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Zažít město jinak 2011

Do festivalu se zapojily i restaurace, muzea a knihovny. Vrcholem dne byla 
tradiční Velká podzimní cyklojízda, která vyjela po 13 hodině z Vinohrad na 
Letenskou pláň.
Po úspěšných realizacích Zažít město jinak v centru Prahy se letos festival vydal 
do dalších čtvrtí města, kde se do příprav zapojili zejména místní obyvatelé. 
Smyslem festivalu tak nebylo jen ukázat, jak by ulice mohla fungovat bez 
všudypřítomných aut, ale i povzbudit pozitivní sousedské vztahy. Festivalové 
zóny letos vzikly na několika místech zároveň: na Vinohradech, na Letné, ve 
Vršovicích, na Žižkově, na Smíchově, v Košířích, na Břevnově a jinde. 

Program festivalu si vytvořily přímo lokální spolky a skupiny. Auto*Mat jim přitom 
pomohl s produkcí a propagací. Komunikačním kanálem se letos stal web Zelené 
mapy (zelenamapa.cz), kde byl uveřejněn program jednotlivých zón.

Vysoký počet zapojených spolků i jednotlivců organizátory z Auto*Matu pozitivně 
překvapil. Festival Zažít město jinak tak ukázal, ze lidé chtějí změnu – méně aut a 
více života do ulic – a že se chtějí do proměny Prahy na příznivější město k životu 
také aktivně zapojit.

Rekordní počet účastníků zažila i Velká podzimní cyklojízda, do které se zapojilo 
okolo 8000 lidí na kolech, koloběžkách a dalších vozítkách. Cyklojízda projela 
centrem přes Václavské náměstí a magistrálu do Karlína a poté na Letnou. Po cestě 
minula další z festivalových zón před kinem Oko a dojela až na Letenskou pláň, 
kde se poprvé provedl rituál zvedání kol nad hlavu. 

Souhrnná zpráva o akci včetně fotografií a videa je na webu 
Auto*Matu: 

http://www.auto-mat.cz/2011/09/zazit-mesto-jinak-2011-reportaz/ .

15 000 účastníků festivalu po celé Praze
8 000 účastníků Velké podzimní cyklojízdy
210 aktivit pro festivalové diváky 
16 míst zapojených do festivalu 
5 zapojených městských částí 

Letošní šestý ročník pouličního festivalu Zažít město jinak, který se uskutečnil v 
sobotu 24. září, předčil svým pojetím všechny dosavadní ročníky. Na rozdíl od 
festivalů v uplynulých letech byl unikátní tím, že jeho obsah vytvořili přímo 
obyvatelé spolu s místními podniky, spolky i radnicemi. Pod heslem „poznej své 
sousedy“ byly v jedenácti čtvrtích Prahy připraveny více než dvě stovky koncertů, 
výtvarných dílen, představení, akcí pro děti či besed a projekcí. Záštitu nad akcí 
převzala radní hl. města Prahy Aleksandra Udženija.

http://www.auto-mat.cz/2011/09/zazit-mesto-jinak-2011-reportaz/


3 10/

Program pouliční slavnosti
Vinohrady

Módní zóna (od Rumunské ulice k Uruguayské ulici) – stánky mladých nekonvenčních návrhářů a 
designových obchodů (Plazmalab, Atom Rat, Julius Fashion Shop, Sutsu, Punktura, MySqaure, Acid-
Designs, Sofi stick, Skunkfunk atd.). V Rumunské ulici prezentace spřátelených obchodů a organizací 
podporujících rozvoj městské cyklistiky v Praze.

Středomořská část (od Uruguayské k Záhřebské ulici) – místní obchody s produkty z jižní Evropy (Olive 
point, Tesori d’Italia). Víno,  sýry, balkánský gril a další speciality. Na náměstí v Záhřebské ulici hudební 
stage Radia 1.

Workshopy, aktivity pro děti, neziskové organizace (od Záhřebské k ulici Jana Masaryka) – Atelier K1 
představí projekt pro děti s názvem Paptoys, sítotisková dílna, neziskové organizace Greenpeace, sdružení 
pro integraci a migraci SIMI, Člověk v tísni, Zelený kruh, aktivity Městské knihovny Záhřebská.

