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„Jakmile místní občané přijmou něco za vlastní, mají k tomu
absolutně jiný vztah. Vždy totiž bráníte a rozvíjíte to, co máte rádi.“ 

Renata Chmelová, koordinátorka sousedské slavnosti Trojmezí a iniciativy Společně pro desítku

Sousedská slavnost Zažít město jinak se konala 
v ulicích Prahy již poosmé. V sobotu 21. září 2013 na 
jeden den oživila pražské čtvrti a vytáhla sousedy do 
ulic. Slavnost vznikla s cílem prosadit udržitelnější, 
kvalitnější a klidnější život ve městě, a to zejména  
prostřednictvím aktivního zapojení veřejnosti 
a proměny svého okolí. Zatímco se první ročníky konaly 
na Smetanově nábřeží a později na Vinohradech, na 
základě zájmu místních občanů se akce v posledních 
letech rozrostla po celé Praze a poprvé se uskutečnila 
i v Ostravě a Olomouci. Letos poprvé došlo k oddělení 
Zažít město jinak a Velké podzimní cyklojízdy, 
která proběhla o týden dřív. Tím jsme chtěli více 
upřednostnit a upozornit na komunitní a sousedský 
prvek celého projektu.

V letošním roce se do slavnosti zapojilo 39 lokalit 
v Praze, tedy o téměř polovinu více než loni. Účelem 
sousedských slavností je představit ulice Prahy 
jako místo zajímavé k životu a setkávání. Jedná se 
o ojedinělou příležitost pro samotné občany, aby 

ukázali, v jakém prostředí chtějí žít a sami se zapojili 
do proměny svého okolí.

Desítky lokalit po celé Praze se tak na jeden den staly 
bezautomobilovými zónami, které návštěvníkům 
nabídly přes sto koncertů, domácí dobroty, různá 
divadelní vystoupení, desítky aktivit pro děti, 
vzpomínky pamětníků či komentované procházky 
po okolí. Účastníci měli možnost navštívit neznámá 
zákoutí svých čtvrtí, užít si pouličního umění či 
jednoduše posedět s přáteli uprostřed ulice a poznat, 
co různé pražské čtvrti nabízí či trápí.    
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„…nejde ani tak o to zažít město jinak, ale hlavně zažít 
jinak sám sebe. Stačí vystoupit ze svých stereotypů 
a vnímat sousedy i příchozí alespoň na pár hodin jako 
lidi, kteří mohou odhalit zcela jiný rozměr toho, jak 
lze ve městě fungovat. Odhodit strach z neznámého 
je však kupodivu mnohdy těžší než vyběhat si pro 
něj všechna povolení od magistrátu.“ Jan H. Vitvar 
v Respektu č. 43/2013.

Zažít město jinak je mnohem více než pouhá 
jednodenní sousedská slavnost. Od Břevnova až 
po Jižní město, Ládví či Braník se po dobu několika 
měsíců obyvatelé svých čtvrtí zapojili do organizace 
svých sousedských slavností a vzájemnou svépomocí 
zajistili program, zázemí, improvizovaná pódia, nutná 
povolení i komunikaci s místní samosprávou.

Role Auto*Matu  je v rámci Zažít město jinak 
poskytovat místním pro tuto činnost ideovou, 
administrativní, personální a finanční oporu. Jedná 
se o zajištění financí, zprostředkování kontaktu 
s radnicemi, pomoc při vyjednání záboru, společnou 

propagační kampaň či poradenství v oblasti produkce.

Tento model umožňuje místním organizátorům 
věnovat se problémům ve sféře veřejného prostoru 
a občanské společnosti, na které by sami neměli 
kapacitu nebo zkušenosti: 

Posilování vztahů na místní úrovni

Účelem akce bylo, aby celá realizace nebyla delegována 
do rukou jedné skupiny či produkční společnosti, ale 
aby se do ní zapojila široká veřejnost. Pětiměsíční 
přípravy nabídly prostor pro navázání a rozvoj 
spolupráce mezi různými aktéry místní společnosti 
- občany, neziskovými organizacemi, podnikateli, 
institucemi, úřady atp. 

