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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 zalo-
žené 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. roční-
ku v roce 2006 koordinuje spolek AutoMat, který se sta-
rá o propagaci, společnou grafiku a především vyřizová-
ní administrativy a záborů veřejných prostranství.

JAK SE ZAPOJIT?
Zorganizovat sousedskou slavnost může 
každý, kdo má chuť přetvořit svou ulici, ná-
městí 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 půl-
ky května na zmj@auto-mat.cz. Následně 
budete AutoMatem pozváni na koordinační 
schůzku, kde se dozvíte veškeré informace. 
Sousedskou slavnost ale můžete (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.

Sami si netroufáte na samotnou organizaci 
nebo máte jen omezené množství času? Nabíd-
něte jakoukoliv svou pomoc přímo organizáto-
rům z jednotlivých lokalit. Kontakty na ně najde-
te na webu zazitmestojinak.cz.

CO DALŠÍHO DĚLÁ 
AUTOMAT?

Kromě Zažít město jinak AutoMat pořádá lednovou, 
květnovou a zářijovou výzvu Do práce na kole, do kte-
rých se zapojují desetitisíce účastníků z celé republiky. 
V  projektu Laboratoř udržitelného urbanismu dlou-
hodobě prosazuje principy udržitelného města s  dů-
razem na dopravní infrastrukturu a  veřejný prostor. 
Vydává studie, posílá připomínky k  územním plánům, 

organizuje debaty a konference a také připra-
vuje výukové materiály a  programy 

pro žáky a  studenty na školách 
(Generace U). Den-
ně přitom komunikuje 
s  členy Klubu přátel 

AutoMatu, kterých už je 
několik set. Pro veřejnost 

pořádá Velkou jarní cyk-
lojízdu. 
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NÁDECH. VÝDECH. 
ZASTAV SE, ZAMYSLI 

SE… NADECHNI SE… PRO 
MĚSTO. 

Sousedské slavnosti Zažít město jinak přicházejí 
každoročně s novým tématem. To letošní „Nadechni 
se pro město“ má inspirovat k zastavení, rozhlédnutí 
se kolem sebe a také k aktivitě. Co třeba zasadit 
strom, zkrášlit záhon, pohlídat sousedce psa nebo 
se vydat na dosud neznámé místo? Proměňte 
město a svou existenci v něm v dobrodružství! Své 
nápady a inspirace sdílejte na sociálních sítích pod 
#nadechnuse.

K tématu Nadechni se pro město se také váže 
speciální program přímo v jednotlivých lokalitách. 
Ze seznamu vybíráme:

PRAHA 1 – KAMPA
sjezd Čertovky na kanoích

PRAHA 1 – OPATOVICKÁ
komentovaná procházka po okolí na téma 
Devět století české literatury

PRAHA 1 – SOUKENICKÁ
zastavení se, nadechnutí a popřemýšlení na sedmi 
místech kolem kostela

PRAHA 1 – SMETANOVO NÁBŘEŽÍ 
sousedský stůl, výstava ve výbuchem zničené 
Divadelní ulici, workshopy pro seniory 

PRAHA 2 – LONDÝNSKÁ
charitativní bazar na podporu lidí s mentál. postižením 

PRAHA 2 – NUSELSKÉ SCHODY
výuka znakové řeči, kurz první pomoci, procházka 
s průvodcem bez domova

PRAHA 3 – BISKUPCOVA
minuta pro nadechnutí se, káva za dobrý skutek

PRAHA 3 – POD JAROVEM
předání „Šňůry předsevzetí a přání“ zástupci MČ

PRAHA 4 – MEČISLAVOVA
procházka s Vyšehradským jezdcem po sochách na 
Folimance

PRAHA 5 – BARRANDOV 
pletení šály pro Pegase 

PRAHA 5 – VRCHLICKÉHO
úprava a čištění špinavého zákoutí zeleného plácku 
na rohu Vrchlického a Pod Radnicí 

PRAHA 6 – BŘEVNOV
výsadba bylinek a stromu

PRAHA 6 – CUKROVARNICKÁ
prohlídka Fyzikálního ústavu

PRAHA 6 – DĚDINA
včelařský workshop

PRAHA 6 – VOKOVICE 
výstava Vokovické příběhy a historie Vokovic

PRAHA 7 – LETOHRADSKÁ
základy jógového dýchání

NADECHNI SE PRO MĚSTO NADECHNI SE PRO MĚSTO

PRAHA 7 – SMYČKA ŠPEJCHAR (KOLONKA)
přednáška o historii městské hromadné dopravy, 
prohlídka nejstarší pražské tramvaje

PRAHA 7 – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ 
relaxace s dechovým cvičením, instruktáž umělého 
dýchání, stánek Co vdechneme, když se ve městě 
nadechneme?

PRAHA 7 – TROJA
promítání sestříhaných záběrů natočených sousedy 
při povodni v Troji 2002 

PRAHA 7 – VELETRŽNÍ PALÁC
site–specific performance MATMO panamské 
akrobatky 

PRAHA 8 – KŘIŽÍKOVA
opékání buřtů, live show Českého rozhlasu Vltava 

PRAHA 9 – KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA PALETKA
cvičení jógy, úklid okolí 

PRAHA 10 – ALEJ KARLA PŮLPÁNA
literární čtení s tématem místopisu obrození 

PRAHA 10 – NA SLATINÁCH (UŽ 12. 9.)
workshop opravy informačních cedulí v lokalitě, 
procházka s Prahou neznámou

PRAHA 10 – SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA (UŽ 12. 9.)
poznávačka stromů a pokusy v parku

PRAHA 11 – PARK U RADIMOVICKÉ
představení právě vznikající knihy o Jižním Městě, 
básníci z Jižáku 

PRAHA 13 – NOVÉ BUTOVICE
úklid okolí, bazárek na podporu spolu Osvěta, který 
pomáhá dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám

PRAHA 15 – HOSTIVAŘ
fotokvíz o Praze 15

HOSTIVICE
pouliční happening, který otevře nové pohledy na 
prostor, ve kterém žijeme nebo se často pohybujeme 

HRADEC KRÁLOVÉ – TOMKOVA A KLICPEROVA
promítání Mystreetfilms.cz

HRADEC KRÁLOVÉ – SUKOVA
Diskuse: Co znamená aktivní sousedství?

JABLONEC NAD NISOU
strom přání

ŘÍCMANICE
komentované procházky po obci, individuální 
pochoďák pro rodiny s dětmi

SVITAVY
komentovaná procházka městem s architektem, 
nástěnka: Co bys chtěl zažít ve Svitavách? 
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Do sousedských slavností se každoročně hlásí 
i galerie, kavárny, komunitní prostory, divadla, festivaly 
nebo třeba i muzea. Ty své akce většinou pořádají ve 
vlastních prostorách a spíš s kolegy než se sousedy. 
Všichni ale chtějí zažít alespoň na den své známé okolí 
jinak, zamyslet se nad prostorem, kam denně chodí 
do práce, a ukázat ho ostatním lidem v jiném světle. 
Připravit návštěvníkům dobrodružství a možnost 
nového poznání. Tyto lokality jsou vedle hlavního 
programu naším „doprovodným programem“.

Celý doprovodný program najdete řazený 
v jednotlivých městských částech. Nadech-
nout se budete moci třeba ve vinohrad-
ském Prostoru 8, kde se na letošní téma 
sousedských slavností bude tvořit koláž, 
na mezigeneračním klima festivalu 
v dejvické Klubovně na Praze 6, 
v Invalidovně na Praze 8 v rám-
ci otevřeného jam session 
Muzikantů bez domova 
nebo během komento-
vaných prohlídek objek-
tu a ve Vršovicích na 
cyklopřednášce nebo 
při mytí soch.  

NADECHNI SE 
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM

ZAŽÍT MĚSTO BEZ COVIDU

POJĎME SI SLAVNOSTI 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK 

UDĚLAT TAK, ABYCHOM 
SE NA NICH VŠICHNI 

CÍTILI BEZPEČNĚ. BUĎME 
OHLEDUPLNÍ K SOBĚ 

NAVZÁJEM. DALI JSME 
DOHROMADY PÁR BODŮ.  

1. JSTE ZDRAVÍ?

Cítíte se fajn? Tak pojďte ven. Pokud vám ale není 
nejlépe (bolí vás hlava, máte rýmu, kašel či teplotu), 
zůstaňte tentokrát prosím doma, příště vám bude 
určitě lépe.

2. DEZINFIKUJTE SI RUCE

Čisté ruce, to je základ. Často a důkladně si během 
akce myjte ruce mýdlem. Pokud to není možné, vemte 
si s sebou dezinfekci na ruce.

3. VYVARUJTE SE BLÍZKÉMU 
KONTAKTU S OSTATNÍMI

Zní to opravdu zvláštně, ale pokud možno: při vítání či 
loučení si nepodávejte ruce, neobjímejte se, nelíbejte 
se…

4. UDRŽUJTE ROZESTUPY

Už to všichni známe, ale přesto prosíme, dodržujte 
rozestupy od ostatních alespoň 1,5 metru. Pokud se 
ocitnete v těsnějším kontaktu, použijte raději roušku.

5. MĚŇTE SI ROUŠKY

Roušku si pravidelně měňte za čistou nejdéle po 
3 hodinách. Po výměně si dezinfikujte ruce.

6. PŘI KAŠLÁNÍ SI KRYJTE ÚSTA

A po zakašlání si prosím taky dezinfikujte ruce. Covid, 
necovid. Ladislav Špaček doporučuje.

7. RESPEKTUJTE POKYNY POŘADATELŮ

Každá lokalita je specifická. Organizátoři se mohou 
rozhodnout pro různá pravidla a pokyny. Vycházejte 
jim prosím vstříc.

8. POKUD JSTE BYLI PO AKCI POZITIVNĚ 
TESTOVÁNI, IHNED UVĚDOMTE POŘADATELE

Kontakt na jednotlivé pořadatele najdete na 
stránkách zazitmestojinak.cz v sekci Program 2020.

9. NAINSTALUJTE SI A POUŽÍVEJTE APLIKACI 
EROUŠKA

V případě potřeby tak usnadníte vyhledávání 
rizikových kontaktů.

10. SLEDUJTE A DODRŽUJTE AKTUÁLNĚ 
PLATNÁ NAŘÍZENÍ

Sledujte a dodržujte aktuálně vydávaná a platná 
nařízení krajské hygienické stanice a ministerstva 

zdravotnictví.



1110

VÝBĚR Z PROGRAMU 
DŘÍVĚJŠÍ TERMÍNY

ĎÁBLICE, 12. 9.

14:00–22:00

Hrdinové mezi námi – Hrdinové v nás

Tento rok nám všem do života zasáhla krize, kterou 

jsme nečekali a  která měla spoustu vedlejších efektů 

a dopadů. Proto jsme se letošní ročník slavností rozhodli 

věnovat všem profesionálům i dobrovolníkům, kteří 

během nouzového stavu poskytli čas a energii na 

pomoc druhým. Co nás čeká?

