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Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání 
aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky 
a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Už podeváté se můžeme těšit na sousedskou slav-
nost Zažít město jinak v pražských ulicích, letos 
v sobotu 20. září na 46 místech ve městě. Přijďte 
se podívat, co se děje ve vaší čtvrti.
 Od Smíchova až po Kobylisy, od Šáreckého 
údolí po Černý Most. Zažít město jinak se rozkoša-
tilo a oživí ulice jedenácti městských částí. Původ-
ní koncept jedné slavnosti produkované Au-
to*Matem jsme opustili před třemi lety a následně 
jsme vybídli aktivní lidi, aby si sousedskou slav-
nost uspořádali sami ve své ulici. Tento nápad se 
osvědčil a  každým rokem se hlásí desítky těch, 
kteří mají nápady na to, jak proměnit své oblíbené 
místo. Auto*Mat jim během roku předává know-
how, pomáhá s  vyřizováním povolení a  propa-
gací. Myšlenka se navíc šíří i do dalších měst: le-
tos se ve stejný den uskuteční slavnosti v Hradci 
Králové, Ostravě a Jablonci nad Nisou.
 Zažít město jinak je jeden z největších komu-
nitních projektů v České republice, jehož cílem je 
rozvíjet spolupráci na místní úrovni a kultivovat 
veřejný prostor. Za akcí stojí stovky hodin nepla-
cené práce, nadšení a množství nápadů. Po inten-
zivních celoročních přípravách místních orga-
nizátorů, Auto*Matu a úřadů si můžeme v sobotu 
20. září užít výsledek společné práce.
 Slavnosti se konají v době Evropského týdne 
mobility, který se snaží propagovat myšlenku 
udržitelné mobility, letos s  podtitulem “Naše 
ulice, naše volba”. Kampaň dává občanům 
možnost poznat, jaká je role městských ulic 
ve skutečnosti, a  prozkoumat konkrétní řešení 
městských problémů jako je např. znečišťování 
ovzduší. 
 Přijďte si vyrobit origami, vytvořte si hudební 

Existuje řada opatření, které mohou dát smy-
sl i  tak zbytečné stavbě, jakou je tunel Blanka. 
Jak se magistrát chystá zlepšit dopravní situaci 
v centru spolu s otevřením tunelu?

Blanka byla stavěna jako obchvat centra – má totiž 
potenciál odklonit z něj tranzitní dopravu. Po Kar-
melitské, Smetanově nábřeží a severojižní magis-
trále denně projede asi 50 000 aut, která by mohla 
jet tunelem, jenže bez konkrétních opatření se do 
něj sama od sebe nepohrnou.
 Jak se to tedy má s „prověřováním“ možnosti 
zamezit tranzitu, který denně ucpává Malou Stra-
nu a Staré Město? Kde je několik let slibovaná hu-
manizace severojižní magistrály?
 Podle našich informací Ladislav Pivec (ře-
ditel Technické správy komunikací) a  Jiří Nouza 
(radní pro dopravu) ignorují doprovodná opatření 
k tunelu Blanka, k jejichž prověření se v listopadu 
loňského roku zavázali. Město namísto opatření, 
která by bránila širší centrum před auty (jež do 
něj Blanka natáhne), připravuje docela jiné věci. 
Dvoumiliardová rekonstrukce rozšiřující Libeň-
ský most a nový podjezd na Harfě naopak vytvoří 
prostor pro ještě více aut.
 Z  původních opatření se připravují jen nej-

Jak může Praha dobře fungovat, když nemá jas-
nou představu o  své budoucnosti? Abychom 
popíchli ostatní, v červnu jsme zveřejnili vlastní 
vizi Prahy za deset let.

 Naši Vizi 25 tvoří 10 základních tezí, tedy 
10 nejpodstatnějších změn ve veřejném prosto-
ru a dopravě, které dle nás Praha potřebuje jako 
sůl. Základem je zvýšení podílu neautomobilové 
dopravy ze 66 % na 75 %, udržení konkurence-
schopnosti veřejné dopravy a zásadní zkvalitnění 
veřejného prostoru.
 Chceme, aby nás nyní odborná veřejnost 
i politici následovali a veřejně vystoupili s vlast-
ními představami o tom, kam má Praha směřovat. 
Naši kompletní vizi najdete na: www.vize25.cz.

 Zajímá vás, zdali jdou jednotlivé strany do 
komunálních voleb s  vlastní vizí o  budoucnos-
ti Prahy? Během léta jsme je kontaktovali. Plné 
znění jejich odpovědí najdete na stránce: http://
vize25.cz/vize-politickych-stran.

 Strany vzkazují, že o Praze přemýšlejí v kon-
textu více volebních období, málokterá z  nich 
se ale pochlubila komplexnějším materiálem. 

Pěstujeme dobré sousedské vztahy

Blanka může mít smysl. Dá to ale práci„Vidím město veliké...“
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nezbytnější úpravy v  ulici V  Holešovičkách 
a na magistrále. Jejich cílem ale není využít příle-
žitosti zprovoznění tunelu ke zlepšení životního 
prostředí v centru. Těmito zásahy se pánové Pivec 
s Nouzou jen snaží, aby automobilová doprava po 
otevření tunelu zcela nezkolabovala.
 Návrh na omezení tranzitu či humanizace 
magistrály byly podle dostupných informací „pro-
věřeny“ tak, že TSK poslala dotaz na městské čás-
ti. Praha 1 zcela bez důkazů a v rozporu se svými 
veřejnými prohlášeními odpověděla, že zklidnění 
centra by způsobilo jeho dopravní kolaps – což 
TSK stačilo jako záminka k  zamítnutí záměrů. 
Z vlastních analýz TSK, které tato instituce odmí-
tá zveřejnit, přitom vyplývá pravý opak.
 
Jak může Praha vypadat, pokud k  opatřením 
nedojde, pojednává akční film The Tunnel (Au-
to*Mat & MemBrain Productions, 2014). Oficiál-
ní trailer snímku bude mít slavnostní premiéru 
20. září od 20.00 hodin v kině Bio OKO, na který 
jste zváni. Zároveň bude spuštěn speciální web 
www.tunel-blanka.cz.

Dobrou zprávou je, že téměř všechny vítají plán 
udržitelné mobility, který by – po vzoru zápa-
doevropských měst – řešil všechny druhy do-
pravy společně. Strany také chtějí zkvalitňo-
vat veřejný prostor, věnovat více pozornosti 
územnímu plánování nebo zapojovat veřejnost do 
rozhodování o městském rozvoji.

Vybíráme z odpovědí:

KDU-ČSL chce zlepšovat infrastrukturní 
a  občanskou vybavenost okrajových částí Pra-
hy. ČSSD je pro referendum o mýtu pro centrum 
města. To požadují i Piráti, kteří dále hodlají us-
nadnit organizování kulturního dění ve veřejném 
prostoru nebo rozvíjet městskou železnici. Rozvoj 
kolejové dopravy nebo větší participaci veřejnos-
ti na územním plánování si přejí i Zelení. KSČM 
podporuje participativní rozpočty. Svobodní jako 
jediní připisují zhoršování pražského ovzduší 
přílišné regulaci automobilové dopravy a hodlají 
proto stavět další silnice. Pro Demokraty Jana Kas-
la je udržitelnost městského rozvoje podmínkou 
pro konkurenceschopnost Prahy v rámci Evropy. 
Realizaci Blanky 2 si přejí jen ODS, Svobodní 
a KSČM.

