monsterou Adélou, ožije i  letos 
sousedskými slavnostmi Zažít město jinak.
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PRAHA 1 
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

11.00–22.00

SmetanaQ je místem, kde se setkávají lidé se 
zájmem o umění, kulturu a design. Najdete tu 
kavárnu a bistro, dvě galerie a design store. 
V sobotu ožije nejen Smetanovo nábřeží, ale 
i  okolní ulice (Divadelní, Krocínova, Karoliny 
Světlé, Betlémská, Anenské nám.). Nachystán 
je program nabitý kulturou: umělecké 
instalace, komentované prohlídky výstav, 
koncerty, performance, workshopy pro děti 
i  dospělé. Program připravuje multikulturní 
dům SmetanaQ a mnoho podniků z okolí.

SOUKENICKÁ

Modlitebnu v  Soukenické jste patrně nikdy 
neviděli, i  když jste někdy ulicí procházeli. Je 
totiž schovaná za předním traktem domů na 
dvoře. Byla postavena členy Svobodné církve 
reformované v  roce 1907. Slovo modlitebna 
naznačuje skromnou stavbu, ve skutečnosti 
je modlitebna Církve bratrské v  Soukenické 
jedním z  největších křesťanských komplexů 
v Praze. I letos se u nás můžete těšit na dílničku 
pro děti, divadlo, prohlídku sálu, občerstvení 
a možná i další překvapení.

VE SMEČKÁCH
11.00–20.00

Ulice Ve Smečkách je místo nevalné pověsti. 
Jsou ale Smečky opravdu jen tím pověstným 
doupětem neřesti? Nic není tak černobílé, jak 
se na první pohled zdá. Množství zajímavých 
míst zde je až udivující. A  právě ta se vám 
netradičně představí v  rámci Zažít město 
jinak. Přijďte zažít Smečky jinak a  užijte si 
skvělý rodinný den se spoustou workshopů, 
prohlídek, soutěží a  dalšího báječného 
programu! Slavnost pro vás organizuje 
POHODA – společnost pro normální život lidí 
s postižením.
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PRAHA 1 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
ARTIVIST LAB (15. 9., 18. 9.)

Artivist Lab je galerií současného umění 
a  laboratoří, která zkoumá aktuální spole-
čenské otázky a  témata. Je místem výstav, 
setkávání, diskuzí, workshopů a  přednášek, 
přičemž usiluje o  interdisciplinaritu a propo-
jení lidí z  různých sociálních a  kulturních 
bublin. Zapojte se do uměleckého workshopu 
„Mozaika jako mapa“. Část workshopu 
proběhne již ve středu 15. září v rámci dopro-
vodného programu Výstup na Andělu. 
V sobotu 18. září odpoledne na něj navážeme 
v Kampusu Hybernská.

KAMPUS HYBERNSKÁ
9.00–21.00

Kampus Hybernská je centrem kultury, 
inovací, vědy a  vzdělávání. Je určen pro 
setkávání studentů, umělců, vědců, výzkum-
níků, kreativců a  inovátorů s  veřejností.  
Spojuje různé iniciativy a spolky. Do programu 
Zažít město jinak se zapojí Knihovna věcí 
s workshopem udržitelné self-care, Cirkulární 
dílna s  workshopem výroby drobných před-
mětů ze dřeva a  Artivist Lab s  uměleckým 
workshopem. Večer Kampus rozezní koncert 
Dirty Rudolph and his Inglorious Rock’n’Roll 
Mates.

KINO PONREPO
OD 15.00

Ponrepo je kinem Národního filmového archivu 
(NFA). Disponuje jedinečnou atmosférou 
historického Konviktu a  je jedním z  posled-
ních kin promítajících filmy z filmových 35mm 
kopií, zejména ze sbírek NFA. V rámci slavností 
Zažít město jinak představí hlavní 
město z  jiného úhlu. Po projekci tema-
tického animovaného pásma bude 
následovat komentované promítání filmů 
Jana Kříženeckého, které nám odhalí, jak 
vypadala Praha před více než sto lety. 

PERFORMANCE SLEPÉ SKVRNY 
V OPATOVICKÉ (VEČER)

Umělecká performance „Slepé skvrny“ se 
pohybuje na rozhraní činoherního a  pohy-
bového divadla. Klíčovou inspirací díla je 
stejnojmenná kniha Daniela Prokopa, která 
rozebírá soudobé sociologické fenomény 
české společnosti, zejména její rozdělení 
a  faktory k  tomuto rozdělení přispívající. 
Autoři z  Just Monkeys z. s. vstupují do veřej-
ného prostoru, kde chtějí zkoumat vzájemnou 
interakci s  kolemjdoucími. Performance se 
uskuteční ve večerních hodinách.
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PRAHA 1 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
STUDIO YPSILON

OD 10.30

Studio Ypsilon je autorské divadlo s nezamě-
nitelnou poetikou. Za divadlem zážitku diváci 
už léta chodí do pražské pasáže Olympic, 
kde Ypsilonka sídlí. Právě s myšlenkou poznat 
„své“ místo, dům a  ulici více do hloubky 
Ypsilonka nastudovala atraktivní předsta-
vení „Spálená 16“. V návaznosti na to se letos 
zapojuje do doprovodného programu Zažít 
město jinak, pro který připravila komentované 
procházky okolím s historiky a večerní před-
stavení v divadle. 
* Předchozí rezervace nutná
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PRAHA 2 
AMERICKÁ (UŽ 11. 9.)

11:00–22:00

Zažít Americkou jinak slaví 10 let! Užijte si den 
plný koncertů, divadel, workshopů, tance, jídla 
a  koktejlů z  celého světa. Součástí bude již 
tradičně slavnost La Calle Mexicana (“Mexická 
ulice”), která vás seznámí s mexickou kulturou 
od hudby přes tanec až po tradiční kulinářské 
speciality. Společně s  delegáty z  Mexické 
ambasády a  MČ Praha 2 oslavíme Mexický 
den nezávislosti s  tradičním pozdravem El 
Grito. Přijďte si užít svou čtvrť s rodinou, přáteli 
a sousedy.

NA SLUPI
11:00–17:00

JAHODA je nezisková organizace s  více než 
dvacetiletou praxí v  podpoře dětí a  rodin. 
Provázíme děti, mladé lidi a  jejich rodiny od 
útlého věku až do dospělosti. Provozujeme 
nízkoprahové kluby a  terénní program pro 
děti a  mládež, školky a  komunitní rodinná 
centra. Organizujeme volnočasové, vzdělá-
vací i  sportovní aktivity. Staráme se o  lepší 
život ve městě. Letos pro vás připravujeme 
výtvarný workshop, tvorbu dočasného teto-
vání, skvělou kávu i něco dobrého na zub.

VÝTOŇ
10:00–21:00

Víte, co znamená Výtoň? Jistě, je to název 
populární tramvajové zastávky, ale podle 
čeho se tak jmenuje? Přijďte to k nám odhalit. 
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci 
s  okolními podniky a  obchody oživí Výtoň 
bohatým programem. Podskalská celnice 
na Výtoni bude otevřena všem a  s  volným 
vstupem. Připravujeme také komento-
vanou vycházku Podskalím, jógu, workshopy, 
výtvarné dílny a další aktivity pro děti. Chybět 
nebudou místní spolky ani skvělé jídlo a pití.
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PRAHA 2 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
GALERIE MIMOCHODEM (UŽ 14. 9.)

OD 18.00

Galerie Mimochodem je galerie v podchodu 
metra na Palackém náměstí. Díky své poloze 
a nonstop přístupu se zaměřuje na všechny 
kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální 
skupinu. Má potenciál oslovit i  veřejnost, 
která se běžně o  umění nezajímá a  do 
tradičních galerií nechodí. Prezentuje mladé 
umělce*kyně z  českého i  zahraničního 
prostředí. V  rámci Zažít město jinak před-
staví novou výstavu Jana Kvíze „Rafťáci“. 
Vernisáž doplní autorský komentář a promí-
tání – netradičně v podchodu.

GALERIE NIKA (UŽ 14. 9.)
OD 19.00

NIKA je studentský výstavní nonstop prostor 
VŠUP, který expanduje do veřejného prostoru 
a  usiluje tak oslovit široké publikum. NIKA se 
nachází ve vestibulu metra na Palackém 
náměstí, kde nabízí mladým umělcům*kyním 
možnost realizovat site-specific výstavní 
projekty. Doprovodný program Zažít město 
jinak obohatí vernisáží výstavy „Archa“ od 
Štěpánky Sigmunové. Vernisáž časově naváže 
na program před galerií Mimochodem, se 
kterou NIKA sdílí prostor vestibulu.

MEXICO PRAGUE IBEROAMERICAN 
FILM FESTIVAL (UŽ 11. 9.)

MPIFF je kulturní akce pořádaná nezá-
vislými producenty, kteří chtějí přinést 
iberoamerickou kinematografii do České 
republiky a  ukázat novou kinematogra-
fickou vizi. Festival probíhá ve dnech od 9. 
do 11. září. Program doprovodí v sobotu 11. září 
hlavní dění Zažít město jinak v Americké ulici, 
které se organizátoři účastní akcí La Calle 
Mexicana („Mexická ulice”). Těšit se vedle 
promítání můžete i  na rodinný workshop 
tradiční mexické hudby mariachi a  vybrané 
gastro ochutnávky.
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ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
13.00–18.00

Atrium na Žižkově je jedinečné kulturní 
centrum, které se skrývá mezi bytovými domy 
za rohem od Žižkovské věže a  Olšanského 
náměstí. Ve zrekonstruované barokní kapli 
se pořádají koncerty vážné hudby i  jazzu, 
v galerii vystavují současní umělci, na zahradě 
se odehrává čilý komunitní ruch. V  loňském 
roce hostilo Atrium na Žižkově sousedskou 
slavnost poprvé. Po dni plném zážitků a pozi-
tivních ohlasech se i  letos chystají koncerty, 
vystoupení, divadla, autorská čtení či výstava.

BISKUPCOVA
12.00–19.00

Prostor mezi kinem Aero a  Aeroškolou se 
i  letos promění na prostředí velmi vstřícné 
ke všem chodícím a  sedícím milovníkům 
volného prostoru. Těšit se můžete na spoustu 
stánků a dalších aktivit: koncerty, Aero blešák 
vol. 5, prospěšný second hand, Příběhy našich 
sousedů od Post Bellum, kvízy, videa, filmy 
z komunitní organizace Beztíže, skvělé občer-
stvení a  v  neposlední řadě překvapení na 
dvorku kina Aero.