Na louce v ulici Květnová:

– oslava 120. výročí založení Sdružení dobrovolných 

hasičů Ďáblice

– program pro děti i dospělé

– vystoupení místních spolků

– koncert skupiny Nouzový režim

– ohňová show

V zahradě KC Vlna:

– djembé rodinný workshop

– vystoupení skupiny BATOCU

– Legenda o hořícím peří – divadlo vznešených masek 

v amfiteátru

– klauniáda pro děti

– výtvarná dílna

– jógová dílna

– „stánek budoucnosti“ 

KUNRATICE, 12. 9.
KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

12:00–19:00

V  rámci prvního ročníku kunratických sousedských 

slavností vás čekají sousedská setkání, program pro 

děti, hudba a další.

Víno zajistí místní vinárna, pivo bude od kunratického 

pivovaru Muflon. Dobroty a  káva poputují z  místní 

cukrárny,  ale budeme rádi, když se zapojíte s vlastními 

napečenými laskominami. Čeká vás i  knižní swap, 

hudební vystoupení skupiny Nekonečno, jízda na 

historických kolech, malování na obličej, bublinková 

show či vystoupení dětského klauna. Zajištěná je 

i varianta pro případ deště. 

Pro děti připravujeme dílny a  hry. Pro zájemce 

nabízíme výstavu urbanistického řešení Kostelního 

náměstí. 
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
DŘÍVĚJŠÍ TERMÍNY

NA SLATINÁCH, 12. 9.
BAHENNÍ LÁZNĚ JÁRY CIMRMANA, NA 

SLATINÁCH 267

10:00–22:00

10:00 zahájení akce

11:00–13:00 kapela Kadé chim… (dudy, akordeon, 

irské píšťaly, irské dudy, foukací 

harmonika, banjo)

14:00–15:30  komentovaná vycházka po Slatinách 

s panem Petrem Ryskou z Prahy 

neznámé – start a cíl v místě konání 

akce

15:00–18:00  staročeská kapela Kontušovka 

17:00  pravá česká tombola o hromadu 

hodnotných cen (hl.  cena pravá česká 

tlačenka.)

17:00–17:15  volba královny krásy Slatin 2020

18:00–18:45  promítání pohádek 16mm  

( + – dle světelných podmínek )

19:00–22:00  promítání Hoří má panenko 

( + – dle světelných podmínek )

Celodenní program od 10:00:

– dětské dílničky a nafukovací hrad

– workshop: oprava informačních cedulí v okolí

– ukázka hasičské techniky HZS ČR

– pečení buřtů, sousedský potlach,živá hudba

PETRSKÉ NÁMĚSTÍ, 12. 9.

od 14:00

Přijďte se mrknout na pohádku, vytvořit si náramek, 

zmalovat si obličej, nebo si dát něco dobrého. 

K  poslechu nám bude hrát hudba z  vinylů (které si 

budete i  moci pořídit v  rámci burzy) a  pro milovníky 

„zelené“ připravujeme rostlinný swap. Večer se můžete 

těšit na koncert Justina Lavashe, jehož hudba se ubírá 

napříč styly mezi blues, folkem a jazzem.

14:00  rostlinný swap

14:00  LP burza

14:00  malování na obličej

14:00  navlékání korálků a výroba náhrdelníků

14:00  kreativní dílna pro děti

15:00–16:00  divadlo Volfi: Irská rybka

17:00–18:00  Urban&Magič: Fela Kuti Tribute

18:00 Pepíček Čečil

19:00–20:00  Justin Lavash pod korunami stromů

20:00  afterparty ve Screenshot – 

DJ Patrick Heart

VÝBĚR Z PROGRAMU 
DŘÍVĚJŠÍ TERMÍNY

SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA, 12. 9.
ULICE DVOULETKY MEZI DVĚMA ČÁSTMI 

PARKU

Znovu chceme oživit naši výjimečnou lokalitu a zase se 

potkat. Propojíme jižní a severní část parku Na Solidaritě 

a  přesně uprostřed se sejdeme. Na jeden den bez aut, 

pěkně pospolu. Kdo sedí u  stolu se svým sousedem, 

nikdy není sám!

13:00–20:00  kavárna pod širým nebem

14:00–16:00  Stůl pro Solidaritu – společný oběd

14:30–15:30  žonglovací dílna se Zbyňkem

15:00–15:30  Petr Vořešák a jeho songy – indie/folk

15:00–17:00  poznávačka stromů s Václavem Fialou 

a možná i nějaké pokusy v parku

15:30–18:30  Reného papriky

15:30–16:00  Šimon Havelka hraje na bicí

18:00–20:00  DJ Krobas – slo-mo/indie/breaks/

house

16:00–18:00  koncert kapely Troiss – jazz/world 

music

Celodenní program od 13:00:

– pivo a gril od Františka / Restaurace Solidarita

– Semínkovna

– jazyková škola The Villa

– rostlinná burza s Ivou

– I <love> Solidarita

– výstava Zahrady

– swap knih a časopisů s Terezou

ZAHRADNÍ MĚSTO, 12. 9.

Komunitní akci Zahrada ve městě pořádá Klub K2. 

I  letos přijede divadlo Já to jsem a připravujeme pro 

vás také plno dílen pro děti i jejich rodiče. Podzimní 

jarmark Zahrada ve městě se koná na trhu Slunečnice 

v Jabloňové ulici před Rodinným centrem K2.

MILÁNSKÁ / HOLOUBKOVSKÁ , 
13. 9.

od 13:00

Zažijte město jinak s  baráčníky z  Horních Měcholup. 

Před hasičskou stanicí se chystá bohatý program pro 

celou rodinu. Těšit se můžete na prohlídku hasičské 

techniky, společné zpívání i opékání klobás a špekáčků.

BĚH NA MALVAZINKÁCH, UŽ 17. 9.

Sportovci, přijďte si zaběhat v  krásné zelené lokalitě 

Malvazinek!

17:00 registrace k běhům

18:00  start mužů a žen na trase cca 6 km

18:30  start dětí (od 8 let) na trase cca 2 km
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KAMPA
PARK K AMPA A ZAHRADA 

KOMUNITNÍHO CENTRA K AMPA

Již po čtvrté se na Kampě bude konat tradiční 

sousedská snídaně, kterou si oblíbili všichni 

Malostraňáci. Snídaně se poté pozvolna přemění do 

Dozvuků Horňáckých slavností – Malostranského 

vinobraní, na kterém zatančí a  zazpívají soubory 

a  muziky z  Horňácka. Během odpoledne budete mít 

možnost koupit různé věci na bazaru (a  věřte, že děti 

mají ve svých pokojíčcích opravdu veliké poklady, které 

by vám doma neměly chybět), dát si kávu z  Vescovi, 

projet se na kanoi, vysaunovat se, něco pěkného si 

vytvořit v dílničce a nebo jen tak spočinout na slackline 

či houpačce.

10:00–14:00 sousedská snídaně a brunch

14:00–22:00 Dozvuky Horňáckých slavností – 

Malostranské vinobraní

15:00–18:00 bazárek dětských hraček a oblečení

15:00–18:00 dětský koutek v KC Kampa

15:00–18:00 tvořivé dílny pro děti

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

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

10:00–19:00

Už rok patří Mariánské náměstí hlavně pěším. Pražské 

židle a stolky mezi obrovskými květináči lákají k posezení. 

Ovšem tento jedinečný prostor obklopený historickými 

budovami dokáže nabídnout i  mnohem víc. Přijďte se 

podívat a zažít, co tu ještě nebylo, a nadechnout se nové 

atmosféry Starého Města.

10:00–10:30  zahájení

11:15–12:15  vycházka Proměny náměstí 

ve 20. a 21. století

13:45–14:45  trio My

15:00–17:00  fantastické kvízové posezení

18:00–19:00  Blue Betty Blues Band

Celodenní program od 10:00

– SOU kadeřnické

– Botanická zahrada

– stánky odborů MHMP

– Ateliér Horalkovi

– SOU gastronomie a podnikání

– stánek Poznejte Polsko

– stacionář Pohoda

– aktivity pro děti

– výtvarné dílny, sportovní aktivity, food truck

– prodejní stánky organizací pomáhajících lidem 

s handicapem (Drutěva, Prosaz, Dobromysl)

– chráněná dílna Gatebo

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 1

KLIMENTSKÁ
OKOLÍ KOSTELA

14:00–22:00

Zastavte se Zažít Klimentskou jinak, posedět, pobavit 

se, poznat sousedy z Petrské čtvrti a vdechnout naší ulici 

trochu jiný život. Sledovat nás můžete i  na Facebooku: 

Zažít Klimentskou jinak 2020.  Pořádají: Studio Citadela 

| klub divadlo kavárna, Evangelíci od Klimenta, Poštovní 

muzeum, Bulharský kulturní institut.

14:00–17:00  poštovní hra pro děti & tvůrčí dílna 

(Novomlýnská ulička)

14:00–18:00  dětský poštovní koutek 

(Novomlýnská ulička)

14:00–19:30  výstava o dechu (kostel U Klimenta)

14:30–15:30  koncert Noční optika (kostel U Klimenta)

15:00–15:10  minuta zastavení – nadechnutí

15:00–18:00  výtvarný workshop mramorování 

papíru (Novomlýnská ulička)

15:30–17:30  komentované prohlídky kostela 

U Klimenta (v 15:30, 16:30 a 17:30)

16:30–17:30  happening Budilovy školy & Bohnické 

divadelní (Citadela)

17:30–18:15  loutkové představení 

Princezna na hrášku (Citadela)

18:30–19:00  koncert Rozladěné držky 

(Citadela)19:00–19:30 sborový koncert 

Mikrochor (kostel U Klimenta)
20:00–21:00  koncert Gott revival (Citadela)

Celodenní program od 14:00:

– festival sousedských dobrot

– Local stories – výstava v galerii Bulharského 

kulturního institutu (BKI)

– Víno a růže – ochutnávka bulharských vín, prodej 

(nejen) tradiční kosmetiky (BKI)

MARTINSKÁ

Jsme mladí členové evangelické církve, kteří chodí 

do kostela Martin ve zdi v  Martinské ulici. Společně 

s  místními subjekty a  na jeden den v  roce vdechneme 

ulici nový život. Centrem bude kostel Martin ve zdi, 

ve kterém se můžete těšit na prohlídky, bohoslužby 

a výtvarnou dílnu pro děti. Před kostelem bude celý den 

drobné pohoštění, naproti bude otevřený bar Flirt.

Kavárna Republica Coffee si ve svých prostorách 

připravila ochutnávky kávy. Celý den bude taky otevřena 

Galerie Havelka. 