Přispějte Auto*Matu na jeho činnost. Díky 
Vašim pravidelným příspěvkům si můžeme 
udržet nezávislost a přetvářet Prahu na lepší 
místo pro život. Staňte se našimi pravidel-
nými dárci. Jednoduše na:

www.nakrmteautomat.cz

nástroj, opravit kolo, zajděte na improvizační show 
nebo na besedu se starousedlíky, roztančete se při 
poslechu kapel nebo se zamyslete při prohlídce 
kostela. Program můžete mít pořád v kapse díky 

nově vyvinuté mobilní aplikaci, kterou najdete na 
webu: zazitmestojinak.cz/mobilni-aplikace
 

Přijměte naše pozvání do ulic!

www.zazitmestojinak.cz

www.auto-mat.cz
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jemství. Víte, co se skrývá uprostřed křoví hned 
vedle rušné Plzeňské silnice? Přijďte prozkoumat 
toto kouzelné místo s tajuplnou historií a nejistou 
budoucností. Odpoledne vypukne v  rytmu Sam-
ba bandu: na workshopu se můžete naučit mezi-
národní řeč bubnů, kterou sdílejí samba bandy 
po celém světě. Pro děti OBRbubliny, ping-pong 
a  bojovka za tajemstvím Buďánek. Pro dospě-
lé komentované prohlídky osadou. Pro všechny 
hudba, sousedské posedávání, tlachání a pikniko-
vání. Místní vyhlášený vegebar má letos připrave-
nou specialitu DIY vegehamburgery. Večer oheň 
a SAUNA Ruda!

Hlubočepy
13.00–21.00

Hlubočepská ulice ožije směrem u  vstupu 
do Prokopského údolí od 13 hodin. Projděte si na-
učnou stezku po stopách developera, proběhněte 
se na chůdách, zacvičte si jógu, nakupte si v ba-
zaru a zkuste řadu dalších věcí. Ti zvídavější mají 
příležitost dozvědět se něco o minulosti i součas-
nosti Hlubočep. Na děti čeká divadlo, výtvarná 
dílna, žonglování a jiné hrátky. Kdokoliv může jen 
tak posedět v  pouliční kavárně nad některou ze 
specialit místních obyvatel a při hudbě se kochat 
neopakovatelným výhledem na skály.

Kavalírka
16.00–22.00

V torzu parku svíraném novostavbami a ulicí Pod 
Kavalírkou bude realizován nejnovější developer-
ský projekt: vyroste šapitó! V něm bude instalová-
na jedinečná výstava fotografií a příběhů z Prahy 
5 – Příběhy našich sousedů –, projektu doku-
mentujícího životy pamětníků v  dobách totality. 
Od čtyř hodin zahraje PimprLove divadlo z Cibulek 
a  od pěti se bude hrát ptačí hra pod taktovkou 
dámského okrašlovacího spolku Košířská Cibulač-
ka. V 18:15 se představí nekompromisní Kavalírka 
Beatbox Band, v půl sedmé Black Brothers – Smí-
chov a v 18:45 LoukaBand s rockovou houslistkou 
Helén z  Klamovky. Večer v  osm zakončí Bduel, 
pražské Latino Blues.

Malá Strana — Plaská
10.00–22.00

Místní restaurace a  kavárny se postarají o  vaše 
chuťové buňky – zavoní sardské speciality, špa-
nělské tapas, paella a kávový brew bar. Degustovat 
se budou přírodní vína, rumy a  moky z  malých 
pivovarů. Celým dnem budou provázet DJs a živá 
vystoupení kapel (At Eyes Level, Calm Season, 
Fox Tail Rockets, The Healers). Své taneční umě-
ní představí Swing Busters, Ateliér Antonie a tělo 
vám protáhne Bindu Yoga. Těšte se na kostýmy 
ze Švandova divadla, zacvičte si s  žáky Dopple-
rova gymnázia a  potěšte zrakové buňky obrazy 
Michaela Singera. Dále vystoupí Cink Cink Cirk, 
budou se barvit kola pro Rekola a s výtvarnou díl-
nou se představí Zebra.

Malvazinky
13.00–20.00

Sousedské setkání proběhne v  bývalém parku 
Na pláni od 13 hodin. Na programu je například 
tematická vycházka „Vily na Malvazinkách“, bo-
jová hra pro děti, lampiónový průvod, výtvarná 
dílna, sportovní soutěž, Hyde Park na téma „Jak 
se mají senioři na Smíchově“, oheň s  opékáním 
špekáčků  a večerní koncert kapely Pláče kočka. 
Akci Zažít město jinak – Malvazinky 2014 pořá-
dají Přátelé Malvazinek, o.s. a Ehsonf – Občanské 
sdružení Farkáň. Cílem obou sdružení pod záštitou 
iniciativy ZaPět je vyvolání společenské diskuze 
na téma veřejných prostranství a jejich využití.  

Smíchov — Švédská
11.00–17.00

Sousedské setkání „Švédský stůl“ bude malá 
slavnost, na které vystoupí několik hudebních 
uskupení složených převážně z rezidentů. Můžete 
se těšit na vystoupení Varhana Orchestroviče 
Bauera s kapelou, Hot sisters - originální seskupe-
ní paní Alice Bauer -, a dále na interaktivní mód-
ní přehlídku kabelek Franco Arazzi. K ochutnání 
budou vybraná zahraniční i česká vína z vinárny 
Neřežínka, domácí čerstvý kváskový chléb i fran-
couzské speciality. Přijďte na workshopy (pečení 
kváskového chleba, chůze po slackline). Pro děti 
budou připraveny sportovní i  vědomostní hry 
(malování na obličej, přírodovědná poznávací 
soutěž, trampolína).

připravit vaše speciality. K tomu pivo, víno, cider 
či malinovku a na závěr cukrovou vatu :-)

Kobylisy
10.00–21.00

Také letos přeměníme parkoviště u Salesiánského 
divadla na místo bez aut, plné různorodých akti-
vit a  možností, jak příjemně strávit den. Můžete 
se těšit na výměnný antikvariát za podpory nakla-
datelství Portál, bazar oblečení, soutěž o nejlepší 
koláč, workshopy a hry pro děti i dospělé, rozma-
nitý výběr jídla a pití, Improshow nebo vystoupe-
ní Dětského baletu Praha, souborů ze ZUŠ Klapko-
va a dalších nadaných umělců z Kobylis a okolí. 
Budeme se na Vás moc těšit!  

