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37  18  Q 39  8 QNadace Vodafone

Produkční tým Zažít město jinak

Grant US Embassy

Komunikace slavnosti na 
veřejnost (PR služby, grafika, 
web, foto a videodokumentace, 
radiospoty, tisky)

Granty a spolupořadatelství MČ 
(Praha 1,2,3,7-Troja,8)

Zajištění prostoru slavnosti 
(studie záborů, nákup materiálu, 
technické zabezpečení, značky, 
doprava)Individuální dary či prodej 

služeb a zboží

Ostatní náklady (kancelář, 
telefony, účetnictví, fin. supervize, 
office manager)

Příjmy Výdaje

16 %
21 %

18 % 8 %

29 % 32 %

37 % 39 %

Financování projektu



Celoplošnou propagaci sousedské slavnosti 
Zažít město jinak zajišťovalo občanské sdružení 
Auto*Mat prostřednictvím různých komunikačních 
kanálů a prostředků. Cílem této propagace bylo 
upozornit Pražany na konání akce, ale také pomoci 
koordinátorům jednotlivých zón oslovit a zapojit 
místní obyvatele. Součástí bylo také upozornění na 
dopravní omezení a opatření způsobené sousedskými 
slavnostmi.

citylight leták do schránek

plakát

Akce se koná pod záštitou primátora hlavního m sta Prahy RNDr. Tomáše Hude ka, Ph.D.

Sousedské slavnosti v ulicích Prahy
sobota 21. 9. 2013 | zazitmestojinak.cz
Bohnice | Braník | B evnov | Bu ánka | Dejvice | áblice | Hlubo epy | Jižní M sto | Karlín | 
Kavalírka | Kobylisy | Ládví | Letná | Libe  | Malešice | Malostranské nám stí | Nové M sto | 
Smíchov | Strašnice | Staré M sto | Trojmezí | Vinohrady | Vršovice | Výstavišt  | Žižkov
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Vážení obyvatelé,
 
v sobotu 21. zá í prob hne v ulicích Prahy sousedská pouli ní slavnost Zažít m sto jinak. Akci 
po ádá iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s místními obyvateli, spolky a podniky a koná se na více 
než 30 místech po celé Praze, v etn  naší tvrti.
 
O co se jedná? V tento den m žete poznat svou tvr  z jiného pohledu. Ulice ožijí hudbou, 
divadlem, dílnami, výstavami nebo sportem. Máte možnost poznat své sousedy, místní sdružení 
a podniky. Je p ipraven program pro d ti i dosp lé – a zapojit se m žete i vy! Pe ete, va íte, 
pletete, hrajete na hudební nástroj? Kontaktujte lokální organizátory (kontakty najdete na 
webových stránkách zazitmestojinak.cz), kte í vám poradí, jak se stát sou ástí slavnosti.
 
Na míst  konání slavnosti je ulice otev ená p ším a cyklist m. Dojde proto ke zklidn ní 
automobilové dopravy. Cht li bychom poprosit idi e, aby svá vozidla odstavili na jeden den 
jinam a zónu objížd li. V ulici se bude pohybovat velké množství lidí. Prosíme, neparkujte na 
vyzna ených místech.
 
Srde n  Vás zveme na sousedskou slavnost v naší tvrti!
D kujeme za pochopení a omlouváme se za p ípadná omezení.
 
Pro více informací o programu sledujte web www.zazitmestojinak.cz
a Facebook Zažít m sto jinak. Program naší zóny najdete na druhé stran  letáku.

Sousedská slavnost Zažít m sto jinak — sobota 21. 9. 2013

Akce se koná pod záštitou primátora 
hlavního m sta Prahy RNDr. Tomáše 
Hude ka, Ph.D.

hlavní
partne i

mediální
partne i
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Spoty:

> Připravte se Zažít město jinak – http://www.youtube.com/watch?v=7Of_O0iBeyE
> Pojďme Zažít město jinak – http://www.youtube.com/watch?v=JdliQnFy8XQ
> Zažít město jinak 2013 – https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JfFECeMT_oM

Radiová znělka:

> http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/godzilla.mp3

Tiskoviny:

> Plakáty – 1500 kusů, A3.
> Programy sousedských slavností – 5000 ks
> Letáky do schránek pro místní koordinátory
> Citylighty – na základě mediálního partnerství s hlavním městem Prahou bylo rozmístěno 60 CLV

Tiskové zprávy 

> Sobota 21. září: Praha se na jeden den stane jiným městem (17. 7.)
http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/17.-7.-2013-Praha-se-na-jeden-den-stane-jiným-městem.pdf
> Pojďte Zažít město jinak. Ulice se otevřou už tuto sobotu (16. 9.)
http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/TZ-Pojďte-Zaž%C3%ADt-město-jinak.-Ulice-se-otevřou-už-21.-
zář%C3%AD.pdf
> Pražské komunity ožívají. Důkazem je Zažít město jinak (21. 9.)
http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/TZ-ZMJ.pdf

Tisková konference:

Tisková konference Zažít město jinak proběhla v den konání akce v prostorách Galerie Ne, která byla pro tyto účely 
umístěna v Americké ulici, přímo uprostřed sousedských slavností. Kromě zástupců občanského sdružení Auto*Mat 
hovořili o sousedských slavnostech místní organizátoři z Dejvic a Nového Města. Slovo měli i partneři celého 
projektu, zástupci Nadace Vodafone, Útvaru rozvoje hl. města Prahy a Galerie Ne.
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Web Zažít město jinak: Facebook:

Propagace



Lokální prezentace Zažít město jinak:

Zatímco Auto*Mat zajišťuje propagaci akce v celopražském měřítku, jednotlivé slavnosti se samy zapojovaly do 
oslovování a prezentace svého bezprostředního okolí a zároveň vyzývaly místní k účasti na programu. K tomu využily 
množství propagačních materiálů, letáky, plakáty, FB stránky apod.