10:00-16:00  otevřený kostel volně přístupný

 k rozjímání

12:00-19:00  otevřená galerie Havelka

10:00-19:00  zeď Nadechni se pro město – nápady 

pro změnu

Celodenní program:
– výtvarná dílna pro děti uvnitř kostela
– bohoslužby
– pantomima pro děti David a Goliáš
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MOSTECKÁ
NA DVORKU VEDLE MCDONALDU

13:00–22:00

Malá Strana normálně žije! Když se nenecháte odradit 

trdelníkama a matrjoškama, tak uvidíte krásnou čtvrť, kde 

žijou lidi, co chodí do svých hospod, kaváren, venčit psy, 

děti a  drbat sousedy. Přijďte to objevit na dvorek domu 

v  Mostecké 21. Budou tam taky místní sbory, kapely, 

skautské workshopy, jídlo, pití, ping-pong, sousedi a vůbec.

Celodenní program:

– procházka Mosteckou se starousedlíkem a naším 

sousedem

– současný tanec Jitky Čechové

– čarodějnická dílna pro děti od Muzea Karla Zemana

– letní promítání na dvoře - Čarodějův učeň

(rež. Karel Zeman)

– jazzík z Nerudovky

– židovské anekdoty

– pěvecký sbor Josef (z Josefský)

– Dvě tváře (jazz-popík nejen o Malé Straně)

– sbor Ad libitum (z Maltézáku)

– stánek bizárků od místního spolku Kocour Tobě

– duo Vylitá váza (hospodské vyřvávačky bratrů 

Krutských)

– vzdělávací karetní hry

– pivo uvařené přímo v Mostecký - Czechale 

(ejl z českých chmelů a sladů)

– jídlo & pití (Roesel)

OPATOVICKÁ
OD KOSTELA NA ROH KE K AVÁRNĚ 

COFFEE AND RIOT

od 11:00

Opatovická ulice je unikátní mikrokosmos v srdci města.

Pyšní se kostelem s  veřejnou zahradou, kavárnami 

pro specifické komunity, obchodem s  gramofonovými 

deskami, spoustou škol, a tím i přítomných studentů. 

11:00–12:00  Z Jericha do Spálené a zase zpět – 

komentovaná procházka s Ladislavem 

Čumbou

11:00–16:00  Estrella a Honzova Paella

11:00–18:00  Coffee & Riot

11:00–20:00  Café Jericho - mušle a grill

15:00–20:00  Super Tramp Coffee

Vinyloví hráči/downtempo, soul, jazz latin, electronic, dub:

 11:00 – 13:00  DJs Magič & Wavezz

13:00 – 14:00  DJ Geers

14:00 – 15:00  DJ Mushroom 

15:00 – 16:00  DJ Pufaz 

16:00 – 17:00  DJ OneHeartMan

17:00 – 18:00  DJ Tris Kayo 

18:00 – 19:00  DJ Eva Porating

19:00 – 20:00  Darryl Baalki aka Mr. Ultrafino

Celodenní program od 11:00:

– klidová zóna v zahradě V Jirchářích

– mega výprodej gramofonových desek Phono.cz

– mega výprodej knih antikvariátu Kant

DOPROVODNÝ PROGRAM 
PRAHA 1

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

07:00–22:00

Můžete se těšit na koncerty a  divadla, workshopy pro 

děti i dospělé, umělecké instalace, vernisáže a otevření 

nové galerie. Budete moci navštívit showroomy 

českých a slovenských designérů ODIVI, NAUT, KRAS, 

LEEDA atd. Hlad a  žízeň zaženou degustační menu 

a speciální drinky, odpočinek s příjemnou hudbou zajistí 

lounge ve dvoře. Nábřeží a  jeho okolí rozezní koncerty. 

Ve SmetanaQ Gallery proběhne vernisáž výstavy 

„Praha – město pro lidi“ zaměřená na otázky udržitelnosti, 

infrastruktury, bydlení a veřejného prostoru Prahy.

Na nábřeží vzniknou instalace. Fragmenty 

z  divadelních představení dají nahlédnout za oponu  

Divadla Na zábradlí, rostlinná instalace od Deelive 

Design Store a  Plastia naplní poznáním o  domácím 

kompostování a  Sousedský stůl dá námět na 

přemýšlení. Uměním ožije i  výbuchem zničená část 

domu v Divadelní ulici. Život 90 chystá workshopy nejen 

pro seniory, divadlo pro děti a  otevření nové kavárny. 

Milovníkům vůní chystá Perfumed Prague vonný stánek 

a  Fox gallery naučí správně vázat květiny. Den si užijí 

i gastro nadšenci. 

14:00–16:00  kurz vaření podle kuchařky 4×7

14:00–18:00  vonný stánek a interaktivní hra 

v Perfumed Prague

14:15  Jezinky bezinky aneb Smolíček 3x jinak 

v Život 90

15:00–17:00  výtvarné a řemeslné dílny nejen pro 

děti v Život 90

15:30–16:30  koncert Šoulet

17:30–19:00  koncert Iby Pop a William Valerian na 

sopransaxofon

18:00  vernisáž Pohled do okna (otevření nové 

Galerie Fasáda)

18:00  koncert Dixieland pražských aviatiků 

v Život 90

19:00  vernisáž Praha – město pro lidi

19:30–20:30  koncert …a hudba ztichla!

Celodenní program:

07:00–22:00  živé malování v Art pasáž

10:00–18:00  víkendové menu, soutěž a dobrá hudba 

v Bistru No. 19

11:00–20:00  design ve SmetanaQ – otevřené 

ateliéry

11:00–20:00  design v Bartolomějské

11:30–23:00  degustační menu nejen pro 

vegetariány a vegany v Lehké hlavě

od 13:00  lounge ve dvoře, aneb loučení s létem

od 13:00  instalace Sousedský stůl

od 13:00  instalace Fragmenty z divadelních 

představení od Divadla Na zábradlí

od 13:00  rostlinná instalace od Deelive 

Design Store a Plastia o domácím 

kompostování aneb jak stylově 

kompostovat ve městě

14:00–22:00  techno a chlebíčky v Tricafe

15:00–20:00  vázání květin a otevřený ateliér 

Fox Gallery
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SOUKENICKÁ
SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

14:00–19:00

divadlo, hudba, občerstvení pro naše sousedy

16:00–17:00  divadelní improvizace

Celodenní program

– občerstvení a prohlídka areálu

– dílny pro šikovné ruce

– sedm zastavení kolem kostela

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 1

BETLÉMSKÁ KULTURNÍ NOC
BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ

15:00–24:00

Dlouhodobým cílem Betlémské kulturní noci je 

upozorňovat na autentické kulturní a  umělecké 

aktivity místních institucí a  podniků a  také přiblížit 

návštěvníkům běžně nepřístupné prostory. Můžete 

se těšit na vernisáže, koncerty, DJs, kulinářské 

workshopy, gastronomické zážitky, netradiční prohlídky 

a  komentované procházky, filmový program pro děti 

a mnoho dalšího. Na vše je vstup zdarma.  

– Cafe Bar Duende: od 15:00 bazárek a swap oblečení, 

od 19:00 koncert Noe Cortez 

– Champagneria: 16:00-21:00 valencijská paella 

od Pepy, 19:30-21:00 koncert jazzového tria 

Elena Sonenshine 

– Choco Café: workshop výroby čokolády

– Dominikánský klášter: 16:00 a 21:00 prohlídka kláštera 

– Donuterie: malířsko-hudební performance a  vernisáž 

výstavy: Vladimír Kiseljov, O slasti od 20:00

– Galerie Fotografic: prohlídka výstavy Jens Klein, 

Talking Archives + na dvorku galerie z vinylů zahraje DJ 

Filip z Radio 1 (17:00-21:00)

– Galerie Jaroslava Fragnera / SmetanaQ: vernisáž 

výstavy věnované tématům udržitelného města 

– Galerie U  Betlémské kaple: doprovodný program 

k výstavě Suck the Sack 

– Kavka Book: vernisáž výstavy Aničky Duchaňové 

od 17:30

– Kino Ponrepo: komentovaná projekce tematického 

pásma krátkých filmů pro děti od tří let od 15:00

Prague City Tourism – komentované procházky okolo 

Betlémského náměstí - sraz na rohu ulic Bartolomějská 

a Na Perštýně 15:30, 16:30, 17:00, 18:00

– Point gallery x RAM on the street:  speciální menu 

z  lokálních a  sezónních ingrediencí – koktejly & street 

food + DJs od 17:00

– Zázemí: lokální piva a živá hudba 17:00–24:00

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 1

DIVADLO ARCHA
NA POŘÍČÍ 26

Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění. 

Místem, kde se střetává divadlo, koncerty a další kulturní 

akce. Místem setkání různorodých komunit. 

 

Letos poprvé se zapojí do Zažít město jinak a  na 

odpoledne expanduje se svojí unikátní divadelní 

atmosférou do prostoru pasáže a  obsadí společný 

vnitroblok. Archa sídlí v  budově funkcionalistického 

bankovního paláce, kde dříve sídlilo divadlo D34, 

v pasáži stejnojmenného paláce v ulici Na Poříčí v Praze. 

 

Bude to odpoledne s hudbou, grilováním, drinky, které 

se překlene do večerní afterparty v  Archa baru, před 

kterou se můžete občerstvit i v naší nové kavárně Plavky.

EDISON FILMHUB
JERUZALÉMSK Á 2

10:00–19:00

Kinematografie se poprvé nadechla s  filmy bratrů 

Lumièrů, kteří se zasloužili o  kulturní a  technologický 

rozvoj na přelomu 19. a  20. století. Právě jejich snímky 

můžete zhlédnout v  dokumentu Bratři Lumièrové 

v  kavárně  a  dát si k  tomu kávu či některý z  nabídky 

speciálních drinků.

LUSTR FESTIVAL ILUSTRACE
K AMPUS HYBERNSK Á

10:00–21:00

LUSTR festival je mezinárodní přehlídka té nejčerstvější 

volné ilustrace a letos poprvé i komiksu. Těšit se můžete 

na víc než 40 mladých vystavujících z  celého světa, 

přednášky, workshopy, festivalový obchod, občerstvení, 

hudbu i program pro děti. 

K letošnímu stému výročí založení umělecké skupiny 

Devětsil vystaví LUSTR méně známou ilustrační 

tvorbu legend české moderní avantgardy – Adolfa 

Hoffmeistera, Toyen a Otakara Mrkvičky.