Libeň
14.00–21.00
 
Jubilejní třetí ročník se uskuteční na plácku před 
Synagogou na Palmovce (v případě deště i v ní). 
Předloni jsme na Elsnicově náměstí stáli stráž pro-
ti zdivočelému automobilismu, loni jsme ukázali 
Na Žertvách, že parkoviště a pěší zóna není totéž, 
a letos se pokusíme o resuscitaci srdce Libně – Pal-
movky. Těšit se můžete mimo jiné na živou hud-
bu, divadlo pro děti, výstavu fotografií, výtvarnou 
dílnu, architekty z Archwerku, rébusy, prohlídky 
libeňské synagogy, čajovnu Čajchan, kavárnu Da-
dap, slow food, reflexní masáže, na trochu hazar-
du, bazárek, výměnu buchet, sportovní hry, hon-
bu za pokladem, filmový kvíz, stolní hry atd.

Přístav 18600

Karlínský Přístav 18600 ve spolupráci s  holešo-
vickou komunitní zahradou Prazelenina vytvoří 
chybějící dopravní spojení mezi Karlínem, ostro-
vem Štvanice a Holešovicemi. Na jeden den zim-
provizujeme říční přívoz se zastávkami v Přístavu 
18600, na spodním cípu ostrova Štvanice a v Ho-
lešovicích u schodiště k řece před Tržnicí. V Pří-
stavu 18600 vybudujeme Marinu Karlín, kde bu-
dou moct děti v závěru dne zakotvit svá plavidla 
a vydat se na průzkum jindy vzdáleného ostrova 
či navečer posedět u  ohně. Kytary, banja, kon-
trabasy a další hudební nástroje vítány, repertoiru 
se meze nekladou. Na Prazelenině můžete pouštět 
draky, zahrát si pétanque nebo se přidat k některé-
mu z tvůrčích workshopů pro celou rodinu.

Praha 10

Malešice
14.00–19.00

Legendární Vítkovo kvarteto zpívá: „Pražskej dé-
mon…přichází z Malešic, z tý čtvrti pochybný…“ 
To už dávno není pravda! Přijďte se přesvědčit 
na naši sousedskou slavnost nedaleko Milíčovy 
modlitebny (v parčíku u výklenkové kaple v Rek-
torské ulici). Opravdovou pospolitost lidé zažívali 
vždy v kostele, v hospodě či jako děti při hrách. 
Proto u nás otevřeme dveře po léta chátrající Mi-
líčovy modlitebny, představíme nový místní mik-
ropivovar a nabídneme divadlo, hudbu, společné 
debužírování přinesených dobrot. Přijďte, těšíme 
se na vás.

Vršovice — Krymská
12.00–21.00

Vršovický svět aneb co jinde nenajdete. Program 
v Krymské a v Proluce: dechový orchestr L. Nová-
ka, cyklozávod do vrchu, kapely Cincinatti a Edo-
shův Kurník, vernisáž Galerie Proluka, divadla, 
nový film B. Tučka „Plán“, řetízák na Proluce, vý-
stava „Proluka story“ a mnoho dalšího. Program 
také uvnitř a před těmito podniky: Baobab, Stro-
jovna, Solutions, Plevel, Družina, Café Sladkov-
ský, Na cestě, V lese, Boho, Coffee source, Šlágr, 
Zenit, Juanitin pokojík, Sběrné suroviny, Cider-
bar, Klub Pilot, Rybalka, Videokavárna Pilot a Bul-
dog. Od 22.00 AFTERPARTY v klubech.

Vršovice — Náměstí Sv. Čecha 
13.00–22.00

Srdečně zveme na sousedskou slavnost na náměs-
tí Svatopluka Čecha. Vystoupí hudební skupiny 
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Malá Strana — Kampa
14.00–22.00

Na šestém Malostranském vinobraní, které se 
poprvé koná v rámci Zažít město jinak, si může-
te v parku Kampa vychutnat muziku a tanečníky 
z Horňácka. Nasajte s námi jedinečnou atmosféru 
Horňáckých slavností, jež se již dlouhá desetile-
tí konají v  polovině léta na Hůrce ve Velké nad 
Veličkou. Program začíná ve 14 hodin a v 16 ho-
din se uskuteční sklizeň malostranského vína. 
Až do večera bude v parku probíhat košt vín a bur-
čáků od místních a  horňáckých vinařů. Pořádá 
Komunitní centrum Kampa, kavárna Mlýnská, 
Letní poloha, Turas a Muzikanti z Kampy.

Malá Strana — Tržiště/Břetislavova
14.00–21.00

Malostranská sousedská slavnost již potřetí! Ten-
tokrát na novém místě a ve velkém stylu, v ulicích 
Tržiště, Vlašská a Břetislavova. Malá Strana není 
jen pro turisty, ale žijí tady lidé. Nevěříte? Tak se 
přijďte podívat, posedět, pobavit se, zkrátka zažít 
město jinak.

Praha 2
 

Nové Město — Dittrichova
12.00–22.00

Protože v  této čtvrti pracujeme, trávíme tu hod-
ně času a máme ji rádi, zkusili jsme připojit dvě 
místní ulice k projektu, který alespoň na den dává 
šanci zažít město tak, jak možná vypadalo dří-
ve. Lidé vzali židle a šli si poklábosit před dům. 
Máme chuť zkusit to také a budeme rádi, když se 
připojíte. V ulicích najdete stoly, u kterých se mů-
žete sejít s přáteli a  sousedy, donést si své židle 
a  občerstvení. Čeká vás badminton mezi domy, 
živá hudba, výstava fotografií z  této části měs-
ta, přednášky o  její historii a  samozřejmě i něco 
pro děti. Večer se bude promítat!

Nové Město — Zderaz
15.30–21.00

Objevte zelenou oázu v  srdci velkoměsta. Odpo-
lední kavárna nabízí domácí limonády a  koláče, 
deskové hry a  hračky pro nejmenší. Otevřeno 
máme od 15.30 do 19.00. Chcete-li, pak nakouk-
něte i  do interiéru kostela s  výzdobou Františka 
Bílka. Zažijte Zderaz jinak a protančete noc v tan-
čírně pod širým nebem od sedmi do devíti! Stan-
dardy, latina, terasa, letní noc a vy dva...

Vinohrady — Americká
11.00–22.00

Otevřená sousedská slavnost už počtvrté promění 
celou Americkou ulici v místo plné kulturních za-
jímavostí a kulinářských zážitků z různých koutů 
světa. Ochutnat můžete speciality mexické kuchy-
ně, čerstvě praženou kávu nebo navštívit „americké 
vinobraní“. Na čtyřech pódiích vystoupí pouliční 
muzikanti, Circus Problem, Mariachi Azteca de 
Praga, Gadjo.cz a DJs Radia 1. Na místě bude dět-
ská zóna s workshopy (malování, aranžování kvě-
tin, výroba placek), Fashion Zone, Galerie Ne, díl-
na sítotisku, zeleninové piáno a mnoho dalšího.

