
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zažít město jinak 2010 
 

zpráva o 5. ročníku pouliční slavnosti v Praze 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Zažít město jinak 2010 
 
Jak by se žilo v Praze, kdyby její ulice neovládala projíždějící a 
parkující auta? To si mohli v sobotu 25. září 2010 vyzkoušet 
účastníci pouliční slavnosti nazvané Zažít město jinak v ulicích 
Vinohrad, které se proměnily v korzo plné pouličních kaváren, 
dílen, atrakcí pro děti a improvizovaných pódií. Připravena 
byla debata s kandidáty na nového primátora, tržiště mladého 
českého designu, přehlídka unikátních jízdních kol a další. 
Tradičním vyvrcholením festivalu byla velká cyklojízda. 
 

 
Swingová tančírna na náměstí Míru 

 
Zaţít město jinak ukazuje, ţe v Praze lze ţít lépe. Je to experiment 
s veřejným prostorem, který jinak zabírají auta a vytlačují lidi z ulic. 
Protoţe rok 2010 byl volebním, do programu byla zařazena debata 
s kandidáty na primátora. Lidé se jich mohli zeptat, jaké město chtějí. 

Ulice Vinohrad mezi náměstími Míru a I. P. Pavlova rozdělilo několik 
zón, kde na návštěvníky čekaly pouliční restaurace a kavárny, 
improvizovaná pódia, výstavy, trhy, atrakce pro děti, vše pro městskou 
cyklistiku nebo stánky neziskových organizací. Akce se vztahuje k 
Evropskému týdnu mobility, který propaguje šetrnou dopravu a nabízí 
cesty ke zklidňování provozu ve městech. 

Londýnská ulice se změnila v trţiště mladých českých výtvarníků a 
designérů Trade Show. Po celý den probíhal pouliční festival písničkářů 
Open Mic. Odpoledne návštěvníky překvapila přehlídka netradičních a 
unikátních jízdních kol Bike Parade. Vinohrady byly příjemné i jako 
místo k procházce, posezení nebo setkání s přáteli. 

Prahu 2 postihuje zejména díky severojiţní magistrále neúměrná 
dopravní zátěţ. Navíc kříţení Sokolské a Legerovy s Ječnou a Ţitnou 
ulicí představuje pravděpodobně nejvytíţenější křiţovatku v Praze. 
Zklidňování dopravy je pro ţivot v této městské části téměř existenční 
záleţitostí. Proto převzala záštitu nad festivalem Městská část Praha 2.  

Z místa konání pouliční slavnosti odstartovala tradiční velká podzimní 
cyklojízda Její letošní heslo 'kolo překonává bariéry' poukazovalo na 
význam bicyklů pro hendikepované.  
 
 

 
Zažít město jinak 2010 v číslech 

celkový rozpočet akce: 371 318,50 Kč 

počet stánků a atrakcí během dne: 140 

počet účastníků pouliční slavnosti: 8 000  

počet účastníků velké podzimní cyklojízdy: 2 000 

 

 
Souhrnná zpráva o akci včetně fotografií a videa je dostupná 

na webu: http://www.auto-mat.cz/2010/09/ohlasy-zmj-2010/ 

http://www.auto-mat.cz/2010/09/ohlasy-zmj-2010/


 

 

Program pouliční slavnosti 
 
10:00 - 11:00 Vyjížďka s ministrem dopravy 

11:00 - 12:00 Snídaně s velvyslanci tří států 

12:00 - 20:00 S písní ven! Open Mic festival písničkářů na ulici 

12:00 - 20:00 Blues na ulici / pouliční bluesový koncert 

12:00 – 20:00 Provokátor / IMG Zone 

13:00 debata s kandidáty na primátora Prahy o 
veřejném prostoru v ZŠ Londýnská 

13:00 Skutečnost Open Air, čtení na ulici: Petra Hůlová, 
Láďa Čumba, Vítek Kremlička, Ondřej Mrázek, básník 
Ticho a další (hlavní pódium) 