Propagace



Výstupy v médiích: TV Týdeníky a měsíčníky Deníky Internet Rozhlas

Akce v Praze Zažít město jinak 28. 9. 2013 ČT 1

Pražské komunity ožívají. Důkazem je slavnost ‘Zažít město jinak’ 27. 9. 2013 denik.cz

Pražské komunity ožívají. Důkazem je slavnost ‘Zažít město jinak’ 27. 9. 2013 Pražský deník

Václavák a holky za 50: kdy to zažijeme jinak? 24. 9. 2013 Pražský deník

Hauenschildův palác či Terezskou bránu rozsvítí v Olomouci festival světla 23. 9. 2013 ČRo – olomouc.cz

Petici proti parkovišti na Malostranském náměstí podepsalo 5000 lidí 23. 9. 2013 denik.cz

FOTO 23. 9. 2013 Právo

PRAŽSKÉ ULICE JINAK: FLAŠINETÁŘ, KOUZELNÍK ČI BUCHTY ZA 10 KORUN 23. 9. 2013 Pražský deník

Krymská: když z anonymních ulic vzniká jedno sousedství 23. 9. 2013 Pražský deník

Anketa: Proč přišly na festival Zažít město jinak? 23. 9. 2013 Pražský deník

Pád karlínské zdi 23. 9. 2013 Respekt

Hauenschildův palác či Terezskou bránu rozsvítí v Olomouci festival světla 23. 9. 2013 zpravy.rozhlas.cz

Pád karlínské zdi 22. 9. 2013 respekt.cz

OBRAZEM: Lidé si užívali Prahu trochu jinak 21. 9. 2013 5plus2.cz

Praha se z velkoměsta proměnila v místo sousedského setkávání 21. 9. 2013 aktualne.cz

Jinak zažili své město Ostravané, Olomoučané i Pražané 21. 9. 2013 ct24.cz

Zažijte sobotní Prahu jinak 21. 9. 2013 ČRo – regina.cz

Akce Zažít město jinak promění nejen pražské ulice v domácí kavárny
nebo sportoviště

21. 9. 2013 ČRo - regina.cz

Jaké bude vybavení Moskevské ulice 21. 9. 2013 ČRo Regina

Na 40 míst v Praze se dnes proměnilo v příjemná zákoutí s hudbou a jídlem 21. 9. 2013 ČRo Regina

Zažít město jinak 21. 9. 2013 ČT 1

Zažít město jinak. Praha se proměnila v místo sousedského setkávání 21. 9. 2013 lidovky.cz

Auto*Mat: Pražské komunity ožívají. Důkazem je Zažít město jinak 21. 9. 2013 parlamentnilisty.cz

Malostranské náměstí ožilo sousedskou slavností 21. 9. 2013 prazskypatriot.cz

Prahu ovládnou sousedské slavnosti, konají se na desítkách míst 21. 9. 2013 prazskypatriot.cz

Vladimír Merta i Prago Union dnes zažijí Prahu jinak 21. 9. 2013 Pražský deník

Zažít město jinak 21. 9. 2013 Prima

Zažít město jinak 21. 9. 2013 TV Barrandov

Zrušit parkoviště na Malostranském náměstí si přejí tisíce lidí 21. 9. 2013 tyden.cz

Akce Zažít město jinak promění nejen pražské ulice v domácí kavárny
nebo sportoviště

21. 9. 2013 zpravy.rozhlas.cz

Praha se z velkoměsta proměnila v místo sousedského setkávání 21. 9. 2013 zpravy.tiscali.cz

Olomouc o víkendu poprvé přivítá akci Zažít město jinak 20. 9. 2013 5plus2.cz

Tipy na víkend 20.–22. září: Za letadly do Ostravy, na Festival světla do Olomouce 
nebo na výstavu!