Vinohrady — Belgická
10.00–21.00

V  Belgické se bude tančit tango! Kavárna Bio 
Zahrada nachystá předzahrádku, kadeřnictví 
Ellements  připraví den otevřených oken a  dve-
ří. Buena Vista Vinohrad ukáže cvičení tai-chi 
a čchikun. Víte, jak chutná chačapuri? Zajímá Vás, 
jaké svátky slaví v Mongolsku? Kromě ochutnáv-
ky tradičních pokrmů z  celého světa sociálního 
podniku Ethnocatering na Vás čeká tvořivá dílna 
zaměřená na lidové zvyky a tradice různých kul-
tur, který připravila neziskovka InBaze o. s. Vi-
nohradské Aikido ukáže principy tohoto sportu 
na jednoduchých cvičeních. Leso/parková škol-
ka Živé děti přichystá program (nejen) pro malé 
uličníky – výroba vlastní modelíny a další výtvar-
né aktivity.

Vinohrady — Lublaňská
10.00–20.00 

Chceme alespoň na jeden den zpomalit tempo 
mezi metrem a  tramvajemi. Pomozte nám Zažít 
město jinak. Roztančete se při poslechu kapel 

Přijďte si zažít svoji čtvrť na vlastní kůži. Na par-
kovišti před kavárnou se můžete těšit na loutkové 
představení pro děti a  živou hudbu. Vyzkoušet 
si můžete břišní tance, street art, pletení i háčko-
vání. Dále pro vás připravujeme promítání filmu, 
přednášku, soutěž o  nejlepší buchtu či bazárek. 
Festival se koná za jakéhokoli počasí.
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Dolní Holešovice

Holešovická komunitní zahrada Prazelenina 
ve spolupráci s  karlínským Přístavem 18600 
přispívá do letošního programu přívozem mezi 
Karlínem, ostrovem Štvanice a  Holešovicemi 
a rodinným programem na Prazelenině v ulici Ko-
munardů 42. Od 14 hodin můžete na Prazelenině 
pouštět draky, zahrát si pétanque nebo se přidat 
k některému z tvůrčích workshopů pro celou rodi-
nu. Současně od 14 do 20 hodin zimprovizujeme 
říční přívoz s nástupištěm u schodiště před Tržni-
cí a se zastávkami na Štvanici a v Přístavu 18600.

Františka Křížka — Alfred ve dvoře

Divadlo Alfred ve dvoře se Zažít město jinak 
účastní již počtvrté. Tentokrát se vrací ke koře-
nům a chystá jen malou, ale o to srdečnější slav-
nost. Společně se sousedy a umělci pro vás diva-
delní tým připravuje blešák, sekáč, knižní bazar 
i lahůdky z domácí kuchyně. Sobotní odpoledne 
uzavře Umbilicus, ryze současná pantomima pro 
celou rodinu od francouzského absolventa JAMU 
Florenta Golfiera, následovaná vernisáží výstavy 
malířky Evy Sakumy.

Františka Křížka — Bio Oko
14.00–20.00

Bio Oko již počtvrté nabídne celé prostranství 
před kinem pouliční slavnosti. Ta se ponese v leh-
ce historizujícím stylu a  dokonce poprvé s  dre-
sscodem – košile s  límečkem. Na místě bloku 
domů obklopující kino totiž stála na přelomu 19. 
a 20. století továrna na košile Joss & Lowenstein. 
Návštěvníky čeká mimo filmové projekce a hudby 
i  ochutnávka skvělých lahůdek a  nápojů z  míst-
ních podniků. Nahlédneme hlavně do světa Bra-
zílie a Polska. Bio Oko také vytvoří venkovní bar 
s širokou nabídkou a příjemným posezením. Celý 
den bude doprovázen hudbou od DJské rodiny – 
otec a  syn Ctiborovi. Od 20.00 v  kině proběhne 
promítání traileru The Tunnel z dílny Auto*Matu. 

Holešovice — Dukelských hrdinů
9.30–20.00

Letos poprvé se přidává Národní galerie a  Café 
Jedna. Program zahájí společná sousedská snída-
ně a  následně proběhnou workshopy o  domácí 
přípravě kávy, které povedou baristé z  Café Jed-
na. Na odpolední workshop Hudba a tvar zveme 
především rodiny s dětmi. Společně zkonstruuje-
me obří hudební nástroj a vytvoříme si svůj men-
ší cestovní. Vstup do expozic Národní galerie ve 
Veletržním paláci bude celý den zdarma a můžete 
se také zúčastnit komentovaných prohlídek “Mís-
ta a  osudy na mapě umění a  architektury Prahy 
7”. Program uzavře skupina Vanilla Choice od 19 
hod.

Letná — Čechova 
14.30–21.00

Čechovka se opět otevře pro vás. Čekejte zde hud-
bu, sport, místní občerstvení, výtvarnou dílnu pro 
děti i dospělé. Zahraje David Mácha band, A vů-
bec!, Malá pokroková hudba a hlavní hvězda Vasi-
lův Rubáš. Dále bude volejbalové hřiště, badmin-
ton, půjčovna a  opravna kol a  skákadel zdarma. 
Jako loni nám bude vařit výborné kafe mistr kávy 
pan Bilík. 
 

Letná — U Akademie
10:00–22:00

V  ulici U  akademie (mezi Café Lajka a  AVU) 
skutečně zažijete město jinak. Těšit se můžete 
na proud hudby od folklóru přes folk po funky, 
tanec, divadlo pro děti, dílny pletení, vyšívání, 

Smíchov — Za ženskými domovy
11.00–20.00 

Zažít město jinak na Praze 5 se bude letos konat 
mimo jiné pár kroků od Anděla v novém multi-
funkčním prostoru Radlická - kulturní sportov-
na. Již od rána si budete moci vyzkoušet různé 
nevšední sportovní disciplíny, ochutnat dobroty 
z  místních restaurací i  od neznámých kuchařek 
a kuchařů z projektu Jako doma. V rámci progra-
mu vystoupí taneční skupina z občanského sdru-
žení Prádelna a k tanci zahraje, na Radlické velmi 
oblíbený, swing. V  průběhu dne si budete moci 
opravit a odnést odložené věci se Zdrojovna.cz či 
pomoci nabarvit na růžovo kolo pro komunitní 
bikesharing Rekola.cz. Program se ve večerních 
hodinách přesune do útrob, kde lze obdivovat mo-
dernistická díla současných malířů a dále se bavit 
do ranních hodin.
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Břevnov
14.00–20.00

Sousedská slavnost na Břevnově proběhne v okolí 
Drinopolu – na Bělohorské a přilehlém schodišti. 
Že takový štrůdl, jako se dělá u vás doma, nikdo 
jiný neumí? Přineste ho a třeba urve první cenu! 
Co nám v Břevnově vadí a  z  čeho máme radost, 
ukáže „pocitová mapa“, do níž může každý za-
kreslit místa, která mu leží na srdci. Uspořádáme 
závod do schodů pro dvojice běžců. K dispozici 
bude pingpongový stůl, probíhat budou lekce jógy 
či ukázky japonského bojového umění. Dozvíte se, 
co nového se děje na poutní cestě mezi Břevno-
vem a Hájkem, naše sousedka Agnes Kutas se nás 
pokusí rozhýbat v  balkánských rytmech. Samo-
zřejmostí bude bazar, stánky s výtvory Břevnová-
ků, dílny a hry pro děti, zapojí se místní živnost-
níci, neziskovky, kavárny i pivovar…

Dejvice
11.00–20.00 

Občanské sdružení Živé město ve spolupráci s ka-
várnou Vypálené koťátko a řadou místních organi-
zací a  jednotlivců oživí už potřetí Mařákovu uli-
ci poblíž Hradčanské. Můžete se těšit na pestrou 
nabídku workshopů (výtvarné, filmové, architek-
tonické dílny, testování chutí, origami, bubliny 
aj.), box, ping-pong, trampolínu, svépomocnou 
cyklodílnu a  barvení kol, bojovku, komentova-
nou procházku po okolí nebo výměnný bleší trh. 
V  Mařákově vystoupí hlavně místní hudebníci 
a divadelníci (Pavel Šimčík z Dejvického divadla, 
Improliga, KamaŠne aj.). Občerstvení je v  režii 
„domácích restaurací“ a místních podniků. Od 21 
hod. afterparty v KC Klubovna, ul. Generály Píky.

