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KDO AKCI POŘÁDÁ 
A PRO KOHO JE URČENÁ?
Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž 
náplň vytvářejí sami obyvatelé jednotlivých 
lokalit. Jsou založené na principu společného 
sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci 
a také na dobrovolnickém nasazení místních 
organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou 
otevřené lidem všech generací a zájmů. Akci 
od 1. ročníku v roce 2006 koordinuje spolek 
AutoMat, který se stará o propagaci, společnou 
grafiku a především vyřizování administrativy 
a záborů veřejných prostranství.

JAK SE ZAPOJIT?
Zorganizovat sousedskou slavnost může každý, 
kdo má chuť přetvořit svou ulici, náměstí 
či veřejné prostranství v příjemné místo 
pro sebe i své sousedy. Pokud se chcete připojit 
k hlavnímu termínu Zažít město jinak, stačí 
každý rok napsat do poloviny května 
na zmj@auto-mat.cz. Následně budete 
AutoMatem pozváni na koordinační schůzku, 
kde se dozvíte veškeré informace. Sousedskou 
slavnost ale můžete (už ovšem bez naší 
administrativní podpory) uspořádat i kdykoliv 
během roku.

Postup, jak zorganizovat vlastní Zažít město 
jinak, najdete i v Manuálu pro organizátory 
na webu zazitmestojinak.cz. Tým AutoMatu 
vám pomůže se zábory, administrativou, 
propagací, společnou grafikou, webovou 
platformou a poradí s čímkoliv, s čím si nebudete 
vědět rady.

Můžete také pomoci přímo organizátorům 
z jednotlivých lokalit. Kontakty na ně najdete 
na webu zazitmestojinak.cz.

CO DALŠÍHO DĚLÁ 
AUTOMAT?
Kromě Zažít město jinak AutoMat pořádá 
lednovou, květnovou a zářijovou výzvu 
Do práce na kole, dlouhodobě prosazuje 
principy udržitelného města s důrazem
na dopravní infrastrukturu a veřejný prostor 
(Laboratoř udržitelného urbanismu) 
a v těchto tématech vzdělává žáky a studenty 
na školách (Generace U). Také pořádá Velkou 
jarní cyklojízdu, Studentskou cyklojízdu 
a od roku 2019 festival filmů o dopravě 
a urbanismu s názvem Městem.

CO JE ZAŽÍT MĚSTO JINAK
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KDYŽ PŘED 30 LETY 
PADALA ŽELEZNÁ OPONA, 
SNILI JSME O SVOBODNÉM 
A OTEVŘENÉM SVĚTĚ. 
OPONA JE ALE POTVORA, 
ZAHNÍZDILA SE V HLAVÁCH 
MNOHA LIDÍ A ODTUD 
JE TĚŽŠÍ JI VYHNAT. 
NA SLAVNOSTECH ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK SE TYTO 
BARIÉRY SNAŽÍME BOURAT 
A ČASTO ODDĚLENÉ SVĚTY 
SOUSEDŮ SPOJOVAT. 
ALESPOŇ NA JEDEN DEN, 
ALE KDO VÍ…
K tématu Ulice bez opony se také váže speciální 
program přímo v jednotlivých lokalitách. 
Ze seznamu vybíráme:

Praha 1 – Klimentská
výstava Osobnosti evangelického disentu 
v kostele U Klimenta

Praha 2 – Londýnská
charitativní bazar na podporu lidí 
s mentálním postižením

Praha 2 – Nuselské schody
partyzánské zahradničení

Praha 3 – Zelenky-Hajského
výstava fotografií Marka Siváka: Žižkov
zasazení památného stromu

Praha 4 – Krč (už 19. 9.)
výstava historických fotografií Sídliště Krč

Praha 4 – Mečislavova
urbanistická hra
procházka po Nuslích s historikem

Praha 5 – park Na Skalce
klimatický piknik
živá knihovna o ekologii

Praha 5 – U Okrouhlíku
otevřená debata nad vývojem okolí

Praha 7 – Strossmayerovo náměstí
Místní organizátoři se dlouhodobě zaměřují 
na osudy lidí, kteří zůstávají na okraji 
veřejného zájmu – seniorů, umírajících, osob 
chudých, bez domova nebo s psychickými 
problémy. Doufají, že se jim podaří oponu 
dělící je „od běžného obyvatelstva” nejen 
poodkrýt, ale i odstranit.

Praha 8 – Elsnicovo náměstí
procházka s Pragulic

Praha 8 – Ke Stírce
výstava originálních fotografií Václava Havla 
a Karla Kryla

Praha 8 – Osinalická
spartakiáda
retro kadeřnický a stylistický salón

Praha 9 – komunitní zahrádka Paletka
recepty i hry našeho dětství, výstava plakátů 
z roku 1989

Praha 10 – park Františka Suchého (už 14.9.)
promítání filmu O slavnosti a hostech

Prachatice
vzpomínání na 80. léta a sametovou revoluci 
s šumavským rodákem a organizátorem 
protirežimních akcí
debata o proměnách města socialitickou 
výstavbou
retro módní přehlídka

ULICE BEZ OPONY VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 1
KAMPA
park Kampa a zahrada 
Komunitního centra Kampa

10:00–22:00 

dobroty od sousedů, káva z Café Vescovi, večerní oheň 
s opékáním buřtů a možnost saunování

10:00–14:00 sousedská snídaně a brunch
14:00–22:00 dozvuky Horňáckých slavností – 

Malostranské vinobraní
15:00–18:00 dětský koutek v KC Kampa
15:00–18:00 tvořivé dílny pro děti
15:00–18:00 bazárek dětských hraček a oblečení
15:00–20:00 projekce fotek z Malé Strany
16:00–18:00 sjezd Čertovky na kanoích
16:00–18:00 slacklines s Hugem
17:00–21:00 saunování na zahradě KC Kampa
19:00–22:00 oheň s opékáním buřtů
19:30 Romba – Czardashians

KLIMENTSKÁ
u kostela

14:00–22:00

poštovní hra pro děti, výroba razítek a placek, kouzelná 
loutková pohádka, festival pomazánek a buchet

14:00–16:30 Doruč tajnou zásilku!
14:00–18:00 výtvarné dílny Poštovního muzea
15:00–18:00 workshop papercuttingu
16:00–17:00 happening #bohnickadivadelni 

& Budilka
17:30–18:30 Divadélko De La Cita „O Zlatovlásce“
19:00–21:00 divadelní přednáška „Tajemství 

Klimentské ulice“
19:00–22:00 vystoupení hudební skupiny Banda De 

La Cita

Celodenní program od 14:00
– komentované prohlídky kostela U Klimenta
– výstava „Tajemství Klimentské ulice“ (před Studiem 
Citadela)
– společné posezení a muzicírování, hry (nejen pro děti), 
sousedské občerstvení
– výstava fotografií „Proměny Vávrova Domu“ (před 
Poštovním muzeem)
– hrací koutek, odpočinková zóna s knihovničkou, 
kreslení, lepení, stříhání a tvoření z papíru
– výstava „Osobnosti evangelického disentu“ (v kostele 
U Klimenta)
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 1

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

10:00–19:00

V rámci Evropského týdne mobility, sousedských 
slavností Zažít město jinak a dne otevřených dveří 
Magistrátu hl. m. Prahy otevíráme Moje Mariánské!
Koncerty, divadla či dětské dílny pro vás připravil 
Magistrát hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy a Městská 
knihovna. Přijďte si zatančit, zahrát deskovou hru, setkat 
se s pražskou politickou reprezentací nebo jen posedět 
a dát si něco dobrého k jídlu či pití. Po naší „otvíračce“ 
se můžete těšit nejenom na Mariánské bez aut, ale i na 
dočasné úpravy prostoru a na následnou dlouhodobou 
revitalizaci náměstí a jeho okolí.

MOSTECKÁ
dvorek před kinem U Hradeb (Mostecká 21)

13:00–22:00

Mostecká se zase promění v místo zábavy a smíření! Už 
třetí rok za sebou na dvoře před Kinem 64 U Hradeb 
rozbalíme celodenní „pohodíznu” pro všechny. 
Neopakovatelná atmosféra, kde se mísí kamarádi, 
náhodní návštěvníci, turisté a strávníci na zahrádce 
McDonaldu.

13:00–13:45 Jazzband Arona Nerudy
14:00–14:45 sbor Josef
15:00–15:45 Dvě tváře
16:00–16:45 Zahranice
17:00–17:45 sbor Ad libitum
18:00–18:45 vyřvávačky s harmonikou a bendžem
19:00–19:45 MALGYM MUSICK (hip hop)
20:00–22:00 letní kino: Genesis (2018)

Celodenní program od 13:00
– skautský koutek (do 18:00)
– dětský koutek (do 20:00)
– ping-pong (do 20:00)
– domácí pivo z Mostecké

OPATOVICKÁ

08:00–20:00

Letos se v Opatovické sejdeme už po čtvrté bez aut, 
s hudbou, gramodeskami, obří vegepaellou a dalšími 
dobrotami! Uvidíme, co nám dovolí počasí, ale kromě 
programu níže přidáme za hezkého počasí i Hot Wheels 
autodráhy, omalovánky a jiné.

08:00–20:00 Zahrada V Jirchářích
11:00–16:00 Estrella a Honzova Paella
11:00–17:00 mega výprodej gramofonových
 desek PHONO.CZ
11:00–18:00 Coffee & Riot
11:00–18:00 antikvariát Kant
11:00–20:00 cafe Jericho – mušle a grill
11:00–20:00 vinylová DJ Stage PHONO.CZ
15:00–20:00 Super Tramp Coffee

PETRSKÉ NÁMĚSTÍ 14. 9.

od 14:00

letos už potřetí – živá i neživá hudba, workshopy 
a mnohem víc

14:00 LP burza
14:00 rostlinný swap
14:00 malování na obličej
15:00–16:00 Pruhované panenky
 „O Třech neposlušných kůzlátkách”
16:00 Metráž
16:30 Pepíček Čečil
18:00 klavírní koncert pod korunami stromů
19:00 Tamdoletma
21:00 after party –
 DJs Eva Porating + PSJ ve Screenshotu
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POHOŘELEC
spodní část náměstí u tramvajové zastávky

od 14:00

poprvé v nové lokalitě na náměstí Pohořelec na 
Hradčanech – Hradčanské včely a malování perníčků, 
sousedský bazar, aukce, sportovní aktivity, výborná káva 
od Kaférny Praha

14:00–16:00 pohořelecký plenér
16:00 hudební vystoupení
 studentů Orphenicy
16:00–18:00 výtvarné workshopy knihovna

Celodenní program od 14:00
– skautský stánek oddílu Z-H-S-K
sídlícího v Nerudově ulici
– Kaférna Praha
– bazárek
– pletení ručně barvenou vlnou

SOUKENICKÁ
dvůr pod fíkovým stromem

od 14:00

15:00–16:00 Shirim Ashirim
16:00–17:00 divadelní improvizace
17:00–18:00 Shirim Ashirim