JESENIOVA
14.30–18.30

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka je již 
18 let součástí žižkovského komunitního života. 
Cílem je poskytování podpory rodinám, od 
miminek po seniory. V  rámci Zažít město 
jinak vzniknou na hřišti před Novou Trojkou 
tři stanoviště: kreativní prostor (výtvarné 
tvoření), pohybový prostor (ukázky sportov-
ních a tanečních kurzů), společenský prostor 
(burza oblečení, občerstvení). Díky Malým 
architektům a  Blackback s.r.o. ožijí i  schody 
mezi Parukářkou a ulicí Jeseniova.

KC VOZOVNA
8.00–19.00

Vozovna je mezigenerační centrum, které 
pořádá kulturní, společenské i  vzdělá-
vací akce. Sídlí v  nově zrekonstruovaných 
bezbariérových prostorech kousek od tram-
vajové zastávky Vozovna Žižkov. Najdete zde 
kavárnu i pobočku Městské knihovny v Praze. 
Záleží nám na kvalitě sousedských vztahů, 
a  proto se i  letos zapojujeme slavností 
Zažít město jinak. Proměňte s námi a výtvar-
nicí Erikou Čičmanovou chodník před 
Vozovnou, užijte si vystoupení sousedských 
hudebníků a spoustu dalšího.

PRAHA 3
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LUCEMBURSKÁ / JIŘÍHO Z PODĚBRAD
11.00–21.30

Naposledy se zde sousedské slav-
nosti konaly v  roce 2016. Po odmlce se 
opět chystá den plný koncertů, divadel, 
workshopů, tance a  výborného jídla. Těšit 
se můžete na dvě hlavní zóny. V  ulici 
Lucemburská společně s Las Adelitas vykouz-
líme atmosféru Mexika a  Latinské Ameriky. 
U náměstí Jiřího z Poděbrad se ve spolupráci 
s  Never Enough, obchodem se streetwear 
módou, zaměříme na život na Žižkově i mimo 
něj. Přijďte se svými přáteli, rodinou a sousedy 
a poznejte město z jiné perspektivy. 

POD JAROVEM
OD 15.00

Jsme parta nadšenců, místních, sousedů. Pod 
názvem Život na Žižkově pořádáme aktivity 
pro sousedy a  snažíme se zlepšit místo, kde 
žijeme a  bydlíme. V  minulém roce za námi 
zavítalo několik stovek sousedů a  opravdu 
jsme si to užili. Druhý ročník Zažít město jinak 
u  nás Pod Jarovem se opět uskuteční před 
restauraci Stará promiň. Můžete se těšit 
na aktivity pro děti, zábavu pro dospělé, 
pochoutky od místních nadšenců, točené 
pivko, výbornou kávu a osvěžující drinky.

ROHÁČOVA
15.00–19.00

Jsme dynamický kolektiv, který vidí možnosti 
v  naší lokalitě. Jsme rádi, že jsme u  zrodu 
lepšího Žižkova, který má přívětivější tvář než 
pověst. V rámci Zažít město jinak plánujeme 
šipkový turnaj, koncert a  vystoupení profe-
sionálních či začínajících tvůrců, výstavu 
street-art uměleckých obrazů a workshop pro 
nadějné talenty doplněný hudebním dopro-
vodem v  podání profesionálních DJs. Možná 
dojde i  na soutěž o  nejlepší domácí žižkov-
skou pochutinu.

ŘEHOŘOVA
14.00–21.00

Oživený dlouhodobě prázdný dům. Místo 
propojující coworking, ateliéry pro umělce, 
galerii, sociální službu, foto studio a univer-
zální prostor pro vzdělávání, setkávání 
a sdílení. To vše DIY a se sociálním přesahem. 
Vše, co se obvykle odehrává uvnitř pětipat-
rového prostoru39, se během Zažít město 
jinak přesune ven a  užijeme si společně 
sousedské slavnosti pod širým nebem. 
Můžete se těšit na koncerty pohodové hudby, 
workshopy kreslení nebo galerii pod oblaky 
na fasádě prostoru39.

PRAHA 3 
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PRAHA 3
VINOHRADSKÁ / JIŘÍHO Z PODĚBRAD

OD 11.00

Kolektiv podniků z Jiřího z Poděbrad a okolí již 
potřetí rozzáří stinnou stranu náměstí. Těšte 
se na klasický program se spoustou zábavy, 
DJs, workshopem s  dvorním umělcem KRO 
projektů, jídlem, pitím a  autorskou módou. 
Tohle září snad už komplet program bez 
omezení!
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PRAHA 3 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
KOSTNICKÉ NÁM. S DIVADLEM PONEC

OD 15.30

PONEC je jedinečný divadelní prostor, který 
je otevřen nezávislým projektům skupin 
i  jednotlivců z  oblasti tanečního a  pohybo-
vého umění. V divadle PONEC věnují pozornost 
nejen kvalitě a  podmínkám vzniku umění 
na jevišti, ale i  mimo něj, přičemž opako-
vaně vstupují do veřejného prostoru. V rámci 
Zažít město jinak na Kostnickém náměstí vás 
čekají ukázky z  představení „Výš“ s  interak-
tivním workshopem pro děti a dospělé, stejně 
jako ukázka pohybově-hlasových dílen pro 
starší a seniory. 

PRACOVNA

Pracovna & Laskafe je multifunkční prostor, 
který hostí nejrůznější kulturní i  firemní akce. 
Kromě pravidelných anglických stand-upů, 
pub kvízů a výstav se zde konají také tema-
tické literární či cestovatelské večery, divadlo 
a  promítání. V  rámci letošních sousedských 
slavností Zažít město jinak se můžete těšit na 
bazárek, loutkové divadlo (nejen) pro děti, 
koncert sopranistky Regy, DJs a  peruánské 
speciality z grilu.

CHLÉB A DOMY – ČAJKOVSKÉHO 35

Ateliér Papundekl Architekti sídlí v  parteru 
rohového domu na pomezí ulice Čajkovského 
a Bořivojova. Zatímco se v jedné části prostoru 
kreslí domy, města a interiéry, v druhé části je 
cítit vůně chleba a koláčů. Dům ožije a ulice se 
provoní čerstvým chlebem i v sobotu 18. září. 



26

PRAHA 4
ADAMOVSKÁ

Lokalita v  krásném prostředí Michle, kde 
místním rodákům i  novým rodinám prezen-
tujeme veškeré aktivity, které se tu konají. 
Připravujeme pro děti a rodiče kulturní vystou-
pení i stanoviště, na kterých si děti a mládež 
mohou vyzkoušet aktivity směřující k  jejich 
rozvoji. Na své si přijdou i rodiče, kteří se zde 
mohou setkat a u občerstvení si popovídat.

JÍLOVSKÁ

Loutkové divadlo Zvoneček se postará 
o  již sedmý ročník sousedských slavností 
v  Jílovské ulici. Na programu je samozřejmě 
divadlo pro děti i dospělé, koncert i posezení 
se sousedy a přáteli.

NOVÁ CESTA

Tradiční lokalita v  Krči s  velmi sousedskou 
atmosférou. Těšit se můžete na hudbu, dobré 
jídlo, workshopy nebo aktivity pro děti.

KRČ (UŽ 16. 9.)
14.00–21.00

Letos již po šesté ožije veřejný prostor sídliště 
v okolí Modrého pavilonu sousedskou atmo-
sférou, pohodovou hudbou, aktivitami pro 
děti, dobrým jídlem a  pitím. Dozvíte se také, 
jak vypadalo sídliště Krč před padesáti lety. 
Čeká na vás výstava fotografií, včetně srov-
návacích obrázků i snímky z filmů, v kterých si 
naše sídliště zahrálo.

NA NIVÁCH
13.00–22.00

Spolek NaNiváci rozvíjí sousedskou komunitu 
a  pečuje o  veřejný prostor. Přijďte se podívat, 
jak prospívají dvě lípy, které jsme zasadili minulý 
rok v rámci prvního ročníku sousedských slav-
ností Na Nivách. Chystáme i  dílnu „Postav 
si město“, výstavu historických fotek lokality 
a  dětské představení Divadla KAKÁ. Ani letos 
nebudou chybět sousedský piknik, soutěže, 
workshopy či hudební vystoupení.
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PRAHA 5
ARBESOVO NÁMĚSTÍ

11.00–22.00

V letošním roce se poprvé uskuteční sousedské 
slavnosti také na Arbesově náměstí. Malé 
náměstí nevypadá vždy lákavě k posezení, ale 
chtěli bychom, aby tomu na jeden den bylo 
jinak. Místo se zajímavou historií se promění 
a nabídne obyvatelům nový zážitek, možnost 
potkat se venku, popovídat si, zahrát si a strávit 
společně příjemný den. Přijďte se přiučit od 
zkušených pekařů, poslechnout si hudební 
vystoupení nebo se vydat na komentovanou 
procházku o historii Smíchova.

BARRANDOV (UŽ 11. 9.)
13.00–19.00

V  partě rodin, které spolu chodily na výlety, 
kdysi vznikla myšlenka komunitní zahrady. 
Na tu zatím nedošlo, ale začali jsme 
pořádat nebo spolupořádat akce pro veřej-
nost. K  těm největším patří právě slavnosti 
Zažít Barrandov jinak, které pořádáme už 
od roku 2015. I  letos se uskuteční u Pegase – 
před Základní školou V Remízku a pobočkou 
barrandovské Městské knihovny. Chystáme 
divadelní, hudební a  taneční představení, 
výtvarné dílny, deskovky a  pukec, SWAP 
a další radosti.

BARRANDOV – NA HABROVÉ
10.00–20.00

Přestože má bohatou kulturní historii, je Starý 
Barrandov dnes trochu ve stínu nového 
a  rozrůstajícího se sídliště Barrandov. Jsme 
skupina rodičů, která se začala potkávat 
při pořádání akcí pro děti. V  rámci prvního 
ročníku Zažít město jinak bychom chtěli 
ukázat a  oslavit to, že bydlíme na krásném 
a zajímavém místě a že máme spoustu skvě-
lých sousedů. Obyvatelé i návštěvníci budou 
mít možnost seznámit se s  historií lokality 
i s jejím plánovaným rozvojem.

HLUBOČEPY
13.30–22.00

Zažít město jinak se v  Hlubočepích stalo již 
tradicí, která si ale udržela svůj sousedský, 
komunitní ráz. Vše se koná u  vstupu do 
Prokopského údolí mezi viaduktem, potokem 
a  železnicí s  výhledem na skalní masivy, 
zkrátka má nezaměnitelný svérázný genius 
loci. Občerstvení je domácí, obsluha barů 
sousedská. Nechybí střelnice Růže a bonbony, 
kovářská a truhlářská dílna, divadlo Pičičundr 
Báry Vyskočilové ani kulinářská soutěž POCTA 
MRKVI.
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PRAHA 5
KARLŠTEJNSKÁ

14.00–20.00

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, 
kdyby se z frekventované ulice Karlštejnská 
stala pěší zóna a  vy jste si mohli sednout 
na lavičku, pohovořit s  přáteli a  sousedy, 
pohrát si s  dětmi, zkusit štěstí ve hře 
a k tomu si dát dobré občerstvení? Právě to 
všechno bude na jedno odpoledne možné 
v rámci Zažít město jinak v Karlštejnské ulici.