Střešovice
14.00–19.00

Letos poprvé se zapojuje spolek Via Praha 6, který 
oživí bývalé sportovní hřiště v Buštěhradské uli-
ci aktivitami pro velké i  malé zájemce. Program 
zahájí v  15.00 interaktivní představení pro děti 
“Duhový hrad”. Následovat bude exhibice kung 
fu a  taj-či v  podání Petra Nepejchala ze Školy 
tradičního kung fu. A  z  pomyslného východu 
se pak budou zájemci moci vrátit na území Prahy 
6 v  přednášce Daniela Bursáka „Dejvice, Bube-
neč – centrum pravěké Prahy“. V průběhu celého 
odpoledne budou probíhat také výtvarné dílny 
pro děti a bazar knih.

Šárecké údolí
13.00–19.00

Zažít Šárecké údolí jinak znamená zažít Šárku na 
vlastní nohy – Šárka je dlouhá 4 km. Od viaduktu 
v ulici V Podbabě se ve 13 hodin vydáme na pro-
cházku s výkladem, která nás zavede k bývalým 
mlýnům a usedlostem. Na vlastní uši bude od 15 
hodin na louce nad Žežulkou sousedské setká-
ní, kde pamětníci zavzpomínají na život v údolí 
v době okolo 2. světové války. Na vlastní žaludek 
zažijete soutěž o nejlepší šárecký štrůdl z místních 
surovin. Zúčastnit se může každý a hodnotit také. 
Prostě pohodové odpoledne s ohněm a opékáním 
buřtů, pitím a muzikou.

Větrník
10.00–22.00

Skupina dobrovolníků společně s  kavárnou 
Do Větru pořádá již druhý ročník tohoto festivalu. 

Left handed, Olats Otesoc, Missa, Magnetikum. 
Pro děti je připraven dětský koutek s  ping-pon-
gem a  deskovými hrami, workshop Strašnické-
ho divadla a  tvořivá dílna atelieru Růt. Chystá 
se komentovaná prohlídka kostela, prezenta-
ce o  problémech náměstí a  možnostech řešení, 
přednášky o  komunitním zahrádkaření, večerní 
filmová projekce a mnoho dalšího. Přineste doma 
napečené dobroty a připojte se opět ke společné 
sousedské hostině. Nenošeného oblečení je mož-
no se zbavit v našem charitativním „sekáči“.

Záběhlice — Trojmezí
12.00-18.00

Nevařte v sobotu oběd! Přineste si ho k Záběhlic-
kému zámku a my vám ho ugrilujeme! Společně 
zabydlíme ulici Za potokem, kde na jeden vyroste 
sousedská kavárna. Sousedský piknik – přineste 
ochutnat ostatním svůj tajný recept. Strašnické 
divadlo zahraje pro děti i dospělé. Prohlédnete si 
exteriér jinak veřejnosti nepřístupného Záběhlic-
kého zámku. Herna a  aktivity pro děti celý den. 
Háčkujete či pletete? Přineste vlastnoruční kou-
sek – společně je spojíme a ozdobíme si zábradlí 
mostu přes Botič. Přijdou i klauni. Ukázka práce 
stylistky a proměna vizáže přímo na ulici. Bazar 
knih, CD a pěkného oblečení.
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Komořany
14.00–22.00

Praha-Komořany, jižní cíp města – mezi Zbraslaví 
a Modřanami. Z jedné strany les, z druhé Vltava. 
Sousedé toho zde odjakživa podnikali nespočet. 
Pálily se tu čarodejnice, společně se slavil den 
dětí (a  žen), Vánoce nebo Nový rok. Od té doby 
se sem přistěhovala řádka nových sousedů a Za-
žít město jinak je v  Komořanech poprvé proto, 
aby tradici sousedského potkávání znovu nakop-
lo. Přijeďte s námi pojíst a pokud chcete, přineste 
s sebou váš domácí chleba, koláč nebo zavařeninu 
do soutěže o nejlepší domácí pečení a zavařová-
ní. Připravujeme toho hromadu i  pro děti, a  tak 
je vezměte s sebou. Těšíme se na vás!

Praha 14

Černý Most
14.00–18.00

Výtvarné odpoledne pro rodiče s  dětmi v  Cent-
rálním parku nabídne malým i  větším umělcům 
příležitost nahlédnout do zákoutí historie Černé-
ho Mostu. Kreativní dílny zájemcům hravou for-
mou spojí střípky zajímavostí z historie i součas-
nosti místa, kde žijí. Zábavné tvořivé odpoledne 
proběhne na travnatém plácku u rybníka Aloisov 
na Černém Mostě. Přijďte popustit uzdu své tvo-
řivosti a fantazii a přesvědčit se, že i učení může 
být zážitkem! Večer se uskuteční koncerty. Akce 
probíhá v rámci 7. ročníku festivalu Street for Art.

a  zapojte se do představení hereček z  divadla 
Gong. Přijďte se podívat na souboj baristů. Přines-
te odložené svršky na bazar s  oblečením. Pořiď-
te si originální doplňky. Vemte s  sebou ratolesti 
a poměřte síly ve skákání v kávových pytlích. Na-
vštivte Kapli Školských sester sv. Františka. Vy-
chutnejte si makedonské speciality na grilu, raw 
zákusky, točený Guiness, cider a čerstvě praženou 
kávu. Těšíme se na vás.
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Vinohrady — Kolínská
11.00–17.00

Přijďte na dobroty do Kolínské, čekají čekají vás 
mimo jiné dobroty francouzské a  španělské ku-
chyně a vinárna. Proběhne soutěž o nejlepší dort 
ulice, tak ukažte své kuchařské dovednosti. Poté 
si můžete zahrát volejbal, děti zabavit malováním 
a soutěžemi a přitom se podívat na nástěnku pro-
pojující historii atentátu na Heydricha s naší ulicí 
a Prahou 3. 