14:00 - 16:00 Swing tančírna na rohu Rumunské a Francouzské  

14:00 pohádkové divadlo pro děti O zlaté rybě 

15:00 přehlídka netradičních jízdních kol Bike Parade 

15:30 Zelená mapa Prahy, slavnostní křest 

16:00 Velká podzimní cyklojízda startuje  

12:00 - 20:00 Trade Show: trh mladých návrhářů a designerů  

18:00 - 19:00 Swing tančírna na rohu Rumunské a Francouzské  

19:00 módní přehlídka na hlavním pódiu 

 

celý den Divadlo a performance, umění v ulicích, akce pro 
děti, výstavy a instalace  

Projekce filmu Auto*Mat  

20:00 After Party:  

 Bajkazyl, Kobza café, Meet Factory a Jam Café  

 
Andělé rozdávali mapu proměněných Vinohrad. 

 

 
Festival nabídnul zábavu v ulicích také dětem.



 

 

Výčet organizací a atrakcí v programu 
 
Výtvarná dílna Atelier K1 / promítání filmů Bollywood / Studio Kultivar / 
nakladatelství Baobab, Dharma Gaia a Kosmas / dětské výtvarné dílny 
Centra pro rodinu M.E.D. / Promítej i ty s Člověkem v tísni / instalace 4 
+ 4 dny v pohybu / malování na obličej / divadelní představení O zlaté 
rybě / instalace pro nevidomé Johany Merta / oplétání kol Guerilla 
knitting / cabaret bar Kobza café / korálkování / literární čtení 
Skutečnost / IMG Zone / malování na hrnky Vypálené koťátko/ 
instalace Vetřelci a volavky / Polí pět, knihy a CD / 
 
Občerstvení 

ANAMO – one hand food / koření Robinson / Góvinda / etno jídlo 
Hedvábná stezka / francouzské víno a sýry La Caveau / polévkárna 
Soup opera / Vinárna Karlák / Las Adelitas mexická kuchyně / Beas, 
indická vegetariánská kuchyně / Loving Hut, čínská veganská kuchyně / 
Kavárna Seladon / Mamacoffee / La Caveau / Bio zahrada / Ţlutá 
pumpa / Medúza / Bio Home / May Bar / pivovar Herold / Duende / 
Café Sladkovský / Local Burgers 
 
Cyklistické aktivity a prezentace 

servis a poradenství pro městské cyklisty Bajkazyl / testovací kola 
značek Azub, City Bikes, Ekolo, Elektrobicykl, Gazelle Bikes / Testudo a 
dalších/ tunning kol od Damebike / Galas Borec / reflexní materiály 
Glimmis / tandemová kola pro nevidomé Tyflocentrum / šlapací auta XL 
Toys / handbikeři 
 
Módní zóna Trade Show 

měnírna a šperkovna Budoár / sítotisková dílna Carolina Sidon / 
biţuterie Frisky space / sítotisk Interzone / Organic permaculture hair 
style studio / výměnný Obchod s dary / design shop Vagus / Thai food, 
tea and fashion / Interzone / PlazmaLab /Acid design / Blanq&Koko / 
Skunk Funk / Dragouns / Magi fashion / Andrejka Handmade / Yellow 
jacket angel / Frisky Space / Playbag / Nakoupeno.cz / Jane Bond / 

Delaroca / Atom Rat / APB clothing / Re-forma / Wear House / Love 
Music / Tribo / United kingdog / Punktura / Julius / Vucho & Longin / 
Hura Collective / Magdalena Ráblová / My Squere / Pinx / Sofistik / 
Karatau / Re Re Re /  
 
Nestátní neziskové organizace 

AutoMat / Multikulturní centrum / performance o městské zeleni 
Nadace Proměny / mapa praţských kauz Praguewatch / Greenpeace / 
senioři a benefiční akce Kilometry pro domov Sue Ryder / Tyflocentrum 
/ výstava Trojmezí / workshopy a trička Uprchlíci / Diakonie / Nadace 
Partnerství / Nadace Vodafone / INEX / Zelený kruh / Greenpeace / 
Arnika / Praţané a Praţanky za MHD / Vegan Society / Asistence /  
 
Aktivity pro děti a rodiče 

Škola v ulicích / lanové hry s Junákem / prezentace VOŠ Jabok / Nature 
Care / dětský koutek 
 

 
 