20. 9. 2013 ČRo –
radiozurnal.cz

Víkendové akce omezí dopravu v centru Prahy 20. 9. 2013 denik.cz

Propagace



Doprava utichne a udělá místo pouličnímu životu. Prahu čeká sousedská slavnost 20. 9. 2013 iHNed.cz

Nabitý víkend: móda, design, architektura i urbanismus 20. 9. 2013 lidovky.cz

Doprava utichne a udělá místo pouličnímu životu. Prahu čeká sousedská slavnost 20. 9. 2013 life.ihned.cz

Kuky se vrací. V Braníku chodí v průvodu masek a lidé se baví 20. 9. 2013 Metro

Zažít město jinak už poosmé 20. 9. 2013 metropol.cz

Doprava utichne a udělá místo pouličnímu životu. Prahu čeká sousedská slavnost 20. 9. 2013 moderniobec.
ihned.cz

Ulice 30. dubna se uzavře pro automobilovou dopravu a zažije sousedskou
slavnost

20. 9. 2013 novinky.cz

Zažijte město trochu jinak 20. 9. 2013 Olomoucký deník

Co s víkendem? Zažijte město jinak, vyražte do fitka nebo nakupovat 20. 9. 2013 ona.iDNES.cz

Autem na Malostranské náměstí? Jako v teplákách na ples! Petice proti parkovišti 
boduje

20. 9. 2013 prazskypatriot.cz

Živé město 2013 v Praze 6 20. 9. 2013 prazskypatriot.cz

Sousedská slavnost na Malostranském náměstí 20. 9. 2013 prazskypatriot.cz

Zažijte město trochu jinak 20. 9. 2013 Prostějov. deník

Zažijte město trochu jinak 20. 9. 2013 Přerovský 
a hranický deník

Zažijte město trochu jinak 20. 9. 2013 Šumperský 
a jesenický deník

Kulturní tipy na víkend: Vegefest, Výšlap boso na Sněžku, Bibliotour Ostrava 20. 9. 2013 vasevec.cz

Ondřej Kobza 20. 9. 2013 Víkend HN

Ulice bez aut se otevřou již v sobotu 19. 9. 2013 5plus2

Negrelliho viadukt na tři dny ožije 19. 9. 2013 ct24.cz

Osmý ročník sousedské slavnosti Zažít město jinak bude již tuto sobotu 19. 9. 2013 denikreferendum.cz

Ein Klavier, ein Klavier! 19. 9. 2013 Prager Zeitung 

VERANSTALTUNGSTIPPS 19. 9. 2013 Prager Zeitung 

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 19. 9. 2013 Reflex

Slightly different, more friendly 19. 9. 2013 The Prague Post

Negrelliho viadukt ožije výstavami, koncerty a divadlem 19. 9. 2013 tyden.cz

Papouščí koktejl, česnek, pivo, poezie a dyzájn 19. 9. 2013 tyden.cz

Pražské ulice o víkendu ožijí. Přijďte zažít město jinak 18. 9. 2013 Benešovský deník

Design ukazuje, jak si zařídit bydlení pro stáří 18. 9. 2013 ct24.cz

Pražské ulice o víkendu ožijí. Přijďte zažít město jinak 18. 9. 2013 denik.cz

Poznejte své sousedy aneb Zažijte město jinak 18. 9. 2013 Metro

Zažít město jinak 18. 9. 2013 Pražský deník

Pražské ulice o víkendu ožijí. Budou bez aut a s krámky jako kdysi 18. 9. 2013 Příbramský deník

Začíná Evropský týden mobility, letos na téma čistý vzduch 17. 9. 2013 euroskop.cz

Jak může design zlepšit kvalitu života seniorů 17. 9. 2013 i60.cz
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Pražské ulice o víkendu ožijí. Přijďte zažít město jinak 17. 9. 2013 Pražský deník

27 tipů na výlety nejen s dětmi 16. 9. 2013 blesk.cz

Zažít město jinak 16. 9. 2013 Rádio City

OBRAZEM: Praha byla plná jídla a kol 15. 9. 2013 5plus2.cz

Design bez překážek a pro všechny? Praha vítá equal design ve velkém 15. 9. 2013 lidovky.cz

Náš čas 13. 9. 2013 Víkend HN

DOŽEŇTE, CO JSTE PŘES LÉTO NESTIHLA 11. 9. 2013 Žena a život

Rušné ulice se promění v kavárny a divadelní podia 9. 9. 2013 Naše Praha 2

S lidmi a bez aut 5. 9. 2013 5plus2

Parkoviště pod viaduktem se změní v přehlídku umění 5. 9. 2013 moderniobec.ihned.cz

Parkoviště pod viaduktem se změní v přehlídku umění 5. 9. 2013 stavitel.ihned.cz

Slavnost Zažít město jinak rozproudí Prahu na desítkách míst 2. 9. 2013 Listy Prahy 1

Září ve znamení přívětivého designu, dobré kávy a města 30. 8. 2013 lidovky.cz

Železní muži a ironické ženy z Cirkusu Mlejn 28. 8. 2013 ct24.cz

Marianne / Koktejl 28. 8. 2013 Marianne

další tipy 27. 8. 2013 City DNES

Autům vjezd zakázán 22. 8. 2013 5plus2

Vinohradští sousedé oživí Prahu 2 22. 8. 2013 prazskypatriot.cz

Rozmarná Paříž 21. 8. 2013 Tina Celkem bylo publikováno 87 článků a reportáží.