Žižkov — Biskupcova/Ambrožova
12.00–20.00

Vytvoříme prostředí vstřícné ke všem chodícím 
a sedícím milovníkům volného prostoru. Můžete se 
těšit na interaktivní animační workshop od Ae-
roškoly, hry pro děti (rodinný klub Ulitka, Festi-
val Evolution), barvení kol (ReKola), hodinovou 
dílnu DIY Praha, filmový stan s 16mm peckami, 
divadlo pro děti i dospělé (Ponec, OJEBADtheatre) 
a živou hudbu (Joska a Kiki, Mood Indigo a MooF). 
Pro sportovce budou připravené skákací boty a pro 
kuchaře zase kulinářský workshop od Chefparade. 
Představíme i sympatické podniky z okolí. Budou 
tady Lékaři bez hranic, Sdružení pro integraci 
a  migraci, Musictown, Zlatá padesátá, Květinář-
ství Freja, Šperky Weggart, Secret of Raw a další. 

Žižkov — Tachovské náměstí
14.00–22.00

Tachovské náměstí se promění v  místo plné 
hudby, divadla, kreativní tvorby, dobrého jíd-
la a  aktivního odpočinku. Sousedskou slavnost 
na dolním Žižkově pořádá Bajkazyl za spoluprá-
ce místních sdružení a organizací, jako je Pracov-
na, Arnika, Tamjdem a Infocentrum Salé. Můžete 
se těšit na cyklodílnu, DIY dílnu Made in Vlkova, 
guerilla gardening, cvičení jógy pod širým nebem, 
knižní bazar nebo na improvizaci performerů 
z divadelního prostoru Venuše. V rámci slavnosti 
u Bajkazylu zahrají kapely Mutanti hledají výcho-
disko, Karabekian, DJ Floex a další.
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Nusle — Náměstí Bratří Synků
11.00–21.00 

Zažít město jinak v  Nuslích (Čestmírova ul.) má 
být především příležitostí pro setkávání a komu-
nikaci: do výměny knih, bazaru oblečení, sdílení 
výsledků vlastního kulinářského umění či výro-
by origami se může zapojit každý. Dále se chys-
tá vystoupení hudebníků z  blízkého okolí včet-
ně swingového orchestru, představení Divadla 
Bez Hranic či beseda s nuselským starousedlíkem 
Jiřím Padevětem, autorem Průvodce protektorátní 
Prahou (Magnesia Litera, kniha roku 2014). Vedle 
toho bude k vidění výroba mozzarelly, škola nové-
ho cirkusu a mnoho dalšího.

Podolí 
10.00–18.00

Zóna v Podolí bude specifická výrazným zapoje-
ním lidí se zdravotním postižením a  organizací, 
které s nimi spolupracují. Lákadlem bude Podol-
ská vodárna speciálně otevřená pro tento den. 
Před ní se během dne vystřídá spousta muzikan-
tů, divadelníků, kavárníků, palačinkářů, ochut-
náte rope skipping, yoyo, krasojízdu na kolech, 
lakros, pilates. Chybět nebude program pro děti, 
hudební workshop, charitativní bazárek oblečení, 
růžovění kol, handbiky a kdoví co ještě. Stavte se 
u nás mezi desátou a šestou na Podolské ulici před 
vodárnou. 
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Buďánka
15.00–22.00

Dělnická osada Buďánka vám poodkryje své ta-

výroby šperků, ručního sítotisku a  navíc výrobu 
papírových optických hraček a  ručního mýdla 
v prostoru speciálně postavené jurty. V okolních 
stáncích pak můžete ochutnat víno, čajové koktej-
ly, domácí pesto, raw dobroty, kokosově se osvěžit 
nebo ochutnat právě natočené Únětické pivo. Jako 
bonus bude ten den otevřena veřejnosti sousední 
Akademie výtvarných umění a její ateliéry. Zkrát-
ka to bude stát za to, stavte se!

Letná — Veverkova
14:00–22:00

Před Bistrem 8 plánujeme bohatý kulturní pro-
gram s  živou hudbou. Od 14 hodin bude před 
Page5 kreslicí koutek pro děti, vystoupí loutkové 
divadlo Teatro Truhle s  představením Promise-
town před Bistrem 8 a od 16.30 vystoupí divadlo 
Vozichet se hrou Nastavte uši. Odpoledne bude-
me volit nejkrásnějšího letenského vořecha bě-
hem voříškijády. Večer vystoupí kapely KABAJA 
a XPRMNT před Garage Store a na závěr DJ Robot. 
Těšte se na dobroty a pivo v Bistro 8. Zveme jak 
mladé sousedy, tak starousedlíky i  seniory. Po-
řádá K14, Bistro 8, Page 5, Garage Store, Helena 
Dařbujánová a Agama.

Řezáčovo náměstí 
12.00–22.00

Řezáčovo náměstí se letos poprvé promění v mís-
to plné života. Přidají se místní podniky: Bé Foto 
připraví fotografickou budku, kavárna Liberál po-
skytne zázemí a rozšíří předzahrádku, Cesta domů 
udělá workshop na origami, počíst si můžete v an-
tikvariátu Ouky Douky, CrossFit Committed uspo-
řádá venkovní cvičení a pingpong, lekci vám dá 
Koko Jóga, secondhand Crashily vytáhne hadříky, 
francouzská pekárna Abrakadabra pamlsky a  La 
Crêperie famózní palačinky. Ochutnávku suši 
připraví také Sušírna a  italské speciality prostře 
Sapori Stefano. Dále vás čeká kurz pletení, stánek 
s tlusticemi, koncerty, DJs, roztleskávačky, lidové 
tance, divadlo atd.

Praha 8
 

Bohnice
11.00–19.00

Pokusíme se oživit okolí nově otevřeného Bohnic-
kého komunitního centra na barokním statku Vra-
ných na bývalé návsi Starých Bohnic (Bohnická 
1/36). Zlaté hřeby programu: projekce slovenské-
ho dokumentu Všetky moje deti, hudební produk-
ce na návsi mezi odjezdy autobusů, jóga smíchu, 
úchvatná procházka po Bohnicích o jejich historii. 
A dále: tradiční pouliční hry, blešák, na který mů-
žete přinést své věci, ochutnávky medu a biozele-
niny, recyklační dílna z  odpadu, šicí a  výtvarné 
dílny, soutěž o  nejlepší piknikovou pochoutku 
a v neposlední řadě domácí limonáda. 

Ďáblice
10.00–14.00

Pojďme zažít školu jinak! Na sousedském setkání 
před ZŠ německo-českého porozumění v  Chaba-
řovické ulici. Srdečně zveme především seniory 
z Domova seniorů Ďáblice a děti z Klokánku. Přijď-
te na jazykovou animaci, literární čajovnu s čítár-
nou, malování na obličej, dílničky Gymnázia Tho-
mase Manna, kadeřnickou show studia Damarte, 
výstavu prací ZUŠ Taussigova, tradiční Flohmarkt 
s burzou knih a časopisů, ochutnávku staropraž-
ských koláčů učňovského střediska Chabařovická 
a netradiční výtvarné, hudební a sportovní dílny 
pro děti i dospělé.