Celodenní program od 14:00
– Studio BUBEC
– občerstvení a prohlídka areálu

STŘELECKÝ OSTROV
Střelák & CocoVan

12:00–22:00

vanování, tajemný antikvariát, bazárek oblečení, koncert 
u teepee, charitativní akce na podporu Amazonie

AMERICKÁ 14. 9.
celá ulice

11:00–22:00

taneční vystoupení, umělecké performance, mexická 
slavnost „LA CALLE MEXICANA”, workshopy, výborné 
jídlo a osvěžující koktejly, stánky neziskových organizací, 
delikatesy z místních barů a restaurací

Americká/Rumunská stage
Fatal Noise Djs & Never Enough Crew

Americká/Uruguayská stage
11:00–13:00 blok národnostních menšin
13:00–14:00 Bad Jeff ’s BBQ Bluegrass Band
14:00–15:00 Miss James Live
15:00–15:20 vokální skupina Bosilek
15:30–15:50 Lira, dětská vokální skupina při 
  Bulharské škole v Praze
16:00–16:20 FINE KIDS, dětská skupina
16:30–18:00 Dj Tony M
18:00–19:00 Bad Jeff ’s BBQ Bluegrass Band
19:00–20:00 Miss James Live
20:00–21:30 Surprise

Radio 1 stage Americká/Záhřebská
11:00–13:00 Zdeněk Hnyk
13:00–15:00 S-Bish
15:00–17:00 Rao Uppaluri
17:00–19:30 S-Bish
19:30–21:30 Lukáš Vydra

La Calle Mexicana Main Stage
11:00 Cesar chunk
14:00 Zulay Fonseca (VEN) / Dance Lessons
15:00 trio Corazon de Mar: Tenor, 

 Violin & Cello
16:00 Mexican Independence Ceremony:
 Words Mex Embasador & Mex Actor
 Damian Alcazar + Mex Folk Dancer
 ACHAI from Sonora
17:00 Mariachi with Tenor Rafael Alvarez
18:00 Pinata for Kids from Party Pinata
18:30 Lost Mezcal
19:30 Ritual Maya
20:30 DJ Gadjo

Celá Americká
11:00 Divadlo D21 o Pejskovi a Kočičce
11:00–13:00 DJ S-BisH
11:00–18:00 doprovodný program Městské
 knihovny
13:00–14:00 Kizomba
14:00–15:00 Zulay Fonseca
15:00 představení Divadla D21 
 „Ronja, dcera loupežníka“
15:00–16:00 Trío Corazón del Mar
16:00–17:00 tradiční mexický pozdrav
 El Grito a vystoupení Achai
17:00–18:00 Mariachi Azteca de Praga
18:00–18:30 piňata pro děti
19:30–20:30 mayské rituální divadlo
20:30–21:30 DJ Gadjo

Celodenní program od 11:00
– La Calle Mexicana
– MINT Market
– doprovodný program Bulharské pravoslavné obce 
a Bulharského kulturně osvětového klubu v Praze
– květinová dílna luka:sh
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LONDÝNSKÁ 38

od 12:00

Druhý ročník sousedské slavnosti v Londýnské 38 – 
bavíme se, ale i pomáháme. Minulý rok jsme dokázali 
vybrat 12 000 Kč pro Domov „Bez zámku“ Tuchořice, 
letošní výtěžek charitativního bazaru za podpory 
herečky Terezy Voříškové věnujeme opět mentálně 
postiženým lidem z Domova pod hradem Žampach.

13:00–13:30 Punch and Judy show – I. dějství 
 (klasická maňásková rakvičkárna s 
 prvky násilí a loutkové brutality)
13:00–18:30 Korean food pop-up
 (korejské speciality vařené rodilým
 Korejcem)
13:30–14:00 TVOŘÍME: dílna pro děti na výrobu
 kalendářů, lapače snů, sešitů
14:00–14:45 TANCUJEME: odpolední trojkoncert
 skupiny Antiprojekt JUMO –
 šňůra HUMID!
14:30–15:00 TVOŘÍME: dílna pro děti na výrobu
 kalendářů a lapače snů
15:00–15:30 Punch and Judy show – II. dějství
15:30–16:00 TANCUJEME: odpolední trojkoncert
 skupiny Antiprojekt JUMO –
 šňůra HUMID!
16:30–17:00 TVOŘÍME: dílna pro děti na výrobu
 kalendářů a lapače snů
17:00–17:15 Punch and Judy show –
 I. anebo II. dějství?
17:30–18:15 TANCUJEME: odpolední trojkoncert
 skupiny Antiprojekt JUMO
 – šňůra HUMID!

Celodenní program
od 12:00 POMÁHÁME: Sousedský
 charitativní bazar/bleší trh
od 12:15 OBČERSTVUJEME SE:
 sousedské občerstvení,
 domácí limonády a točené
 pivečko Chotěboř
od 12:30 ČTEME A PIJEME: stánek
 knihkupectví a vinárny Božská lahvice
 + tento rok budou božské pirohy,
 stánek antikvariátu Zeyer
od 12:30 jóga ve spolupráci s Jóga Rest
od 12:30 MÓDUJEME: u kamarádky Martiny z
 Laboka si budete moc pořídit něco 
 pěkného na krk nebo na tělo
 (www.laboka.cz)

NUSELSKÉ SCHODY
mezi ulicemi Šafaříkova
a Pod Nuselskými schody

10:00–19:00

hudební stage a bar v režii Woodstock Baru, Pragulic 
s jejich průvodcem bez domova, aktivity pro děti v režii 
výtvarného ateliéru ART Generace, nízkoprahového 
Klubu Beztíže, ScioŠkoly a dalších, sítotisková dílna se 
Splanch, bezobalová a bezodpadová slavnost – přineste 
si své nádobí, zajistíme možnost umytí

Hitem loňského Zažít město jinak na Nuselských 
schodech byl sázecí workshop se Street Gardening, 
během kterého jsme zbudovali relaxační parčík nad Kaplí 
sv. Rodiny. Letos chceme jít ještě dál a osázet pásy podél 
Nuselských schodů. Sami na to ale nestačíme. Proto 
budeme vděčni, když nám s tím pomůžete - sázením, 
přispěním, sdílením.

10:30–16:00 hula hoop s Aneťákem Rakeťákem
11:00–17:00 roubenka 1000x jinak
14:00–16:30 BDS Academy

Celodenní program od 10:00
– věnce od Veroniky
– Divadlo Na Fidlovačce
– PROTENTOKRÁT leather
– pivovar Siřem
– Nusle more (merch + hvězdný sekáč)
– TU KAFE
– Salt‘n‘Pepa Foodtruck
– Woodstock bar
– WOODSTOCK stage

PODSKALSKÁ CELNICE 
NA VÝTONI 
Muzeum hl. m. Prahy v Podskalské celnici

10:00–18:00

Víte, co znamená Výtoň? Jistě, je to název populární 
tramvajové zastávky, ale podle čeho se tak jmenuje? 
Přijďte to k nám odhalit a zjistit ještě další střípky 
z povinných znalostí Pražana.

14:00 komentovaná vycházka Podskalím s PhDr. Janem 
Jungmannem

Celodenní program od 10:00
– muzejní stánek s vydařenými publikacemi o pražských 
čtvrtích
– expozice o těžkém životě u Vltavy
– Tajemné Podskalí – pestrý program pro děti
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KORUNNÍ 127
kreativní prostor CVRK ORIONKA

15:00–22:00

Zažít CVRK ORIONKA jinak aneb Baví mě CVRKot! 
Rádi bychom vás společně s našimi tvůrci přivítali 
v našem novém kreativním prostoru na ORIONCE 
a především pak před ním! Společně se spřátelenou 
Maluj Kreativní Kavárna a skvělým občerstvením 
s Doruky Drink vás provedeme tvořivým světem. Chybět 
nebude ani skvělá hudba.

Celodenní program od 15:00
– kreativní workshopy v podání Maluj Kreativní Kavárna 
a CVRK ORIONKA
– workshop „Barvíme korálky“
– malování na obličej
– DJ Cut Dem a Lukáš Chejn (live guitar)
– originální autorské kousky, pokec s lokálními tvůrci
– odnes si svůj střep (rozuměj vybraný kus keramiky) 
štěstí a přispěj na dobrou věc
– lokální dobroty Doruky Drink
– od 19:00 night shopping

PARK RADOST 
A ULICE SIWIECOVA 
u zastávky Husinecká

od 12:00

Oživte s námi park Radost u zastávky Husinecká – 
v sousedství ulice Siwiecova. Dlouho byl park spíše 
neveselým mementem bývalé plynárny, jež na tomto 
území stála na počátku minulého století. Dnes v něm 
tepe život díky stanu s barem Smutek a kulturnímu 
programu. Těšit se můžete na tematické workshopy, 
divadelní představení pro děti, skvělé jídlo, lahodné 
nápoje a Žlutý karavan.

14:00–14:30 Ufoun je kamarád
15:00–15:15 Ponec a tanec s Radostí
16:00–16:15 exhibice na hrazdách I
17:00–17:30 soutěž v pojídání křidýlek
17:30–18:00 po stopách funkcionalismu
18:00–18:30 exhibice na hrazdách II

Celodenní program od 12:00
– kávový workshop
– věčný Polaroid

ŘEHOŘOVA
před prostor39

od 10:00

Přijďte si užít tuto krásnou strmou ulici plnou pohody, 
umění, dobrého jídla a pití. Vše, co se obvykle odehrává 
uvnitř prostoru39, přesuneme na ulici. Svým programem 
přispěje i Městská knihovna s pobočkou v Husitské ulici 
a taneční divadlo Ponec.