Počet výstupů: 
TV – 4
Rozhlas – 3
Deníky – 20
Týdeníky a měsíčníky – 13
Internet – 47
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Bohnice, terasa KD Krakov

Věrni názvu o. s. BOHNICE ŽIJÍ se pokusíme na jeden 
den oživit okolí KD Krakov, které je přirozeným, ale 
mrtvým centrem sídliště Bohnice. Terasa kulturního 
domu se promění v improvizovanou venkovní čítárnu. 
Zaměstnanci městské knihovny vás vezmou do 
skladů a zákoutí místní pobočky. Sobota 21. září je 
i mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby, o níž 
bude veřejné čtení pro děti a dorost. Soutěž o nejlepší 
chleba a něco na něj zajištují, odměňují a dají ochutnat 
BEZOBALU.org. Nad skicou krakovského placu 
a s pastelkami v ruce můžete zkusit vymyslet, jak by to 
tu mohlo vypadat jinak.

Břevnov, prostranství u Drinopolu

Rozhodli jsme se využít „břevnovské San Francisco”, 
na zdejší poměry monumentální schody u zastávky 
Drinopol. Široké schody využijeme jako hlediště pro 
promítání rozpracovaného dokumentu Vnitroblok 
a pro sledování koncertů. Nabídneme rovněž 
sousedský blešák, závody v běhu do schodů, výměnný 
knižní koutek, soutěž o nejlepší břevnovský recept 
a dílny pro děti. Hledáme lidi, které zajímá, co se děje 
kolem nich a chtějí se zapojit do diskuze o budoucí 
podobě tohoto bulváru. Součástí programu tudíž 
bude informační kampaň o plánovaných proměnách 
Bělohorské.

Braník, Branická ulice

V zóně na Branické ulici bude po celý den znít živá 
hudba (Benedikta, Los Culos, Jan Burian), hrát se 
divadlo a bude se diskutovat o stavebních kauzách ve 
starém Braníku. Děti si budou moci vedle výtvarných 
technik vyzkoušet řadu sportů, na ulici vyroste malé 
fotbalové hřiště i judistický ring. Na Pódiu Mluvící 
knihy se bude číst, otevře se dobročinný antikvariát 
i bazar Šikne se. Pouliční fotoateliér Periferie vám 
řekne jací jste a guerilla-plantingová hra vás dovede 
do Komunitní zahrady Zebra. Pořádá Braník Sobě ve 
spolupráci s místními obyvateli.

Buďánka, Košíře, poblíž tramvajové zastávky Kavalírka

Obyvatelé a přátelé Buďánek - památkové zóny a kdysi 
malebné dělnické osady v srdci Košíř - vás zvou na 
sousedskou zahradní slavnost. Pojďte s námi zase na 
chvíli oživit zdejšího sousedského ducha. Ve starých 
zahradách mezi rozpadajícími se zídkami uzříte 
divadelní site specific projekt skupiny Mama-ya & 
Papa-ya, můžete se zúčastnit komentované prohlídky 
osadou nebo workshopu o Nenásilné komunikaci, 
udělat si palačinku, občerstvit se ve veganském 
baru, zahrát si pinčes, vysaunovat se v sauně od H3T 
architektů, vyměnit se sousedy pár slov u ohně či věcí 
v bazárku.

Program



Haštalské náměstí, Haštalské náměstí

Krátká hudební čísla z programu Experimentálního 
prostoru NoD.
Odpočinková zóna pro všechny návštěvníky i usedlíky. 
NoD se svým programem i kuchyní na ulici pro 
vás! Dobré jídlo a dobrý program pro celou rodinu. 
Slovenský internetový áno! magazín ve spolupráci 
s Experimentálním prostorem NoD přinášejí na 
Haštalské náměstí pražské vydání akce Přečti si m(ne)
ě! Přineste si vlastní knížky a umožněte druhým, aby 
poznali to, co rádi čtete. Všichni jsme přece to, co 
čteme! A těm, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne 
s inspirativní literaturou, přivezeme naše vlastní 

Hlubočepy, ulice Hlubočepská

Můžete se těšit na pouliční kavárnu nabízející rodinné 
speciality zdejších obyvatel, bleší trh, kde můžete 
provětrat své komory a skříně, antikvariát, workshop 
pro děti i dospělé “Urob si svou chůdu”, nebo ping-
pongový turnaj. V pamětnickém koutku bychom rádi 
představili materiály týkající se blízké i vzdálenější 
historie Hlubočep, které můžeme shromáždit 
jedině s vaší pomocí. Prosím, přineste cokoli uznáte 
za vhodné – rodinné fotografie, výstřižky, knížky, 
dokumenty.

Dejvice, Mařákova ulice

Můžete se těšit na mnoho workshopů (pletení, 
origami, bubliny, šití), svépomocnou cyklodílnu 
a zdobení kol, hry, lekci salsy nebo boxu, líčení na 
ulici, divadlo či vystoupení místních hudebníků 
(Ivan Hlas, Střídmí klusáci v korunách višní aj.). Na 
programu je také soutěž o nejlepší domácí chleba - 
neváhejte a přijďte se pochlubit svými kulinářskými 
úspěchy! Slavnost pořádájí občanské sdružení Živé 
město a kavárna Vypálené koťátko za spolupráce řady 
místních organizací i jednotlivců.