NA BĚLIDLE 34 – ELPIDA

Dům v  ulici Na Bělidle 34 vždy sloužil vzdě-
lávání, v  pol. 19. stol. zde sídlila první česká 
obecná škola, nyní se tady zabydlujeme my – 
Elpida. Jakožto vaši noví sousedé vás srdečně 
zveme na návštěvu do  našeho vzdělávacího 
a kulturního centra pro seniory. Podporujeme 
aktivní život seniorů a pomáháme jim zůstat 
samozřejmou, sebevědomou a  respekto-
vanou součástí naší společnosti.

TERASY BRABENEC
15.00–19.00

Spolek Radlice se v  posledních dvou letech 
postaral o  rozšíření veřejného prostoru 
v oblasti Kesnerky. Vybudovali jsme přijatelný 
prostor pro konání nekomerčních společen-
ských, sportovních a vzdělávacích aktivit pro 
občany a zejména pro rodiče s malými děti, 
mládež a  sportovce. To všechno v  snadno 
dosažitelném a zdravém prostředí.

U NIKOLAJKY
10.00–18.00

V  rámci 5. ročníku představíme domácí 
výrobky Nicolajka, které vznikaly v  naší ulici 
nebo blízkém okolí. Těšit se můžete na střelnici 
Cowboys shooting gallery, taneční vystoupení 
studia Andrea, bazar knih a  oblečení nebo 
koncert Václava Havelky III. z Please The Trees, 
který zahraje se synem jako SUN+DEAD! Nebude 
chybět dobré jídlo a  pití od Trika, ochutnat 
můžete i pokrmy z otevřeného ohně od kluků 
ze Země projekt. Do programu se zapojí se 
i gymnázium Na Zatlance a ZŠ Santoška.



29

PRAHA 5
U OKROUHLÍKU

OD  12.00

Jsme sousedé z Hřebenek a jde nám hlavně 
o to, abychom se potkali s lidmi z okolí. S těmi, 
co se už známe, s těmi, s kterými se jen zdra-
víme, i s  těmi, se kterými se zatím neznáme. 
Chceme si užít  jeden klidný den na ulici, která 
na chvíli patří lidem, a  ne autům. Čeká vás 
občerstvení z  garáže, tradiční dětská pouť 
s  cenami, kino a  divadlo, pouliční sporty, 
trampolína a  mnoho dalšího... Začínáme 
v poledne, končíme večer.

WALTROVKA
14.00–21.00

Na Waltrovce se uskuteční první ročník 
sousedských slavností Zažít město jinak. 
Našim cílem je uspořádat setkání místních 
obyvatel, trochu se pobavit a  odreagovat 
se. Současně bychom chtěli charitativně 
podpořit Středisko vodících psů. S  krajinář-
skou architektkou z  ateliéru Terra Florida 
probereme návrh zeleného prostranství na 
Waltrovce, zacvičíme si v parku, představíme 
Středisko vodicích psů (výcvik, ukázky, hry 
poslepu) a s KC Konzerva zkusíme hry pro děti 
i dospělé.



30

PRAHA 5 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
VÝSTUP NA ANDĚLU (UŽ 15. 9.)

OD  9.00

Výstup na Andělu je pilotní ročník projektu, 
kterým se tým Zažít město jinak pokouší 
vystoupit z  běžného vnímání prostoru ulice 
a  veřejného prostoru. V  místě, kde byste to 
pravděpodobně nečekali, dáme prostor 
uměleckým performancím a  site-specific 
pohybovým a  divadelním představením. 
Přijďte se podívat nebo se aktivně zapojit 
do některého z  interaktivních programů 
a uměleckých workshopů! Celodenní program 
se odehraje na Andělu již ve středu 15. září.
Více na straně 9.

DIVADLO 20 (15. 9., 18. 9.)

Soubor mladých divadelních umělců 
a umělkyň Divadla 20 je otevřen nejen všem 
formám divadla od klasiky po současné 
autory, ale i více či méně tradičním místům na 
jevišti i mimo něj. Program slavností obohatí 
autorskou performancí „Zeď“, která je posta-
vena na osobních výpovědích koronavirové 
krize. Performance je součástí programu 
v sobotu 18. září, kdy oživí prostory Divadla 20, 
stejně jako akce Výstup na Andělu 15. září, kdy 
ji autoři v upravené verzi sehrají přímo na ulici.

KINO KAVALÍRKA
OD 12.00

Kino Kavalírka vrací film do míst, které jsou 
s  kinematografií spojené již od roku 1933. 
Atmosféru původního kina Centrum, které 
zde pod různými názvy fungovalo až do konce 
osmdesátých letech, se nedávno rozhodl 
obnovit spolek krutón a  společnost bujón. 
Těšit se můžete na pásmo krátkých animova-
ných filmů a seriálový maraton Black Books. 
Atmosféru kina i zahrady zaplní syrový folk se 
surovou kytarou a ambientní techno session 
se saxofonem.

VÝSTAVA ILUSTRACÍ 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK V ALEGRE (7. 10.)

Přijďte se podívat na originální grafiky a ilus-
trace od Filipa Zatloukala – autora vizuální 
podoby letošního ročníku Zažít město jinak. 
Součástí výstavy bude také publikace „Návod 
k  sestavení“, která je osobitým deníkem, 
v  němž autor vizuálně zachytil proces svojí 
tvorby a  sestavování celého vizuálu. Přijďte 
se na vernisáži 7. října potkat s  týmem Zažít 
město jinak a společně sdílet dojmy z  letoš-
ního ročníku.
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PRAHA 6
BŘEVNOV – STADION STRAHOV

13.30–22.00

Devátý ročník břevnovských sousedských 
slavností Zažít město jinak netradičně 
zahájí sousedský průvod z  točny Královka 
ke stadionu Strahov. V  okolí této památky 
čeká bohatý program, který připravují 
Spolek Pro Břevnov, Nesedím, sousedím a také 
Autokino Strahov. Můžete se těšit na architek-
tonickou procházku, kulturní orientační běh 
po památkách a  pamětihodnostech v  okolí, 
výstavu Budoucnost stadionu, sportovní akti-
vity, audiovizuální přednášku o  historii místa 
a večer biograf.

CUKROVARNICKÁ | OŘECHOVKA
OD  11.00

Cukrovarnická je nejdelší ulice na pražské 
Ořechovce a  my si ji rádi, alespoň na jeden 
den v roce, zabereme pro sebe. Pouliční slav-
nost se letos potřetí uskuteční v Cukrovarnické 
ulici před Fyzikálním ústavem. Na programu 
je komentovaná prohlídka Fyzikálního ústavu, 
fyzikální dílny, lekce jógy, výtvarné dílny 
a masky na obličej, chemická show, divadelní 
představení pro děti i dospělé, koncert a video-
mapping. Dále výstava fotografií, výměna knih, 
šachy, ping-pong.

DĚDINA
14.00–22.00

Sídliště Dědina nemá prostor pro komunitní 
setkávání, a  tak si tento prostor vždy jednou 
za rok vytvoříme na tzv. alejce, křižovatce 
chodníků na našem sídlišti, kde se v  běžné 
dny setkáváme při cestě do školky, školy 
a zaměstnání. Letos již potřetí! Na programu 
bude opět sousedský jarmark, koncert, ukázky 
různých sportů a  bojových umění i  divadlo 
pro děti.

NÁMĚSTÍČKO NA ULICI K LÁNU
9.00–19.00

Jsme parta sousedů, kamarádů. V naší loka-
litě se toho moc neděje, a  tak jsme se dali 
na pořádání menších i  větších akcí pro nás 
a  naše sousedy. Došlo nám,  že to za nás 
nikdo neudělá. První ročník nás spojil a  my 
se těšíme na další slavnost. Je to den, kdy se 
náměstíčko promění v příjemné místo setká-
vání pro lidi všeho věku, ras, kultur i vyznání. 
Na programu budou dílničky, workshopy, 
sportovní aktivity, divadlo, koncert a spoustu 
dalšího.
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PRAHA 6
NÁMĚSTÍČKO V STŘEDU

Náměstíčko ve Vokovicích je malé, ale jedi-
nečné místo. Náš vánoční stromek zdobí vždy 
děti z celé čtvrti. Za lockdownu bylo jediným 
místem široko daleko, kde se žilo. Přijďte si užít 
náměstíčko vedle restaurace Kaštan bez aut 
a dopravy! Akci pořádáme podruhé a zveme 
vokovické, veleslavínské a  další přátele, 
sousedy a  příznivce na sousedskou street 
party Zažít Voko jinak.

PETŘINY – ALEJ
14.00–18.00

Petřiny – sídliště plné zeleně, kde potkáte 
všechny generace národnosti. Chybí tu ale 
komunitní prostor, a  tak hledáme cesty, 
kterak podpořit sousedského ducha. Na 
jedno odpoledne proměníme parčík u křižo-
vatky Brunclíkova a  Nad Alejí v  pohodový 
prostor pro setkávání. Přijďte se seznámit, 
popovídat si nebo se jen tak dívat s kafíčkem 
v ruce. Můžete se zapojit do blešáku, zazpívat 
si v  hlasové dílně, zpestřit dětem vycházku 
i vyrazit na Sousedskou bojovku.

PETŘINY – KONEČNÁ
11.00–18.00

Konečná tramvaje Sídliště Petřiny – 
Heyrovského náměstí – se na jeden den 
promění v příjemnou zónu. Místo pro výtvarné 
dílny, taneční vystoupení, sousedské nápady 
a  aktivity všech forem. Zajímá vás, o  co se 
zajímají vaši sousedé? Přijďte se naladit na 
společnou notu a ochutnat dobroty z kuchyně 
sousedů. Navíc aktivně propojíme všechna tři 
místa na Petřinách bojovkou (nejen pro děti): 
konečná • náměstí • alej.