S písní ven! / Open Mic v Belgické ulici 

12:00 Jan Řepka 
12:20 Matthew Devereux (IR) 
12:45 OPEN MIC 
13:00 Karel Kunrt 
13:20 Dála 
13:45 OPEN MIC 
14:00 Dana Houdková 
14:20 Alasdair Bouch (GB) 
14:45 OPEN MIC 
15:00 Ondřej Herzán 
15:20 Ţofka Kabelková 
15:45 OPEN MIC 
 
 

16:00 Tata Mia 
16:20 Martin Hejnák 
16:45 OPEN MIC 
17:00 Vítek Eliáš 
17:20 Pokáč 
17:45 OPEN MIC 
18:00 Fanda Holý 
18:20 Tomáš Berka 
18:45 Terezie Palková 
19:00 Vladimír Merta 
19:30 Justin Lavash (GB)  
 



 

 
 



 

 

Vyjížďka s ministrem 
 
Už v 10 hodin dopoledne zažíval město jinak ministr dopravy 
Vít Bárta. V doprovodu Auto*Matu jel na Vinohrady na kole a 
cestou se seznamoval s tím, jaké nástrahy číhají na pěší a 
cyklisty. „Nemám tak dobrou fyzickou kondici, a proto raději 
jezdím po rovině. Jsem na to ostatně zvyklý od třeboňských 
rybníků,“ přiznal ministr, že jízda na kole Prahou je pro něj 
novou zkušeností. 
 

 
Ministr Bárta s doprovodem vyráţí od budovy svého úřadu. 

 
Ministr s doprovodem vyrazil od budovy svého úřadu a na kole navštívil 
náměstí Republiky, které představuje úspěšné řešení veřejného 
prostoru vhodné pro MHD, chodce i cylisty. Zjistil také, ţe na kole se 
nedostane na Hlavní nádraţí a jak obtíţné je překonávat křiţovatky na 
severojiţní magistrále. 
 

Snídaně s velvyslanci 
 
Ve 12 hodin zahájili pouliční slavnost velvyslanci Dánska Ole E. 
Moesby, Nizozemí Jan C. Henneman a Rakouska Ferdinand 
Trauttmansdorff spolu s ministrem dopravy Bártou a radní 
Prahy 2 Aleksandrou Udženija. Před tím společně posnídali na 
zahrádce kavárny Bio zahrada v Belgické ulici s novináři a 
debatovali o zklidňování dopravy a rozvoji alternativ v Kodani, 
Amsterdamu a Vídni a možných inspiracích pro Prahu. 
 

 
Velvyslanci Dánska, Rakouska a Nizozemí na snídani s novináři. 

 
„Prostřednictvím cyklistiky pomáháme vytvářet lepší prostředí pro ţivot 
ve městech. Jízda na kole není jen zábava nebo sport – a 
nepotřebujete k ní ani ţádné speciální cyklistické oblečení. Kdyţ jedete 
do práce na kole, děláte tím něco nejen pro sebe, ale také pro zdraví 
ostatních,― říká dánský velvyslanec, pan Ole Moesby. 



 

 

Debata s kandidáty na primátora 
 
Zkvalitnění veřejného prostoru a zklidnění provozu v centru 
města včetně severojižní magistrály slíbili kandidáti pěti 
nejsilnějších stran do funkcí v novém vedení Prahy. Karel 
Březina (ČSSD), Pavel Dobeš (VV), Petra Kolínská (SNK-
ED/SZ), Bohuslav Svoboda (ODS) a Zdeněk Tůma (TOP 09) se 
setkali na debatě během akce Zažít město jinak. V sále jejich 
vystoupení sledovalo asi 150 lidí. 
 

 
Kandidáti na primátora debatují v budově základní školy. 

 
„Veřejný prostor musí být dostupný ve všech částech města,― 
komentoval výroky politiků urbanista Karel Maier. „Není jej moţné 
chápat jako něco, co si budeme moci dovolit, aţ vyřešíme dopravu. Je 
tomu přesně naopak,― dodal. Největším problémem dneška je podle 
něj právě doprava, neboť auta uzurpují veřejný prostor pro jednotlivce.  