10:00–15:00 origami workshop
13:00–16:00 art chill
13:00–16:00 workshop macrame nástěnné dekorace
13:30–13:45 taneční performance POCKetArt
14:00–15:00 projekt PLI
16:00–16:30 koncert Cácory
16:30–18:30 zážitková terapie s Terapeutickým
 přístavem a Meetinou
17:00–17:30 DJ Karlos
17:30–18:00 duo Koťátko zkázy
18:00–18:30 koncert Stoláč
18:00–19:00 poznej svého souseda
19:00–19:30 koncert Listí v louži
20:00–20:30 koncert Moonshye

Celodenní program od 10:00
– dětský koutek
– prostor39 bar
– galerie pod oblaky
– stánek s autorskou tvorbou
– Mercy bistro&café
– prezentace Lemon design studia

od 12:00
– bis.tro
– lidová kuchyně na Salé

VINOHRADSKÁ / 
JIŘÍHO Z PODĚBRAD
ulice Vinohradská, chodník před č.p. 62–74

místní podniky, dobrá hudba, jídlo, pití, originální móda, 
kvalitní literatura, aktivity pro všechny generace, baby, 
animal a positive people friendly

Celodenní program
– posezení na ulici
– hudba a Djs po celý den
– jídlo a pití z Kro Kitchen a Beer Geek
– autorské oblečení od Hedush a Never Enough
– night shopping a další akce v Pour Pour
– knížky a ilustrace z nakladatelství Bylo Nebylo

ZELENKY-HAJSKÉHO

od 14:00

fotografická výstava Marka Siváka „Žižkov“, dobročinná 
„Hrabárna“ (výměna oblečení), zvelebení Veřejné šatní 
skříně, zasazení památného stromu ve vnitrobloku 
Zelenky-Hajského 6, občerstvení, koncert kapely

Akci organizuje spolek Architekti bez hranic a skupina 
dobrovolníků Zahrádka na balkóně.
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ADAMOVSKÁ
před ZŠ Mendíků

14:00–17:30

aktivity pro rodiče s dětmi, vystoupení žáků ze ZŠ 
Medníků a Sokola Nusle, stánek Městské policie 
a popelářské auto společnosti Pražské služby, občerstvení 
z kavárny Charlie, domácí med, biolaboratoř ZŠ 
Mendíků, keramická dílna Nuseláček, koncert 
ukrajinské skupiny Ignis, street fotbal pod vedením 
trenérů klubu OLYMP FLORBAL

JIHLAVSKÁ

od 13:00

posezení se sousedy u piva a grilu, výtvarné dílny 
a sportovní aktivity pro děti, ukázka a prodej šperků 
z recyklovaného plastu, sousedský šachový turnaj 
a přednáška s promítáním v sálu KC Pragos

14:00–16:00 exkurze do protiatomového
 krytu v Jihlavské ulici
15:00–18:00 sousedské setkání nad šachovnicí
20:00–22:00 Afrika stopem – cestovatelská
 přednáška novináře Tomáše Poláčka

Celodenní program od 13:00
– bazar „Nevyhazuj to!“
– sportovní aktivity pro děti (do 18:00)
– výtvarné dílny pro děti (do 18:00)
– výroba a prodej šperků z PET lahví (do 18:00)
– veřejný gril (do 19:00)
– posezení s pivem a hudbou

Třetí ročník sousedské slavnosti Zažít město jinak na 
Jihlavské ulici v Praze 4 pořádá spolek Občané postižení 
Severojižní magistrálou.

JÍLOVSKÁ
u základní školy

od 10:00

11:30 Kašpárkovy čertoviny
14:00 Malá mořská víla
15:00 Divadlo Kubrt „Jak zdomácněl traktor“
18:00 autorské čtení „Viktor a záhadná teta Bobina“

Celodenní program od 10:00
– sousedské deskohraní
– Klárčina slizová dílna
– fotbalová školička
– lego education
– blešák
– koláče od Hani
– kouzelná chemie
– výtvarná dílna

KRČ 19. 9.
Štúrova ulice u Modrého Pavilonu

od 15:00

15:00–21:00 historické fotografie
 Sídliště Krč a okolí
16:00–20:00 turnaj ve stolním fotbálku

LHOTKA
Mezilesní ulice

od 13:00

13:00 sdílené pohoštění
15:00 sousedské grilování
17:00 koncert skupiny Jakodoma
18:00 koncert skupiny Gliondar

Celodenní program od 13:00
– hry nejen pro děti
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MEČISLAVOVA
Vnitroblok Mečislavova
a spodní část ulice Mečislavova v Nuslích

10:00–22:00

koncerty sdružení Můžeme hrát spolu s vyprávěním 
cizinců, jak se dostali do Čech a jak se jim tu žije, 
švihadlová show a celodenní hraní dle playlistu DJ Tima 
Otise z Radia 1, charitativní bazar obchůdku Koloběh 
pro Jedličkův ústav, dobročinný obchůdek Pet Heroes 
pro zvířata v nouzi, doplňky s duší Leron, Maso v bullce, 
Organic Sushi, Nishimi bistro, Mamacoffee, Mozarellart, 
Království chuti, Café V zahradě, Zlý časy a Kateřina 
Kočičková s domácí zmrzlinou, vlastní nádobí a vlastní 
dobroty na sousedský stůl vítány 

10:00–12:00 urbánní hra po Nuslích
12:00–13:00 workshop jógy pro děti
13:00–14:00 workshop malby
 akvarelem
13:00–14:30 procházka s historikem po Nuslích
13:00–17:00 workshop malování na
 originální plátěnou tašku
 v obchůdku Leron
14:00–15:00 workshop Jak se učit jazyky
15:00–16:00 koncert Jan Džuda
 (Můžeme hrát spolu)
16:00–17:00 workshop skákání přes švihadla s JUMP IT
17:00–18:00 koncert Boro Prelić a Ioannis Kapnistis
 (Můžeme hrát spolu)
18:00–18:30 autorské čtení básníka Jonáše Melichara
18:00–20:00 kreativní jazyková dílna – vytváření
 pomůcek k učení se jazyků
19:00–20:00 workshop jógy pro dospělé
20:00–21:00 koncert Aida Mujačić
 (Můžeme hrát spolu)
21:00–01:00 after party v Ňákým kafi

Celodenní program 

od 11:00
– kavárna a swap knih v Jazykovém koutku 
v Mečislavově 7
od 12:00
– celodenní herna pro děti a odpočívárna pro rodiče
hrajeme playlist DJ Tima Otise

NOVÁ CESTA 28. 9.

sousedská slavnost pro celou rodinu

PARK V ZÁPOLÍ 
A ULICE NA ROLÍCH

14:00–18:00

– výstava fotografií
– grilování a další dobré jídlo a pití
– bleší trh
– plechovková střelnice
– dobročinný bazar
– program pro děti

NÁMĚSTÍČKO SPOŘILOV
křižovatka Severovýchodní VI 
a Severní II

od 16:30

16:30 sousedská káva
17:00 pohádka Kateřiny Táborské „Jak
 Jeníčka a Mařenku navštěvují 
 pohádky“ 
 kapela Jazz Fragment Praha
 opékání špekáčků a drobné občerstvení
20:00 promítání filmů, na kterých se 
 autorsky podílejí místní umělci –
 animovaný film Čtyřlístek a dokument
 o významné divadelní osobnosti Janu Bornovi

OTEVŘENÝ ATELIÉR 
JEREMENKOVA 88

12:00–22:00

Nahlédněte do našeho malířského ateliéru ukrytého 
mezi desítkami kanceláří! Přijďte potěšit své oko, u kávy 
si popovídat o umělecké tvorbě a třeba si vybrat nějaké 
pěkné dílko, které oživí váš domov. Těšíme se na vás!
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BARRANDOV
před ZŠ v Remízku a barrandovskou 
pobočkou Městské knihovny

13:00

jubilejní 5. ročník Zažít Barrandov jinak – kolotoč šátků 
a náušnic, cornhole a spikeball, výtvarná dílna KRC 
Barrandov, truhlářská dílna, masivní kulturní nářez, 
otevřená barrandovská pobočka Městské knihovny 
(knížky a průkazky s sebou)

13:00 ukázka práce policejního psa
13:00–13:45 Smíchovská komorní filharmonie
 pod vedením Josefa Vondráčka,
 zpívá Soňa Godarská
14:00 divadlo Nadrenis – Waltz pro zrzka
 & Hřebec z Orientu
 (v divadelním sále ZŠ)
14:00–19:00 Papírová pimprlata – divadlo pro děti
14:30 kapela Moskytos
15:00 soubor lidových tanců Moták
15:15 orientální tanec se Studiem Zahra
15:15–15:45 tanečníci z Bel corpo –
 vystoupení a workshop latino dance
16:15 koncert saxofonového tria pod
 vedením R. Šedy
16:15 koncert Velkého a Malého houslového
 souboru ZUŠ
16:15 koncert Houslového kvarteta pod
 vedením paní Nečasové
17:00 koncert sboru Pegas
18:00 smyčcové kvarteto ZUŠ
18:30 fagotový soubor Dulcian
19:00 divadlo Torzo: Dva muži v šachu

Celodenní program od 13:00
– agility – psí kusy
– spolek rodičů Chapliňák – pukec a další kratochvíle
– Kutil – truhlářská dílna (nejen) pro děti
– Kafekolo
– výtvarná dílna KRC Barrandov
– florbal AC Sparta Praha
– drobnosti z Azylového domu Gloria
– dílnička od dětí pro děti
– domácí dobroty
– knihobudka
– kolotoč šátků a náušnic
– otevřená knihovna
– slacklajna
– lego projekt – sbor církve bratrské Praha 5
– spolek Za lepší Barrandov
– pleteme šálu pro Pegase

DÍVČÍ HRADY
Brabenec

od 14:00

třetí ročník sousedských slavností – tentokrát na právě 
rekonstruovaném Brabenci

14:00–18:30 seznámení se s projektem
 obnovy teras na Brabenci
15:00–18:00 výtvarné dílny
16:30–17:15 přednáška o včelách

Celodenní program od 14:00
– soutěže
– slackline pro děti (do 18:00)
– bleší trh
– gastro koutek

HLUBOČEPY
křižovatka ulic Hlubočepská a K Dalejím

od 13:00

Již osmý ročník Zažít Hlubočepy jinak pořádaný 
spolkem Prokopovo se po letech přesouvá pod viadukt 
Pražského Semmeringu a na přilehlý, spolkem 
zachráněný Plácek (ul. K Dalejím). Přicestovat k nám 
můžete nejlépe na kole nebo autobusem 120 na zastávku 
Nádraží Hlubočepy či vlakem ze Smíchovského nádraží 
do zastávky Praha-Hlubočepy (na znamení!).

13:00 zahájení a příjem vzorků
 do soutěže Pocta hrušce
13:15 dílna na výrobu pazourků
13:15 střelnice Růže a bonbóny
13:15 Klářina výtvarná dílna
13:15 Staňkův rukodělný pivovárek
14:30–15:15 divadlo VOCAĎ POCAĎ
15:30 Dycky Most! Mistrák s Peťanem
16:30 vyhlášení výsledků soutěže Pocta hrušce
17:00 kapela KINTSUGI
19:00 DJ Pantáta

Celodenní program:
– pouliční kavárna nabízející rodinné speciality zdejších 
obyvatel (i vaše)
– ležák 11° ze Staňkova rukodělného pivovárku 
v Třebonicích
– domácí creperie
– bleší trh, kde můžete provětrat své komory a skříně
– antikvariát, kam můžete donést své přečtené knihy
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NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA
u větrací šachty metra

od 11:00

Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na pouliční uměleckou 
akci – STREET ART AGAINST VISUAL SMOG, 
kterou pořádá tým ATTRACT s podporou Manifesto 
Market. Hlavní částí této pouliční akce bude revitalizace 
ventilační šachty z metra, která je nyní ve velmi špatném 
stavu a zcela ničí celkový dojem tohoto bloku. Po 20:00 
jsme pro vás připravili oficiální after party v Manifestu 
Smíchov!