PETŘINY – NÁMĚSTÍ
10.00–18.00

Jsou Petřiny sídliště nebo čtvrť? Potřebují 
Petřiny náměstí? Sejdeme se naproti 
obchodnímu domu a proměníme toto místo 
na jeden den v náměstí. Místo, kde si posta-
víme kašnu/sochu/monument jako symbol 
náměstí, nakoupíme na tržišti, ochutnáme 
dobroty od lokálních prodejců, poslechneme 
si místní kapelu a  prohlédneme návrhy 
studentů UMPRUM k  nové zástavbě. Navíc 
aktivně propojíme všechna tři místa na 
Petřinách bojovkou (nejen pro děti): konečná 
• náměstí • alej.
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PRAHA 6
VELFLÍKOVA – VNITROBLOK 608

Spolek „Vnitroblok Dejvice 608“ zve do zele-
ného vnitrobloku ohraničeného ulicemi 
Velflíkova, Flemingovo náměstí, Nikoly Tesly 
a  Jugoslávských partyzánů, kde proběhne 
již čtvrtý ročník sousedské slavnosti – poprvé 
pod záštitou Zažít město jinak. Přijďte si užít 
místo se vzrostlými stromy nad hlavou, pod 
nimiž si můžete dát kávu s domácí dobrotou 
a  popovídát si se sousedy (nebo prostě 
vypnout). Dopoledne proběhne jógová lekce, 
odpoledne bude pokračovat program pro 
celou rodinu.
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PRAHA 6 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
UMĚNÍ V PROSTORU / M3 FESTIVAL

OD 10.00

Festival m3 / Umění v  prostoru se zamě-
řuje na prezentaci současného umění ve 
veřejných prostranstvích Prahy. Tématem 
letošního ročníku s názvem „Terapie města“ je 
pojetí uměleckého díla jako nástroje ozdrav-
ného procesu místa a  komunity. Vydejte se 
spolu s kurátory na komentovanou cyklopro-
jížďku po uměleckých dílech na Praze 6 nebo 
se zastavte na komentovanou prohlídku 
v Kafkově ateliéru. Po celý den bude zároveň 
probíhat sousedská slavnost v  zahradách 
Fyzikálního ústavu AV ČR. 
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PRAHA 7
GERSTNEROVA

10.00–15.00

Tradiční lokalita na rohu Kamenické 
a  Gerstnerovy lemovaná Stromovkou 
a  Akademií výtvarného umění. Jako vždy se 
můžete těšit na stage s živou hudbou, spoustu 
jídla a program pro děti.

KAMENICKÁ
11.00–19.00

Kamenická je ulice přímo v  srdci oblíbené 
pražské čtvrti - Letné. Najdete v ní jak skvosty 
od českých designérů, tak ty nejlepší gastro-
nomické zážitky jako hotdogy v  americkém 
stylu nebo nejlepší zmrzlinu na Praze 7. 
Zajezděte si na U-rampě přímo uprostřed 
Kamenické ulice, zúčastněte se každoroční 
soutěže v  pojídání hotdogů na čas a  vybí-
rejte šperky, oblečení a  doplňky na design 
marketu.

ORTENOVO NÁMĚSTÍ
OD  13.00

Jsme sousedský spolek z Holešovic. Děláme 
akci na ulici pro místní a  chceme oživit 
prostor Ortenova náměstí jako největší 
nezastavěné plochy v  oblasti. Přijďte na 
burčákový pochod Holešovicemi a  užijte si 
oživené Ortenovo náměstí. Kromě občerst-
vení na vás bude čekat zábava, workshopy, 
hudba a opékání špekáčků.

PARK TUSAROVA

V Parku Tusarova v pražských Holešovicích se 
skrývá Knihkopec – Výběrové knihkupectví, 
pidiantikvariát, kavárna i  bar. Je místem, 
kde se setkávají příznivci kvalitní literatury 
a vína, hráči petanque a sousedé z blízkého 
okolí. I  pro letošní rok se zde chystá skvělé 
sousedské setkání s hudebními vystoupeními, 
bazarem oblečení, hrami pro děti i dospělé.
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PRAHA 7
STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

12.00–18.00

Farnost svatého Antonína opět oživí místo, 
které všichni známe, ale málokdy se zde 
zastavíme, abychom si popovídali se svými 
sousedy. Program se zaměřuje na osudy 
lidí, kteří zůstávají na okraji veřejného zájmu: 
senioři, umírající, chudí, osoby s psychickými 
problémy, lidé bez střechy nad hlavou. A  to 
prostřednictvím organizací, které těmto lidem 
dnes a denně pomáhají. Chcete se rozhléd-
nout po okolí z výšky? Vystoupejte se spolkem 
Ignisio na svatoantonínské věže.

ŠIMÁČKOVA
12.00–21.00

U  nás v  Šimáčkově ulici a  v  blízkém okolí 
bydlí lidé, kteří se společně věnují městskému 
zahradničení. Několik náhodných soused-
ských zahradnických akcí se nám už vydařilo. 
Nechme to letos vyrůst! Program, který vám 
osvětlí všechno, co jste chtěli vědět o komu-
nitním zahradničení, a  báli jste se zeptat, 
připravuje Metrofarm, Kultivárium a  Kavárna 
Letec.

ŠTERNBERKOVA 19
11.00–22.00

Jsme rádi, že vás můžeme opět pozvat na 
pouliční slavnost v  ulici Štenberkova. Znáte 
londýnské SOHO? Na Letné máme svoje – 
malé – vlastní. Zavzpomínáte na dovolenou 
v Asii při válení dim sum knedlíčků s kreativní 
šéfkuchařkou Lucií Bártovou z  bistra Teplá 
kačka. V kulisách lampionové džungle vybe-
rete na blešáku nové kousky a zatančíte si na 
koncertě Dashi Stardust. Také připravujeme 
celý den umění z  Free Art Friday. Přijďte se 
přesvědčit.

TROJA

Poklidná sousedská slavnost v  Troji pro 
všechny, kteří mají zájem se seznámit, pobavit 
a ochutnat domácí speciality. Těšit se můžete 
na ochutnávku vín z  domácí produkce 
i malovinařů, dobročinný bazárek, divadélko, 
orientační běh pro děti, pouštění draků, stolní 
tenis, badminton, fotbal i  stolní fotbálek, 
prezentaci zájmových sdružení, autorské 
čtení i  na kytarový podvečer u  ohně. Každý 
se může zapojit, přidat i něco sám vymyslet 
a vytvořit.
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PRAHA 7
U AKADEMIE

OD  14.00

I tento rok se můžete v ulici U Akademie před 
pivovarem a  kavárnou Lajka těšit na hudbu, 
workshopy, stánky s pochutinami i sousedský 
stůl. Vytvoříme společně s  vámi pravou 
sousedskou pohodu a atmosféru ulice.

VELETRŽNÍ PALÁC

Programové oddělení Národní galerie 
Praha dlouhodobě usiluje o  oživení před-
polí Veletržního paláce a  prostoru Korza za 
velkými výlohami v  parteru různorodými 
programy, otevřenými všem generacím. 
Chceme propojit všední život s  uměním. 
Velkorysost paláce je výzvou a naše zapojení 
do programu Zažít město jinak má několika-
letou tradici.

VEVERKOVA

Veverkova nabídne prostor pro setkávání 
i  umělecké zážitky. Artové knihkupectví, 
lokální a  upcycling móda, nekonečně dobré 
jídlo a kafe, český design nebo concept store 
s  unikátními sneakers. To všechno najdete 
ve Veverkově každý den, na Zažít město 
jinak toho bude ještě mnohem víc. Užijete 
si den plný tvoření a  workshopů. Připravili 
jsme autorské čtení, loutkové hry,  přednášku 
z  oblasti současného umění. Po celý den 
nebude chybět hudba a  skvělé jídlo, tak jak 
jste u nás zvyklí.
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PRAHA 7 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
GALERIE ARTWALL

OD 15.00

Galerie Artwall si klade za cíl podporovat 
pronikání současného umění do mimoga-
lerijního prostředí. Tvoří ji monumentální 
výklenky v  opěrné zdi na nábřeží Kapitána 
Jaroše. Díky svému umístění ve veřejném 
prostoru má galerie Artwall demokra-
tický charakter: je otevřená 24 hodin denně 
a bezplatně přístupná všem. Program galerie 
reflektuje aktuální společenské otázky. Zažít 
město jinak na Praze 7 doplní komentovaná 
prohlídka výstavy Eroica s umělkyní Zdenou 
Kolečkovou od 15 hodin. 

MOTHERS ARTLOVERS V ZAHRADĚ AVU 
16.00–19.00

Volná skupina Mothers Artlovers sdružuje 
převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurá-
torky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní 
ženy, pro které je umění životně důležité 
a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. 
V  den slavností vytvoří Mothers Artlovers na 
zahradě AVU „Oheň sdílení“ a  místo setkání 
otevřené všem. Tématem sdílení bude láska 
v partnerských a rodičovských vztazích, láska 
ve smyslu péče o  sebe, ale také ve smyslu 
institucionální péče. Setkání je otevřené všem.

ZEPPELIN – LÉTAJÍCÍ ARCHA
OD 10.00

Komunitní školu Zeppelin – Létající archu 
založili rodiče a  učitelé s  cílem vést děti ke 
kvalitnímu osobnostnímu, sociálnímu, estetic-
ko-kulturnímu a duchovnímu rozvoji a zároveň 
k  všeobecnému rozhledu a  respektu ke 
svému okolí, tak důležitému pro současnou 
společnost. Zažijte město jinak v  Zeppelinu: 
Vyzkoušejte si psaní perem i  brkem, vytvořte 
obrazce z  barevného písku, staňte se archi-
tekty a  postavte si stavby z  hrachu a  špejlí 
a ochutnejte výtečný zeppelinský mošt. 
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PRAHA 8
BOHNICE – VILA ALENA

12.00–18.00

BONA o.p.s. nabízí bezpečné prostředí chrá-
něných pracovišť, kde se lidé mohou věnovat 
nácviku pracovních a  sociálních doved-
ností. Podporujeme klienty v získání a udržení 
zaměstnání. Vila Alena se stala sídlem chrá-
něné sklářské dílny, která poskytuje nejen 
sociální rehabilitaci, ale také zaměstnává 
osoby se zdravotním postižením. V rámci slav-
ností se můžete těšit na bleší trh, mozaikové 
tvoření, lekce technik vitráží Tiffany, předsta-
vení naší činnosti i na dobré občerstvení.

ČIMICE
8.00–17.00

Čimice jsou čtvrť na klidném severním okraji 
Prahy, kterou obklopuje krásná příroda 
(Čimické údolí, Draháňské údolí). Během 
prvního ročníku sousedských slavností se 
můžete těšit na dobrovolné hasiče z  Bohnic, 
živou hudbu, divadélko a tvoření pro děti, běh 
do vrchu i ateliér stepu. Chceme se společně 
seznámit i řešit problémy naší lokality. Zapojte 
se do debaty s  urbanistou a  zjistěte, jak 
vypadaly staré Čimice dříve a  jak by mohly 
vypadat v budoucnu.