Velká podzimní cyklojízda 
 
Tradičním vyvrcholením pouliční slavnosti byla velká podzimní 
cyklojízda, kterou odstartoval velvyslanec Dánského království 
Ole E. Moesby a místostarosta Prahy 2 Jiří Paluska. Peloton 
zhruba dvou tisíc lidí vedený skupinou andělů na kolech vyjel 
za vytrvalého deště Sokolskou ulicí na severojižní magistrálu. 
Pokračoval přes Pankrác do Krče a ulicemi V Podzámčí do 
Michle a Vyskočilovou zpět na magistrálu a na Vinohrady. 
 

 
Velká cyklojízda vyráţí z Rumunské ulice. 

 
Velké cyklojízdy se účastnily asi dva tisíce lidí. Vzhledem k celodennímu 
dešti lze povaţovat zájem za vysoký. „Pohled na dlouhatánský had 
cyklistů proudící deštivou Rumunskou a v dálce se vpíjející do 
magistrály byl magický — to bych si před sedmi lety nevymyslel,― 
napsal reţisér a zakladatel iniciativy Auto*Mat Martin Mareček. 



 

 

Rozpočet akce Zažít město jinak 
 

195 000 Kč

127 698 Kč

22 666 Kč
25 954 Kč

Nadace Vodafone ostatní granty

dary prodej služeb

 
Finanční partneři 
 
Nadace Vodafone ČR 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR 

Státní fond ţivotního prostředí 

Visegrad Fund  

Open Society Fund Praha 

Citybikes.cz 

Gazelle 

Rozdělení nákladů 
 

270 Kč

1 400 Kč

1 496 Kč

1 751 Kč

4 000 Kč

11 809,50

16 400 Kč

28 978 Kč

30 450 Kč

28 978 Kč

78 382 Kč

196 382 Kč
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Na pořádání akce spolupracovala 
 
Městská část Praha 2 
 

Mediální partneři 
 
A2 

Bikezone 

Cykloserver 

FANonline.cz 

Insinkt 

Líbímseti.cz 

Nakole.cz 

Neziskovky.cz 

Provokátor.org 

Radio 1 
 

Tiskové zprávy 
 
Pouliční slavnost Zaţít město jinak navštívily i přes deštivé počasí tisíce 
lidí (29. 9. 2010) 

Slavnost Zaţít město jinak zahájili velvyslanci tří států s ministrem 
dopravy (25. 9. 2010) 

Města s nejvyšší kvalitou ţivota přicházejí inspirovat Prahu  
(24. 9. 2010) 

V sobotu můţete zaţít město jinak. Vinohrady bez aut nabízí 140 aktivit 
(23. 9. 2010) 

Týden mobility v Praze: snídaně pro cyklisty, soutěţe, cyklojízdy a 
festival (18. 9. 2010) 

Přijďte zaţít město jinak. Festival v ulicích Vinohrad ukáţe Prahu bez 
aut (14. 9. 2010) 

Publikace v médiích 
 
Ve sdělovacích prostředcích bylo uveřejněno celkem 76 článků, 
reportáţí a dalších typů informací o akci. Celkový přehled publikací 
v médiích a kopie vybraných rozsáhlejších článků uvádíme na dalších 
stranách této zprávy. 
 

typ média TV rozhlas Deníky týdeníky internet 

počet 

výstupů 

1 5 15 4 51 

 
 

Návštěvnost webových stránek 
 

Jak je patrné na z následujícího grafu, v období, kdy iniciativa Auto*Mat 
pořádá pouliční slavnost Zažít město jinak, zásadně roste návštěvnost 
webových stránek z běžných několika tisíc za týden až téměř ke třiceti 
tisícům návštěv v termínu konání akce. 