Svoji poctu Devětsilu – limitovanou edici sítotiskových 

plakátů – představí mladé hvězdy české ilustrace Maria 

Makeeva, Linda Retterová, Barbora Idesová, Jan 

Šrámek a  Veronika Vlková nebo ilustrátorka roku 2019 

Nikola Logosová. www.lustrfestival.cz

16:00–17:00  křest časopisu FŮD č. 7 – Zelí

17:00–18:00  živé čtení komiksů skupiny Fan Art (D)

18:00–21:00  LUSTR talks Vol. II

Celodenní program od 10:00:

– Sto let Devětsilu – česká legenda moderní 

avantgardy v ilustracích
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LONDÝNSKÁ 38

12:00–22:00

Smyslem našeho městojinakového počínání je 

pomáhat. Pomáháme nejenom sousedům se 

potkávat, ale hlavně našim kamarádům s  mentálním 

postižením. Ve spolupráci s  organizací Mental Power 

Festival a  její ambasadorkou Terezou Ramba tento rok 

opět vybereme jeden z  domovů pro lidi s  mentálním 

postižením, do kterého nasměrujeme výtěžek 

z  chystaného charitativního bazaru. V  roce 2019 jsme 

vybrali 20 tisíc a  chceme vejš. Připojte se! Přijďte nás 

podpořit a kupte si něco z druhé ruky pro dobrou věc.

Čeká vás odpoledne nadupané zábavou, hudbou, 

jídlem, knihami i  pitím. V  18:30 to balíme a  přesouváme 

se do klubu Varšava. Začínáme tedy na ulici ve 12:00 

a končíme v bratrským klubu ve 22:00. 

. 

12:30–17:00  dílna pro děti na výrobu andělů ze dřeva

14:00–14:30  koncert: Antiprojekt JUMO – HUMID – 

part 1

15:00–15:30  koncert: Klára Vytisková s kapelou – 

part 1

16:00–16:30  koncert: Antiprojekt JUMO – HUMID – 

part 2

17:00–17:30  koncert: Klára Vytisková s kapelou – 

part 2

19:30–20:15  divadlo hARanTi na prknech (klub 

Varšava)

21:00–22:00  koncert Strom stínu (klub Varšava)

Celodenní program od 12:00 do 18:30:

– charitativní bazar

– korean food pop-up: speciality z rukou rodilých Korejců

– sousedské občerstvení, točené pivečko

– charitativní aukce grafiky Václava Havla od 

Elišky Podzimkové

– knihy + víno do Božské lahvice (od 12:30)

– tvořivá dílna techniky macramé/drhání (od 12:30)

MORAVSKÁ 48

14:00–19:00

Jsme dům plný sousedů, ze kterých se za roky 

společného soužití stali kamarádi. S  mnohými našimi 

dalšími sousedy se potkáváme v  ulici a  blízkém okolí 

a známe se jen od vidění. Proto bychom i vás rádi pozvali 

na přátelské sousedské posezení.

Připravíme nějakou ukázku toho, co umíme – třeba 

výtvarnou dílnu pro děti i  dospělé, nějaké laskominy 

a dobroty z našich kuchyní. Těšíme se na vás!

Celodenní program od 14:00:

– výtvarná dílna – notýsky

– posezení u sousedského stolu a občerstvení

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 2

NA SLUPI

Přijďte i  s  dětmi do našeho Komunitního rodinného 

centra v  ulici Na Slupi. Připraven bude program pro 

děti a  vy si můžete užít kávu s  koláčem nebo domácí 

limonádu. Těšíme se na vás.

Více o  programu se dozvíte na stránkách 

www.zazitmestojinak.cz

NEZAMYSLOVA

Letos poprvé v  rámci slavností Zažít město jinak ožije 

i ulice Nezamyslova. Těšit se můžete na bohatý hudební 

program, skvělé jídlo a pití.

Více informací o programu na stránkách 

www.zazitmestojinak.cz

VÝTOŇ

10:00–21:00

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci 

s  okolními podniky a  obchody připravuje oživení 

Výtoně s bohatým programem. Podívat se můžete i do 

Podskalské Celnice na expozici o Podskalí a voroplavbě, 

kde bude celý den vstupné zdarma.

 

10:00–17:00  dětský koutek s malováním na obličej 

a tematickou hrou pro děti „Tajemné 

Podskalí“

10:00–20:00  zdarma otevřená expozice o Podskalí 

a voroplavbě v Muzeu hl. m. Prahy

11:30–18:00  open air kuchyně Na břehu Rhôny

14:00  lekce jógy od studia Grain Space

15:00–21:00  prvorepubliková kavárna za celnicí

16:00  komentovaná vycházka Zaniklým 

Podskalím

17:00–18:30  jazzový koncert Najponk trio

19:30–21:00  projekce historických filmů o víně, 

vodě a létě
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 2

NUSELSKÉ SCHODY
MEZI ULICEMI ŠAFAŘÍKOVA 

A POD NUSELSKÝMI SCHODY

10:00–19:00

Stejně jako v  uplynulých ročnících chceme i  letos 

v  rámci slavnosti zapojit maximum místních podniků. 

Oslovujeme taky činorodé sousedy z  okolí. A  aby to 

nebylo celé jen o zábavě, bude mít letošní ročník hlubší 

sociálně-edukativní přesah. A  proč? Protože chceme, 

abyste si mimo fajn zážitků odnesli i  nové zajímavé 

zkušenosti.

A na co že se můžete těšit?

– Projekt Ne_slyším – výuka znakové řeči.  Dvě úžasné 

(ne)slyšící kamarádky Aneta a Alena, které spojuje 

práce, studium a touha přiblížit společnosti svět 

neslyšících. 

– Neviditelné poznání by Invisible Exhibition – 

neviditelná výstava. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké 

to je být nevidomý. Poslepu poznáváte předměty denní 

potřeby, případně se necháte provést nevidomým 

průvodcem v okolí Nuselských schodů.

– Nízkoprahový Klub Beztíže². Dozvíte se, co to 

Klub Beztíže² vlastně je a jak klub a terénní služby 

Streetwork Beztíže z Prahy 2 pomáhají svým klientům.

– Pragulic – procházka s průvodcem bez domova. 

Letos opět se skvělým Robertem, největším 

milovníkem a odborníkem na všechny vlaky, co brázdí 

české koleje.

– Kurz první pomoci.

– Živá knihovna. Živé knihy, to jsou lidé se zajímavým 

osobním příběhem, často zástupci menšin, kteří čelí 

nejrůznějším předsudkům nebo formám diskriminace 

či sociálního vyloučení. Živé knížky vypráví svůj příběh, 

sdílí zkušenosti a odpovídají na otázky.

– Hudební stage + bar a nově super žraso v režii 

Woodstock Bar.

– Aktivity pro děti se ScioŠkolou. Vědecké pokusy 

a deskové hry.

– Filmový sekáč z filmové kostymérny + true nuselský 

merch, love more od Nusle more.

A tím zdaleka nekončíme!

13:00–18:00  Vyšehradskej jezdec: Sochy ve 

Folimance (procházka s výkladem)

14:00–15:00  sítotiskový workshop

14:00–16:00  procházka s Pragulic

Celodenní program od 10:00:

10:00–16:00  Nízkoprahový Klub Beztíže² + 

Streetwork Beztíže – Praha 2

10:00–19:00  Woodstock stage

10:00–19:00  Woodstock bar

10:00–19:00  Filtr Coffee & Clothes

10:00–19:00  splichi – šperky z minerálů

110:00–19:00  Nusle more (merch + hvězdný sekáč)

10:00–19:00  neviditelné poznání

10:00–18:00  výuka znakové řeči

10:00–18:00  chytrá dětská zóna

10:00–19:00  Koochydesign

11:00–19:00  představy komunity III: Projít skrz 

(výstava)

11:00–19:00  výstava & malba obrazů

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 2 A 3

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 2

PROSTOR 8 
ŠMILOVSKÉHO 1437

18:00–20:30

Prostor 8 je pulsující místo na pomezí pražských 

Vinohrad a Vršovic. V našich čtyřech sálech se setkávají 

všechny věkové kategorie, prolíná se u  nás cvičení, 

umění, osobní rozvoj a firemní vzdělávání.

Pomalý pique-nique se stal pravidelnou součástí 

našeho programu a  nyní ho kombinujeme s  městskou 

slavností Zažít město jinak. Společné sousedské 

posezení obohatíme i o malování. Děti i dospělí společně 

vytvoří koláž na téma Nadechni se pro město.

Přijít můžete kdykoliv mezi 18:00 a  20:30. Co si 

přineseme, to si společně sníme – každý může přispět 

něčím k snědku nebo dobrým pitím. Ostatní program je 

volný a  jak se večer vyvine, záleží na nás všech.

Vstup je volný, zván je každý. 

Piknik organizují Martin, Vanda, Baška, Míša a spolek 

Rozprostření.

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

13:00–18:00

Čekají vás hudební vystoupení, autorské čtení 

místní básnířky nebo kouzelnická hra pro velké 

i  malé. Protože se blíží podzim, připravíme i  dílnu, ve 

které si vyrobíte zvířátka z  kaštanů z  naší zahrady. 

Můžete se také stavit v obýváčku Diakonie ČCE, kde si 

vytvoříte vzpomínkové koláže a seznámíte se s příběhy 

uprchlíků, kteří v  Česku našli druhý domov. Uděláme 

i  improvizovanou inauguraci naší swapové poličky, 

na níž si budete moct měnit knihy a  rostliny během 

celého roku. Na programu se podílejí místní obyvatelé, 

živnostníci i neziskovky. Bude se toho dít mnoho, venku 

i uvnitř a můžete se potkat se svými sousedy. Festivalový 

program připravuje i naše sesterské KC Vozovna.

13:00–15:00  workshop kašírované masky

13:00–15:00  workshop pro milovníky vzpomínání

13:00–15:45  karate – ukázka a lekce

13:00–16:15  čtení básní Kláry Bajerové

14:00–18:00  hra na hrdiny

14:15–14:45  vystoupení Ten Sing

15:15–16:00  čtení Tracyho tygr

16:00–17:00  film Hlasy přicházejí z dáli

16:15–18:00  koncert T.G.P.

Celodenní program od 13:00:

– kaštanová dílna, swap knih a kytek, obýváček, pečivo 

a sbírka, stánek nakladatelství Argo
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 3

BISKUPCOVA 
KŘIŽOVATK A ULIC AMBROŽOVA 

A BISKUPCOVA

12:00–19:00

Po loňské přestávce se opět vracíme zažít Biskupcovu 

a  Ambrožovu jinak – tj. bez aut a  s  nejrůznějšími 

stánky, které neotřelým způsobem vdechnou na 

jeden den život těmto ulicím. Konkrétně „Ambrožku“ 

budou lemovat výtvarné a  vizuální aktivity nejen pro 

děti, organizované Aeroškolou, která se již přes 12 let 

věnuje výuce animace a  filmu. Křižovatku Ambrožovy 

a Biskupcovy ulice dále obohatí již tradiční Aero blešák 

(vol. 4) a  stánky jiných zajímavých a  lokálních podniků. 

Těšit se můžete i na akustická hudební čísla. 

Program budeme ještě doplňovat. 