Latinskoamerická část (od ulice Jana Masaryka k Máchově ulici) – Mexické speciality, latinskoamerická 
fiestas dekoracemi, koncert skupin CCTV Allstars, Los Chilakillerz, bluesového hráče Mar ina Chika, 
harmonikáře Jana Kodada a dalších, terasa redakce A2.

Hlavní podium – dj s-bish (France), Los Chilakillerz (Latin fusion band), CCTV allstars (reggae, rock, ska 
band), dj Baltazar, dj Patron (salsa session), Rolando (mashup).

Žižkov
Program probíhal na Vítkovské stezce a na Tachovském náměstí a vytvořily ho místní podniky (U 
vystřelenýho oka, U Slovanské lípy, divadlo Ponec) a neziskové organizace. Proběhly ukázky městských 
veřejných kol Homeport, guerilla gardening, ukázky návrhů architektů na řešení okolí vítkovské 
cyklostezky, workshop na využití recyklovaných materiálů od ReReRe, vaření z místních surovin s 
LokalBurgerem atd.

Letná
Na Letné program vytvořilo Bio Oko spolu s Divadlem Alfred ve dvoře 
a dalšími lokálními partnery. Místem zábavy se stala ulice Františka 
Křížka. 

Bio Oko  – Bio Lounge – Oko / Wakata DJs & TJ Ivo, Město jinak 
(workshop pro rodiče s dětmi), Lavička Letná (workshop Letná sobě!), 
Město jinak (projekce Královna koloběžka + workshop pro rodiče s 
dětmi), Náhradní divadlo Studia ALTA, Letná sobě! (diskuse v kině), 
Dva muži v Bogotě + diskuse po fi lmu, Strom života projekce fi lmu, 
Dáma z ulice (H3T), Střelnice pro děti, S Křížkem po funuse 
(performance).

Košíře 
Program pořádala Iniciativa za záchranu Buďánek a Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka. 
V parku celé odpoledne probíhal hudební program s občerstvením zakončený cimbálovkou, výstava o 
historii Košíř, Buďánek i činnosti obou sdružení. Na Buďánkách se pak k večeru setkali v komornějším 
duchu zájemci o historii místa a uskutečnila se afterparty rozličných pouličních hudebníků z iniciativy 
Buskerville.

Program – Výstava v šapitó (park Kavalírka) a pražské latino-blues B. Duel, Cimbálová kapela Marka 
Baloga, Prohlídka Buďánek a povídání o historii, Oheň, afterparty hudebníků, překvapení sochařky Lenky 
Hubené.

Břevnov
Program pořádalo Sdružení Tejnka. Komunita je aktivní během celého roku a již delší dobu pořádá 
sousedské slavnosti, které během festivalu představí Pražanům.

Program – Divadlo pro děti: Tonda Novotný, Taneční vystoupení 
žen z Dobříše, Sólo pro akordeon, Prokop Závada, Anna 
Polívková a Iby, Vulture, Sketa Fotr, Kayoko Fukuda Zemanová, 
Jakub Zeman – bojová umění, výstava fotografií Nicka Millera. 
Stánky s předměty vlastní výroby, výměnný bizar bazaar, 
prezentace Sdružení Tejnka.

Smíchov
Pouliční happening proběhl pod taktovkou Kavárny Jarda Mayer na Smíchově. Během dne byly k 
dispozici zdarma křídy a každý návštěvník mohl přiložit ruku k dílu. Uskutečnilo se klaunské 
vystoupení a koncert, grilování atd. 

Divadlo Alfred ve dvoře – Odhalení stojanu, Decalages, Výstava Handa Gote.
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Vršovice 
Sdružení Start Vršovice a podniky Café Sladkovský, Ham Tam a Café v lese vytvořily festivalové zázemí 
ve Vršovicích. 

Program – Sprint na jakémkoliv kole do vrchu o hodnotné 
cyklo ceny, představení projektu první Open air skulpturální 
galerie nad Vršovickým tržíčkem, paella z obří pánve 
připravovaná na ulici, program pro děti, fotbálek, design 
market, hudba, slam poetry (Spirit Child – New York) atd.