FRÝDLANTSKÁ
10.00 – 22.00

Budova bývalé Včely v ulici Frýdlantská byla 
dlouhou dobu opuštěná. Náš kolektiv, pod 
záštitou sdružení Alternativa II, z.s., se pustil do 
oživení místa. A  kde jinde na sídlišti Ďáblice 
uspořádat sousedské slavnosti než právě 
zde. Těšit se můžete na besedy, prohlídky úlu, 
představení projektů revitalizace opuštěných 
budov, novocirkusové i  hudební workshopy, 
swap bazar, sousedské grilování, večerní 
ohnivé vystoupení, koncerty, projekce a  to 
zdaleka není všechno!

HOLEŠOVIČKY – PARK HERCOVKA
OD 14.00

Park Hercovka je místo s  obrovským poten-
ciálem. Pojďte s  námi zažít Hercovku jinak 
a ochutnejte, co všechno bychom tady mohli 
spolu dělat. Sousedé pro sousedy připra-
vili program, aktivity pro děti, jídlo a  pití. 
A  také vrcholný sportovní zážitek ve formě 
sousedského fotbalového zápasu. Sousedské 
experimentování se zanedbaným veřejným 
prostorem Hercovky je součástí dlouhodobé 
snahy spolku Holešovičky pro lidi a  všech 
aktivních sousedů dát tomuto místu větší 
smysl.



40

PRAHA 8
HRUBÉHO

Stejně jako v  předchozích letech i  letos 
ožije zelená plocha před Komunitním 
centrem Hrubého sousedskou slavností 
Zažít město jinak. Těšit se můžete na akti-
vity pro děti i  dospělé a  již tradiční opékání 
špekáčků.

STARÉ BOHNICE
14.00–21.00

Bohnické spolky se spojily, abychom spolu se 
sousedy z bohnického kopečku zažili na Statku 
Vraných den jinak. Čeká nás společný den 
plný aktivit, zážitků a zábavy pro všechny děti, 
seniory, rodiče, dospívající a  dospělé. Těšit 
se můžete na vystoupení bohnického flétno-
vého sboru, dílny pro děti i dospělé, sousedský 
benefiční blešák, taneční workshop Bachaty, 
koncert kapely Tin Turtles, domácí občerst-
vení a další sousedské aktivity.
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PRAHA 8 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
BAR/ÁK
10.00–22.00

Jen pár kroků od metra Florenc najdete 
kulturně společenský prostor Bar/ák. 
Dominantou je pavlačový dvorek s ojedinělou 
atmosférou a  komunitním duchem. Přijďte 
si v  rámci Zažít město jinak vyzkoušet raku 
výpal keramiky spolu s  Keramikou srdcem, 
ochutnejte netradiční suroviny ve spol-
kovém obchodě Obživa, vyberte originální 
kusy nábytku na Garage sale od Z pokoje do 
pokoje nebo pojďte hlasovat o nejlepší buchtu  
Bar/áku! Prostory Bar/áku oživí od rána do 
večera komunitní život i hudba.

VNITROMĚSTO (UŽ 17. 9.)

Vydejte se za netradičním zážitkem v podobě 
site-specific divadla Vnitroměsto. Jaký 
pohled se člověku otevírá v  místech, která 
nejsou určena k  zastavení? Skupina tvůrců 
z Katedry alternativního a loutkového divadla 
DAMU si klade za cíl prohloubit vnímavost 
diváků k  veřejnému prostoru a  nabídnout 
novou optiku nazírání míst, kudy obvykle 
jen bezděčně procházíme. Vyjděte spolu 
s  průvodci na inscenovanou procházku 
a zažijte okolí Florence tak, jak ho neznáte. 
* Předchozí rezervace nutná. Více info na zazitmestojinak.cz.
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PRAHA 9
KOMUNITNÍ ZAHRADA PALETKA

Paletka sdružuje nadšené zahrádkáře z  řad 
obyvatel Prahy 9. Nachází se v  tiché části, 
hned vedle mateřské školy Pod Krocínkou. 
Nabízí nejen možnost setkávání při komu-
nitních akcích, pěstování vlastního ovoce 
a zeleniny, ale také místo k odpočinku. Letos 
jsme si pro vás ve spolupráci s  Městskou 
knihovnou v  Praze na Proseku připravili 
názorné ukázky městského kompostování 
i nápady na bezmasé recepty. Některé ukázky 
budou na zahrádce, další pak před Městskou 
knihovnou.

NOVOVYSOČANSKÁ
OD  11.30

Je dobré žít ve městě, kde se lidé navzájem 
rádi vidí a  kde chtějí trávit i  svůj volný 
čas. Nebo ne? My si myslíme, že ano 
a  že takovým místem mohou být i  Nové 
Vysočany. A máme chuť pro to něco udělat. 
S  několika sousedy jsme založili spolek 
Pro NOVÉ Vysočany. Chceme se podílet 
na životě v  naší lokalitě a  naše aktivity 
sdílet se svým okolím. Přijďte si zpříjemnit 
sobotu do parku za Holandským domem 
u ulice Novovysočanská. Slavnost zahájíme 
společným brunchem u velkého stolu.

PARK ZAHRÁDKY
OD  14.00

Park Zahrádky tvoří zelené centrum nově vzni-
kající čtvrti mezi Kolbenovou a Poděbradskou 
ulicí – v místě původních továren s historickým 
odkazem jako je Kolbenka, Pragovka nebo 
Tesla. Rádi bychom místo oživili a  inspirovali 
ostatní k  podobným akcím v  budoucnosti. 
Nakoukněte do posledních zachovalých 
zahrádek původní rozsáhlé zahrádkářské 
osady, užijte si hudební program, swap, 
deskovky, pohybové workshopy a piknikovou 
atmosféru díky dobrému jídlu a pití místních 
podniků.

U PROSECKÉHO KOSTELA
OD  14.00

Nejstarší kostel na světě zasvěcený 
sv. Václavu se nachází na Proseku. A  právě 
ulička U  proseckého kostela ožije soused-
skou slavností. Jsme čtyři, jsme z  Proseku 
a  zajímá nás, zda koncept Zažít město jinak 
unese i  velké sídliště. Čeká vás otevřená 
farní zahrada s výtvarnými dílnami, prohlídky 
kostela a koncerty na kůru, výstava dobových 
fotek, procházka Příběhy starého Proseka, 
rychlokurz žonglování, sousedský swap, 
Prosecký maraton, bábovky proseckých žen 
a další.
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PRAHA 9
U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU  

(AŽ 19. 9.)
Přijďte se rozloučit s létem opékáním špekáčků 
a  poznejte při tom své sousedy! Čeká vás 
sousedský swap, akce „adoptuj si kytku” 
a přiblížení historie vzniku názvů ulic Vysočan.
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PRAHA 9 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
MAX CAFÉ – DRAHOBEJLOVA 24

Kavárna Max Café se nachází v  příjemném 
prostředí areálu Pet farm family nedaleko 
metra Českomoravská. Letos se poprvé otevře 
v rámci Zažít město jinak. Těšit se můžete na 
koncerty, cirkusové workshopy, dětské dílny, 
ale také prodejní výstavu fotografií. Nebude 
chybět ani dobrá káva, alko i nealko nápoje 
či něco dobrého k  zakousnutí. Přijďte si užít 
den plný tvořivosti, zážitků, a seznamte se se 
svými sousedy.

PRAGOVKA ART DISTRICT
OD 10.00

Pragovka je umělecké centrum, které se 
nachází v industriálním prostředí, jež v minu-
losti hostilo výrobu automobilů značky 
Praga. Unikátní prostor slouží jako inspi-
rativní místo setkávání umělců, odborníků 
i široké veřejnosti. Se slavnostmi Zažít město 
jinak je Pragovka spojená od počátku svého 
působení. Letos se můžete těšit na verni-
sáže zahraničních rezidencí, komentované 
prohlídky areálem, představení a  divadlo, 
workshopy, večerní koncert a grilování.
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PRAHA 10
HOLANDSKÁ

10.00–15.00

Původní sokolský biograf Vzlet z  roku 1921 se 
letos otevře díky unikátnímu spojení tří reno-
movaných kulturních projektů – Divadlu 
VOSTO5, baroknímu orchestru Collegium 1704 
a  vršovickému Kinu Pilotů. Společně s  krea-
tivními sousedy oživíme naší ulici a  prostory 
paláce Vzlet. Připravili jsme kreativní dílny spolu 
s tetovacím studiem, výstavu našeho souseda 
fotografa Pavla Hejného, workshop výroby zinu 
– vlastního časopisu - s klubem Beztíže. Celým 
dnem nás provede živá kapela a DJs.

MALEŠICKÉ NÁMĚSTÍ

Malešice, to je taková malá vesnice ve velkém 
městě. Neprojdete nimi, aniž byste pozdravili 
několik svých známých, přátel či sousedů. 
Komunitní život zde za poslední léta nabral 
vysoké obrátky, což je skvělé, protože ještě 
před 5-6 lety tu bylo celkem mrtvo. Žije se 
nám tu zkrátka dobře a máme to tu rádi.

MEXICKÁ / BULHARSKÁ
10.00–22.00

Roh ulic Mexické, Bulharské a Žitomírské nabízí 
posezení v malebném parku s velkými stromy 
a starými domy. To vše vytváří nepopsatelnou 
vršovickou atmosféru. Již třetím rokem se tak 
můžete těšit na sousedský festival pod širým 
nebem. Na programu bude kvalitní hudba, 
workshopy mozaiky a minimalistického 
šperku. Nově si návštěvníci mohou osvojit 
japonskou techniku výroby obrazů z lisova-
ných květin nebo si vyrobit větrník. Chybět 
nebude stolní fotbálek, slackline a bazárek.

NA SLATINÁCH (UŽ 11. 9.)
12.00–22.00

Lidé z  širokého okolí se k   nám vydávají 
běhat, jezdit na kole, procházet se s  dětmi 
a  kočárky. Skauti zde pořádají bojovky, děti 
z  okolních škol běhají orientační běhy, v  létě 
jsou tu zahrady plné zeleniny a ovoce… Jsme 
na naše bažiny i místa, kde se skoro zastavil 
čas, patřičně hrdí. Proto jsme se rozhodli 
všem ukázat, jak to tady u nás chodí, a znovu 
po roce oživit Bahenní lázně Járy Cimrmana. 
Srdečně vás zveme na opravdovou soused-
skou slavnost Na Slatinách.
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PRAHA 10
NUČICKÁ (UŽ 16. 9.)