Karlín — Hybešova
14.00–20.00

Karlínský „divoký“ plácek již potřetí! Před kavár-
nou Divoké matky potkáte např. kapelu Syrové 
tóny, lekci swingu a následnou tančírnu, výměn-
ný blešák a putovní knihovnu Smysluplné školy, 
A-centrum, minilodní dílny aneb lodička sem lo-
dička tam, materiál: různý. Parkování či pouštění 
vyrobených loděk v nedaleké Marině Karlín aneb 
od nás hurá do Přístavu 18600. V  rámci soused-
ského grilování si můžete dát či přátelům sami 

Zažít město jinak se 20. září koná také v Ostravě, Hradci Králové a Jablonci nad Nisou. Nepřehlédněte také pražské doprovodné akce. 
Vše najdete na www.zazitmestojinak.cz v sekci Program.

Stáhněte si 
mobilní 
aplikaci

s programem!

zazitmestojinak.cz/ 
mobilni-aplikace



Cyklojízda 14. září má opět i  „politický“ 
cíl: podpořit vznik více cykloobousměrek 
v  Praze. Proč? Chceme ukázat, že pomoci 
můžou i  věci jednoduché, které vyžadují 
nanejvýš pochopení těch, kdo o dopravě ve 
městě rozhodují.

Cykloobousměrky:

1. obklopují předsudky

Argumenty proti cykloobousměrkám jsou 
dva. Zaprvé: do ulic se nevejdou bez rušení 
parkovacích míst. To není pravda – více 
závisí na provozu v  ulici než na její šířce. 
A zadruhé: jsou nebezpečné. Ani to neplatí:

– Za posledních sedm a  půl roku byly 
nelegální jízdou kola v  protisměru způso-
beny pouze 4 ze zhruba 150 000 nehod, které 
v Praze řešila PČR.
– V  nejfrekventovanější jednosměrce 
užívané běžně v protisměru (Šeříková) neza-
vinil za posledních sedm let  cyklista žád-
nou nehodu.

V říjnu budeme volit nové zastupitele Prahy a 
městských částí. Auto*Mat proto pořádá čtyři 
předvolební debaty se zástupci stran kandidu-
jících na magistrát (první debata, zaměřená na 
veřejný prostor, se odehrála už 10. září). Přijďte 
zjistit, jak si představují budoucnost Prahy ti, 
kteří chtějí váš hlas.

Participace — 16. 9.
od 18.00, Bio Oko, Fr. Křížka 15

Otevřená správa, participativní plánování a  roz-
počet, zjednodušená podpora kreativních projek-
tů (rychlé granty), budoucnost Metropolitní oz-
vučné desky, spolupráce s českými a evropskými 
městy...

Mobilita — 24. 9.
místo je v jednání, sledujte:

www.auto-mat.cz

Priorita metra D, jak využít Blanku, příměstská 

Centrum Prahy na levém břehu nabízí jedinou 
bezpečnou trasu pro kola. V půlce srpna se na ní 
v parku Kampa objevil podivuhodný zákaz jízdy.

Trasou A1 na Kampě denně projede 500–600 
cyklistů. Kudy teď? Na levém břehu leda Karme-
litskou – po kostkách, kolejích a v silném provo-
zu. Na této straně řeky si tedy nyní musíte vybrat 
z  následujících charakterů: a) blbec (veďte kolo 
Kampou, kterou se dá projet ohleduplně), b) zlo-
činec (jeďte tamtéž), c) masochista (jeďte Karme-
litskou).
 Kampu uzavřela dopravní komise Prahy 1 
vedená radním Jiřím Veselým (TOP 09). Staros-
ta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP  09) tvrdí, že 
zákaz potrvá jen do zrekonstruování parku. Prá-
vě na jeho žádost (a  po konzultaci s  Auto*Ma-
tem) dodalo v červnu Komunitní centrum Kampa 
Praze 1 koncept dlouhodobého fungování parku 
i  vhodných dočasných řešení. Do rekonstrukce 

Velká podzimní cyklojízda za cykloobousměrky

Budoucnost Prahy? Přijďte debatovatČachry na Kampě

Cyklisté sobě

Nakupujte jinak na 
zoot.cz/dobro

..a podpořte tak naše projekty.
Grafický layout – Michal Veltruský

Jezdíme autem 
napůl

Když se město 
zelená

My Street Films.
Tvoje ulice, Tvůj film!

– V  karlínské zóně 30 došlo za necelé dva 
roky od zřízení k jediné srážce kola s autem 
– chyboval řidič auta.

2. se hodí

Vytvářejí alternativní trasy klidnějšími uli-
cemi. Řidiči díky nim potkají o to méně kol 
na hlavních trasách. Cykloobousměrky také 
odčerpávají cyklisty z chodníků.

3. jsou férové

Městské ulice byly zjednosměrněny až kvůli 
parkování pro auta. Není nejmenší důvod, 
aby to postihovalo i cyklisty.
 Kola zabírají v porovnání s auty daleko 
méně místa. Proto by jim měly být otevřeny 
všechny ulice.

4. jsou běžné

Vídeň má 220 km cykloobousměrek (asi 10x 
více než Praha). Ve Francii je obousměrná 
jízda na kole možná na všech komunikacích, 
kde je rychlost omezena na 30 km/h.

železnice, tramvaje na Václavském náměstí, spo-
jení na letiště, fungování Dopravního podniku, 
nízkoemisní zóny, parkování kol...

 „Primátorská“ debata: Strategie — 2. 10.
loď Tajemství, pražská náplavka

Kandidáti na primátora představí svou dlouhodo-
bou vizi Prahy a  konkrétní řešení.Pozvané stra-
ny: 65 demokratů Jana Kasla, ANO 2011, ČSSD, 
KSČM, ODS, Piráti, Pro Prahu, Svobodní, Tro-
jkoalice (SZ, KDU-ČSL, Starostové a  nezávislí), 
TOP 09, Úsvit přímé demokracie.

Od 20. září s  místními spolky také pořádáme 
sedm debat na městských částech. Více na: 
www.auto-mat.cz, kde poté najdete i  sestřihy 
z většiny večerů.

parku navrhlo jasnější vyznačení desetikilometro-
vé rychlosti a  srozumitelnou výzvu ke vzájemné 
ohleduplnosti. Praha 1 namísto toho po dvou mě-
sících jízdu Kampou zakázala.
 Kontroverzní je i připravovaná rekonstrukce 
parku. Proti nové cestě s pásem pro kola se staví 
místní komunity, neboť cesta široká 6,5 metru by 
narušila charakter místa. Auto*Mat se také přiklá-
ní k zachování smíšeného provozu. Pěším by úzký 
vyhrazený prostor nestačil a pás pro kola by tak 
stejně nerespektovali.
 Nejedná se náhodou o  politický kalkul, kte-
rým O. Lomecký naoko plní přání místních (zne-
pokojených zejména vozítky Segway), a  přitom 
odvrací pozornost jak od návrhu KC Kampa, tak 
od nedávno zmařeného referenda proti hazardu?
 Iniciativa Auto*Mat podala proti stanove-
ní dopravního značení na Kampě odvolání, věcí 
se tak bude zabývat magistrát.

Platforma Cyklisté sobě úspěšně funguje už tři 
čtvrtě roku.