Celodenní program od 11:00
– mazlící stánek
– art zóna
– tattoo zóna
– tech zóna
– graffiti škola
– food & drinks zóna
– hudba a tanec
– japonský koutek

PARK NA SKALCE
nad Ženskými domovy

13:00–18:00

Park Na Skalce opět ožije aktivitami díky sdružení 
Sousedění, které spojuje: Gymnázium na Zatlance, ZŠ 
a MŠ Santoška, Pražská pobočka Programů sociální 
integrace společnosti Člověk v tísni, Kontaktní centrum 
SANANIM, Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Praze 5, Knihovna Ostrovského – pobočka Městské 
knihovny v Praze.

Celodenní program od 13:00
– klimatický piknik (zachráněné jídlo, domácí výroba 
a informace o udržitelném způsobu života se Zatlankou)
– živá knihovna se studenty a hosty, lidmi pro které jsou 
tématem ekologie a udržitelný rozvoj
– bazar s oblečením
– knihovna v krabici
– pohybové aktivity, rébusy, hrátky s angličtinou jsou – 
dílny hlavně pro žáky ZŠ od učitelů ZŠ Santoška
– flatline, aktivity, hry a kvízy pro děti a rodiče 
– představení služeb Člověka v tísni
– den otevřených dveří v Kontaktním centru SANANIM 
(informace o drogách a závislosti, jak pomoci známému, 
co je Harm Reduction nebo veřejné zdraví)

PLASKÁ
Újezd

12.00–22.00

Plaská ulice opět jako živá pěší zóna pro děti i dospělé. 
Jako každoročně opět v sobotu. Přijďte si s námi užít den 
a skvělý hudební program!

Prague street festival on Plaska, as part of the ‚Zažít 
mēsto jinak‘ festival from the lovely folks at AutoMat. 
Full program of live music and theatre, even better than 
last year!

18:00–19:00 Loes van Shaijk
19:00–20:00 Jesse James
20:00–21:00 Unperson
21:00–22:00 HMV

U NIKOLAJKY

08:30–22:00

Triko kafe & koloniál pro vás již třetím rokem pořádá 
sousedskou slavnost v dolní části ulice U Nikolajky. 
Můžete si přinést a pustit svoji gramofonovou desku, 
vystoupí Roza a Hugo Havelkovi, v prostoru U Nikolajky 
10 můžete vařit povidla nebo si tu zahrát ping-pong 
a fotbálek, chystáme blešák a výměnu knih. Grilování, 
točená zmrzlina a pivo od Matušky, asijský street food 
od skvělých Tamarind Tree, naturální víno a cidery, 
degustace místních produktů NicoLajka ve spolupráci 
se Studiem Najbrt. Budeme se snažit minimalizovat 
jednorázový odpad. 

08:30–09:30 ranní jóga s Yoga Movement
10:00–17:00 stepování s Tanečním studiem Andrea
10:00–20:00 degustace německých a rakouských
 vín s Dekantujeme.cz
11:00–13:00 workshop na africké bubny
20:30–22:00 promítání dokumentu
 Forman vs. Forman
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U OKROUHLÍKU

12:00–22:00

12:00–13:00 sousedský oběd
13:00–13:30 loutkové představení Chameleon Leon
13:30–14:00 vyrobte si chameleona
14:00–16:00 orientační běh
 (nebo klidně procházka)
15:00–15:30 otevřená debata nad vývojem okolí
 (1. část)
15:45–16:00 společné focení
16:00–17:30 tradiční okrouhlická pouť
18:00–18:30 otevřená debata nad vývojem okolí
 (2. část)
20:00–21:30 letní pouliční kino

Celodenní program od 12:00
– občerstvení z garáže – jídlo, pivo, limo, nealko
(vlastní nádobí vítáno)

od 13:00
– experimenty pro velké i malé (do 19:00)
– pouliční sportování – basket, volejbal, ping-pong, 
badminton, čára, guma, kuličky, petanque, kubb…

PARK NA PLÁNI
Hravé Malvazinky

14:00–22:00

Pojďte s námi, milé děti, na cestu kolem světa. Ve 
švédském stylu si zaběhnete orienťák, v Egyptě vytvoříte 
mumii. Na místě máme plastové kelímky a tácky, ale 
z ekologických důvodů oceníme, když si donesete vlastní 
skleničku a talíře.

14:00 mobilní dílna a herna: Cool Wood 
14:00 výroba ptačích budek a krmítek
14:30–16:45 Letem světem – plnění úkolů pro děti
14:30–17:00 plnění úkolů na stanovištích
17:00–18:00 klaun
18:00–22:00 táborák a volná zábava

BŘEVNOV
před poliklinikou

od 13:00

Vedle známých břevnovských tváří dostanou velký 
prostor témata péče o veřejný prostor, městská zeleň, 
komunitní aktivity a udržitelný rozvoj. Využijeme vratné 
kelímky od Břevnovského klášterního pivovaru.

– květinová burza se Semínkovnou (vlastní květiny a 
semínka vítány)
– otázky udržitelnosti s Ekodomovem 
– sázení stromu
– povídání a dílna pro děti o městském včelaření 
– antikvariát, blešák a swap bazar oblečení, burza hraček, 
kterou připraví břevnovské děti
– soutěž o nejlepší břevnovskou pomazánku (přineste tu 
svou) 
– soutěž o nej břevnovského voříška 
– závod do schodů pro děti a dospělé

CUKROVARNICKÁ
mezi č. p. 3 až 9/10
(před Fyzikálním ústavem)

od 11:00

svépomocná sousedská kavárna + café Bistro Ořechovka, 
výměna knih, historie a vývoj oblasti, promítání 
krátkých filmů z místní produkce s krátkým úvodem, 
šachy, šipky, ping-pong, pivo, limo, domácí občerstvení

11:00 prohlídka Fyzikálního ústavu
12:00 fyzikální dílna
13:00 jóga
14:00 výtvarná dílna
14:00–16:00 cukrovinková dílna
16:00 procházka po Ořechovce – známé
 domy: Janák, Filla, Kafka, Beneš a
 také příběh památníku na Macharově
 náměstí (začátek i konec procházky
 před Fyzikálním ústavem)
17:00 jóga
18:00–20:00 živá hudba: Veronika Martinská
 (acoustic folk pop), Repromantic
 (synthwave indie), Pharamis (pop funk)
20:00 večerní promítání

Celodenní program od 11:00
– pouliční kavárny
– výměna knih
– výstava obrazů
– stará Ořechovka v obrazech
– sportovní vyžití
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PRAHA 6

DĚDINA 14. 9.
Sídliště Dědina – „alejka“

14:00–20:00

Setkejme se na alejce poprvé a JINAK – neformálně. 
Něco sníme, něco vypijeme, poznáme se a pobavíme se.

sousedský jarmark, bazar oblečení, kulturní program 
a program pro děti

ŠESŤÁK
Vítězné náměstí u Dejvické ulice

14:00–17:30

sousedská slavnost pro celou rodinu

ROH DEJVICKÉ 
A VÁCLAVKOVY ULICE
pod kaštanem u trafiky
a bývalých veřejných záchodků

15:00–20:00

Spolek Živé město vás zve na site specific projekt „Co jde 
dovnitř, musí i ven“. Neutuchající snaha objevovat stále 
něco nového nás může dovést až k průzkumu 
25 let uzavřených podzemních veřejných záchodků na 
rohu Dejvické a Václavkovy ulice. V době, kdy je jejich 
popularita už dávno minulostí, noříme se do nich jako 
do archeologického nálezu a odkrýváme vrstvy jejich 
záhadného mechanismu.

Kultivační procedury, Plísňákův systém archivace živých 
i neživých přírodnin, sdílený trávicí systém. Slavnostní 
sobotní pissoiré budiž alegorií toho, k čemu vede veškerá 
lidská snaha, práce a úsilí.

Na plácku pod kaštanem můžete posedět a občerstvit 
se v improvizovaném rodinném bistru U Zlatého 
Smolkaru, kávu uvaří a koláče napeče Kafemat.

15:00–20:00 živá performance každou celou hodinu

Připravuje: Wariot Ideal, Anežka Kalivodová, Gábina 
Kovaříková, Magda Stojowska, Zorka Velková ad. Akce 
se koná za finanční podpory MČ Praha 6. www.zive-
mesto.cz

KAMPUS DEJVICE
Národní Technická knihovna,
Český institut informatiky, robotiky a 
kybernetiky ČVUT

11:00–21:00

Zažít Kampus Dejvice jinak – technologie bez opony. 
Provedeme vás světem lidské tvořivosti od nápadu 
k realizaci, od kovadliny k umělé inteligenci! Čekají vás 
DIY workshopy, výstavy, promítání dokumentů i sci-fi, 
mobilní planetárium, roboti, vědecké pokusy i sport! 
Nebudou chybět ani kapely, DJs, jídlo a pití. 
 
Stage Pražské padesátky
Thákurova, před budovou Fakulty stavební ČVUT

13:45–14:00 exhibice mistra světa v biketrialu
 Petra Krause
16:00–16:30 Mary C: Theremin – Špionážní
 zařízení nebo hudební nástroj?
17:00–18:00 kapela Světy
18:30–19:30 kapela Stars Are So Far
20:00–21:00 kapela Kontua

Mobilní planetárium před NTK
11:00–15:00 sférické promítání vzdělávacích filmů   
 s výkladem

Národní technická knihovna
13:00–14:00 komentovaná prohlídka nejmodernější
 knihovny v ČR

Kino Future Gate v NTK (vstup zdarma)
Ballingův sál NTK, Technická 6, Praha 6

15:00 krátké filmy pro děti (CZ)
16:00 Magion (CZ)
16:30 Ready Player One: Hra začíná
 (CZ dabing)
19:00 Matrix (CZ titulky)

Prostranství před NTK
Technická ulice

11:00–19:00 chemické pokusy, robotí aréna,   
 fotokoutek, kovářská a slévačská dílna   
 a další
16:30 slavnostní označení středu vesmíru
 
Testbed pro Průmysl 4.0 
a Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT
Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

12:00–18:00 poznejte naše roboty, kteří umí mluvit,
 tančit a dokonce míchat drinky
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DOMEČEK STROMOVKA
Královská obora

od 14:00

prodej zboží sociální dílny Chickepa, keramika 
handicapovaných tvůrců, jízdy na speciálním kole pro 
handicapované a seniory, vína z ekologické vinice Baba 
na Paťance, rukodělné výrobky amatérských tvůrců, 
Zapálení hudbymilci, harmonikáři i smyčcové kvarteto, 
tvořivé a pohybové dílničky pro děti

od 15:00 divadlo Čučka „Cukrárna u Šilhavého Jima” 
(interaktivní představení pro děti)
od 18:00 smyčcové kvarteto ESFERAS

GERSTNEROVA

sousedská slavnost pro celou rodinu

JIREČKOVA

od 11:30

workshopy (Národní zemědělské muzeum, nakládání 
s odpady, dětská dílna), předčítání z knih pro děti, 
výměnný dobročinný bazárek, stánky s občerstvením 
(Cafe Letka, Da Matteo, Prašivka, Prosekárna, Hangar 
a další)