14:00–15:00  koncert na střeše kina Aero: 

Amadeus Duo

15:00  minuta pro nadechnutí 

15:15  projekce pásma krátkých filmů 

Aeroškoly v kině Aero

Celodenní program:

– Aero blešák vol. 4

– Cestou pro radost aneb káva za dobrý skutek

– stánek centra Ulita

– rostlinný pop-up Řekni, kde ty kytky jsou

– Mercy bistro&café feat. Kytky k sežrání

– Kafe na schodech

– Aeroškolní dílny (od 13:00)

KC VOZOVNA
ZA ŽIŽKOVSKOU VOZOVNOU 18

14:00–18:00

Přijďte k  nám do Vozovny, bude otevřená celé 

odpoledne a čekají vás kreativní dílny, společenské hry 

i  hudební vystoupení místní kapely. Na programu se 

podílejí místní obyvatelé, živnostníci i pobočka Městské 

knihovny v Praze. Bude se toho dít mnoho, venku i uvnitř. 

Festivalový program připravuje i naše sesterské Atrium 

na Žižkově. 

14:00–17:00  literární dílna na pomezí LARPu

15:00–18:00  Hanna Sommerová: O lese

15:00–18:00  Eliška Vrbová: Všichni moji spolubydlící

17:00–18:00  Šašaman kvintet

Celodenní program od 14:00:

– deskohraní

– workshop květinové vazby

– kavárna Vozovna

– knihovna

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 3

POD JAROVEM
U KŘÍŽENÍ S PLAVÍNOVOU

15:00–19:00

První ročník Zažít město jinak u  nás Pod Jarovem. 

V  rámci komunitní skupiny Život na Žižkově bychom 

vás, všechny naše sousedy, zveme na příjemné sobotní  

odpoledne s trochou muziky, trochou jídla a samozřejmě 

i  trochou toho točeného piva. Přizvali jsme totiž naší 

oblíbenou restauraci Stará promiň, která nám poskytne 

veškeré zázemí a  zároveň se postará, aby pivo bylo 

správně orosené.

Chybět nebudou ani místní produkty a  sousedské 

poklábosení a aby nám slehlo ze všech těch dobrot, tak 

i troška toho pohybu. Zabavíme jak rodiče, tak děti.

Věříme, že společně pak zaplníme celou „šňůru 

předsevzetí a  přání“ a  pomůžeme tak té naší pěkné 

lokalitě k ještě větší kráse a hlavně pohodě.

Těšíme se na všechny!

16:00–17:00  koncert kapely I Love You Honey Bunny

16:30  taneční workshop s Veridianou Lunou

Celodenní program od 15:00:

– Stará promiň. Musím zahnat hlad a žízeň!

– RepubliCafé

– kreslení křídou aneb Umělec v každém z nás

– šňůra předsevzetí a přání

– soutěže pro děti s ledovými výhrami

– Lady Praga Pin-up od 15:15

ŘEHOŘOVA
PŘED PROSTOREM39

13:00–21:00

14:00–14:45  choreo performance + taneční jam

14:00–16:00  workshop Obrazy ze samolepek // 

Stickers art

14:00–17:00  veganská restaurace Vegetka

14:00–19:00  bis.tro

14:00–19:00  lidová kuchyně na Salé

14:00–19:00  Zašívárna + workshop šití 

potravinových sáčků ze záclon

15:00–15:30  DJ Ctibor Příbor (ska, reggae)

16:00–17:00  Marley Wildthing

16:00–18:00  malování na obličej

17:00–19:00  vernisáž TRI/P

17:30–18:30  Bambrtrio

19:00–19:30  workshop I v chaosu můžeme plynout

19:00–20:00  Moonshye

20:00–21:30  DJ Arnø // Eintopf kollektiv

Celodenní program od 13:00–21:00:

– chodník jako plátno

– dětský koutek

– prostor39 bar
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 3

VINOHRADSKÁ / JIŘÍHO 
Z PODĚBRAD

Kolektiv místních podniků vás zve již podruhé na 

program připravený k  oživení stinné strany náměstí 

Jiřího z  Poděbrad ve Vinohradské ulici! K  dobré 

atmosféře přispěje mimo dobré hudby, jídla a  pití 

i  možnost si vybrat něco hezkého na sebe nebo 

obohatit ducha kvalitní literaturou. Zváni jsou všichni od 

nejmenších po nejstarší, těšíme se na vás. Akce je baby, 

animal a positive people friendly.

– posezení na ulici, hudba a DJs 

– jídlo a pití z Kro Kitchen a Beer Geek

– night shopping a další akce v Pour Pour

– autorské oblečení a merch od Hedush, 

NeverEnough, Kro a dalších

– pop-up Kro Coffee & Bakery

– stánek o malé sochařině Myslbek Today

– prodejní/výměnný bazar oblečení a dalších cetek 

(před NeverEnough)

POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ
FIBICHOVA, PODÉL MAHLEROV ÝCH SADŮ

Sousedská akce je organizovaná skupinou nadšených 

Žižkováků, kteří si kladou za cíl oživit veřejný prostor 

v  okolí Mahlerových sadů a  vytvořit kulturně-

gastronomický program, ze kterého si každý vybere.

Harmonogram této záříjové soboty bude sestávat 

z  performativních vystoupení všeho druhu, aktivit pro 

rodiny s  dětmi, stánků s  občerstvením od lokálních 

podniků a  nezávislých výrobců, guerillové bojovky po 

okolních hospodách a galeriích a mnohého dalšího.

Díky různorodému programu chceme vytvořit 

atmosféru pospolitosti navzdory rozdílům a  během 

jednoho dne spolu porozjímat nad krásou zdejšího 

sousedství.

V této lokalitě najdete stánek AutoMatu.

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 3

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 3

VLKOVA

9:00–23:45

Těšit se můžete na sousedský brunch, bazárek 

s oblečením, kytaristy v ulici a spoustu zajímavých DJs. 

Rádi bychom touto formou nabídli našim sousedům 

možnost podívat se do jednotlivých prostorů a podnítit 

jejich další setkávání.

Pracovna & Laskafe (Vlkova 36)

10:00–16:00  sousedský bazárek s oblečením

10:00–16:00  workshop ťupání s chráněnou dílnou 

Lemniskáta

10:00–23:00  DJ nimand

11:00–16:00  peruánské speciality

17:30  Forman vs Forman

19:00  Jazz Manouche

Zastav se espresso bar (Vlkova 19)

09:00–15:00  sousedský brunch

10:00–22:00  Grill by Fuego

18:00–23:45  barman Tomáš Nyari

Buddy Barbershop (Vlkova 9)

10:00–18:00  ukázky střihu a holení

Barber Street (Vlkova 41)

10:00–20:00  holení s horkým ručníkem pro rezidenty 

zdarma

Up Bar (Vlkova 29)

14:00  Burgers & DJs

Chartreuse bar (Vlkova 41)

19:00–23:45  DJs
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 4

ADAMOVSKÁ

Lokalita v  krásném prostředí Michle, kde rodákům 

i  novým rodinám prezentujeme aktivity místních 

sdružení, institucí a  podniků. Aktivity jsou zaměřené na 

rodiny s dětmi.

Více informací o  programu na stránkách 

www.zazitmestojinak.cz

JÍLOVSKÁ

11:30–12:00  O princezně Čárypíše 

(Tradiční loutkové divadlo Zvoneček)

13:00–13:45  Kašpárkovy čertoviny 

(Tradiční loutkové divadlo Zvoneček)

14:00–14:30  Opeřená pohádka (divadlo Kubrt)

15:00–15:45  Chceš mě – chci tě! (Branické vši)

16:30–17:00  Malá mořská víla (Ilegumova divadelní 

společnost)

17:00–19:00  kapela Šatnáři

KRČ, AŽ 24. 9.

14:30–16:00  hudební produkce Medvěd huláká na 

lesy 1

15:00–18:00  orientační mini běh pro děti

15:00–18:00  Hopáci z Braníka

16:00–16:30  kapela Ajeto!

16:30–17:30  hudební produkce Medvěd huláká na 

lesy 2

18:00  Jan Nic s kytarou

Celodenní program od 14:30:

– Bulli s pivem na cestě

– Face Latte Art

– vinotéka Slovácký sklípek

– MyFoodPlace

– Optik a optické klamy

– Leona Bumbová – photography

– šperky Tess

Celodenní program od 15:00:

– marmelády, sirupy i karamel

– perníčky Jana Anna Hana

– historické fotografie Sídliště Krč a okolí

– Fitnessaction.cz

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 4

MEČISLAVOVA
VNITROBLOK MEČISLAVOVA A SPODNÍ ČÁST 

ULICE MEČISLAVOVA V NUSLÍCH

12:00–16:00  bleší trh Nuselské blešky

13:00–20:00  celodenní herna pro děti a odpočívárna 

pro rodiče

13:00–20:00  DJ Tim Otis

15:00–16:00  trio Marie Perné (bluesrock)

18:00  Ira Mimosa (křehké šansony)

19:00  Richard Holický (workshop bubnování) 

Celodenní program od 13:00:

– workshop skákání přes švihadla s Jump it

– Městská knihovna v Praze – pobočka Jezerka

– architektura Nuslí – komentovaná procházka 

s historikem umění Petrem Šámalem

– HZA Bažant – prodejní výstava

– Vyšehradskej jezdec – sochy ve Folimance

– Sedmikvět - program pro děti

– Bezobalový koloniál Jelen, Nusle more

– Maso v bullce,  Mozzarellart,  Náš chléb, Hangár

– sousedský stůl, Zašívárna espresso bar

NOVÁ CESTA

13:00–20:00

Každoroční slavnost pro celou rodinu. Více informací 

o programu na stránkách www.zazitmestojinak.cz

NA NIVÁCH
NÁMĚSTÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ULICE  

12:30–22:00

Těšit se můžete na společný piknikový stůl, soutěže, 

workshopy, galerii pod širým nebem, blešák, výtvarnou 

dílnu a dokonce i něco k poslechu. O něco dobrého na 

zub také nebude nouze.

14:30–15:30  jóga pod širým nebem

14:30–15:30  taneční workshop Shuffle dance

15:30–16:30  koncert KrisKros a cappella

16:30–18:00  závody pro všechny věkové kategorie

18:00–22:00  Royal Duck Studio Live session

PARK V ZÁPOLÍ

14:00–18:00

Každoroční sousedská slavnost pro celou rodinu. Letos 

v menším a stále komunitním duchu. Těšíme se na vás!

Celodenní program:

– výstava fotografií

– grilování a další dobré jídlo a pití

– program pro děti
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 4 A 5

PLAYSTREET IDEÁL, 26. 9.
ULICE U DRUŽSTVA IDEÁL

13:00–20:00

Chceme navázat na tradici Playstreet v  Londýně, 

New Yorku a  Berlíně. Ulici vrátit zpět dětem a  hrám. 