http://www.auto-mat.cz/2010/09/zazit-mesto-jinak-navstivily-tisice-lidi/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/zazit-mesto-jinak-navstivily-tisice-lidi/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/slavnost-zazit-mesto-jinak-zahajili-velvyslanci-tri-statu-s-ministrem-dopravy/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/slavnost-zazit-mesto-jinak-zahajili-velvyslanci-tri-statu-s-ministrem-dopravy/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/mesta-s-nejvyssi-kvalitou-zivota-prichazeji-inspirovat-prahu/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/v-sobotu-muzete-zazit-mesto-jinak-vinohrady-bez-aut-nabizi-140-aktivit/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/tyden-mobility-v-praze-snidane-pro-cyklisty-souteze-cyklojizdy-a-festival-na-vinohradech/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/tyden-mobility-v-praze-snidane-pro-cyklisty-souteze-cyklojizdy-a-festival-na-vinohradech/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/prijdte-zazit-mesto-jinak-festival-v-ulicich-vinohrad-ukaze-prahu-bez-aut/
http://www.auto-mat.cz/2010/09/prijdte-zazit-mesto-jinak-festival-v-ulicich-vinohrad-ukaze-prahu-bez-aut/


 

 

Přehled všech výstupů v médiích 
 

Datum Název článku Autor Medium 

13.08.2010 Vinohrady budou patřit cyklistům ČTK Právo 

25.08.2010 Auta na jeden den zmizí z Vinohrad  Metro 

14.09.2010 Zaţít město jinak... Monika 

Babická 

(CRo) 

Regina.cz 

14.09.2010 Z části Vinohrad se v sobotu 25. 

září stane pěší zóna  
CTK ČTK 

14.09.2010 Festival v ulicích Vinohrad chce 

ukázat Prahu bez aut 

Jan Malý, 

Mediafax 

Referen-

dum 

14.09.2010 Praţské Vinohrady si opět 
vyzkoušejí den bez aut 

 prvni 
zpravy.cz 

14.09.2010 Zaţít město jinak 2010 TZ AutoMat pragueout

.cz 

15.09.2010 eskalátor Filip Pospíšil A2 

15.09.2010 Praţské Vinohrady zaţijí město bez 

aut 
Martin Singr ekolist.cz 

15.09.2010 Z části Vinohrad zmizí v sobotu 
auta, vzduch pročistí pěší zóna 

Šárka 
Formánková 

iDNES 

15.09.2010 Z Vinohrad bude pěší zóna  Metro 

15.09.2010 Městem jinak. Na jízdním kole  MF Dnes 

15.09.2010 Náměstí Míru a I. P. Pavlova okusí 

klid 
Lukáš Marek Praţský 

deník 

16.09.2010 Začíná týden evropské mobility, 

Praha se zapojí jen na oko 
 Referen-

dum 

16.09.2010 Závod dopravních prostředků Plzní 

vyhrála koloběţka 
 Referen-

dum 

16.09.2010 Zaţít město jinak 2010  Instinkt 

16.09.2010 Smetanovo nábřeţí se uzavře pro 

auta 

Adam 

Váchal 
Metro 

16.09.2010 Vodafone rozdává ruční nabíječku 

na mobil, nedostane ji ale kaţdý 

Luboš 

Korbel 
mobil.cz 

16.09.2010 Část dvojky bez aut  Právo 

17.09.2010 Přijďte Zaţít město jinak 2010 TZ AutoMat bikezone.

cz 

19.09.2010 Joining the Two-Wheeled Masses in 

Prague 

Dinah 

Spritzer 

nytimes.c

om 

20.09.2010 Zaţít jinak město jinak Jiří Krejčík viceland. 

com 

20.09.2010 Týden mobility v Praze: Snídaně 

pro cyklisty, soutěţe a festival  
TZ AutoMat CzFree 

Press 

20.09.2010 Týden mobility v Praze: Snídaně 

pro cyklisty, soutěţe a festival 
TZ AutoMat blisty.cz 

20.09.2010 Praţané si vyzkoušeli město bez 

aut, druhá šance je v sobotu 

Hugo 

Charvát 
ekolist.cz 

21.09.2010 Zaţijte v Praze den bez aut  blesk.cz 

21.09.2010 Zaţijte město jinak na velké 

podzimní cyklojízdě 
 cyklo 

server.cz 

22.09.2010 Zaţijte Prahu jinak M. 

Rejhonová 
salon.cz 

22.09.2010 Jak by se nám ţilo kdyby ulice měst 

a obcí neovládala auta?  
 rozhlas.cz 

23.09.2010 Experience the City Differently Míra Valeš comrade

magazine.

com 



 

 