11:30 sousedský stůl – brunch
 a soutěž o nejlepší bábovku
13:00–21:00 hudba

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7
PARK TUSAROVA

od 13:00

sousedský bazárek, hry pro děti i dospělé, trocha pohybu 
(třeba při oblíbeném marathonu s jablkem neboli 
holešovickém jabkothonu), ukázky boxu pro začátečníky 
a podvečerní kvíz

14:00–18:00 kreslení Veverčáka Zdravíka,
 malování na trička
14:30 petanque o ceny
15:00–15:45 kapela Trojka
16:00–17:00 Jabkoton – maraton kolem
 parku s jablky
16:15–17:00 box a jeho ukázky pro mladé i starší
16:30–19:00 neznámí vinaři z Holešovic
17:00–18:00 Fumas a jeho hudební koncert
17:30 žonglování
18:00–18:30 holešovický kvíz o ceny
18:30–19:30 báječná holešovická kapela Hopsters

Celodenní program od 13:00
– výměnný sousedský bazárek s oblečením

PARTYZÁNSKÁ

první ročník sousedské slavnosti pro celou rodinu 
v Partyzánské ulici

PODCHOD POD HLÁVKOVÝM 
MOSTEM
u stanice metra Vltavská

Čeká vás výstava, která představí historii mostu a také 
inspirativní projekty galerií v podchodech ze zahraničí. 
Chceme upozornit na možnost využití podchodů 
k jiné funkci než jen k procházení. Věříme, že prostor 
podchodů v blízkosti Vltavy má velký potenciál a skryté 
kvality, které je možno dále rozvíjet. Naším cílem je 
oživení podchodů, zlepšení kvality veřejného prostoru 
a bezpečnosti v této lokalitě.

Výstavu v podchodech připraví spolek Architekti bez 
hranic, který sdružuje architekty a designéry se zájmem 
o veřejný prostor. Architekti bez hranic stojí mimo jiné 
za realizací Orientačního systému v podchodech pod 
Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní 
skříně v Praze.
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SMYČKA ŠPEJCHAR (Kolonka)
prostor nevyužívané tramvajové
smyčky na Špejcharu

11:00–22:00

Když tu nejsou tramvaje, můžou tu bejt lidi!
Smyčka Špejchar po mnoha letech na jeden den 
promění v místo setkávání, odpočinku a zábavy. Chceme 
upozornit na možnost komunitního využití místa 
a všeobecně na zajímavou historii prostoru tramvajové 
smyčky a jejího okolí. Komponovaný program na smyčce 
pořádá nově vzniklý kolektiv Kolonka. Proměna využití 
smyčky je možná především díky vstřícnému přístupu 
pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy.

11:00–18:00 výtvarná dílna pro děti s Františkou
 Hejdukovou „Staň se architektem”
15:00–16:30 přednáška Romana Gábora o historii
 lokality na Špejcharu
17:00–18:30 přednáška Pavla Fojtíka o dopravním
 vývoji v okolí smyčky Špejchar
18:30–19:30 autorské čtení / Poetika města i ne-
 města (LUMI aka. Ludmila Sližová,
 Eva Marie Růžena, Lenka Chýlová)
19:30–20:30 koncert Člověk krve
20:30–21:30 koncert Schrödingerova kočka

STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
před kostelem sv. Antonína

od 13:00

Opět se tradičně zaměříme na osudy lidí, kteří zůstávají 
na okraji veřejného zájmu: seniorů, umírajících, 
chudých, osob s psychickými problémy, lidí bez střechy 
nad hlavou… Od 13:00 do 17:30 se před kostelem 
sv. Antonína můžete seznámit s aktivitami Cesty 
domů, s farností sv. Antonína, Komunitou Sant’Egidio, 
Pečovatelským centrem Praha 7, Fokusem Praha, 
Přístavem 7, Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Praha 7, Poradnou Vigvam, Spolkem Ignisio, 
Rodinným centrem Letná a Katolickou mateřskou 
školou sv. Klimenta. Vlastní nádobí vítáno.

13:00–15:00 prezentace tísňové péče
15:00–16:00 koncert folkrockové kapely OBOROH
15:00–17:00 workshop pro milovníky vzpomínáni –
 Moje čtvrť, moje město
16:00–17:15 divadlo RADAR „Za pohádkou
 kolem světa”

Celodenní program od 13:00
– rozhovory na téma „Život poté“ – o smrti bez opony
– Zažít včely jinak – pohled za oponu včelího úlu
– dílna pro děti s poradnou Vigvam
– hernička pod širým nebem
– kreativní program pro děti od Antonínova pekařství
– workshop pletení aneb Zapleťte se s námi!
– stoupání na svatoantonínské věže s výkladem
– O životě na ulici – bez opony
– dílny tvořivosti s KMŠ sv. Klimenta
– ukázky první pomoci s Českým červeným křížem
– kurzy ALFA
– dobročinný bazar dětského oblečení
– sousedský piknik

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7
TROJA

první ročník sousedské slavnosti v Troji

TUSAROVA
VNITROBLOCK, Tusarova 31

od 10:00

streetfood stánek, speciální drink v podobě oblíbeného 
Pimm’s spritz, komentovaná výstava, projekce filmů

10:00–21:30 výstava Josef Duchan – Atelier LIVE
16:00–18:00 diskuze o tvorbě

Po celou dobu trvání výstavy bude autor přítomen 
ve výstavním sále a bude tvořit nová díla přímo před 
zraky návštěvníků.

19:00 PidiKino – projekce filmů
 My Street Films

U AKADEMIE

od 14:00

14:30–15:00 Simona Babčáková čte dětem
15:00 kapela Filtr
16:30 Anna Beckerová
17:30 DJ Teamatique in DUB
19:00 Cermaque
20:30 Inženýr Vladimír

Celodenní program od 14:00
– Pekařství Kamenická
– občerstvení od ADV spol.
– výstava Michal Cimala: Domácí reliéfy
– knihařská dílna Reformát
– Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
– Adellifood
– The Farm
– Centrum LOCIKA
– Látky z lásky
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VELETRŽNÍ PALÁC

od 12:00

Připomeňme si téměř 30 let od sametové revoluce skrze 
tvorbu předního českého umělce Milana Grygara. 
Prorvěme papírové opony, zaznamenejme dotyky zvuky, 
objevme revoluční přístupy v malbě. Děti i dospělí se 
před Veletržním palácem i v prostoru Korza naladí na 
workshopu PART I. TURA. Při tvorbě se nebudeme 
držet jenom při zemi, ale díla se budou rozpínat i do 
prostoru. Převedeme zvuky městské části Prahy 7 do 
změti linií a čar, objevíme poetiku vizuálních partitur. 
Kolem poledne se na předpolí Veletržního paláce 
odehraje část z celodenní divadelní události inspirované 
Euripidovým dramatem Alkestis nezávislého divadelního 
kolektivu Relikty.

12:00–12:15 Teď mluví Alkestis
14:00–17:00 workshop: PART I. TURA 2019

ALFRED VE DVOŘE
Františka Křížka 495/36

od 11:00

11:00 a 15:00 přednáška Tereza Říčanová: Istanbul

ARMÁDA SPÁSY
Tusarova 60

od 10:00 
 
den otevřených dveří Centra sociálních služeb Bohuslava 
Bureše – prohlídka azylového domu, noclehárny 
a nízkoprahového denního centra, občerstvení

10:30 Muzikanti bez domova
14:00 panelová diskuze na téma
 sociální bydlení

BYT ADMETŮV
Heřmanova 8

13:00–18:00

Byt Admetův je součástí interaktivní divadelní události 
Alkestis. Je otevřenou bytovou scénou, kterou obývá 
thessalský král Admetos, výtečný hostitel, který nedávno 
osaměl. Navštivte opuštěného přítele v jeho domově, 
pomozte mu rozptýlit skráně smutku.

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7
PAPÍRNA
Františka Křížka 8

Papírnictví jinak. S vámi. Letenská dílna s obchodem 
plným barev, revolučních služeb a kreativní komunitou 
tvůrců.

VEVERKOVA
spodní část ulice u Kostelní

od 10:00

vernisáž v Bistro 8, loutkové divadlo, workshop 
a hromada slev v PageFive, spirituální seance v Recycle 
Clothing Store a spousta, spousta dalšího…

13:00–17:00 Recycle Clothing Store
14:00 Fashion Show v Jakoby
18:00–19:00 PageFive

Celodenní program od 12:00
– Bistro 8 (už od 10:00)
– teniskový workshop v Sneaker Barber
– posezení u čaje nebo kávy se skvělou designérkou 
Helenou Dařbujánovou v jejím showroomu
– Garage Store

TEPLÁ KAČKA
Šternberkova 19

od 12:00

Obvykle se potíme na stánku, ale poslední dobou se 
snažíme zrekonstruovat bistro, obchod Teplá kačka. 
Zažít město jinak bereme jako challenge a pokud se nám 
nepodařilo prostory budoucího bistra doladit, pohostíme 
vás v alternativních podmínkách našeho stánku přímo 
na ulici. Naše druhá vášeň je umění, a tak si můžete 
prohlédnout obrazy od známých a neznámých umělců 
a odnést si je zdarma domů. Free Art Friday možná znáte 
z Nákladového nádraží Žižkov, Venuše ve Švehlovce 
nebo DUP39.

12:00 otevřeme brány bistra pro veřejnost
13:00 a 15:00 kurz knedlíčků dimsum a gyoza
17:00 promítání: cestopis o Japonsku
18.00 koncert Awali s doprovodem živé
 malby Wona Wena
 (ve vnitroblokové zahrádce)
19:30–20:00 díla z Free Art Friday si můžete
 odnést zdarma domů
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ELSNICOVO NÁMĚSTÍ

od 11:00

hry, muzika, umění, dobré jídlo, komentovaná výstava 
historických fotografií Prahy 8 a komunitní gramofon 
hraje i vaše vinyly

11:00 procházka po Palmovce s Pragulic
12:00–14:00 Kotlaska: návštěva komunitní zahrady
 a beseda Jaké je to ve vězení a po něm?
14:00–16:00 výtvarný workshop JustMonkeys
 pro malé i dospělé
19:00–21:00 promítání historických videí 8jinak

Celodenní program od 11:00
– představení kulturně-společenských lokalit na 
Palmovce

od 12:00
– hudební program
– sousedský stůl (společný stůl s občerstvením)
– bar

HRUBÉHO
vnitroblok Hrubého, Kurkova,
Rajmonova, Kyselova

od 14:00

příjemné piknikové posezení na zelené ploše před 
KC Hrubého, znovuvystavení historických fotek našeho 
sídliště

16:00 workshop řezání skleniček
 z lahví od piva
16:30 hra pro děti
18:00 koncert skupiny Joyful

Celodenní program od 14:00
– výroba placek pro děti
– opékání špekáčků
– šperkařská dílna (od 15:30)