15.00–19.00

Jsme komunita sousedů, kteří se potkávají na 
hřišti a v okolí. A chceme k nám přizvat další. 
Přijďte na dětské hřiště Beruška za MŠ Nučická 
na něco k  snědku a  něco k  pití. Sousedi, 
pojďme se pobavit o  tom, co tady můžeme 
společně podnikat!

RYBALKOVA
13.00–19.00

Jsme SKÁKALPES a  chceme, aby byla Praha 
město přátelské dětem a rodinám, město, ve 
kterém se opravdu žije a ve kterém je dobře. Na 
našem mini festivalu se můžete nejen zatočit 
na úžasném kolotoči řezbáře Matěje, ale také 
si zaskákat ve skákací soutěži, zúčastnit se 
swapu hraček či tvořivých workshopů – ať 
je vám 5 nebo 50. Posezení, osvěžení i dobrá 
nálada jsou u nás samozřejmostí.

SÍDLIŠTĚ SKALKA
10.00–19.00

Okolí metra Skalka je vnímáno veřejností jako 
nejméně bezpečné místo na Praze 10. A my se 
chceme podílet na změně. Přijďte s námi zažít 
Skalku jinak do prostoru parčíku v Aldašínské 
ulici. Čeká na vás celodenní hudební program, 
hry pro děti i  dospělé, workshopy, bazárek 
a zajímavé povídání. Ochutnáte naše i přine-
sené dobroty a  můžeme společně strávit 
příjemný pozdně letní den pod širým nebem, 
v prostředí, ve kterém jste doma.

TROJMEZÍ

Cílem sousedské slavnosti u  záběhlického 
jezu je propojit místní občany a  seznámit 
je s  činností spolku Trojmezí, který od roku 
2009 chrání vzácnou rekreační lokalitu před 
masivní zástavbou. Jde tak o  jedinečnou 
možnost se navzájem poznat a  diskutovat 
u  dobrého jídla a  pití o  rozvoji svého blíz-
kého okolí. Letos nás čeká jubilejní 10. ročník 
sousedské akce v této lokalitě.
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PRAHA 10
ZAHRADNÍ MĚSTO – ZA CÍLEM

Nově zrekonstruované náměstíčko za Cílem 
zatím není příliš využívané, což je škoda. 
Zažít město jinak je skvělá příležitost pro 
malou změnu. Přijďte a přiveďte i sousedy! 

ZAHRADNÍ MĚSTO – SLUNEČNICE  
(UŽ 11. 9.)

Komunitní akci ZAHRADA VE MĚSTĚ pořádá 
každoročně Klub K2 a je určena pro všechny 
obyvatele Zahradního Města, především pak 
pro rodiny s  dětmi. Přijďte na trh Slunečnice 
v Jabloňové ulici, před Rodinným centrem K2. 
Letos na Zahradu ve městě přijede divadlo 
Víti Marčíka, Šikulova dílna, KOKOZA a  dále 
připravujeme plno dílen pro děti i jejich rodiče.
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PRAHA 10 —— DOPROVODNÝ PROGRAM
PLANETA ZA

OD 12.00

Planeta Za je víceúčelový kulturní a  komu-
nitní prostor, který vznikl jako dramaturgické 
a  funkční rozšíření hudebního klubu Ankali. 
Součástí prostoru je tanečný parket a  bar, 
prostorná zahrada a  studio online rádia 
Laude. Nově otevřenou a nedílnou součástí je 
také prostor Ze Mě, místo pro lidi se zájmem 
o rozvoj duševního a tělesného zdraví a životní 
prostředí. Celodenní program slavností 
v  sobotu 18. září oživí DJs, sekáč vinylových 
desek a mini blešák s oblečením z druhé ruky.

ŠALOUNOVA VILA
OD 12.00

Prostory Šalounovy vily oživí v  rámci soused-
ských slavností organizace HOST – Home 
Start ČR, která pomáhá ohroženým rodinám 
a  dětem. HOST provází a  vzdělává rodiče, 
kteří mají problémy zvládnout rodinný život 
a výchovu dětí, často proto, že sami laskavou 
péči nikdy nezažili. V sobotu 18. září se můžete 
těšit na komentované prohlídky vily, rozličné 
workshopy a  divadlo pro děti, foukání bublin 
a  swing. Po celý den bude otevřená a  všem 
přístupná herna pro malé i velké. 
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PRAHA 12 A 13
MODŘANSKÝ PRIOR

OD 13.00

Jsme spolek místních občanů, máme za 
sebou jednu pouliční výstavu, první ročník 
Modřanského masopustu a  někteří z  nás 
se podílejí na akci pro děti „Nádrž plná ulič-
níků“. Tentokrát oživíme Prior – prosklené 
foyer u  eskalátorů a  přilehlý podchod. Těšit 
se můžete na prohlídky budovy (13.30, 14.30, 
15.30), jejíž součástí bude návštěva střechy 
a  technického zázemí Prioru. Prohlédnout 
si můžete také výstavu „Modřanský PRIOR, 
brutálně krásný“. Připraveno je i  občerstvení 
a hry pro děti.

NOVÉ BUTOVICE – NÁM. POD TRIFOTEM
10.00–19.00

Nové Butovice nejsou jen anonymní paneláky 
a metro. Je to naše nejhezčí sídliště a domov 
pro partičku sousedů, kteří se letos již počtvrté 
pustili do organizace sousedských slavností. 
Předcházející ročníky byly velmi úspěšné 
a věříme, že i letos vám Nové Butovice ukážeme 
z   netradičního pohledu. Pojďme se setkat se 
svými sousedy, přáteli Nových Butovic, přáteli 
přátel Nových Butovic a  dalšími. Čeká vás 
divadlo, hudba a tanec na ulici, spousta dobré 
zábavy, jídla a pití!

VELICHOVSKÁ

Na Malé Ohradě se uskuteční již třetí sousedský 
piknik, tentokrát v  rámci Zažít město jinak. 
Žijeme na kraji Prokopského údolí, kde na 
polích vyrostly vysoké domy. I tak se tu cítíme 
trochu jako na vesnici a chceme vědět, kdo 
bydlí vedle a  co má rád. Na páteční večer 
chystáme komunitní večeři s  nahlédnutím 
do historie Malé Ohrady. V sobotu se můžete 
těšit na přírodovědnou hru, turnaj ve finských 
kuželkách, výtvarnou dílnu i  na večerní 
bojovku pro děti.
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PRAHA 15, 17 A 20
TRHANOVSKÉ NÁMĚSTÍ

Letos nás čeká akce Zažít město jinak v komor-
nějším duchu. Slavnost na Trhanovském 
náměstí vám nabídne sousedskou kapelu, 
grilování a nápoje. Těšit se můžete i na odpo-
lední kávu a  barevné palačinky. Pro děti 
nebude chybět malování na obličej a  různé 
výtvarné dílny. Protože máme rádi pohyb, 
bude k dispozici několik sportovních stanovišť!

ŘEPY (UŽ 4. 9.)
13.00–19.00

Řepy jsou sice sídliště, nicméně bohaté na 
velké prostory zeleně a volnočasové aktivity, 
které tu zajišťují nezávislé spolky a  sdružení. 
Již páté pokračování pouličního sousedského 
festivalu Zažít Řepy jinak se letos poprvé 
uskuteční před Sportovním centrem Řepy! 
Chystáme osvědčené i nové, tradiční i netra-
diční stánky sousedů a  kamarádů, hudební 
vystoupení, kreativní dílny a  workshopy 
pro děti i  dospělé, dovádivé divadlo, tanec 
a pokec s přáteli.

ČERTOUSY
14.00–21.00

Slavnosti koordinuje spolek Mumraj ve spolu-
práci s MČ Praha 20. Program tvoříme spolu 
s  dalšími spolky, organizacemi a  aktiv-
ními občany. Společným záměrem je tvořit 
příjemné prostředí pro lidi z Horních Počernic, 
prostor pro setkávání a vzájemnou podporu. 
V rámci Zažít město jinak se můžete těšit na 
hudební vystoupení, workshopy s  kytarou 
a  ukulele, výrobu ptačích krmítek, házení 
na koš, Sbor dobrovolných hasičů, vegan-
skou kuchyni, rukodělný jarmark, kušostřelbu 
a kroket.

VOTUZSKÁ (AŽ 19. 9.)

Divadlo Horní Počernice zahájí v  rámci 
Zažít město jinak novou sezónu. Pro naše 
diváky a  sousedy máme připravený 
program, který zabaví malé i  velké, mladé 
i  staré, lenochy i  sportovce. Kromě divadel-
ních představení a promítání filmu jsme pro 
vás nachystali floristický, bubenický nebo 
žonglérský workshop. Silnice vám bude malíř-
ským plátnem a trávník tělocvičnou. Nebude 
chybět občerstvení. Deky pro posezení 
s přáteli nebo piknik v parku vám rádi zapůj-
číme z divadelního fundusu.
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PRAHA 2O, 21 A 22
SVÉPRAVICE (AŽ 19. 9.)

10.00–12.00

Sousedské slavnosti u  Svépravické kapličky 
koordinuje Divizna. Těšit se můžete na zpívání 
u kapličky s Majdou Moudrou a její žačkou Sofií 
Muchovou, sebeobranu pro děti a  dospělé 
s  Martinou a  Josefem Ptáčkovými, několika-
násobnými mistry světa v bojových sportech, 
ochutnávku kulinářských specialit studentů 
z učiliště z Prahy 9, podzimní floristiku s Terkou 
Českou, sportovní hry pro děti v Kostičce, Sbor 
dobrovolných hasičů Praha Chvaly.

HULICKÁ / SUDĚJOVICKÁ

Praha 21 je místem sloužícím především 
pro přespávání lidí dojíždějících za prací do 
centra. Před třemi lety jsme se rozhodli, že to 
změníme a Újezd nad Lesy oživíme. Začali jsme 
pořádat výměnné bazary, sousedské dny, 
taneční večery, zapojujeme se do úklidových 
akcí, založili jsme spolek ÚJEZD.KOM. Vlastními 
silami se snažíme zvelebit a proměnit “komu-
nitní plácek”, na kterém bychom chtěli pořádat 
výstavy místních umělců, sousedská setkání 
a časem zbudovat komunitní zahradu.