Ďáblice, Chabařovická ulice

Jazyková animace pro všechny věkové skupiny / 
literární čajovna s čítárnou / koncerty a hudební 
dílny / vernisáž a výstava prací Základní umělecké 
školy Taussigova / tradiční Flohmarkt / burza knih 
a časopisů / ochutnávka staropražských koláčů 
učňovského střediska Chabařovická / netradiční 
výtvarné a sportovní dílny pro děti i dospěláky / 
kadeřnická show studia Damarte. Hrnečky na kávu 
s sebou! Srdečně zveme obyvatele Domova seniorů 
Burešova ulice a děti z Fondu ohrožených dětí 
Klokánek. Pořádá ZŠ německo-českého porozumění 
a sousedé.

450 zapojených

subjektů
(z toho přes 100 občanských sdružení)

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2013
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Jižní Město, Malenická 1784

I mezi paneláky na Jižním Městě lze pěstovat 
bylinky, vlastní rajčata, dýně a další plodiny. Přijďte 
si prohlédnout komunitní zahradu v Kulturním 
centru Zahrada, ochutnat sousedské občerstvení 
a dozvědět se další informace o městském pěstování 
a kompostování. Co vás čeká:
debata o tom, jak funguje komunitní zahrada 
a možnosti městského pěstování v Praze, nabídka 
sušených i čerstvých bylinek, informace o pěstování 
bylinek a kompostování, trh domácích výroků, 
sousedské občerstvení s využitím plodin a bylinek 
z naší zahrady a další. Pořádá KOKOZA a KC Zahrada.

Karlín, Ulice Hybešova

Plac u Divokých Matek! Můžete se těšit na koncerty 
(Ivan Hlas a další), swingovou tančírnu a tvořivé dílny. 
Proběhne výměnná knihovna a blešák – přineste, co 
nepotřebujete, třeba se najde na výměnu něco, co se 
vám bude líbit. Dále gender studies budoár, artistické 
dílny, sousedské grilování a relax zóna. Sedátka 
s sebou! Pořádá Karlín Sobě ve spolupráci s místními.

2 cyklistické

závody do vrchu
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Karlínské náměstí, u kostela

zapomenuté i nové sportovní vyžití vhodné do města 
// petanque // kuličky // skákání přes gumu // ping 
pong // slack line // líný tenis // badminton // hrací 
zóna pro malé děti // kostky // houpadla  

Kavalírka, park Kavalírka

Zahraje pražské latinoblues B–duel, Vojta Lavička 
a Gipsy Spirit, děti si mohou zahrát stromovou hru 
v parku, vystoupí Divadýlko z pytlíčku s představením 
Prasečí slečinky, v parku zatančí studio Light (působící 
při ZUŠ Na Popelce). V šapitó bude výstava Stromy 
v parku a informace o pozorovatelně Luftschutz – 
Splitterschutzzelle. Občerstvit se můžete na baru 
v šapitó, čeká vás piknik v trávě!

Klíčovský lesopark, Klíčovský lesopark

občerstvení s dobrotami od sousedů a burčákem 
z místních vinic // poznávací procházka o stromech 
a přírodě v parku // bojovka pro menší i větší // 
kaštánková dílna a zdobení stromů // výroba dýchacích 
masek z reflexních materiálů // povídání o historii 
i současnosti Krocínky // zajímavá hudební produkce
Pořádá o.s. Krocan ve spolupráci s místními.

Karlín, Invalidovna, budova EXPO

plánovaná výstavba v okolí stanice metra Invalidovna x 
život obyvatel sídliště Invalidovna // bytový dům EXPO: 
technická památka a dopady plánované výstavby na 
obyvatele této budovy // stanovisko akad. arch. Jiřího 
Lasovského k záměru zástavby okolí metra Invalidovna 
// „parkovací krize”
Pořádají Karlín sobě, Rezidence EXPO, Pizzerie 
Amfora.

Karlín, Negrelliho viadukt,
mezi ulicemi Křižíkovou a Sokolovskou

Zažít město jinak u Negrelliho viaduktu proběhne 
v rámci akce Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt (19. 
– 21.9.), která chce upozornit na výjimečný potenciál 
a hodnotu Negrelliho viaduktu. Tento projekt CCEA se 
věnuje experimentování mezi uměním, architekturou 
a veřejným zájmem s cílem otevřít téma prostoru pro 
kulturu a pro město. Prostory oblouků budou sloužit 
pro galerie, projekce, bar, koncerty, dětské dílny, 
divadelní, taneční či kulinářská vystoupení. Sobota 
bude patřit workshopům pro děti, vystoupení Pasi 
Mäkelä a Festivalu středoevropské hudby ve spolupráci 
s Easterndaze, kde vystoupí umělci z Polska, Maďarska 
a Slovenska.

4 sousedské

slavnosti vydaly 

vlastní noviny
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osazeno přes

600 značek
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Letná, Čechova ulice

Připravuje se výstava originálních kol Faborit.cz, dětské 
workshopy a prezentace Atelier 27307, tequila bar 
s drinky a ochutnávkami Tequila El DFŇO, slackline, 
žonglování, discgolf a sousedské občerstvení. 
Volejbalová síť přes ulici! Pořádají obyvatelé ulice.