23.09.2010 Tipy na prodlouţený víkend  novinky. 

cz 

23.09.2010 No se lo pierda - Guns N’ Roses, 

Wilco, cine coreano y Vinohrady 
convertido en 

paraíso peatonal 

Carlos Ferrer Čro 7-

Radio 
Prague 23.09.2010 Protestfahrt mit dem Fahrrad  Prager 

Zeitung 

23.09.2010 Zaţít město jinak & velká cyklojízda TOP 09 TOP09.cz 

24.09.2010 Cyklisté opět chtějí Zaţít město 

jinak 
 ct24.cz 

24.09.2010 Evropský týden mobility dá zaţít 

město jinak 
Jiří Guth Referen-

dum 

24.09.2010 Dopravu v Praze omezí v sobotu 

cyklistický závod i akce v centru 

Šárka 

Formánková 
iDNES 

24.09.2010 Zaţít mesto jinak - Víden inspiruje 

Prahu 
COMPRESS stavebni-

forum.cz 

24.09.2010 V sobotu můţete Zaţít město jinak. 

Vinohrady nabízejí 140 aktivit 
TZ AutoMat vitalia.cz 

25.09.2010 Dnes budou Vinohrady bez aut: 

Zaţijte město jinak 
 blesk.cz 

25.09.2010 Vinohrady patřily chodcům a kolům, 

akce propagovala cyklistiku 
 ČTK 

25.09.2010 Akce Zaţít město jinak Jana Gulda Čro 1 Ra-

dioţurnál 

25.09.2010 Pouliční slavnost s názvem "Zaţít 

město jinak" na Vinohradech 

Denisa 

Budilová 

Čro - 

Regina 

25.09.2010 Zaţijte město jinak! Anna 

Koenigsmark 

(CRo) 

Regina.cz 

25.09.2010 Město je jiné Pavla 

Sedliská 
ČT1 

25.09.2010 Tůma i Svoboda diskutovali o 

dopravě v Praze 

Pavla 

Sedliská 
ct24.cz 

25.09.2010 VIDEO: Ministr Bárta projel na kole 

Prahou. Do kopce pojedu pomalu 
Aleš Berný iDNES 

25.09.2010 Praţské Vinohrady dnes patřily 

chodcům a kolům 

Jiřina 

Součková 

rádio 

Impuls 

25.09.2010 KAM NA AKCI  Lidové 

noviny 

25.09.2010 Praţské Vinohrady patřily cyklistům, 

na kole přijel i Vít Bárta 

lidovky.cz, 

CTK 
lidovky.cz 

25.09.2010 Praţské Vinohrady zaţily sobotu bez 

automobilů 

Karolina 

Broţová 

Mediafax.

cz 

25.09.2010 Ulice Vinohrad opustí auta. Jen 

dnes 

Ondřej 

Kinkor 
MF Dnes 

25.09.2010 Bárta se projel po Vinohradech na 

kole 
 Parlamen-

tní listy 

25.09.2010 Kandidáti na primátora Prahy se 

poprvé sejdou v jedné debatě 
 Parlamen-

tní listy 

25.09.2010 Dnes lze město zaţít jinak  Praţský 

deník 

25.09.2010 Hannah zaţila město jinak Flamingo 

Hannah 

radikalniv

everka.cz 

25.09.2010 Na praţských Vinohradech zaţijete 

město jinak 

Anna 

Koenigsmark 
rozhlas.cz 

25.09.2010 Z Vinohrad se stala pěší zóna, projít 

se přišel i ministr Bárta 

Z. Zykmund, 

M. Vydrová 
rozhlas.cz 

25.09.2010 Bárta zaţil Prahu jinak. Na kole  tyden.cz 

26.09.2010 Maserati vyměnil za kolo!  Aha! 

26.09.2010 Po Nuselském mostě v Praze projeli 

účastníci slavnosti Zaţít město jinak 
vlk iHNed.cz 

26.09.2010 Veselý Bárta na kole: Kdo nedodrţí 

předpisy, dostane čočku 
koz Parlament

ní listy 



 

 