Kromě klasických her jako skákání přes gumu, malování 

panáka, závodění na odrážedlech a  jiných „dopravních 

prostředcích“ vás bude čekat i  organizovaný program. 

Pro nejmenší děti připraví program nová pobočka 

rodinné školky Sedmikvět. Horolezecký kroužek DDM 

Prahy 4 chystá workshop „stromolezení“ a  chození 

po laně. Knihovna Jezerka uspořádá scénické čtení 

a  výtvarný workshop. V  zeleném pásu mezi stromy 

bude na děti čekat dočasné hřiště – přenosná dřevěná 

prolézačka, pískoviště a  dřevěné venkovní stavebnice. 

Děti si budou organizovat vlastní kavárničku a  bazar 

hraček, které si mohou sami přinést a  vyměňovat. 

Dospělé čekají zajímavé přednášky o  aktuálních 

směrech v  navrhování dětských hřišť a  městského 

prostoru. Pro dospělé i  děti je připraven workshop 

Laťování – výroba dřevěného zahradního nábytku 

svépomocí. Lehátka a  stůl s  lavicemi pak plánujeme 

umístit do parku Jezerka.

BARRANDOV
PŘED ZŠ V REMÍZKU A POBOČKOU MĚSTSKÉ 

KNIHOVNY

13:00–19:00

Zažít Barrandov jinak se připojí také k akci Ukliďme svět.

13:30    Divadlo Torzo: Převrat v pekle 

(atrium školy)

14:00    Musica Per La Goia – renesanční 

a raně barokní hudba

14:00    Dramaťák škol Chapliňák a Slivenec: 

Černá kedlubna (u vstupu do školy)

14:30    Papírová pimprlata

15:00    Zákaz troubení – saxofonový kvartet

15:00    Zahra Dancegroup – vystoupení 

a workshop

15:30    Moták – folklorní taneční soubor

15:30    Papírová pimprlata – divadlo pro děti 

(u vstupu do školy)

15:45    Miriam Kombercová – piano

16:00    FitAtelier: Contemporary dance, street 

dance, akrojóga a workshop akrojógy 

(u vstupu do školy)

16:00    ukázka výcviku hravých psů (na trávě 

pod Pegasem)

16:10    Moták – folklorní taneční soubor

16:30    Škugy  – písničkář

16:55    OMEZENÍ  – punk-folková kapela

17:00    ukázka výcviku (utahaných) psů (na 

trávě pod Pegasem)
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17:35    kapela Krásy

18:15    slavnostní rozloučení

18:20    Berundukův klubík – jazzíkrocková 

kapela

18:50    konec a pozvánka na film

19:00    Mazaný Filip – promítání filmu 

v divadelním sále školy

Dílny od 13:00:

korálková dílna U Rejčky, kovotepecká dílna, líčení s 

Fit ateliérem, výroba placek, truhlářská dílna (nejen) 

pro děti, holčičí stánek – tvoření pro děti, výtvarná 

dílna KRC Barrandov, dílna dětské skupiny Kulíšek, 

indiánská dílna – Dětská skupina Delfínek, podzimní 

tvoření se SmART ateliérem Barrandov, postav si svůj 

landrover 4×4.

Celodenní program od 13:00:

– drobnosti z Azylového domu Gloria

– slacklajna

– pleteme šálu pro Pegase

– knihobudka

– kolotoč šátků a náušnic

– SWAP oblečení

– sbor církve bratrské v Praze 5 s Legoprojektem

– zahrajte si dámu v knihovně

– Spolek rodičů Chapliňák – pukec a další kratochvíle

– Spolek za lepší Barrandov

– florbal AC Sparta Praha

– otevřená knihovna – průkazky s sebou!

– streetfood z Jezu Dobré naděje

– Bručoun café

– zelenina z Prokopské zahrady

HÁJOVNA NA CIBULKÁCH
U LESÍK A 5A

11:00–19:00

V  tento den se budeme u  Hájovny věnovat plánům, 

návrhům a  vizím, které se týkají naší čtvrti. Chcete se 

seznámit s  hájovnovým návrhem parkourového hřiště 

pro letošní Participativní rozpočet Prahy 5? Jak se 

mění veřejný prostor kolem nás? Jak vznikají projekty, 

které změny řeší? Jak je to s  projekty z  cibuleckého 

kopce, které uspěly v  Participativním rozpočtu Prahy 5 

v roce 2019? Bažíte po seznámení s autory návrhů jejich 

řešení? Kam se realizace za rok od hlasování posunula? 

Jaké jsou plány s parkem Kavalírka, jehož pozemky MČ 

Praha 5 nedávno odkoupila? Jestli ano, tak přijďte zažít 

Hájovnu tentokráte trochu jinak.

Také budeme pít kávu, pivo z  Vinohradského 

pivovaru, nealko, jíst dobroty, hrát ping-pong, vrhat šipky, 

hrát pétanque, kuličky, skákat gumu a malovat křídama. 

12:30–12:50  exhibice vystoupení Parkour Ládví

13:00–14:30  workshop parkouru pro začátečníky 

a mírně pokročilé, věk do 7–9 let  

a 10–13 let, nutné přihlášení na 

workshop předem  

Celodenní program:

– prezentace projektu parku Kavalírka

– beseda nad participativními projekty
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HLUBOČEPY

13:00  zahájení a příjem vzorků do soutěže 

Pocta řepě

14:00–14:45  Divadlo Vocaď pocaď

15:00  vodní hrátky na Dalejském potoce

15:15  taneční představení Rosas Danst Rosas

16:30  divadlo Čukča: Sametové nutrie

17:30  vyhlášení výsledků soutěže Pocta řepě

18:00  kapela Tucky

19:30  Kapela Koza na útesu

Celodenní program od 13:15:

– pravěká dílna

– Staňkův rukodělný pivovárek

– střelnice Růže a bonbóny

– Klářina výtvarná dílna

– truhlářská a kovářská dílna

KARLŠTEJNSKÁ
U JINONICKÉHO RYBNÍK A

14:00–20:00

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, kdyby se 

z frekventované křižovatky ulic Karlštejnská a Butovická 

stala pěší zóna a vy jste si mohli sednout na lavičku, 

pohovořit s přáteli a sousedy, pohrát si s dětmi, zkusit 

štěstí ve hře a k tomu si dát dobré občerstvení?

Spodní část Karlštejnské mezi Butovickou 

a  V  Roháčích se na jeden den promění v pěší zónu. 

Čekat na vás bude zábava, příjemné posezení 

a  hudba. Pokud na vás přijde hlad nebo žízeň, místní 

hospůdka a  vinotéka budou nabízet malé občerstvení 

a alkoholické a nealkoholické nápoje. V improvizovaném 

stánku si budete moci koupit dárkové zboží a pro 

hledače pokladů připravujeme blešák. 

Celodenní program:

– výstava fotografií starých Jinonic 

– ping-pong, šipky, minigolf, fotbálek, pétanque 

– dětský koutek 

– dáma, šachy

– petice za zklidnění dopravy v Jinonicích – Nadechni 

se pro město
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NA SKALCE 15
KONTAKTNÍ CENTRUM SANANIM

13:00–18:00

Přijďte se podívat, jak funguje naše Káčko - největší 

nízkoprahové centrum pro uživatele návykových látek 

v republice. Naši pracovníci vás provedou a seznámí vás 

s  chodem centra, škálou poskytovaných služeb, jeho 

historií a vývojem organizace Sananim po současnost. 

Jak funguje a  jaké služby poskytuje sanitka našich 

terénních programů, vám přiblíží pracovníci Sananimu 

přímo u speciálního vozu, parkujícího u centra.

Můžete pobýt, posedět, popovídat si, svlažit se, 

zakousnout připravené občerstvení a  zažít svoje město 

trochu jinak. V  okolí kontaktního centra budou celý den 

probíhat další společensko-kulturní akce pro veřejnost.

U NIKOLAJKY

10:00–21:00

Těšte se na dobré jídlo, pití, kávu, zmrzlinu a  sladké 

od Trika a  jeho přátel. Ve starém Citröen foodtrucku 

od Honzy Píseckého budou vařit špičkoví šéfkuchaři 

Vojtěch Kalášek a  Pavel Buchwaldek. Společně se 

studiem Najbrt představíme nový ročník domácích 

výrobků Nicolajka. Těšte se na cidery, víno, hořčice 

a vlastní med od našich včel za zimním stadionem a také 

na nová trika a  merch. Martina a  Filip přijedou s  vlastní 

střelnicí Cowboys shooting gallery a  budete si moci 

vystřelit vzduchovkou růže z  papíru. Pozvání přijali naši 

kamarádi Tamarind Tree, kteří pro vás navaří asijské 

speciality. Budete moci ochutnat špičková německá 

a  rakouská vína od Dekantujeme. Jako každý rok se 

představí taneční studio Andrea se svým vystoupením 

a  budete si moci vyzkoušet základy stepu. V  plánu je 

i  bubenický workshop Honzy Vorlíčka ve dvoře. Účast 

přislíbila také legendární vinárna U Stárků. Naši sousedé 

z  Běloruska, Ukrajiny a  Ruska budou mít společný 

koutek se samovarem, borščem, šašliky atd. Podíváte 

se i  do Země perníčků a  vyzkoušíte si jejich zdobení. 

Jsme moc rádi, že se k  nám letos připojila Romana 

Bartůňková a  studenti z  gymnázia Na Zatlance, kteří 

pracují na vlastním programu a  pomůžou s  organizací. 

Těšit se můžete na výměnný bazar oblečení, knih 

a starých věcí, které se mohou někomu hodit, ekologická 

témata a program pro děti. Se základní školou Santoška 

zažijete školu jinak, bude se vyrábět a  dělat pokusy. 

Děti i  rodiče hravě procvičí angličtinu. Nahlédnete 

do otevřeného ateliéru Báry z  Nikolajky a  můžete se 

zúčastnit workshopu tiskařského pro děti a krasopísma 

pro dospělé. Ochutnáte a  nakoupíte povidla a  koblihy 

ze Sadů Točník. Jako vždy si budete moci pustit své 

vinylové desky na našem gramofonu a  možná bude 

letos i pár lo-fi koncertů a DJs. Stay tuned! 

10:00–17:00  zdobení v Zemi perníčků

10:00–12:00  workshop Báry z Nikolajky pro 

nejmenší

14:00–16:00  workskhop krasopísma Báry 

z Nikolajky pro dospělé
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U OKROUHLÍKU

12:00–22:00

Hřebenka je klidný kout města na dohled od centra, ale 

s luxusem toho, že znáte své sousedy. Město a naši ulici 

zažijeme jinak už po páté. Nejsme žádné sdružení, jen 

sousedé, kteří chtějí oživit své okolí.