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 8
KE STÍRCE
u křižovatky s Okrouhlickou

od 10:00

celodenní hudební program i zábava pro děti, lisování 
vína/hroznového moštu, pivovar Novej Svět, výstava 
originálních fotografií Václava Havla a Karla Kryla od 
Jitky Antoškové, David Murphy band, Muzikanti bez 
domova (Místní místním), kapela Rododendron a přátelé

KŘIŽÍKOVA
úsek mezi Urxovou a Březinovou

od 13:00

sousedská slavnost pro celou rodinu

OSINALICKÁ
sídliště Ďáblice

od 14:00

Sousedská revoluce – Sametové Ďáblice

Program na pódiu
14:00 zahájení
14:15–14:30 taneční škola HIT
14:30 spartakiáda – rodiče s dětmi
 na značkách
14:45–15:15 orchestr Ďáblík
15:15–15:30 hasiči Ďáblice
15:30–16:15 Ďábličtí ochotníci
16:30–16:45 hasiči Ďáblice
17:00–18:00 divadlo Krapet „Maxipes Fík”
18:45–19:15 Broky Františka Kanečka (retro pop)
19:15 spartakiáda – sestava ženy
19:30–20:15 Broky Františka Kanečka – 2. blok
20:30–22:00 DJ Přéma v retro náladě

Program v KC Vlna
15:00–18:00 retro kadeřnický a stylistický
 salón pro veřejnost
18:15 retro módní přehlídka

stánek šikovných rukou, otevřený ateliér, Dětský klub 
Maata, hry pro děti v zahradě

Bufet koruna / v Obecním domě
retro občerstvení a atmosféra
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INVALIDOVNA
Františka Křížka 8

od 14:00

Invalidovna se letos poprvé otevřela veřejnosti. Nebudou 
chybět ani kavárna pod taktovkou Divokých matek 
a komentované prohlídky budovy.

14:00–18:00 výměna oblečení (swap)
15:00 vernisáž: skupinová výstava
 ateliéru Macketanz HfbK Dresden

Celodenní program:

– možnost uspořádání vlastního pikniku v zahradě
10:00–16:00 prohlídky Invalidovny
 vždy v celou hodinu

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
S ANALOGEM V RUCE
Libeňský ateliér v Konšelské ulici

10:00–18:00

Sdílený ateliér s temnou komorou nabízí možnost 
skupinových i individuálních workshopů a společné 
setkávání umělců a milovníků vůně ustalovače. Letos vás 
na rozjezd čeká snídaně od Lea Chef. Poté si vyrazíme 
společně zafotografovat při procházce Prahou a vydáme 
se po stopách akce Zažít město jinak. Mějte nachystané 
fotoaparáty, případně nějaké kinofilmy nebo svitky 
budou k dostání na místě.

od 10:00 brunch od Leonky
– společná foto procházka
– společné zpracování snímků

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 9
KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA 
PALETKA
Pod Krocínkou 466/44

14:00–19:00

sousedský stůl plný dobrot, fotky a vzpomínky na dobu 
dávno minulou včetně stěhování knižního fondu, hry 
spojené s naším dětstvím, výstava plakátů z roku 1989 
od Městské knihovny na Proseku, čtení pro děti a pro ty 
starší kvízy

14:30 čtení pro děti
16:00 zábavné kvízy pro starší
17:30 koncert Dagmar Plamperové

Ekologická doprava na místo akce i vlastní nádobí 
vítáno. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility 
a Dne bez aut. Kontakt: zahradkapaletka@gmail.com, 
FB: Komunitní zahrádka Paletka

SADY NA KLÍČOVĚ
autobusová zastávka Na Klíčově

10:00–18:00

lisování čerstvého moštu z jablek, komentovaná 
procházka sadem, přednášky a workshopy o starých 
odrůdách ovocných stromů a způsobech zpracování 
ovoce, divadélko a tvořivé dílničky pro nejmenší, 
samosběr a moštování po celý den

Slavnost pořádá spolek Na ovoce za podpory Městské 
části Praha 9 a Hlavního města Prahy



3938VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 9
U VYSOČANSKÉHO  22. 9. 
PIVOVARU    
park v ulici U Vysočanského pivovaru

od 14:00

15:30 soutěž o nejlepší koláč
16:00 workshop řezání skleniček z lahví od piva

Celodenní program od 14:00
– výroba placek pro děti
– opékání špekáčků

ODKOLEK
bývalá Továrna na chléb Odkolek

13:00–16:00

Legendární Továrna na chléb Odkolek zásobovala 
v minulosti pečivem možná polovinu Prahy. Vysočanský 
areál mlýnice a pekárny však není v provozu už více 
než deset let a čeká ho proměna v obytnou čtvrť. 
Při příležitosti sousedské slavnosti, kterou pořádají 
obyvatelé přilehlé Krocínky, se brána Odkolku otevře. 
Za ní vás čekají střípky místní paměti: Nadační 
fond Odkolek přiblíží dosud neznámou historii rodu 
zakladatelů pekařské firmy.

Promítneme dobový film, který zachytil proměny zrna 
v chlebové pecny i jejich každodenní cestu speciálními 
firemními vozy k zákazníkům. Osvěžení nabídne 
krocínkovská kuchyně, živá hudba a cirkusové umění 
mladých artistů. Na místě vytvoříme listinu vzpomínek 
pamětníků a hymnu Vysočan Já mám holku od Odkolků 
zapějeme co nejpočetnějším sborem.

13:00–16:00 nejen historie: Rod Odkolků a jejich
 Továrna na chléb ve Vysočanech

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 9
DEN S GRAMOFONEM
v Parku Přátelství

od 13:00

Koncepční odpoledne nabídne hudbu pouze 
z vinylových desek všem věkovým kategoriím. Pro starší 
posluchače zazní československé hity od 50. do 80. let, 
pro děti bude vyhrazena hodinka s českými pohádkami, 
zazní i relaxační hudba, hip hop, rock anebo současná 
elektronická taneční hudba. Hudební bloky a jejich 
obsah zajistí zkušení pražští DJs a hudební fajnšmekři. 
Pro kolemjdoucí bude připravena odpočinková zóna, 
kde bude k dispozici občerstvení vč. točeného piva 
z lokálního pivovaru a něco dobrého na zub.

Akce se koná ve spolupráci s MČ Praha 9.

PRAGOVKA 22. 9. 
Kolbenova 923/34a

10:00–22:00

Celodenní program zahrnuje graffiti workshop 
s Tomášem Hricem, dětské výtvarné dílny, v rámci 
EKOZÓNY workshop výroby vermikompostéru 
z recyklovaných kbelíků od barev nebo výrobu 
tzv. seedbombs. Návštěvníci nahlédnou do otevřených 
ateliérů, setkají se s rezidentními umělci nebo se připojí 
ke komentované prohlídce výstav i ateliérů. K akci 
přispěje také Permanent Beer Fest ochutnávkami 
svých piv a pochutin, opékáním špekáčků a také 
elektroswingem.

Tato událost bude také jakýmsi ohlédnutím za devíti 
lety Pragovky a jedinečnou možností zažít Pragovku 
v současné pestré podobě, jelikož vzhledem k plánované 
přestavbě areálu se zdejší rozsáhlá umělecká komunita 
bude zanedlouho částečně stěhovat a umenšovat.

10:00 graffiti workshop pro děti a dospělé,
 otevřené galerie, EKOZÓNA
13:00–19:00 otevřené ateliéry
14:00 electroswing, ochutnávky a program
 Permanent Beer Fest
16:00 prohlídka po galeriích a ateliérech se
 stručným historickým úvodem
19:00 Afterparty: DJ Nikita Grayd



4140VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10
KRYMSKÁ
horní část mezi ulicemi
Donská a Černohorská

od 10:00

Po dvou letech se vrací život do Krymské – a to v plné 
parádě. Ulice bude patřit pouze vám.

Chystáme bohatý hudební program, spoustu dobrého 
jídla a pití, výstavy, workshopy a zábavu i pro děti.

DJs stage
– Orion
– Vegy
– Double J.
– Nerz
– Mike T.

MALEŠICKÉ NÁMĚSTÍ

od 10:00

Letos se tematicky zaměříme na výročí Malešic 
a sametové revoluce. V plánu jsou výstavy, vycházky, 
promítání a mnoho dalších aktivit pro děti a dospělé.

13:00–13:15 otevření Galerie kaple sv. Václava
13:15–13:30 vernisáž výstavy Obrazy
 ze „vzdálené války“
13:30–14:00 koncert Dála Zíta
14:00–14:30 předtančení a výuka
 společenských tanců
14:30–15:00 vernisáž výstavy Naše Malešice
15:00–16:00 vycházka po naučné stezce sv. Josefa
15:00–15:15 vystoupení taneční skupiny
 Army move
15:30–16:00 básníci do ulic
16:00–16:30 předtančení a výuka
 společenských tanců
16:30–17:00 divadelní představení
17:00–17:30 Hanka Vaníková (BOA)
17:30–17:45 vystoupení taneční
 skupiny Army move

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10
NA SLATINÁCH
brownfield Slatiny, Na Slatinách 267

10:00–22:00

Slatiny ožívají! Mnozí nás hanlivě označují „ti z bažin“ 
a protože my jsme na naše „bažiny“ hrdí, rozhodli 
jsme se všem ukázat, jak to tady u nás v bažinách 
chodí. A protože se tady doslova zastavil čas někdy 
začátkem století, máme celý program akce v duchu 
prvorepublikových hříšných lidí města pražského včetně 
kostýmů, hudby a celého průběhu akce.

orienťák Járy Cimrmana (protože odsud pochází Zdeněk 
Svěrák a točila se zde Obecná škola), Rej strašidel (dětský 
karneval), odhalení sochy Járy Cimrmana, fotokoutek, 
komentovaná vycházka po Slatinách a letní kino 
v závěru s fimem Obecná škola, celý den živá hudba, 
pivo, domácí limonády, utopenci, nakládané hermelíny, 
buchty, koláče, chleba se sádlem a k filmu popcorn

10:00–11:00 registrace online závodníků „Orienťák
 Járy Cimrmana“ (na závody se můžete
 registrovat pouze online do 18. 9. 2019)
11:00–12:00 orienťák Járy Cimrmana
12:00–13:30 komentovaná vycházka po Slatinách s
 panem Ryskou
 (start a cíl v místě konání akce)
13:00–14:30 živá hudební scéna Naboso Praha
13:30–13:30 odhalení sochy ke 130. výročí vzniku
 Bahenních lázní Járy Cimrmana
14:30–14:30 vyhlášení orientačního závodu
14:30–15:30 Rej strašidel (dětská diskotéka) a
 vyhlášení nejlepší masky Slatina
 z Bažin

KINO (časy jsou orientační, promítání začne podle 
světelných podmínek)

18:00–18:45 promítání pohádek 16mm
18:45–19:00 týdeník 16mm
19:00–22:00 Obecná škola 16mm

Celodenní program od 10:00
– dětské dílničky (celý den do 18:00)
– workshop výroba mobiliáře (do 18:00)

od 16:00
– pečení buřtů + sousedský potlach, živá hudba.