Kdo má větší přehled o  nebezpečných úsecích 
nebo nesmyslném značení než samotní cyklis-
té? Právě jejich podněty na zlepšení podmínek 
pro jízdu na kole sbírá web Cyklisté sobě, který 
spravuje Auto*Mat. Jeho uživatelé podali už přes 
550 podnětů na zlepšení – většina z  nich byla 
zpracována a zaslána úřadům. Dvacet z nich už je 
v kolonce „vyřešeno“.
 Jak web funguje? Po registraci označíte trasu 
nebo čtvrť, která vás zajímá, a pak už jen sleduj-
te, vkládejte nebo komentujte podněty. O prioritě 
podnětů se tu hlasuje.
 Stránky Cyklisté sobě také vytváří zázemí 
místním cyklokomunitám, jež předkládají podně-
ty úřadům a řeší s nimi jejich realizaci. Skupiny 
mají k dispozici know-how i pomoc lidí z Prahou 
na kole a Auto*Matu.
 Některým se daří posouvat věci dopředu díky 
vstřícným úřadům. Ne všude ale o  spolupráci 
se svými obyvateli stojí. Místním pak nezbývá 
než vzít věc doslova do vlastních rukou. V zimě 
2013 tak například lidé z Prahy 5 odstranili bahno 
v podjezdu ve Stodůlkách, v březnu 2014 pak pro-
běhl větší úklid na vítkovské cyklostezce. 30. srp-
na se uklízelo na A2 U Českých Loděnic v Praze 
8. V sedmi lidech se povedlo shrabat zetlelé listí 
ze 700 metrů cesty pro pěší a cyklisty, která se tím 
rozšířila skoro na dvojnásobek.
 Cyklisté sobě pořádají i  celopražská setkání. 
To zatím poslední proběhlo 21.8. po cyklojízdě 
v parku Kampa ohrazeném nesmyslně umístěný-
mi značkami „zákaz sesedání z kola“.
 Projekt Cyklisté sobě podporují Nadace Part-
nerství a Fond T-Mobile.

www.cyklistesobe.cz

Autonapůl je první český carsharing, díky kterému 
mohou uživatelé libovolně využívat sdílené 
vozy v Praze, Brně, Plzni a Liberci a zanedlouho 
i v Ostravě. Podporuje slavnosti Zažít město jinak, 
a proto poskytne své vozy organizátorům během 
20. září na rozvážení potřebného materiálu. Cílem 
carsharingu je nabídnout jednoduchou, výhod-
nou a  ohleduplnou službu mobility. Uživatel, 
jenž potřebuje auto jen občas, má k dispozici růz-
norodý vozový park a může si tak ušetřit mnoho 
starostí a peněz. Carsharing je vhodný pro rodiny, 
ale i  malé firmy či neziskovky. Jeden moderní 
sdílený automobil dokáže díky efektivnímu 
využití nahradit až 10 soukromých aut a  napo-
moct tím ke snížení emisí a potřeby parkovacích 
míst.

www.autonapul.org

Zdravíme Vás, milé návštěvníky, z Nadace Voda-
fone. Jsme dlouholetým partnerem Zažít město 
jinak a  s  radostí sledujeme, jak se rozrůstá a  jak 
ho navštěvuje čím dál tím víc lidí. Fandíme pro-
jektům, které se nebojí jít do toho s vervou a dělat 
věci JINAK... V  tom se s  Vámi asi shodneme. 
Akcí, které oživují město a veřejný prostor, pořád 
přibývá. Možná znáte systém sdílení kol Rekola, 
Pracovna v parku, konference o urbanismu reSITE, 
Paměť národa v mobilu, festivaly nebo workshopy 
lidí z Roku jinak. Zveme Vás i k těmto projektům. 
Užijte si barevné ulice bez aut a  sledujte i  dál, 
co se děje ve Vašem okolí. Díky za pozitivní 
změny, na kterých se podílíte, Vaše Nadace Voda-
fone.

www.nadacevodafone.cz

“Každá ulice má svůj příběh. Ne každá má svůj 
film...,” tvrdí filmový projekt My Street Films a jak 
je vidno, obyvatelé českých měst mu dávají za pra-
vdu. To právě oni se chopili kamer a prostřednict-
vím krátkých dokumentů představili svá oblíbená 
místa a jejich příběhy celému světu. Na stránkách 
www.mystreetfilms.cz tak vznikla jedinečná 
filmová mapa, která ukazuje novou, filmovou 
tvář českých měst. Nejpovedenější snímky před-
stavíme i vám v rámci Zažít město jinak. Objevu-
jte inspirativní místa a naslouchejte netradičním 
vyprávěním například v  Containallu na Malé 
Straně, v Plaské ulici, v Dejvickém KC Klubovna, 
ve Veletržním paláci na Praze 7, na náměstí Sv. 
Čecha ve Vršovicích a v mnoha dalších pražských 
ulicích. Ocenění těch nejlepších filmů proběhne 
22. září v kině Světozor.

www.mystreetfilms.cz

5. jsou levné

Ke zřízení cykloobousměrky potřebujete jen 
4–6 dodatkových tabulek a trochu barvy na 
vyznačení vjezdu.

6. nevyžadují rozhodnutí magistrátu

Cykloobousměrky se zpravidla zřizují ve 
vedlejších ulicích, které má v gesci městská 
část. Jejich zřízení je úředně méně náročné 
než např. jakákoli stavební práce.

7. nezpůsobují problémy

Proti cykloobousměrkám se lidé staví 
z neznalosti nebo proto, že kola nepovažují 
za dopravu. Jediná překážka pro potenciál-
ní cykloobousměrky tak leží v hlavách lidí, 
kteří o jejich zřízení rozhodují.

Sečteno a podtrženo:

Klidná ulice jednosměrná i  pro kola je 
bezúčelným omezováním cyklodopravy.
Co s tím? Vlastní návrhy na cykloobousměrky 

hlašte na webu cyklistesobe.cz. A pokud to 
už udělal někdo před vámi, hlasujte pro ně. 
Ulice, o které bude největší zájem, Auto*Mat 
předloží městským částem k řešení.

Top 5 ulic, u kterých by zobousměrnění po-
mohlo:

– Šeříková (Praha 1). Odpor proti zo-
bousměrnění trvá ze strany městské části už 
sedm let. Mají na stole devět různých návrhů 
na legalizaci, přesto místo nápravy situace 
stále učí lidi špatná pravidla ignorovat.
– Ke Karlovu (Praha 2). Zásadní příjezd 
z centra na Nuselský most. Cykloobousměr-
ka byla připravená, ale dopravní komise Pra-
hy 2 ji zamítla.
– Jeseniova (Praha 3). Veřejná podpora zde 
pomůže prosadit zobousměrnění zásadní al-
ternativy frekventované Koněvovy.
– Dejvická (Praha 6). Jednosměrná hlavní 
městská třída blokuje bezpečný výjezd 
z centra.
– Osadní (Praha 7). Ulice brání plošné pros-
tupnosti v dolních Holešovicích, které jsou 
jinak pro jízdu na kole velmi vhodné.
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