Letná, ulice Františka Křížka

Ulice Fr. Křížka se účastní již potřetí. Setkáte se zde 
se svými sousedy, seznámíte s prací místních spolků 
a organizací, ale i kreativních jednotlivců. Zjistíte, co 
dávají v Biu Oko a na co zajít do divadla Alfred ve 
dvoře. Ochutnáte, co podávají místní restaurace, ale 
i to, co vaří vaši sousedé. Omrknete nejrůznější stánky, 
rozvlníte boky v pouliční tančírně, zalovíte v knižním 
bazaru, zařádíte na retro-hřišti, dáte partii šachů, 
zamastíte karty, či se vydáte na netradiční prohlídku 
městem. Pořádá Bio Oko a Alfred ve dvoře.

Kobylisy, Kobyliské náměstí

Kobylisení se uskuteční na parkovišti u Salesiánského 
divadla, kde společně na jeden den přetvoříme 
nevzhledný prostor okupovaný auty na příjemné místo 
plné kultury a zábavy.  Co vás čeká? Výtvarný workshop 
a koutek deskových her DDM Přemyšlenská // ekotým 
gymnázia Ústavní // nezisková organizace Lata 
a mnoho dalších. Na pódiu: Improshow  // orchestr 
ESO, sbor Slavíčci a další uskupení ze ZUŠ Klapkova 
// sbor gymnázia Ústavní // Viktor Chomiak // 
vystoupení standardních tanců // rock’n’rollová kapela 
J!Scream // předvádění a výuka žonglování  // kapela 
Fidlovačka

Ládví, Burešova ulice

Zažít kavárnu jinak! Káva a domácí dorty Tiché 
kavárny pod širým nebem. Od 15 hodin si užijte 
hudební dílnu, ukázku zajímavých nástrojů i písničky 
pro děti a dospělé s malováním na chodník s o.s. 
Potichounku. V 16 hodin proběhne žonglérské 
vystoupení a workshop od Knock Knock, poté vystoupí 
pražská písničkářka s vlastní tvorbou Adela Polášková, 
melancholický písničkář Tom Dvořák a kapela 
Jazzevec. Po celé odpoledne máte možnost cítit 
aromaterapeutickou dílnu, grilování pro masožrouty 
i vegetariány a zažít venkovní hry. Kdo si objedná kávu 
ve znakovém jazyce, má ji zadarmo!
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Letná, Veverkova 8

Před Bistrem 8 plánujeme bohatý kulturní program 
s živou hudbou. Nezapomínáme ani na děti, pro které 
budeme mít připravené malování na obličej a výtvarný 
koutek. Dospělí si zase můžou vyzkoušet malování 
na ruce henou po afghánském způsobu. Vedle těchto 
aktivit zveme lidi na sousedský piknik, kam mohou 
přispět svými pochutinami. Každý může přinést 
svůj domácí koláč a ochutnat sousedův. Slavnost je 
koncipovaná pro všechny věkové kategorie! Pořádá 
Hanka Třeštíková ve spolupráci s Bistrem 8.

Libeň, pěší zóna Na Žertvách před Decadou a Napalmě

pouliční mejdan | dílny pro děti i dospělé | site specific 
výstava fotografií | stolní tenis | barvení kol | soutěže 
| občerstvení více i méně alkoholické | sousedská 
výměna buchet, knih a oblečení | židle a pokojové 
rostliny s sebou | letní kino | velmi živá hudba | Pláče 
kočka | Čaj na Ex | Deaf Citrus Washington | Slipy Band 
| moderuje Biomasha
Nechť slunce svítí pro Libeňský výkvět!
Pořádá o.s. 8Jinak! ve spolupráci s místními obyvateli.

více než 800 

různých aktivit pro 

návštěvníky
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Malešice,
křižovatka ulic Malešická a Káranská

Pro domácí i přespolní návštěvníky připravujeme 
program místních a spřátelených sdružení, sousedský 
piknik, ale bude i možnost zakoupení drobného 
občerstvení a cukrovinek od místních kulinářů. Dále 
pak možnost vycházky po nové naučné stezce svatého 
Josefa, diskuze o budoucnosti Malešického náměstí, 
víkendová návštěva Botanické zahrady v Malešicích, 
nebo vystoupení Strašnického divadla X10. Pořádá 
a zve Vás iniciativa „Naše Malešice“ ve spolupráci 
s Českým svazem ochránců přírody – ZO „Natura, quo 
vadis?“ a iniciativou „Společně pro Desítku“.

Malvazinky, ulice K Vodojemu

Můžete zpívat, ochutnávat i tančit a poznávat sousedy. 
Budeme rádi, když si s sebou přivedete i své domácí 
mazlíčky a zúčastníte se s nimi na Psí promenádě, 
můžete ochutnat něco z kulinářského umění místních 
obyvatel, či sami představit svoje výrobky. Uvítáme, 
když přispějete něčím šikovným i nešikovným na bleší 
trh – knihy, oblečení, užitečné haraburdí.

Malá Strana, ulice Cihelná

Můžete se těšit na: 14:00 workshop veganské kuchyně, 
15:00 komunitní úklid pláže a blízkého okolí, 17:00 
divadlo slovenského umělce Pavla Seriše : Chutilo vám, 
páni? 20:00 koncert. Dále se můžete těšit na celodenní 
grilování, workshop veganské kuchyně, k dispozici 
bude několik pramic k projížďkám na Vltavě!! 
Společenské hry – petanque, líný tenis, šachy a další 
deskové hry… Pořádá o.s. Containall.