Nežádáme o  granty, nemáme sponzory, co si 

neuděláme sami, to nemáme. Nechceme organizovat 

akci pro lidi, chceme ji dělat s  lidmi. Proto vítáme každý 

nápad, vlastní aktivitu či pomoc s přípravou. Zapojíte se 

ale i  „jenom“ tím, že přijdete a  pomůžete nám vytvořit 

pohodovou atmosféru. A  když si k  tomu dáte naši 

polévku, palačinku na přání nebo skvělý burger od 

Andyho, budete naším sponzorem i vy.

16:15–17:30  společné focení

20:00–21:30  letní pouliční kino

Celodenní program od 12:00:

– občerstvení z garáže – jídlo, pivo, limo, nealko…

VRCHLICKÉHO
ZELENÝ PLÁCEK NA ROHU VRCHLICKÉHO 

A POD RADNICÍ

10:00–18:00

Po sousedsku i  mezinárodně přiložíme aktivně ruku 

k  dílu a  upravíme, dočistíme špinavé zákoutí zeleného 

plácku na rohu Vrchlického a  Pod Radnicí na Praze 

5. Zelený plácek mezi Klamovkou a  U  Zvonu, kousek 

od mateřské školky, školy osvěžíme multikulturním 

nádechem.

S  domácím spolkem INDOnesianGate můžete 

rozhýbat svá těla a mysl za rytmů bambusového nástroje 

angklung během interaktivních představení. Můžete 

vyzkoušet indonéské bojové umění Pencak Silat, které 

je jako obranná forma zařazena do základní obranné 

techniky záchranného systému ČR. V  kulinářském 

koutku procestujete indonéské ostrovy a Mexiko. Čekají 

vás i doprovodné workshopy.

14:00–14:15  angklung (hra na bambusový nástroj)

14:30–15:00  angklung (hudební workshop na 

nástroj zapsaný v UNESCO)

15:00–16:00  Pencak Silat CZ (obranné umění)

16:00–16:15  harmonie dechu pro město

16:30–16:45  Poco-poco (ostrovní společenský tanec)

Celodenní program:

od 10:00 blešák antik s příběhem

od 10:00 zahrádkářský swap

od 10:30 nabatikuj a vyrob si svoji roušku

od 10:45 kulinářský chodník jihovýchodní Asie

VÝBĚR Z PROGRAMU 
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BŘEVNOV
PLIVÁTKO – MEZI ULICEMI NAD ZÁVĚRKOU 

A ZA STRAHOVEM

13:00–19:15

Zažít Břevnov jinak se odehraje v  duchu sousedské 

svépomoci. Volíme proto místo, které povstalo 

ze zapomnění díky aktivitě místních a  dočkalo se 

revitalizace v  rámci Nápadu pro Šestku. Sejdeme 

se v  klidném prostředí okolí Plivátka – krásného 

zeleného prostranství mezi ulicemi Nad Závěrkou 

a Za Strahovem. Moderuje: Justin Svoboda.

 

13:00  výsadba stromu na Plivátku

13:30–14:30  poznávání rostlin Královky a Plivátka 

14:00  výsadba bylinek na Plivátku

14:00–15:30  dílna Dana Fleka – práce se dřevem

14:30  ukázka akrobacie a workshop 

Cirqueon

15:00–17:00  výtvarná dílna Studio Paleta

15:10  Petr Bachtjan a Markéta Zdeňková – 

kytarový koncert

16:00  Hnízdivadlo a Dekagram

13:00 – 19:00  let v koši (zábava pro děti) 

17:00  tradiční fotka Břevnovanů

17:30  umění japonského meče

18:00  výsadba 2. stromu na Plivátku

18:15  Paumanok – kytarový koncert

18:45   storytelling Justin Svoboda

 

 Celodenní program od 13:00:

– Palačinky od maminky

– pivo Břevnovský klášter 

– sladké a slané občerstvení

– knižní bazar

– Červený kříž /první pomoc

– bazárek Nesedím, sousedím

– bylinkový břevnovský čaj

– rostlinný swap a bazar dětských hraček 

– Cesta domů

– Tak do tohohle už se nevejdu / bazárek

– Dvorkohraní

Dílny na místě:

– Studio Paleta

– práce se dřevem – Dan Flek

– Ateliér Kaštan

CAFÉ ŠESŤÁK
VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

Přijďte si odpočinout od hluku Dejvické ulice a Vítězného 

náměstí. Těšit se můžete na akustické koncerty, piáno, 

šachy a samozřejmě na naši kavárnu.
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CUKROVARNICKÁ
PŘED FYZIK ÁLNÍM ÚSTAVEM

11:00–21:00

Zažijte Ořechovku jinak! Pouliční slavnost pro vás již 

podruhé připravují Střešovický Oříšek, Fyzikální ústav 

a hlavně sousedé z Ořechovky.

Občerstvení po celý den.

11:00–12:00  prohlídka Fyzikálního ústavu

12:00  vědecká show

13:00–14:00  jóga

14:00  výtvarné dílny

14:00  vědecká show

14:00–17:00  dílna u veverky

17:00–18:00  jóga

18:00–20:00  živá hudba

20:00  videomapping

Celodenní program od 11:00:

– výměna knih

– výstava Ořechovka v obrazech

– fyzikální dílna a molekula

– hry

– výstava obrazů

Celodenní program od 12:00:

– pouliční kavárny

SÍDLIŠTĚ NA DĚDINĚ
KŘIŽOVATK A/ALEJK A

14:00–22:00

Základem události bude opět sousedský jarmark, ale 

letos program ještě doplníme o  divadelní představení 

pro děti a  hudební koncert pro dospělé. Nově 

představíme i další akce – jak pro děti (lukostřelba, turnaj 

na kuličkovém hřišti), tak pro všechny věkové skupiny 

(workshop o včelách a včelařství pod vedením Martina 

Semeráda ze ZŠ Dědina). 

14:00–18:00  ukázky boje zblízka Krav Maga 

a KAPAP

14:00–18:00  smažený hmyz od Michala Greguše

14:00–18:00  lukostřelba s Michalem Gregušem

14:00–18:00  kuličkohraní na blobu

14:00–18:00  malování na obličej 

(dcerka Lucie Dufkové)

14:00–19:00  zákusky (Ondra Lorenc)

14:00–19:00  workshop o včelách a včelaření ve 

městě s Martinem Semerádem

14:00–20:00  marmelády od Mlsné skleničky

15:00–18:00  speciality z grilu od Tomáše Mandlíka

15:00–16:00  pohádka pro děti (Studio dell´arte)

17:00–20:00  koncert skupin Vtlakukola 

a Fernetový opar

Celodenní program od 14:00:

– víno, prosecco a další nápoje od eniWine

– občerstvení od Ivana Ondráše
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– svět nevidomých – prodej výrobků z chráněných dílen

– bylinné mastičky od Mirky Chrpové

– hadrárna s Věrkou

– knižní bazar, provozuje Kristýna s Eliškou

– copánky s kanekalonem i bez,

plete Barbora Tomanová

– prodejní výstava kamenů (Lenka Škurková)

– korálkové výrobky od holek Giedraitis

VOKOVICE - ULICE K LÁNU
NÁMĚSTÍČKO NAD KLADENSKOU

10:00–19:00

10:00–10:45  zdravotní cvičení (nejen) pro seniory

10:00–12:00  Kdo tě to zmaloval? 

(malování na obličej)

10:00–12:00  výtvarná dílna s Alenou

10:45–11:45  Cesta kolem Lánu – komentovaná 

procházka naší čtvrtí

12:00–12:30  Divadlo Na plný necky! – O zlaté rybce

13:00–14:00  výroba flipbooků

14:00–15:30  Kdo tě to zmaloval? 

(malování na obličej)

14:30–15:00  taneční skupina MZ Dance Team

15:00–15:30  jóga

16:00–17:00  Cesta kolem Lánu – komentovaná 

procházka naší čtvrtí

18:00–18:45  Pěvecké sdružení pražských učitelek 

s dirigentem Ivanem Zelenkou

Celodenní program od 10:00:

– sportovní aktivity pro děti

– šifrovací hra

– pétanque

– dětský koutek

– aikido pro každého

– občerstvení
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VOKOVICE - V STŘEDU
NÁMĚSTÍČKO U RESTAURACE K AŠTAN

14:00–19:00

Přijďte se potkat s kamarády a  sousedy a  užít si 

vokovické náměstíčko a ulici V Středu vedle restaurace 

Kaštan bez aut a dopravy. 

Předběžný program:

14:00–16:00 bleší trh a sousedský výměnný bazar

15:00–16:00  výtvarná dílna

16:00–17:00  bojovka pro děti

17:00  divadlo

18:00  živá hudba, DJ

18:00–19:00  taneční lekce – první kroky salsy

Celodenní program od 14:00:

– výstava Vokovické příběhy a historie Vokovic

– prezentace spolku Zachraňme zámek Veleslavín

– občerstvení – pivo, limo, káva, domácí kuchyně

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 6

BZUKOT
DEJVICK Á KLUBOVNA

10:30–19:30

Na mezigeneračním klima festivalu Bzukot na vás 

čekají moderované diskuze, aktivizační a kreativní dílny 

s hudbou, malováním a čtením, divadlo, promítání filmů, 

mini swap oblečení a  hraček, občerstvení a  recyklační 

dílna. Představí se iniciativy a  organizace aktivní 

v místním klimatickém hnutí. 

10:30–11:30  pohádka Lední medvídku, vrať se domů!

10:30–11:30  diskuze Děti a klima

12:00–13:30  Děkujeme za déšť 

(film z festivalu Země na talíři)

12:30–13:30  kvíz Hra o klima 

14:00–15:00  diskuze Mezigenerační spolupráce při 

ochraně klimatu

15:30–16:30  Jak spolu stromy mluví a řeči o lese… 

(malování s vyprávěním 

od Michaely Bartoňové)

16:30–17:30  diskuze Rozšiřování místního 

klimatického hnutí

17:30–19:30  ukázka tréninku na nenásilnou přímou 

akci (NVDA) od Extinction Rebellion

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7

ALFRED VE DVOŘE
FRANTIŠK A KŘÍŽK A 36

12:00–19:00 

ALFRED GAME ZONE

Koná se v malém i velkém sále divadla Alfred ve dvoře.

Sběratelé a  znalci historických elektronických 

her z  kolektivu Handa Gote research & development 

otevírají svá skladiště a  prezentují osmibitové skvosty 

ze své sbírky. Na jeden den se Alfred ve dvoře promění 

na hernu zaměřenou na osmibitové počítače a  herní 

konzole s rokem výroby maximálně 1983.

K použití budou přístroje ZX Spectrum, Commodore 

64, Atari ST a  konzole Atari 2600, Atari 7800 

a  samozřejmě legendární Pong v  mnoha variantách 

a provedeních.

Občerstvení zajištěno. Odborně vyškolený personál 

na místě.

Připravili: Profesor Dörner, inženýr Hybler, magistr 

Federselius a kandidát elektronických věd Svatoš.