Troja
V místech, kudy měla vést silnice do parkovacích domů v ZOO, si děti i dospělí vyzkoušeli alternativní 
prostředky pro individuální pohyb po městě. Program pořádala Městská část Praha – Troja ve spolupráci s 
občanskými sdruženími Ekoport, Sokol Troja a OS Troja Trojou. 

Letňany 
Letňanská část festivalu měla mimo jiné za cíl podpořit snahu obyvatel Letňan, Kbel a Čakovic zachovat 
místní lesopark v maximální možné míře a zamezit jeho rozdělení silnicemi. Proto se zde pořádal program 
pro děti a pro dospělé, kteří o problému debatovali. Letňanská cyklojízda odjela z této městské části do 
Vinohrad a připojila se k Velké podzimní cyklojízdě. 

Palmovka
Proběhl odpolední piknik spojený s dekorováním stromů v 
Thomayerových sadech tzv. guerilla knittingem. Společné 
pletení svetrů pro několik stromů v parku a rychlokurz 
háčkování. 

Nové Město 
Program organizovalo občanské sdružení Compitum Carolinum na Karlově náměstí, které vzniklo kvůli 
zájmu o atmosféru a dění na tomto místě.

Program – Hledání rovnováhy – exhibice a miniškola pro zájemce o slackline, Koncert kapely ExTband na 
střeše Cafebaru O2.
¨

Strašnice
Občanské sdružení Útulné Strašnice ve spolupráci s MČ Praha 10 vyčistilo zaneřáděnou tramvajovou 
zastávku Průběžná. Svojí činností chtějí upozornit na téma nízkoprahové kultivace veřejných prostranství. 

Národní technické muzeum
Návštěvníci si prohlédli a vyzkoušeli jízdu na replice historického vysokého kola. Projeli se též na 
moderním lehokole, přitom si mohli měřit tep a spotřebovanou energii. Seznámili se s funkcí jednotlivých 
částí kola, zalepili poškozenou duši. Nejmenší děti si mohly vyrobit kolečko z kartonu. 

Městská knihovna
V dejvické knihovně se uskutečnila výměna odložených knih pro ženy a muže. Dům čtení ve 
Vršovicích uspořádal čtení na téma „Když města nepatří jen autům“ a „Chůze městem v literatuře“. 
Knihovna v Záhřebské na Praze 2 připravila soutěže a hry pro děti. 

Hotel Adria
Hotel Adria vyhlásil soutěž o nejoriginálnější zdokumentování toho, jak se dá cestovat po světě na vlastní 
pohon. Vítěz získal víkendový pobyt pro dvě osoby v Adrii. 

Restaurace U Pinkasů
Restaurace U Pinkasů připravila pro všechny, kteří přijeli na kole, malou odměnu ve formě 
nealkoholického piva Birrel. Akce probíhala v průběhu Evropského týdne mobility (16. do 24. 9.). 
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Ranní vyjížďka s ministrem

Ministr Dobeš, který jel na kole ve městě poprvé, se k situaci postavil čelem a po 
neobvyklém zážitku slíbil hledat řešení. K cíli přiblížit se moderním evropským 
metropolím, které dávají větší přednost bezmotorové dopravě, se ministr přihlásil 
na tiskové konferenci pořádané na ulici ve vinohradské festivalové zóně. 

Snídaně na ulici s politiky a umělci

Festival zahájili vyslanci Dánska, Spojených států, Francie a města Vídně s 
ministrem dopravy Pavlem Dobešem a radní Prahy Aleksandrou Udženijí, která 
nad akcí převzala záštitu. Snídaně se konala v prostorách pouliční kavárny 
MamaCoffee v Americké ulici. Z umělecké sféry přišel festival podpořit spisovatel 
Michal Viewegh a sochař Krištof Kintera. Zástupci Auto*Matu nastínili program 
festivalu, který byl letos velmi košatý, a trasu Velké podzimní cyklojízdy. 