Zklidnění dopravy a zlepšení kvality života

Vytvoření krátkodobých bezautomobilových zón 
je svým způsobem zážitková výchova k městské 
udržitelnosti. Akce ukazují, jaké možnosti využití 
veřejného prostoru se otevírají s klidnějším provozem 
a uvolněným ulic od parkujících aut (sousedské 

slavnosti Braník, v Americké ulici či v ulici Františka 
Křížka). Důležitým tématem je také zachování zelených 
ploch ve městě (Malvazinky, Hlubočepy, Kavalírka, 
Trojmezí).

Oživení veřejného prostoru

Častou motivací pro zapojení do Zažít město jinak 
je zájem oživit zanedbané či znehodnocené místo. 
Navázání vztahů s místními podniky a oslovením 
obyvatel vzniká potenciál pro oživení zvolené lokality 
a nastartování trvalejších změn (Bohnice, Náměstí Sv. 
Čecha, Mařákova ulice, Tachovské náměstí a další). 
Z těchto důvodů obyvatelé z okolí Kobyliského náměstí 
uspořádali slavnosti pod heslem „Kobyla není zebra“, 
aby poukázali, že Kobylisy jsou mnohem více než 
pouhým tranzitním prostorem pro cestu z domova do 
práce.   

Propojování různých věkových a zájmových skupin

Není výjimkou, že různé věkové či zájmové skupiny jsou 
v naší metropoli stále upozaděny či samy pasivní. Velká 
část programu se zaměřovala právě na posílení mezi-
generačního dialogu, ale také na představení různých 
zájmových skupin v okolí (Pštrossova ulice, Hybešova, 
Náměstí 14. října a jiné).

více než

5 měsíců příprav
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Myšlenka Zažít město jinak se postupně šíří i do 
dalších českých měst. Sousedskou slavnost letos ve 
stejný den uspořádali také v Olomouci, kde se místní 
organizace ujalo o. s. Kolomouc, a v Ostravě, kde 
program připravilo multižánrové centrum Cooltour.

Organizátoři v Ostravě chtěli poskytnout prostor 
obyvatelům ke vzájemnému poznávání a propojování. 
Koncerty, sportovní aktivity, bleší trh, pletení bambulí 
či ochutnávka domácích dobrot a mnoho dalších aktivit 
lákalo po celou sobotu více než 2000 návštěvníků. 
Zažít město jinak chtějí organizátoři dále využít jako 
příležitost k  propojení centra Ostravy s okrajovými 
částmi, a to jak na úrovni organizací tak jednotlivců. 

V Olomouci si místní chválí zejména samotnou 
iniciativu a její potenciál. Letošní první ročník Zažít 
město jinak vnímají organizátoři jako začátek procesu, 
v jehož rámci dojde k většímu zapojení místních 
občanů a vzájemné spolupráci. Tento pilotní ročník 
zároveň přinesl praktické zkušenosti jak sousedské 
slavnosti organizovat a poukázal na potřebu 

komunikace, zapojení místních obyvatel, ale např. 
i úřadů. Stejně jako v Ostravě se pořadatelé netají tím, 
že jejich cílem je uspořádat příští ročník slavností na 
více místech v Olomouci.

Zažít město jinak v Ostravě a Olomouci



„Je skvělé pozorovat, jak se s každým ročníkem 
zapojuje do akce více lidí, kterým není lhostejné dění 
v jejich okolí. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím 
partnerství s Auto*Matem přispět k takové aktivizaci 
společnosti,“ 

Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone

Sousedské slavnosti vznikly tvůrčí energií desítek 
organizací a jednotlivců, kteří dali jedinečnou tvář 
programu každého místa a zapojovali další aktivní 
sousedy. Byli to -Experimentální prostor NoD 
(Haštalské náměstí), o.s. Bohnice žijí (Bohnice), Živé 
město (Dejvice), Sdružení občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan (Malostranské náměstí), Galerie Školská 28 
(9 Zahrad), Czechdesign (Nové Město//Vojtěšská), 
o.s. Containall (Malá Strana//Cihelná), Las Adelitas 
(Vinohrady//Americká), Aero (Žižkov//Biskupcova-
Ambrožova), Okolo/Pedal Projects (Žižkov//
Bořivojova), Bajkazyl, Kulturák Žižkov a Hostel Lípa 
(Žižkov//Tachovské náměstí), Braník sobě (Braník), 
Prokopovo o.s (Hlubočepy), Anežka Hradilková 
(Buďánka), Městská knihovna Praha 5 (Smíchov), 