27.09.2010 Cyklisté zaplnili jindy rušné 

dopravní tepny Vinohrad 

Vojtěch 

Šereda 
lidovky.cz 

27.09.2010 Na Vinohradech dnes zaţívají město 

jinak 

econnect, 

TZ AutoMat 

Referen-

dum 

27.09.2010 Kam s praţskou magistrálou Jiří Michal E15 

27.09.2010 Ne auta, ale kola  Metro 

27.09.2010 Diplomaté na kole? V sobotu jste 

mohli potkat hned tři 

Alena 

Hechtová 
MF Dnes 

27.09.2010 Praha patřila cyklistům  Praţský 

deník 

28.09.2010 Fotoreportáţ z praţské pouliční 

akce Zaţít město jinak a cyklojízdy 
mmo ekolist.cz 

28.09.2010 Zaţila jsem Prahu jinak - na kole a 

s ministrem 

Radka 

Ţáková 

plzenskon

akole.cz 

29.09.2010 Bárta: Chci se postarat o smír mezi 

automobilisty a cyklisty 
M.M.Ondřej ekolist.cz 

29.09.2010 Praţský obchvat je priorita, říká Vít 

Bárta 
M.M.Ondřej ekolist.cz 

29.09.2010 The Danish Embassy Attended 

Saturday's Cycling Event ZMJ 
 ambprag.

um.dk 

30.09.2010 Trh alternativní módy Trade Show Anna Čro - 

Rádio 

Wave 04.10.2010 Zaţít to jinak Jan Brabec Respekt 

04.10.2010 Ministr dopravy projel Prahou na 

kole 
 Obzor 

 

 
Součástí festivalu byla přehlídka městských kol a doplňků. 

 
Účastníky cyklojízdy neodradil ani vytrvalý déšť. 



 

 
 

Článek na této straně: 

MF Dnes, 27. Září 

 

Články na následující straně: 

Pražský deník, 27. – 28. září 

Týdeník Respekt, 4. října 



 

 

  



 

 

Zažít město jinak podporují 

 
Simona Babčáková, herečka 

„Nelíbí se mi arogantní nadřazenost řidičů aut, jako 
těch větších, rychlejších, agresívnějších a z toho 
vyplývající automatické nároky na přizpůsobení se 
okolí a omezení všech neřidičů, včetně chodců. Vadí 
mi také nefunkční semafory na přechodech, např. 
na Letné. Přecházet na některých místech s malým 
dítětem je občas drama. Jsem vděčná, ţe se nějaké 
občanské sdruţení stará o to, na co já nemám čas, 

ale co potom ráda vyuţiji― 
 

Vavřinec Hradilek, vodní slalomář 

„Bydlím za hranicemi Prahy a vţdy raději beru 
koloběţku, dojedu na metro či vlak a pak se vesele 
proplétám ulicemi. Jsem sám svým pánem a 
dopravím se kamkoliv. Kdybych byl v Amsterdamu, 
nemusel bych se ani moc ohlíţet na nervní řidiče. 
Dali by mi totiţ přednost. Kéţ bych se takhle mohl 
jednou projet po Praze, protoţe toto město by si to 
zaslouţilo. Vţdyť přeci: méně aut, méně smogu, 

méně stresu. Větší krása.― 
 

Michal Viewegh, spisovatel 

V Praze lze naštěstí podnikat příjemné procházky; v 
amerických městech nic podobného nezaţijete. V 
Los Angeles jsem neustále marně hledal chodník… 
Na mnoha místech Prahy uţ ovšem lze jen obtíţně 
přejít silnici, nebezpečné jsou bohuţel i přechody. 
Na kole jezdím jenom po cyklostezkách – a těch je 

v Praze stále zoufale málo. Skoro ve všech evropských metropolích jsou 
na tom cyklisté i chodci lépe. Hůře jsou na tom uţ jen v Moskvě. 

Kontaktujte nás 
 
Auto*Mat 

iniciativa pro lepší ţivot v Praze 

Bořivojova 108 
130 00 Praha 3 
tel: 212 240 666 

Oficiální sídlo sdružení: 
Lublaňská 18 
120 00 Praha 2 

e-mail: auto-mat@auto-mat.cz 

web: http://auto-mat.cz 

 

 
Velká podzimní cyklojízda projela dvakrát severojižní magistrálou. 

mailto:auto-mat@auto-mat.cz
http://auto-mat.cz/