Během tiskové konference zároveň představil designer Ondřej Elfmark prototyp 
lavičky sloužící i jako stojan na kolo. Konference se zúčastnila řada novinářů, včetně 
reportérů České televize a Českého rozhlasu.

Den začal projížďkou novinářů s ministrem dopravy Pavlem Dobešem na kolech. 
Několika problematickými místy v centru Prahy provezl ministra urbanista Tomáš 
Cach, který se cyklistickou dopravou dlouhodobě zabývá. Nemohl samozřejmě 
vynechat nehostinná místa pro pěší i cyklisty, jako je magistrála u Národního 
muzea nebo Smetanovo nábřeží. Ministrovi ukázal některé z nejpalčivějších 
problémů Prahy a přednesl mu možná řešení. 
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Kolem půl druhé odstartovala na Vinohradech Velká podzimní cyklojízda. Počet 
účastníků té letošní předčil všechna očekávání. Když čelo cyklojízdy sjíždělo z 
Hlávkova mostu na Florenc, konec pelotonu teprve projížděl Těšnovským tunelem, 
aby pak najel na sousední Štefánikův most. Proud lidí na kolech se tak táhl v délce 
neuvěřitelných tří kilometrů a počet účastníků se odhaduje na osm tisíc. Na letné, 
kam jízda dojela, se provedl rituál zvedání kol nad hlavu, který je obvyklou 
součástí zahraničních cyklojízd.

Podzimní cyklojízda upozornila na nejpalčivější místa z hlediska cyklistické 
dopravy, jako je pražská magistrála nebo nábřeží Kapitána Jaroše, zároveň ale 
projela čtvrtěmi Karlín a Holešovice, které mají díky svému rovinatému charakteru 
velký potenciál pro rozvoj městské cyklistiky.  

Velká podzimní cyklojízda
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Rozpočet festivalu Zažít město jinak 2011

NadaceVodafone
MČ Praha 2
US Embassy

Nová Praha 7
Festka
Ekolo

FunBikes
Velorama
CityBikes

Finanční partneři festivalu:

Výdaje

Na pořádání festivalu spolupracovala
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 5
Městská část Praha 7
Městská část Praha 10

Mediální partneři
Radio 1
ČeskáPozice.cz
Metropol TV
ČRo Regina
FANonline.cz
Nový Prostor
A2

Tiskové zprávy
Přijďte poznat sousedy a Zažít město jinak. Pouliční festival ukáže Prahu bez aut 13. 9. 2011

V týdnu mobility čekají Pražany soutěže, filmy, cyklojízdy a sobotní pouliční festival19. 9. 2011

V sobotu můžete Zažít město jinak ve 13 pražských čtvrtích. Chystá se 210 aktivit 22. 9. 2011

Pouliční slavnost Zažít město jinak zahájili vyslanci čtyř států s ministrem dopravy 24. 9. 2011

Příjmy

Nano Energies
Glimmis

Nadace Vodafone ČR

MČ Praha 2

Nová Praha 7

US Embassy

Prodej služeb 

Dary

CELKEM

185 000

10 000

10 000

5 000

28 800

71 436

310 236

Výdaje

Osobní náklady Materiál pro happening
Režijní náklady  organizace Graf ika a DTP
Tisk propag. Materiálů Technické zajištění akce
Foto a v ideo dokumentace

Osobní náklady

Materiál pro happening

Režijní náklady organizace

Graf ika a DTP

Tisk propag. Materiálů

Technické zajištění akce

Foto a video dokumentace

CELKEM

156 855

1 970

25 395

30 000

30 079

59 937

6 000

310 236

Nadace Vodafone ČR MČ Praha 2
Nová Praha 7 US Embassy
Prodej služeb Dary

Příjmy

http://www.auto-mat.cz/2011/09/prijdte-poznat-sousedy-a-zazit-mesto-jinak-poulicni-festival-ukaze-prahu-bez-aut/
http://www.auto-mat.cz/2011/09/v-tydnu-mobility-cekaji-prazany-souteze-filmy-cyklojizdy-a-sobotni-poulicni-festival/
http://www.auto-mat.cz/2011/09/v-sobotu-muzete-zazit-mesto-jinak-ve-13-prazskych-ctvrtich-chysta-se-210-aktivit/
http://www.auto-mat.cz/2011/09/poulicni-slavnost-zazit-mesto-jinak-zahajili-vyslanci-ctyr-statu-s-ministrem-dopravy/
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Zelená mapa, hlavní komunikační kanál festivalu Výstupy v médiích 