Celkové náklady slavností jsou kvůli obrovskému 
množství zapojených pořadatelů prakticky 
nevyčíslitelné. Jen sama iniciativa Auto*Mat hradila 
díky podpoře mnoha institucí 628 165 Kč.
 Více než polovinu nákladů uhradily granty 
dvou hlavních dárců - Nadace Vodafone (190 000 Kč) 
a Velvyslanectví Spojených států Amerických v České 
republice (160 000 Kč). Grantem podpořily slavnosti 
i pražské městské části a to MČ Prahy 2 (37 000 Kč), 
MČ Prahy 3 (29 000 Kč), MČ Prahy 8 (20 000 Kč), 
MČ Prahy 7 – Troja (5 000 Kč), což místní slavnosti 
osvobodilo od placení správních poplatků za zábory 
veřejného prostranství.
 Zažít město jinak jsme mohli díky trvalé 
podpoře 550 členů a členek Klubu přátel Auto*Matu. 
Pravidelně přispívají malými částkami na plánování 
a přípravu všech našich projektů. Sousedské slavnosti 
jsme díky jejich darům (75 165 Kč) mohli připravovat 
včas a nezávisle na grantech, u kterých dlouho není 
jisté, zda budou schváleny. Děkujeme také dlouholeté 
podpoře partnera Klubu přátel, prodejci městských kol 
CityBikes (20 000 Kč).

Občanské sdružení na záchranu parku Kavalírka 
(Kavalírka), Přátelé Malvazinek (Malvazinky), Jolana 
Mokrá (Břevnov), kavárna Do Větru (Větrník), Tygr Tisk 
(Letná//Čechova), Alfred ve dvoře a Bio OKO (Letná//
Františka Křížka), Tiskárna na Vzduchu (Výstaviště), 
Hanka Třeštíková a Bistro 8 (Letná//Veverkova), Karlín 
sobě (Hybešova, Karlínské náměstí a Invalidovna), 
ZŠ německo-českého porozumění (Ďáblice), CCEA 
(Karlín//Negrelliho viaduct), Matěj Šach a kamarádi 
(Kobylisy), Tichá Kavárna (Ládví), o.s. Krocan 
(Klíčov), Start Vršovice (Vršovice//Krymská), Naše 
Malešice a Český svaz ochránců přírody (Malešice), 
Římskokatolická farnost Vršovice (Vršovice//Náměstí 
Sv. Čecha), Divadlo X10 (Strašnice), Koalice Trojmezí 
(Trojmezí), Kokoza (Jižní Město), 8 jinak a spol. 
(Libeň) a Uličníci, kteří s námi byli všude.

 Galerie NE představila angažované občanské 
hrdiny (a přispěla 20 000 Kč), pan Ugo rozdával 
účastníkům čerstvé šťávy (a přispěl 15 000 Kč), zájezd 
po sousedských slavnostech připravila c. k. Kudrna 
(a přispěla 7 000 Kč), zážitek skutečného ticha 
zprostředkoval účastníkům Knauf Insullation (10 000 
Kč) a nákupem benefičních trik a tašek přes Zoot.cz
přispěli také účastníci Zažít město jinak. Nelze 
zapomenout ani na finanční zdroje získané prodejem 
služeb (20 000 Kč).
 Zažít město jinak zaštítil primátor hl. města 
Prahy Tomáš Hudeček. Zařadil slavnosti do oficiálního 
programu Ladíme Prahu a poskytl mediální prostor 
(60 citylightů). Městské části Praha 1, Praha 2, Praha 
3, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 10 a Praha 15 buď 
zaštítily konání Zažít město jinak, anebo finančně 
podpořily konkrétní místa slavností a tím osvobodily 
pořadatele od řady správních poplatků.
Mediální prezentaci dále věnovali Rádio Hey, Radio 
1, Radio Wave, webový portál CityBee, týdeník 5plus2 
a čtrnáctideník Nový Prostor.
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Realizační tým

Tímto bychom za celý tým Zažít město jinak a Auto*Mat, 
o.s. rádi poděkovali všem partnerům za pomoc 
a podporu při realizaci sousedských slavností. Celá akce 
by se samozřejmě neuskutečnila bez obrovského nadšení 
a zápalu, které projevili při přípravách místní organizace 
a občané. Děkujeme Vám za příjemnou spolupráci 
a těšíme se na Zažít město jinak 2014!