4342VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10
MEXICKÁ / BULHARSKÁ
náměstíčko na rohu ulic Mexická,
Bulharská a Žitomírská

od 10:00

dobré pití a jídlo, hudba, divadlo, workshopy, soutěže, 
stolní fotbálek, malířský i kuželkový koutek, stánky 
s handmade výrobky našich sousedů

14:00–15:00 Jiří Milota a Kamil Bartošek /
 Hudba bez hranic
15:30–16:00 soutěže
16:00–16:30 dětské představení O kohoutkovi a 
 slepičce od souboru Jabada
18:00–19:00 Organizace spojených nástrojů
19:30–20:30 Lonely Virgin Robots
 večerem bude proplouvat Dj Vinšák

Celodenní program

od 11:00 workshopy: recyklované stříbro od Juna, 
mozaika od 2Mozaik, sítotisk od EatRocks, soutěže

PARK FRANTIŠKA SUCHÉHO 
14. 9.
Strašnice, za vozovnou
a Vinohradským hřbitovem

Park Františka Suchého je malý kus zeleně hned za 
Vinohradským hřbitovem. Park jsme nedávno ve 
spolupráci s radnicí a místními spolky upravili, aby 
lépe připomínal památku místních rodáků, po kterých 
je pojmenován. Rádi bychom jej nyní více otevřeli 
sousedským aktivitám. K prostřeným stolům zveme 
všechny, kteří park pod Krátkou ulicí dosud míjeli nebo 
tudy jen spěchali Pod Rapid.

14:00 společný slavnostní oběd
14:15 Juicy performance – J. Richter,
 R. Putramentaite a D. Langrová
15:00 autorské čtení Josef Straka
15:30 projekce animovaných filmů
 Metaculture
16:00 komentovaná procházka
 Strašnicemi s Janem Vaškem
17:00 možnosti komunitního
 kompostování na Praze 10
19:30 venkovní projekce filmu
 O slavnosti a hostech
 (Jan Němec, 1966)

Celodenní program od 15:00
– strašnická hudební formace JHB
– Semínkovna
– výměna knih i hudby
– venkovní hry
– další autorská čtení (Petr Pazdera Payne a Oskar Ryba)

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10
PARK KONOPIŠŤSKÁ – 
BĚLOCERKEVSKÁ – 
28. PLUKU
veřejný vnitroblok/park mezi ulicemi

11:00–15:00

piknik a společné setkání sousedů z blízkého i širšího 
okolí parku ve veřejném vnitrobloku mezi vršovickými 
ulicemi 28. pluku, Bělocerkevská a Konopišťská, hry 
a aktivity od vršovického 301. skautského oddílu Sov, 
petanque, badminton, dobroty od sousedů

11:00–12:00 hry a aktivity pro děti
12:00–13:30 sousedský piknik
13:30–15:00 koloběžkový závod pro děti

SÍDLIŠTĚ SKALKA
pěší zóna u MŠ Přetlucká

od 9:30

Zažijte Skalkohraní. Přijďte společně s námi oživit novou 
pěší zónu na sídlišti Skalka (u MŠ Přetlucká) a přilehlá 
prostranství. Posedíme se sousedy u lahodného moku 
a něco si zahrajeme!

Dopolední program 9:30 až 13:00
– jízda na šlapacích motokárách
– netradiční velkoformátové Člověče, nezlob se!
– badminton
– velkoformátové šachy
– minigolf
– kuželky, kroket, petanque
– kreativní dílny pro děti
– malování na obličej
– koňské dostihy
– občerstvení, pivo, limo

od 13:00
– fotbálek



4544VÝBĚR Z PROGRAMU
PRAHA 10
TROJMEZÍ
Za Potokem

14:00–17:30

každoroční sousedská slavnost pro celou rodinu

ZAHRADNÍ MĚSTO 14. 9.
trh Slunečnice v Jabloňové ulici

9:00–14:00

dílničky a soutěže pro děti od oblíbené Šikulovy dílny, 
dekorace z čerstvých květin od Centra pro rodinu Point 
50+, ekocentrum Nyctalus s živými netopýry, divadlo 
Orfeus s Pohádkou z dračí sluje, jóga pro každého, 
procházka po Zahradním Městě s průvodcem z Prahy 
neznámé, představení rozšířené naučné stezky Zahrada 
ve městě

Komunitní akci určenou pro všechny obyvatele 
Zahradního Města, především pak pro rodiny s dětmi, 
každoročně pořádá Klub K2.

PETROHRADSKÁ KOLEKTIV
Petrohradská 13

10:00–23:00

15:00–19:00 MVLT:F:DVS (chill/vapor/synthwave)
16:00–19:00 My Street Films CZ Awards 2019 –
 promítání přihlášených snímků
16:00–22:00 grill / večeře ve dvoře Kafe•Petro
19:00–19:40 Ešli (soul/rap)
20:00–21:40 Antonie Lecher
 (ambient/electronic cross-genre)

Celodenní program od 10:00
– výstava Artist in Residence / Johan Lundin
– otevřená Kafe•Petro

VÝBĚR Z PROGRAMU
PRAHA 10
ZAKÁZANÉ OVOCE 20. 9.
Průběžná 41

13:30–19:30

Moc rádi bychom se sešli u nás ve Fresh baru a poznali 
lidi, kteří zde žijí, pracují a rádi zde tráví čas. Společně 
vytvoříme nové chutě a připomeneme si ty staré. Pojď si 
ProŽÍT Průběžnou JINAK!

Celodenní program:
– společné sousedské posezení
– zmapování Průběžné ulice – její historie, současnosti   
    i plánů do budoucna
– výstava fotek
– volné neohraničené vstupy, diskuze, komentáře
– hudební a fotografický doprovod Františka Kotočka
– vzpomínání na staročeskou kuchyni
– seznámení s nynější novodobou kuchyní – bezmouky,    
    vegansměr, NEplýtvání 

VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA
Moskevská 967/34

13:00–14:30 Divadelní abeceda
 Henriety Hornáčkové
13:00–17:00 sousedská bábovka
14:00–15:00 básníci do ulic
15:00–16:00 Arnošt Goldflam čte dětem
16:00–16:30 komentovaná prohlídka
16:00–17:00 Ufon je kamarád (horor pro děti od 4 let)
17:00–17:30 komentovaná prohlídka



4746VÝBĚR Z PROGRAMU 
DALŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 13 – NOVÉ BUTOVICE
náměstí pod Trifotem

10:30–19:00

Pojďme se setkat společně se svými sousedy, přáteli 
Nových Butovic, poznat se, popovídat si, poslechnout si 
hudbu, zahrát si hry a taky něco dobrého sníst! O pivko 
se postará místní POHODA hospoda&bar a jídlo a pití 
budou mít na starosti místní řeznictví MASOLOGY.cz 
a restaurace Trifot. K ochutnání budou také sladké 
a slané koláče od Dobrootky. Zahrát si můžete 
badminton, šachy, čáru či frisbee.

11:00–11:45 písničkář Slávek Maděra
12:00–12:30 Karamelový karavan
13:00–13:30 Melodinka
14:00–14:30 hudební pořad o kytaře
15:00–15:30 folklorní soubor Lučinka
16:00–16:45 zumba pro děti i dospělé
 s Miloslavou Soukupovou
17:00–17:45 workshop kubánské salsy pro všechny
18:00–19:00 20 Minutes

Celodenní program od 10:30
soutěže, omalovánky, deskové hry, divadélko od 
stodůlecké pobočky Městské knihovny v Praze, 
Vessellenka – workshopy textile art, herna pro děti od 
Dětského centra Ptáčkov, tvořivé dílny se Stoklasou, 
Czech Photo Centre – galerie a komunitní centrum

PRAHA 14 – HLOUBĚTÍNSKÁ
volnočasové centrum H55

od 13:00

Přijďte na netradiční sousedskou slavnost a užijte 
si odpoledne s workshopy, blešákem, swapováním, 
koncertem, divadelním představením nebo autorským 
čtením v blízkosti nově budovaného volnočasového 
centra H55, které se brzy otevře veřejnosti.

13:30 Pohádka naruby (Městská knihovna)
14:00 koncert kapely Leamon
15:00 autorské čtení – Z naší louky,
 Dagmar Plamperová
 (Městská knihovna)
16:00 knihařský workshop
 (Městská knihovna)
16:30 Fraška o Dušanově duši
 (Divadlo Spektákl)
18:00 koncert Milana Hotového

Celodenní program
– swap květin
– blešák
– bibliobus Oskar a výměna knih (Městská knihovna)
– návštěva kostela sv. Jiří a zahrady
– občerstvení

VÝBĚR Z PROGRAMU 
DALŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 – KARDAŠOVSKÁ
u KC Kardašovská

14:00–18:00

druhý ročník pouliční slavnosti, společné posezení 
u dobrého jídla a pití od cukrárny Havana Hloubětín

14:00–15:00 origami – skládání z papíru
14:00–15:00 výroba zvířátek z balónků
14:00–15:00 výroba vlastní pizzy
15:00–16:00 divadlo Pruhované panenky
 „O třech neposlušných kůzlátkách”
16:00–16:15 vystoupení žongléra Ondry
16:00–16:15 vystoupení hooperky Verči
16:15–17:00 žonglérský workshop
16:15–17:00 hrátky s bublifuky
16:15–17:00 hooping s Verčou
17:00–18:00 koncert kapely Žlutý pes revival

Celodenní program od 14:00
– fotokoutek s rekvizitami
– malování na obličej
– posezení u dobrého jídla a pití
– stánek Městské knihovny 

PRAHA 15 – HOSTIVAŘSKÁ
v části ulice od Force shop po Sedmé nebe

14:00–22:00

skvělá hudba, místní restaurace, cukrárny, školy a spolky, 
tvoření, hrátky, streetshop i megabubliny, domácí 
pomazánky, zákusky atd. (ty vaše vítány)

14:30 Radhost
15:15 Jenmy
16:30 Hradní svícen
17:15 Dita a přátelé

Celodenní program od 14:00
– jízda zručnosti
– deskové hry
– kanálové razítko
– fotokvíz
– korálkování
– malování hennou
– sportovní hrátky pro děti
– masáž šíje, hlavy, rukou a charita k tomu
– rychlošachy
– maskéři, cukrář, kadeřníci a truhláři ze SOU
– cukrářský workshop (do 18:00)



4948VÝBĚR Z PROGRAMU 
DALŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 21 – SÍDLIŠTĚ  14. 9. 
ROHOŽNÍK    

 
 
 
první ročník sousedské slavnosti na Rohožníku

PRAHA – ČAKOVICE 14. 9.
Čakovický zámecký park a sídliště

první ročník sousedské slavnosti v Čakovicích

PRAHA – DOLNÍ CHABRY
Sokol Chabry – Chaberský dvůr –
Nové Chabry – SK Dolní Chabry