Malá Strana, Malostranské náměstí

Malostraňáci roztančí náměstí, bude se hrát a zpívat 
a kdo chce, může podepsat petici za odstranění 
parkoviště. Přijďte si pořídit netradiční snímek v posteli 
na Malostranském náměstí! Stáří nás baví – prožijeme 
společné chvíle se Životem 90. Budete moci poznat 
Malou Stranu jinak – proběhne prohlídka s průvodcem 
se zkušeností ze života na ulici (Pragulic) a mnoho 
dalšího! Pořádá Sdružení občanů a přátel Malé Strany. 

205 živých

hudebních

vystoupení 

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2013

Program



Smíchov, náměstí 14. října

Sousedské setkání k oslavě 10 let pobočky Městské 
knihovny v Praze Smíchov v tržnici. Celodenní 
program: mini pojízdná knihovna OSKAR, divadelní 
šatna Švandova divadla, den pro výměnu knih, stanice 
přírodovědců DDM Smíchov, výtvarné dílny, dětský 
koutek Tuli-zóna. Dále vás čeká bohatý hudební 
program, divadélko, romský Street Dance, maskérna 
Švandova divadla a v 17h cyklojízda kol a koloběžek do 
Ústřední knihovny.

Strašnice, park před Strašnickým divadlem

Ve Strašnicích zažijeme město jinak společně 
s Divadlem X10, které připravilo program ve spolupráci 
s místními občany. V parku před divadlem uvidíte 
pouliční verzi inscenace To Tam, která bude mít 
v divadle premiéru o týden později. Staňte se prvními 
diváky komedie o tričku s příběhem! Poté budou 
v parku připraveny výtvarné workshopy pro děti 
i dospělé, na nichž si budete moci dotvořit svoje 
vlastní přinesená trička. V plánu je výstavba venkovní 
knihovny v parku, do níž budete moci přispět vlastní 
knihou. Po celý den bude v ulici Solidarity otevřena 
Divadelní kavárna, v parku bude probíhat bleší trh, 
výstava a piknik.

250 aktivit

pro děti

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2013

Nové Město, Vojtěšská, náměstíčko mezi Vojtěšskou 
a Pštrossovou ulicí

Pojďte spolu s námi dokázat, že senior nepatří do 
izolovaného „domova důchodců“, ale že se může 
stát aktivní složkou městské společnosti. Zúčastněte 
se akce Design seniorům! Vyhrajte turnaj Senior 
playground, nakupte na marketu mladých českých 
designérů, ochutnejte skvělé dortíky a kávu či jiné 
nápoje z místních kaváren, domácí šťávy a hamburgery 
od přátelské sousedky Zorky Čápové a dalších 
sousedů z okolí, nebo něco divočejšího z Café Afrika. 
Zajděte na komentovanou prohlídku výstavy DESIGN 
V NEJLEPŠÍCH LETECH, zkuste vyrobit něco tvůrčího 
pod vedením nového českého papírnictví Papelote 
a zjistěte něco o historii Vojtěšské čtvrti. Pořádá 
CZECHDESIGN.CZ.

Smetanovo nábřeží

V rámci seriálu otevřených sobot Nábřeží žije se i na 
Smetanově nábřeží uskuteční slavnost Zažít město 
jinak. V hlavní roli se ukáží místní podniky, kavárny, 
instituce. Pořádá hl. město Praha ve spolupráci 
s Útvarem rozvoje hl. města a iniciativou Auto*Mat.
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Větrník, ulice Za Zahradou

guerilla knitting, slackline, skákací boty, malování na 
obličej, výroba papírových větrníků, loutková pohádka 
Nezbedné pohádky, divadlo Jabad, bazar s oblečením 
a kniham, Moschna dance center, Jazzoví kluci – 
kapela, Sketa syn – kapela, Concrete Ostrich – kapela

Vinohrady, Americká ulice, 11:00 – 22:00

Projít Americkou ulicí bude pro vás jako průlet mezi 
několika zeměmi, kulinářskými zážitky i kulturními 
zajímavostmi. Můžete se těšit na taneční workshop, 
živou hudbu, stánky a aktivity v Čechách žijících 
lidí z Latinské Ameriky, stánky s balkánským 
a středozemním občerstvením a prezentaci místních 
neziskových organizací a spolků. Chystají se také 
aktivity pro děti a po celý den si budete moci 
oddechnout v odpočinkové zóně nebo ve venkovní 
čajovně. Připravují Plazma Lab a Las Adelitas.

přes 60 pouličních 

divadelních

představení
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Záběhlice-Trojmezí, Kozinovo náměstí

Přineste si oběd/večeři a zabydlete s námi na jeden 
den Kozinovo náměstí – celý den tu bude rozpálený 
gril a zázemí pro posezení a konzumaci. Přijeďte 
na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Upečte něco 
dobrého a přineste to všem ochutnat. Bazar knih, CD 
a hraček – přijďte si je vyměnit nebo jen tak darovat. 
Celodenní zábava pro vaše děti – herna pro nejmenší, 
klauni, hry v přírodě, naučná stezka, tvořivé dílny, 
turnaj ve stolním hokeji, malování na obličej a další. 
Celý den otevřený hostivařský kostel a dvě jeho 
komentované prohlídky.