SATURNOVA

Sluneční čtvrť dlouho neměla žádné místo, 
kde bychom se mohli potkávat. To se může 
změnit s  nově vzniklým dětským hřištěm. 
Spousta z  nás tu jen bydlí, ale nežije. Naše 
děti nemají problém se seznámit, pro ně je 
to velice jednoduché. Ale nám dospělákům 
se někdy musí pomoct. Pojďme se tedy 
společně setkat, poznat se a  zkusit to jako 
naše děti. Nadávat na dopravu, netekoucí 
vodu a  převrat na radnici můžeme zase 
někdy jindy.
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PRAHA – ĎÁBLICE A DOLNÍ CHABRY
KOMUNITNÍ CENTRUM VLNA

Komunitní centrum Vlna vzniklo z  iniciativy 
Městské části Praha - Ďáblice v  roce 2016 
a  funguje jako místo setkávání všech gene-
rací občanů žijících především v  Ďáblicích, 
ale i  v  dalších částech Prahy. V  provozu je 
i  komunitní kavárna, která je také centrem 
konání různorodých kulturních akcí. V přilehlé 
zahradě pořádáme různorodé aktivity, festi-
valy a  mimo jiné i  sousedské slavnosti Zažít 
město jinak, které se letos ve Starých Ďáblicích 
uskuteční již po sedmé.

DOLNÍ CHABRY

Dolní Chabry jsou půvabná městská část. 
Jde o původní zemědělskou osadu s bohatou 
historií. Dnes jsou Chabry moderní čtvrtí, kde 
se snoubí historie, moderní rozvoj a  zároveň 
jsou obklopeny zelení. Nejvzácnější památkou 
obce je románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. 
Cílem sousedských slavností je podpora 
setkávání a  zapojení občanů do veřejného 
života v městské části.
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PRAHA – KUNRATICE A ŘEPORYJE
KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ (UŽ 11. 9.)

14.00–22.00

Žijeme v Kunraticích, někteří celý život, někteří 
teprve krátce.  Spojuje nás zájem o  místo, 
kde žijeme, a chceme aktivně přispívat k jeho 
rozvoji. Pokud se nám tu má dobře žít, je 
potřeba, aby se zapojili lidé z  různých koutů 
Kunratic. Zveme vás proto na druhý ročník 
sousedských slavností, které se opět usku-
teční na Kostelním náměstí. Tentokrát jsme 
se rozrostli o prostor přilehlé fary a program 
obohatí i  prohlídka přilehlého kostela 
a hrobky.

TĚLOVÝCHOVNÁ – ZAHRADA BUBEC
14.00–22.00

Studio Bubec je provozováno v  bývalé skla-
dové hale. Od roku 2000 funguje nejen jako 
sochařské studio, ale i  jako kulturní centrum 
s  využitím pro rezidenční pobyty umělců 
z  České republiky i  ze zahraničí. V  zahradě, 
která se nachází v  blízkosti Studia Bubec, se 
pořádají výstavy, výtvarné a tvůrčí dílny nejen 
pro děti a  mnoho dalších kulturní, umělec-
kých a  komunitních akcí. Na naší zahradě 
totiž kromě zeleniny pěstujeme kulturu, umění 
a dobré sousedské vztahy! 
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ZAŽÍT MĚSTA JINAK

Lavina Zažít město jinak nabrala další města. Letos hlásíme rekordní 
počet 43 měst, městysů a  vesnic. Pokud není uvedeno jinak, koná se 
v sobotu 18. září. Podrobnosti o městech a jejich programech najdete na 
zazitmestojinak.cz/lokality

Adamov
Beroun (19. 9.)
Bílina 
Bílovice nad Svitavou
Blansko (12. 9.)
Brno (16. 9.)
Broumov
České Budějovice (26. 9.)
Červený Kostelec
Děčín (25. 9.)
Dobříš (11. 9.)
Hradec Králové - 2 lokality (18. a 19. 9.)
Hradec nad Moravicí
Chotěboř
Jablonec nad Nisou (11. 9.)
Jičín
Jihlava - 2 lokality
Jílové u Prahy
Kanice (19. 9.)
Kostelec nad Černými lesy (19. 9.)
Krhanice
Krnov

Kutná Hora
Kyjov
Letovice
Mnichovo Hradiště (11. 9.)
Netolice (11. 9.)
Neratovice
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Prachatice (21. 8.)
Prosenice (okr. Přerov, 19. 9.)
Přerov (11. 9.)
Roudnice nad Labem (18. 9.)
Řícmanice (12. 9.)
Skotnice (11. 9.)
Slaný
Soběslav (12. 9.)
Svitavy
Třeboň (26. 6.)
Teplice - 2 lokality (21. 8. a 18. 9.)
Volyně
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ŽIVÁ MŮŽE BÝT JAKÁKOLIV OBEC, 
STAČÍ JEN TROCHU CHTÍT
Hana Rakšány se do jihomoravské obce Kanice přestěhovala před devíti 
lety. Chtěla, aby její děti vyrůstaly ve zdejší krásné přírodě. Co ale rozhodně 
nechtěla, byl život v  „noclehárně“, kde se sousedé navzájem neznají 
a kde se veškeré dění omezuje na dojíždění do nedalekého Brna. Nyní to 
v Kanicích žije celý rok a Zažít Kanice jinak je jen jednou z mnoha událostí, 
které tu místní sami pro sebe pořádají.

Jak dlouho se účastníte Zažít město jinak?
Letos pořádáme třetí ročník, ale ten první jsme 
dali do kupy na vlastní pěst ještě bez spojení 
s AutoMatem. S plánováním jsme totiž začali 
moc pozdě. Chystali jsme se uspořádat nějaké 
sousedské slavnosti a teprve poté jsme zjistili, 
že ve vedlejších obcích jsou všichni zapojeni 
do konceptu Zažít město jinak. O  rok později 
jsme se přihlásili také. Musím říct, že ten první 
ročník měl obrovský ohlas a úspěch u všech 
generací. Když jsme se připojili k  vám, byla 
celá organizace o  dost jednodušší a  vaše 
podpora nám velmi pomohla. 

Jak u vás slavnosti probíhají? Máte nějakou 
myšlenku, které se držíte? 
Určitě. Naším hlavním mottem je dostat lidi 
z  jednoho kopce na druhý. Kanice jsou obec, 
která se rozprostírá na dvou kopcích a v údolí 
mezi nimi je starousedlická část. Dlouho se tady 
žilo tak, že lidi z  jednoho kopce neměli žádný 
důvod chodit na druhý, protože tam je pouze 
rodinná zástavba. A  my jsme tyhle lidi prostě 
chtěli propojit. 

A povedlo se?
Osvědčilo se nám mít čtyři hlavní stanoviště, 
dvě dole ve vesnici a pak na každém kopci 
ještě další. V  každém případě tam nesmí 
chybět živá hudba, občerstvení a  výtvarná 
dílna pro děti. Loni jsme si navíc řekli, že se 
nebudeme věnovat jen zábavě a dopoledne 
jsme udělali pracovní. 

Jak na to vaši sousedé reagovali?
A co to konkrétně jste řešili?
Mělo to úspěch. Přišlo a zapojilo se dost lidí. 
Věnovali jsme se třem konkrétním místům. 
Zvelebovali jsme hřiště a  pod školou jsme 
osázeli cibulovinami parkoviště. Na jaře jsme 
se pak mohli kochat výsledkem. Každý si tam 
hledal cibulku, kterou zasadil.
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Daří se vám tedy propojovat starousedlíky 
a takzvané náplavy? 
To se nám podařilo hned první ročník a bylo 
to strašně zajímavé. Společně vydáváme 
časopis, který jsme nakonec nechali převést 
pod obec, a ta stejná skupina lidí se angažuje 
ve spoustě dalších aktivit. Vždycky si dáváme 
velmi záležet na tom, abychom zapojovali 
starousedlíky a klademe velký důraz na účast 
seniorů. Ti třeba na akci Zažít Kanice jinak 
vyprávějí o tom, jak se tady žilo dříve, ukazují 
fotografie. Máme tady pána, jehož tatínek tu 
kdysi vlastnil dřevařskou dílnu, a o jeho výrob-
cích už ví celá obec téměř vše. Snažíme se 
lidem ukázat, co tady všechno je, ale i to, co 
tady bylo dříve.

Jaké jsou další aktivity, které během roku 
podnikáte?
Když to vezmu od začátku roku, tak jsme oživili 
tradici plesu, který je hojně navštěvovaný. 
Místní, kteří poprvé přišli trochu s nedůvěrou, 
se druhý rok účastnili s  nadšením. Máme 
také bohatý program pro děti. Pohádkový les, 
sportovní odpoledne, čarodějnice, na Vánoce 
živý betlém. Celý rok máme nabitý program. 
Opravdu žijeme komunitně. 
Také se tu začala pražit káva, takže letos 
bude i  kávový stánek s  Kanickou pražírnou. 
Pokud jde o  podněty pro zvelebování obce, 
chystáme pocitovou mapu, která bude 
velkoformátově vytištěná. Do té si mohou 
lidé zaznamenávat, co by chtěli kde zlepšit. 
Chystá se také revitalizace dětského hřiště 
na základní škole a my bychom chtěli sbírat 

podněty pro to, co by na něm děti chtěly mít. 
Sousedský festival je skvělou příležitostí pro to, 
aby se obec dozvěděla, jakou si ji její obyva-
telé přejí mít. 

To zní jako ideální obec ke spokojenému žití…
Všechno je to o lidech. Myslím si, že kdybych 
se přestěhovala jinam a  tam narazila na 
podobně nadšenou skupinu lidí, mohlo by to 
být stejné. Tohle se dá udělat kdekoliv, když 
jste ochotní do toho jít a věříte, že věci se dají 
dělat jinak.
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KRIZE JAKO ŠANCE 
PRO LEPŠÍ MĚSTA
Z dílny našeho projektu LAB

Že můžeme zažívat město jinak i  častěji než 
jednou za rok, jsme se přesvědčili v  roce 
2020. V důsledku pandemických opatření se 
skokově se snížila možnost i potřeba cestovat 
na delší vzdálenosti a  dopravní prostor 
se v  mnoha případech stal skutečným 
prostorem pro lidi. Vlna solidarity podpo-
řila lokální komunity a  lidé si začali více 
uvědomovat hodnoty svého okolí. V  ulicích 
se častěji jezdilo na kole a  veřejné prostory 
některých měst doslova zahtily kavárenské 
či restaurační stolky, rozmístěné od sebe 
v  bezpečných vzdálenostech. Lidé si sami 
brali na zodpovědnost péči o uzavřené ulice 
vyhrazené pro bezpečné dětské hry a aktivně 
vybírali místa, která pro bezpečný pohyb 
venku využijí. Zprávy o znovunalezení života ve 
veřejném prostoru zaplnily media a v našem 
projektu LAB (viz „Projekty AutoMatu”) jsme 
inspiraci důsledně šířili dál a  prosazovali 
změnu také mezi politiky. Ta progresivnější 
ze světových měst totiž velmi rychle zarea-
govala a  rozhodla se změny potřeb svých 
obyvatel alespoň dočasně podpořit novou 
infrastrukturou pro chodce a  cyklisty nebo 
zónami bez aut.