O festivalu Zažít město jinak bylo ve sdělovacích prostředcích uveřejněno celkem 
40 článků, reportáží 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 a měsíčníky Internet
Počet výstupů 6 2 14 5 15

Název Médium
Velká podzimní cyklojízda přiláká do ulic tisíce lidí Cykloturistika
Prahu opět půjde zažít jinak ČT 24
Jak je možné zažít město úplně jinak Noviny Prahy 2
Prahu čekají dva víkendy bez aut Denik.cz
Velká cyklojízda vytlačí auta Deník
Velká cyklojízda za metropoli bez aut Deník
Zeptali jsme se: Jakuba Hradílka, havního organizátora festivalu Deník
Velká cyklojízda vytlačí auta z ulic Deník
Aktivisté i magistrát oslaví v Praze den bez aut Ekolist.cz
Praha se jediný den změní v jiné město ČT 24
Praha se chce změnit v rámci akce Zažít město jinak Metropol.cz
Auto nechte radši doma Metro
Velká cyklojízda Hospodářské noviny
Different city experience Moving-planet.org
Víkend In Magazín
Parranda mexicana para la integración en Praga Radio.cz
Nechte dnes auto doma, do ulic českých měst míří cyklojízdy Ihned.cz
Do ETM se nezaregistrovalo jediné město Auto, moto
Tipy na víkend: Vinobraní, Dny NATO, oslavy jablek, těstovin i sv. Václava Novinky.cz
Zažít Prahu jinak CeskaPozice.cz
Podzimní pražská cyklojízda zastaví dopravu v centru metropole Mediafax.cz
Zábava pod Vítkovem MF DNES
Obrazem: S ministrem na kole, aneb do Kodaně za 30 let Aktuálně.cz
Akce Zažít město jinak omezí automobilovou dopravu v Praze Čro Regina
Zažít město jinak v Praze ČRo 1
Zažít město jinak ČT 1
Festival Zažít město jinak v Praze ČT 24
Pražané zažili město jinak - na kole ct24.cz
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24.9.2011 Cyklisté jeli hromadně Prahou, z Vinohrad až na Letnou ČTK
24.9.2011 Lidé na kolech i koloběžkách poukazují na problémy cyklistů v Praze iDNES.cz
24.9.2011 Festival vyprázdní ulice MF DNES
24.9.2011 Tipy MF DNES MF DNES
24.9.2011 Cyklisté propagovali v Praze kola, ve Vídni i Amsterdamu jsou běžná Novinky.cz
24.9.2011 Pražská Podzimní cyklojízda přilákala na pět tisíc cyklistů Rozhlas.cz
25.9.2011 Svátek pěších a cyklistů ukázal, jak si lidé chtějí dělat město po svém Ekolist.cz
26.9.2011 V rámci ETM se Pražané mohli v sobotu projet hromadně na kole TV Metropol
26.9.2011 Prahu ovládla cyklojízda MF DNES
26.9.2011 Tisíce Pražanů sedly na kolo Deník
26.9.2011 Ministrovi dopravy se zdá pro kola Praha nebezpečná Právo
30.9.2011 Převlečená Praha Literární noviny
30.9.2011 Dobrý den, Olomoucko Olomoucký deník 
1.10.2011 Město jinak a Velká podzimní cyklojízda ČT 24

Návštěvnost webových stránek 
Lidé hledali informace na všech třech důležitých webech – webu zelenamapa.cz, 
cyklojizdy.cz a auto-mat.cz  

Tištěná média
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Kontaktujte nás

Auto*Mat

iniciativa pro lepší život v Praze

Bořivojova 108 

130 00 Praha 3 

tel: 212 240 666

auto-mat@auto-mat.cz

www.auto-mat.cz
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