Žižkov,
křižovatka Biskupcovy a Ambrožovy

Křižovatka ulic se změní na prostředí velmi vstřícné 
ke všem chodícím a sedícím milovníkům volného 
prostoru. Celé odpoledne tady bude probíhat 
divadelně-filmovo-taneční program, který jsme 
připravili ve spolupráci se spřátelenými žižkovskými 
organizacemi. Chybět samozřejmě nebude ani 
bohatě vybavený venkovní Aerobar, navíc s vínovým 
workshopem od sympatických vinařů z Pas � pas. 
A komu by chyběly filmy, může si ve venkovním stanu 
vychutnat celodenní projekci z 16mm filmových kopií. 
Pořádá Kino Aero ve spolupráci s místními.

1 improvizovaný

přechod pro chodce
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Vršovice, Krymská ulice

Kromě celodenního programu kaváren, obchůdků 
a galerií se mezi 14 a 16 hodinou můžete zúčastnit 
závodu na kole do vrchu po kočičích hlavách Krymské, 
v 15.30 vzít své děti na představení společnosti Buchty 
a loutky nebo v 19 hodin přijít do Proluky na koncert 
kapely Prago Union, kterou ve 20 hodin vystřídá kapela 
Silencio Club. Pořádá Start Vršovice ve spolupráci 
s místními podniky.

Vršovice, Náměstí Svatopluka Čecha

Živá hudba, autorské čtení vršovických básníků, 
komentovaná prohlídka kostela, rozprava s urbánním 
antropologem, kino na kostelních schodech... To vše 
vás čeká na náměstí Svatopluka Čecha. Po celý den 
bude probíhat dílna Proměň svůj prostor, expozice 
o historii sv. Václava a otevřený ping-pongový turnaj. 
V plánovacím stanu se budou hledat řešení situace 
na náměstí Svatopluka Čecha. Přinesme si vzájemně 
ochutnat domácí dobroty a sestavme jedlé výtvarné 
dílo!

Výstaviště,
prostranství před vstupem do Výstaviště

Výborná káva, domácí limonáda, knižní a dětský bazar, 
živá hudba, taneční lekce swingu, otevřené workshopy 
pár kroků od zastávky tramvaje. Neopakovatelný 
program připravují místní galerie, taneční studio 
Alta@rt, Rodinné centrum Letná, Sedmička v pohybu, 
Tiskárna na Vzduchu a další. Přijeďte na kole nebo 
na bruslích, vezměte s sebou psy a děti rozhodně 
nenechávejte doma. Budou tančit, cvičit a malovat 
v rámci tvořivých dílen, čeká na ně pohádka a pořádně 
rozjet to můžou na dětské diskotéce. Budete se 
k nim moci přidat nebo si počkat na večerní tančírnu 
a speciální afterparty. Pořádá Tiskárna na Vzduchu. 
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Žižkov, Bořivojova ulice

Z Bořivojovy ulice se již podruhé stane pěší zóna 
a ožije hudbou, tancem, divadlem, módou a pouličními 
hrami. Těšit se můžete na hudební stage rádia 
Streetculture, které vám představí např. písničkáře 
Dominika Kotyzu, či kapely Debbi Love (alternative-
pop) a Vložte kočku! (emo-electronica). Na druhém 
konci vás pobaví divadelní stage s programem pro děti 
i dospělé. Můžete se těšit také na dobré jídlo a pití od 
místních podniků.

9 Zahrad Nové Město,
dvorky a zahrady Nového Města, po celý den

Otevřeme a oživíme neznámé, běžně nepřístupné 
dvorky v oblasti ulic Školská, Vodičkova, Navrátilova, 
Ječná, Žitná, V Jámě, Řeznická a Štěpánská. Budou tu 
probíhat výstavky, pohoštění, rozhovory s pamětníky, 
předčítání textů vázaných na tato konkrétní místa, 
divadelní představení pro děti i dospělé. Slavnost 
zahájí pouliční zahradní orchestr. Do akce se zapojují 
místní instituce, galerie a podniky.

Žižkov, Tachovské náměstí

Dynamický rajón plný nečekaných souvislostí: do zóny 
dolního Žižkova nás přivedla možnost definovat nové 
a dobrodružné vztahy. Setkání sousedů z Tachovského 
náměstí a blízkého okolí žižkovské hranice lemované 
drážní cyklostezkou. Místo aut, žižkovských grandů 
a předsudků najdete před domem to, co obvykle 
venku chybí: jídlo, pití, židle, stoly, gymnastiku, film, 
oheň, parkour, hudbu, bicykly, dětské hry a především 
sousedy, kteří běžně zůstávají uvnitř. Na ulici není 
nikdo první. Nikdo tu nemá privilegia. Proměňte ji tak, 
jak byste ji měli rádi. Těšíme se na vás. Hostel Lípa 
a Bajkazyl.

27 druhů

štrůdlu
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Grafi cká úprava brožury – Michal Veltruský