Například jihoamerická Bogota, známá 
svým projektem Cyclovía, který mění 
každou neděli 128 km ulic na prostor bez aut, 
vytvořila během pár týdnů 84 km odděle-
ných cyklostezek. A  v  nedaleké Vídni díky 
změně legislativy prakticky přes noc vzniklo 
20 obytných zón s  preferencí pěší dopravy. 
My se v  LABu pokusili spolu s  rešerší těchto 
„dobrých měst” vytipovat místa, kde by 
mohla na takovou praxi navázat také Praha. 
Změny, které se ve městech odehrály, totiž 
přinášely naději na udržitelnou budoucnost. 
A  vlastně pořád přinášejí, protože dobře 
odvedená práce mnoha zahraničních poli-
tiků a  úředníků většinu lidí přesvědčila. 
Změny, které by trvaly mnoho let, se tak 
v  mnoha případech udály natrvalo během 
jednoho jediného roku. A to jak ve veřejném 
prostoru, tak v hlavách obyvatel.



58

PROJEKTY *UTOMATU

Spolek AutoMat není jen Zažít město jinak. 
Sousedské slavnosti představují šestinu našich 
aktivit. Znáte je?

LAB - Laboratoř udržitelného 
urbanismu
V LABu střežíme, prosazujeme a propagujeme 
principy udržitelného města. Dlouhodobě 
přibližujeme veřejnosti zkušenosti ze zahraničí 
i vědecké poznatky o  tom, jak utvářet města, 
ve kterých se všichni budeme cítit příjemně 
a bezpečně. Více na auto-mat.cz/lab

Do práce na kole
Každý rok motivujeme desetitisíce lidí po celé 
republice, aby se do práce dopravovali šetrně. 
Na kole, pěšky nebo poklusem. Kromě květ-
nové celoměsíční výzvy je tu i  zkrácená akce 
Zářijová a Lednová. Více na dopracenakole.cz

Městem na kole
Městem na kole je online magazín, který 
přináší informace ze světa městské cyklis-
tiky. Sledujeme, co se děje v  Praze, Česku 
i zahraničí. Informujeme o nové infrastruktuře, 
zajímavostech a  přinášíme inspiraci i konfron-
taci s děním za našimi hranicemi. Projekt byl 
iniciovaný AutoMatem nyní má vlastní nezá-
vislou redakci. Více na mestemnakole.cz

Generace U 
I  my věříme, že děti jsou naše budoucnost. 
Školám nabízíme vzdělávací programy, 
soutěže, hry i cyklojízdy. Mladším i starším dětem 
vysvětlujeme, jak funguje město, jaké přínosy 
má pro něj udržitelná doprava a jak se po městě 
pohybovat bezpečně. Naše programy absol-
vovaly už tisíce dětí včetně jejich pedagogů. 
Více na auto-mat.cz/vzdelavani

Cyklojízdy
Od začátků AutoMatu pořádáme také cyklo-
jízdy Prahou. Jejich smyslem je popularizovat 
městskou cyklistiku jako udržitelnou formu 
dopravy. Cyklojízdy manifestují zájem veřej-
nosti jezdit po městě na kole a také umožňují 
zažít výjimečnou atmosféru a  bezpečný 
průjezd centrem Prahy těm, kteří by si na to 
sami netroufli.

Pokud naší činnosti fandíte a  tyto 
projekty vám dávají smysl, vstupte mezi 
800 našich pravidelných podporova-
telů a podporovatelek a staňte se členy 
Klubu přátel AutoMatu, který je pro naše 
fungování stěžejní: nakrmteautomat.cz
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PODPOŘTE ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Zažít město jinak jsou nekomerční aktivitou spolku AutoMat a  stovek 
dobrovolníků a  dobrovolnic. Přesto ale něco stojí. Každoročně musíme 
sehnat více než milion korun. A to by nebylo možné bez podpory lidí jako 
jste vy – lidí, které slavnosti baví a kteří věří, že dobré sousedské vztahy 
jsou živou vodou měst.

Vidíte to stejně? Jednorázovým i  pravi-
delným darem nás můžete podpořit na 
nakrmteautomat.cz/zazitmestojinak 

Za jakýkoliv příspěvek moc a moc děkujeme! 

A k čemu přesně váš dar pomůže?

Nezdá se to, ale zorganizovat slavnost na 
ulici znamená měsíce příprav – zejména 
jednání s  několika úředními odbory, politiky, 
Technickou správou komunikací i  policií. Pro 
úřady musíte narýsovat i dopravně-technické 
plánky. A  to vážně nechcete dělat! Aby se 
organizátoři a  organizátorky mohli soustředit 
jen na svůj program, celou byrokracii za ně 
v Praze zdarma zajišťujeme my v AutoMatu. 

Pro všechny zájemce, kteří si chtějí zorgani-
zovat slavnost mimo září, také aktualizujeme 
naše manuály „jak na to”.

— Od května do října jsme v denodenní komu-
nikaci s místními organizátory ze všech měst, 

nováčky i  zkušenými. Pomáháme a  radíme 
jim se vším od zapojení elektriky přes vratné 
kelímky po objízdné trasy. Některým pomá-
háme s jejich lokálním fundraisingem.

— Vytváříme společný web včetně administ-
račního systému pro organizátory*ky, online 
i tištěný program a online mapu všech lokalit, 
abyste je vůbec našli.

— Slavnosti propagujeme ve všech možných 
médiích od lokálních zpravodajů po Českou 
televizi. Píšeme články, natáčíme radio a video 
spoty, děláme rozhovory s organizátory*kami, 
abychom motivovali další.

— Koordinátorům sousedských slavností 
poskytujeme propagační materiály na míru 
s unikátní grafikou.

— Hledáme partnery, podáváme žádosti 
o  granty a  dotace. Ani bez této podpory by 
slavnosti nemohly vzniknout.
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ZAŽÍT MĚSTO UDRŽITELNĚ
Lokálnost, udržitelnost a  ekologie jsou pro 
nás důležité, a  proto figurují i  v  Kodexu Zažít 
město jinak (více na zazitmestojinak.cz/kodex). 
Proto už během příprav motivujeme všechny 
organizátory a  organizátorky k  tomu, aby 
se pokusili snížit uhlíkovou stopu své slav-
nosti a aby vytvořili akci, která bude přátelská 
a ohleduplná nejen k  lidem, ale i  k  životnímu 
prostředí. Letos jsme vypracovali i  ucelený 
a obsáhlý „Eko manuál”. 

Konkrétně organizátorům*kám doporuču-
jeme, aby se vyhnuli jednorázovému nádobí, 
nabídli koše na tříděný odpad nebo nádobu 
na kompost. V  našem „Eko manuálu” pro 

organizátory*ky, který najdete i  na webu 
(zazitmestojinak.cz/ke-stazeni) dále zmiňu-
jeme možnosti jako půjčovat si spíše než 
kupovat nové, používat šetrné způsoby 
dopravy, preferovat lokální a  sezónní potra-
viny. A hlavně předem o všech těchto věcech 
komunikovat se zúčastněnými podniky 
a sousedy.

Pokud vás napadají další tipy, jak být šetrní 
k  planetě během Zažít město jinak, napište 
nám nebo se obraťte na místní organizáto-
ry*ky (kontakty najdete na zazitmestojinak.cz) 
a nejlépe jim rovnou nabídněte svou pomoc.

Pojďme si slavnosti Zažít město jinak udělat 
tak, abychom se na nich všichni cítili bezpečně. 
Buďme k sobě navzájem ohleduplní – všechny 
lokality by měly být ohnisky dobré zábavy 
a ničeho dalšího.

Zdá se, že epidemiologická situace bude příz-
nivější, ale i  tak prosíme všechny účastníky 
a  účastnice o  používání zdravého rozumu 
a  dodržování hygienických pravidel aktuálně 
platných v den konání akce.

Každá lokalita je specifická. Organizátoři 
se mohou rozhodnout pro různá pravidla 
a  pokyny. Vycházejte jim prosím vstříc 
a respektujte je. Děkujeme!

Při kašlání si zakrývejte ústa, dezinfikujte si ruce, 
měňte si roušky/respirátory, udržujte roze-
stupy.  Jaká pravidla budou platit v den konání 
akce, bohužel není v  našich silách předpo-
vědět – aktuálně platná nařízení najdete na 
vládním webu covid.gov.cz.

ZAŽÍT MĚSTO BEZ COVIDU



PARTNEŘI
Záštitu nad slavnostmi převzal 
primátor Hlavního města Prahy 
Zdeněk Hřib a současně také:

starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček
starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková
starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář
starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský
starostka městské části Praha 10 Renata Chmelová
místostarosta městské části Praha 1 Petr Burgr
místostarosta městské části Praha 4 Michal Hroza
místostarosta městské části Praha 10 David Kašpar

Zažít město jinak se koná v rámci Evropského týdne 
mobility. 

K příležitosti Zažít město jinak 2021 vydal Auto*Mat, z.s. 

www.zazitmestojinak.cz 
www.auto-mat.cz
zmj@auto-mat.cz

Celkovou vizuální koncepci Zažít město jinak 2021 
vytvořil Filip Zatloukal.
DTP v režii Marcely Juříčkové a Filipa Zatloukala. 

Všechny texty podléhají licenci Creative Commons 
BY-SA 4.0 (smíte je jakkoliv šířit a  používat, když 
uvedete zdroj a zachováte tuto licenci).

GENERÁLNÍ  PARTNER

Záštitu nad akcí 
převzal primátor 
hlavního města 
Prahy Zdeněk Hřib

HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI

LOK ÁLNÍ  PARTNEŘI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ  PARTNER MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI

D D M  P r a h a  8
S p i r á l a



62

MERCHANDISE 2021
Dětská, dámská i pánská trika, společně s plecháčky a vystřihovánkami můžete zakoupit 
na našem stánku v Americké (11. 9.) nebo v Lucemburské (18. 9.), a dále také ve vybraných 
lokalitách a městech. Máte to na tato místa daleko?

Pořídit je můžete i v našem benefičním e-shopu obchod.auto-mat.cz.



Tip:
Tuto stranu si můžete podlepit a objekty vystřihnout. Velikost je přizpůsobena k připojení
do hlavní vystřihovánky Zažít město jinak.
Máte rádi omalovánky? Vybarvěte si ilustrace uvnitř katalogu.
Budeme rádi, když výtvory vyfotíte a označte nás na sociálních sítích @zazitmestojinak

Až katalog doslouží, vhoďte ho, prosím, do modré popelnice na papír.