10:00–20:00

10:00–13:00 Nové Chabry: živá hudba,
 chill out a soutěže
12:00–18:00 Sokol Dolní Chabry: šermíři,
 soutěže a zábava
13:00–16:00 Chaberský dvůr: skákací hrad,
 poníci, hry, od 15:00 divadlo pro děti
14:00–19:00 SK Dolní Chabry: fotbal hvězd,
 od 18:00 hodin diskotéka s DJ

VÝBĚR Z PROGRAMU 
DALŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŘEPORYJE – 
ZAHRADA BUBEC
Tělovýchovná ulice

14:00–21:00

vernisáž mezinárodní výstavy mladých umělců 
Pick ‚n‘ Mix ve Studiu Bubec, vystoupení žáků ZSUŠ – 
škola pro radost pod názvem Kytarový Gang, hudební 
program v zahradě Bubec, výtvarné wokshopy pro 
děti, ukázková hodina arteterapie pro děti, program 
pro teenagery – graffiti na legálu a skateové překážky, 
občerstvení a komunitní ochutnávka

PRAHA 19 – ŽACLÉŘSKÁ
Kbely

od 10:00

první ročník sousedské slavnosti v Kbelích

PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY
Dolnoměcholupská ulice

první ročník sousedské slavnosti v Dolních Měcholupech

PRAHA – ÚJEZD
Formanská ulice

první ročník sousedské slavnosti v Újezdu



5150ZAŽÍT MĚSTA JINAK
SLAVNOSTI ZAŽÍT MĚSTO 
JINAK SICE VZNIKLY 
V PRAZE, ALE UŽ DÁVNO 
SE ÚSPĚŠNĚ ROZEBĚHLY 
I DO DALŠÍCH MĚST. 
DĚKUJEME VÁM – 
AKTIVNÍM LIDEM, SPOLKŮM 
A ORGANIZACÍM 
ZA TO, ŽE DĚLÁTE NAŠE 
MĚSTA BAREVNĚJŠÍMI 
A PŘÁTELŠTĚJŠÍMI!

KDY A KDE SE KONÁ ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK 2019?
Pokud není uvedeno jinak, koná se v sobotu 21. září.

Praha (více než 85 lokalit)
Bílovice nad Svitavou
Brno
Bruntál (14. 9.)
Český Krumlov
Dobříš
Hlučín
Hostivice
Hradec Králové – Tomkova ulice (20. 9.)
Hradec Králové – Milady Horákové (20. 9.)
Hradec Králové – Třebeš
Hradec Králové – Čajkovského
Hradec nad Moravicí
Hranice
Chotěboř (14. 9.)
Jihlava
Jistebnice
Krnov (14. 9.)
Kyjov
Lysá nad Labem
Mnichovo Hradiště (14. 9.)
Netolice (5. 10.)
Nymburk (7. 9.)
Olomouc
Ostrava – ulice 30. dubna (14. 9.)
Ostrava – Krásné Pole (14. 9.)
Ostrava Poruba – U Oblouku (14. 9.)
Prachatice
Roudnice nad Labem
Řícmanice
Soběslav (8. 9.)
Teplice (22. 6.)
Třeboň (22. 6.)
Uherské Hradiště (6. 10.)
Ústí nad Labem – Alešova (14. 9.)
Ústí nad Labem – Elišky Krásnohorské (15. 9.)
Ústí nad Labem – Střekov (20. 9.)
Veselí nad Moravou
Vimperk (14. 9.)
Volyně (14. 9.)

ZAŽÍT MĚSTO UDRŽITELNĚ
V AutoMatu jsme si vědomi toho, že lidé svou 
činností ovlivňují klima a že to s námi nevypadá 
zatím příliš vesele. Letos se proto připojujeme 
ke kampani Týden pro klima 
(tydenproklima.cz) a vyzýváme jednotlivé 
organizátory, aby při přípravách brali ohledy 
i na tuto oblast a také přihlásili svou lokalitu 
do Týdne pro klima.

Zorganizovat ve veřejném prostoru slavnost tak, 
aby byla šetrná k životnímu prostředí, je stále 
výzva. Bude skvělé, když se do toho pustíme 
spolu se sousedy a místními podniky.

Organizátorům jsme i letos doporučili, 
aby se ve svých lokalitách vyhnuli jednorázovému 
nádobí a nabídli koše na tříděný odpad. Někde 
vám tak jídlo a pití naservírují přímo 
do přinesených hrnečků a talířků, které si 
umyjete v lavoru nebo ve spřátelené kavárně. 
Budeme rádi, když na slavnost přijdete 
s vlastním půllitrem nebo oblíbeným 
hrnečkem na kafe!

Některé lokality využijí vratné kelímky. Ty 
budete moci při odchodu z akce odevzdat, nebo 
si je nechat a používat je na dalších akcích.
Pokud vás napadají další tipy, jak být šetrní 
k přírodě a planetě, obraťte se na místní 
organizátory (jejich kontakty najdete 
na zazitmestojinak.cz) a nejlépe jim rovnou 
nabídněte svou pomoc na příští rok. Děkujeme!
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Od dubna, kdy začínáme Zažít město jinak 
organizovat, máme za sebou hromadu práce. 
Na úřadech jsme vyřídili nespočet záborů, 
pro každou lokalitu kreslili dopravně-inženýrské 
mapy, jednali s městskými částmi, magistrátem, 
policií, TSK, připravili jsme a šířili letáky, plakáty, 
citylighty, rozeslali články a tiskové zprávy, 
točili videa, plnili weby, sestavovali programy, 
setkávali se a byli k dispozici dobrovolníkům, 
kteří přichystali program na více než 130 místech 
po celé republice. Ty právě dnes navštěvují 
desetitisíce místních i přespolních.

A to všechno proto, abychom společně zažili 
jeden den své okolí a hlavně sousedy jinak než 
obvykle. Díky vašim každoročním zážitkům, 
novým přátelstvím a vazbám víme, že to stojí 
za to!

Souzníte se slavnostmi Zažít město jinak? 
Podpořte je a staňte se duší města!

www.stansedusimesta.cz

Vaše dary použijeme na pokrytí přímých nákladů 
spojených s organizací. Potřebujeme uhradit 
náklady na zábory, tisk propagačních materiály 
a pokrýt další organizační náklady.

Děkujeme!
Váš AutoMat

KLUB PŘÁTEL AUTOMATU
Pokud naší činnosti fandíte, vstupte 
prosím do Klubu přátel AutoMatu 
na nakrmteautomat.cz.

Klub přátel je pro fungování AutoMatu 
stěžejní. Právě díky pravidelným finančním 
darům jeho členů můžeme být méně závislí 
na nevyzpytatelných grantech, můžeme 
dlouhodobě a koncepčně plánovat svou 
činnost, reagovat na náhlé změny a denně 
pracovat na všech projektech. Se stabilní 
základnou dárců – současnými více než šesti sty 
členy Klubu – jsme také silnější při vyjednávání 
s úřady, institucemi a politiky.

Koupí občerstvení a zboží na stáncích v den 
akce podpoříte přímo prodávající (ti jen 
výjimečně odvádějí drobný poplatek lokálním 
organizátorůmi), vstupem do Klubu přátel 
AutoMatu podpoříte to, že slavnosti vůbec 
mohou vzniknout.

A CO VŠECHNO 
V AUTOMATU DÍKY KLUBU 
PŘÁTEL DĚLÁME?

 ǫ Oživujeme více než 130 lokalit v Praze 
a v dalších 30 městech a pomáháme 
lidem aktivně měnit veřejný prostor: 
Zazitmestojinak.cz

 ǫ Motivujeme přes 20 000 zaměstnanců 
a studentů ze 45 měst, aby se do práce 
dopravovali šetrně: Dopracenakole.cz

 ǫ Hlídáme dopravní politiku Prahy. 
Analyzujeme a připomínkujeme rozhodnutí 
a plány města, vydáváme vlastní studie, 
jednáme s politiky, navrhujeme jim nejlepší 
řešení dopravních problémů, přinášíme jim 
zahraniční inspiraci a pořádáme filmový 
festival Městem: Auto-mat.cz

 ǫ Vzděláváme stovky žáků na základních 
a středních školách v celé ČR: 
Vzdelavani.auto-mat.cz

 ǫ Organizujeme jízdy na bezmotorových 
dopravních prostředcích městem: 
Cyklojizdy.cz

 ǫ Vytváříme lepší podmínky pro jízdu 
na kole: řešíme problematická místa 
cyklistické infrastruktury na Cyklistesobe.cz 
a podporujeme informační portál 
Prahounakole.cz



5554PARTNEŘI
ZÁŠTITU NAD SLAVNOSTMI 
PŘEVZAL PRIMÁTOR HL. M. 
PRAHY ZDENĚK HŘIB
a současně také:

starosta městské části Praha 1 Pavel Čižinský
starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček
místostarosta městské části Praha 4 Michal Hroza
starosta městské části Praha 5 Daniel Mazur
starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář
starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský
místostarosta městské části Praha 8 Tomáš 
Tatranský
starostka městské části Praha 10 Renata 
Chmelová

Zažít město jinak se koná v rámci Evropského 
týdne mobility.

K příležitosti Zažít město jinak 2019 vydal 
Auto*Mat, z.  s.

www.zazitmestojinak.cz
www.auto-mat.cz
zmj@auto-mat.cz

Celkovou vizuální koncepci Zažít město jinak 
2019 vytvořili Michal Veltruský a Jiří Mocek, 
ilustrovala Beata Alexová.

Doprovodné video režíroval Matyáš Fára.

Všechny texty podléhají licenci Creative 
Commons BY-SA 4.0 (smíte je jakkoli šířit 
a používat, když uvedete zdroj a zachováte tuto 
licenci).

HLAVNÍ PARTNER

LOKÁLNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

Záštitu nad akcí
převzal primátor 
hlavního města
Prahy Zdeněk Hřib

PARTNEŘI

etm.praha.eu

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MERCHANDISING ANEB 
NĚCO NA PAMÁTKU
Nová dámská i pánská trička s motivem 
Zažít město jinak seženete přímo na stáncích 
AutoMatu – ty najdete 14. 9. v Americké ulici 
a 21. 9. v Kampusu Dejvice a na Mariánském 
náměstí. Je to daleko? Trika si můžete objednat 
i na našem e-shopu obchod.auto-mat.cz
nebo přijít osobně do naší kanceláře v Lucerně. 
Na těchto místech bude k mání i další žhavá 
novinka – batůžek Make city not war.

Možná jste si všimli, že AutoMat letos změnil 
celou vizuální identitu. Po 17 letech už bylo 
opravdu na čase. Kromě loga (bez hvězdičky) 
začínáme používat i nové barvy a motivy 
panáčka, který absolvoval radikální lifting.
Za rebrandingem stojí studio
Butterfl ies & Hurricanes.



AŽ DOSLOUŽÍM, 
CHCI DO SBĚRU!

DO ULIC
DO ULIC
DO ULIC
DO ULIC
DO ULIC