LETOHRADSKÁ

12:00–21:00

S  lektory z  Kreativního centra Vzletná si vyrobíte 

leporelo, vytvoříte akvarelový plakát nebo potisknete 

textil autorským tiskem. Jógové studio Pohled 

pracoviště vás zasvětí do techniky správného dýchání. 

Zverimex Art vám umožní vyzkoušet různé grafické 

techniky tisku, a  to i  na textil – stačí donést kus ze 

svého šatníku. Pod vedením SegraSegra si vyrobíte 

drobné doplňky z cyklistických duší. Wine & oyster bar 

Brut. nabídne selekci svých vín a  bublinek a  naučí vás 

otevírat ústřice. O občerstvení se postarají neortodoxní 

japonský fastfood Onigirazu a  Salt’n’Pepa Kitchen se 

svými legendárními burgery a slovenskými haluškami.

12:00–16:00  výroba leporela s použitím tradičních 

grafických technik (Vzletná)

13:00–14:00  patanjali jóga (Pohled pracoviště)

16:00–18:00  krasopsaní – vytvoř si svoji vlastní 

pohlednici (Vzletná)

17:00–19:00  sítotisková dílna s Juliánou Chomovou 

(Vzletná)

18:30–19:30 z dýchání pránajáma (Pohled pracoviště)

Celodenní program od 12:00:

– výroba doplňků s SegraSegra

– Otevři si ústřici s Brut. – wines & oysters

– tiskové techniky se ZverimexArt
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7

PARK TUSAROVA

V  letošním roce máme před sebou další skvělé 

sousedské setkání. Kdo má zbytečně plnou 

skříň, doneste do parku přebytky a  můžete je díky 

sousedskému bazárku jen tak věnovat nebo si oblečení 

vyměnit.  Co si neodneseme domů, obdrží další 

potřební. Užijeme si tři hudební vystoupení, hry pro 

děti i  dospělé a  trochu pohybu (třeba při oblíbeném 

marathonu s jablkem neboli holešovickém jabkothonu). 

Budeme svědky ukázek boxu pro začátečníky - do 

boxování s  Ondřejem se může zapojit každý. Na hřišti 

v parku si můžete zahrát pétanque. Určitě nezapomeňte 

na podvečerní kvíz – bude hodně zajímavý. Ale máme 

ještě pár dalších překvapení. A  kdo chce, doneste 

sousedská jídla…

SMYČKA ŠPEJCHAR (KOLONKA)
ZASTÁVK A TRAMVAJE ŠPEJCHAR, K AM NENÍ 

VEDENA ŽÁDNÁ PRAVIDELNÁ LINK A

10:00–22:00

Milí sousedé,

přijďte se nadechnout pohodové atmosféry na smyčku 

Špejchar, odkud to máte jen pár kroků do letenského 

parku

– 10:00, 12:30 a 14:15 ke Kolonce dorazí nejstarší 

pražská tramvaj z roku 1900

– 13:00–14:00 přednáška s projekcí historika pražské 

MHD Mgr. Pavla Fojtíka

– 19:00–22:00 koncert jazzového uskupení 

Runddorfer International Jazz Camp

Celodenní program od 10:00:

– výstava fotografií Kolonky, okolí a historických tramvají

– tematický obrázkový kvíz v okolí

– domácí dobroty a občerstvení a točené pivo

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7

STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
PŘED KOSTELEM SV. ANTONÍNA

13:00–17:30

Již tradičně je prostřednictvím organizací z  našeho 

okolí program zaměřený na osudy lidí, kteří zůstávají na 

okraji veřejného zájmu: seniorů, umírajících, chudých, 

osob s  psychickými problémy, lidí bez střechy nad 

hlavou. Seznámit s bude možné s  aktivitami Komunity 

Sant´Egidio, s  farností sv. Antonína, Fokusem Praha, 

Přístavem 7, Oblastním spolkem Českého červeného 

kříže Praha 7, Poradnou Vigvam, Spolkem Ignisio z. s., 

Rodinným centrem Letná, Katolickou mateřskou školou 

sv. Klimenta a dalšími organizacemi.

V průběhu celého odpoledne bude možné vystoupat 

na svatoantonínské věže, rozhlédnout se po okolí 

a  vyslechnout výklad průvodců. Program pro děti 

a občerstvení bude zajištěno.

14:00–15:00  divadlo Radar: Pohádky do kapsy

15:00–16:00  koncert folkové kapely Vrak

16:30–17:30  hudební vystoupení Lelia / Molydury

Celodenní program od 13:00:

– materiální sbírka na podporu klientů Fokusu Praha

– dětské pečení s Antonínovým pekařstvím

– Zažít včely jinak – nadchni se pro včelaření ve městě

– workshop pletení aneb Zapleťte se s námi!

– Charitativní prodej šperků na podporu žen bez domova

– dobročinný bazar dětského oblečení

– sousedský piknik

ŠTERNBERKOVA 19

od 11:00

Na konci května jsme pro vás otevřeli nové bistro Teplá 

kačka bistro & shop. Rádi bychom se vám touto slavností 

nejen představili v  civilnějším pojetí, ale i  oslavili naše 

působení dole na Sedmičce. V 11:00 otevřeme a můžete 

ochutnat naší pekingskou kachnu, křupavý bůček, 

dim sum, ramen a další pochoutky.

Program uvnitř i venku na ulici:

13:00  kurz výroby knedlíčků dim sum, aj.  

15:00  art battle – umění zdarma

16:00  kurz výroby knedlíčků dim sum, aj.

19:30  (až se setmí) koncert Zagami Jericho 

s projekcí 

Během dne na vás čeká několik možných překvapení, 

tattoo od našeho barmana, Art Battle umělců z  Free 

Art Friday. K  pití řemeslný Zámecký pivovar Frýdlant 

– Albrecht, víno od českých a  evropských naturalistů, 

signature koktejly a domácí limči. 



4342

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7

TROJA
U LÁVKY ANEB POD „KONEČNĚLÁVKOU“

od 11:00

Setkání všech, kdo mají zájem se seznámit, pobavit 

a ochutnat domácí speciality. Užijme si společně 

Povltavskou u parkoviště zoo, v jiných dnech plnou 

parkujících aut. Pro děti bude připravený program 

od Ekoškolky Rozárka a MŠ Nad Kazankou, ale také 

výroba masek nebo malování. Občerstvit se můžete 

bulharskými specialitami z grilu, olivami, domácími 

dobrotami, specialitami z rukou dětí a zapít to místním 

vínem.

Každý se může zapojit, pomoci s čímkoliv, něco 

přinést, ukázat, vyrobit, zahrát.

12:00  živá hudba

15:00  pohádka pro děti

15:00  nádech pro Troju

16:00  živá hudba

16:00–22:00  oheň na ulici

19:30  dokument Povodně 2002 v Troji

20:30  promítání filmu

Celodenní program od 11:00:

– autorská čtení – art stánek

– masáže a poradenství

– orientační běh, stolní tenis, badminton

U AKADEMIE

od 14:00

Společně s vámi vytvoříme pravou sousedskou pohodu 

a  atmosféru ulice.I  tento rok se můžete těšit na hudbu, 

workshopy, stánky s pochutinami i sousedský stůl. 

14:30  smíšený sbor Molydury

15:00  kapela Lelia

17:00  rockband Inženýr Vladimír

19:00  kapela Lime Dezert

20:00  kapela Opus Otis

Celodenní program od 14:00:

– Reformát /knihařská dílna/

– The Farm

– galerie Artrafika

– Slimáčci

– Bistro mňam

– stánek AutoMatu

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7

VELETRŽNÍ PALÁC

Letošní ročník věnujeme výstavě sochaře, inspirátora 

a pedagoga Kurta Gebauera. Sousto z výstavy můžete 

ochutnat i nyní. Zajděte se před Veletržní palác podívat 

na monumentální Housenku raného kapitalismu nebo 

na Trubkouny, kteří osídlili předpolí paláce. Plánujeme 

workshop pro širokou veřejnost, který bude expandovat 

z Korza do veřejných prostor, site-specific performance 

panamské akrobatky Eleonory Dall`Asta ve spolupráci 

s festivalem Fun Fatale a další akce. 

19:30–20:30  performance MATMO

VEVERKOVA U HEŘMANOVY
PŘED TVORBA STORE

od 10:00

Tvůrčí dílny pro děti a  dospělé od vybraných tvůrců 

a designérů.

10:00–12:00  tvořivé dílny s nakladatelstvím Verzone

10:00–12:00  papírová dílna s grafickým a tiskařským 

studiem Upupaepop

10:00–15:00  Pravé mýdlo – představení výroby 

přírodních mýdel

14:00–17:00  tvořivé dílny s nakladatelstvím Verzone

15:00–17:00  papírová dílna s grafickým a tiskařským 

studiem Upupaepop

15:00–18:00  Kořeny krpacké mytologie – interaktivní 

performance (Lenka Kerdová, Eliška 

Perglerová / Alfred ve dvoře)

20:00  Jako z filmu (2017, r. Tomáš Svoboda)

Celodenní program od 10:00:

– Tomski&Polanski – ilustrace, speciální pivo, dobroty

– dětský koutek s českými hračkami Pikle
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 7

VEVERKOVA U VINAŘSKÉ
OKOLÍ BISTRA 8

od 10:00

Přijďte se nadechnout pohodové sousedské atmosféry 

do Veverkovky. 

12:00–19:00 Johnny The King Tattoo – workshop 

tetování

14:00–19:00  PageFive – workshop ilustrace 

s Tomem Zahrádkou

15:00–16:00  Jakoby&friends – fashion show

Celodenní program od 10:00:

– Bistro 8 s grilováním v duchu španělské pláže

Celodenní program od 12:00:

– hudba Sneaker Barber

– Recycle Clothing Store – workshop pletení ponožek

– PageFive – květinový pop-up

– Papírna – workshop tvorby sešitů a přání

– Johnny The King Tattoo – vyrábění dočasných kérek

pro děti

– palačinky Apollo

– Garage Store

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 7

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
MUZEUM 

od 8:00–14:00

Zemědělský trh Chleba a co na něj, zaměřený na 

svačinovou klasiku „chleba s něčím“, vytvoří na dvorku 

muzea prostor pro lidi, které spojuje láska k dobrému 

jídlu a kvalitním surovinám, respekt k půdě a krajině 

a radost ze společného setkávání venku v ulicích 

našeho města. Kromě poctivého pecnu chleba si 

můžete odnést i marmelády, pomazánky, chutney a 

další pochoutky. Ráno zapálíme uprostřed dvorku malý 

táborák, dáme si společný buřt brunch nebo snídani od 

lokálních Cafe Tvaroh a kafe od Fair a Bio Pražírny. Čeká 

nás tvořivý program s ekologickou tematikou i besedy a 

poradenství s hosty z oblasti ekologického zemědělství 

a setkání s dalšími odborníky ze spřízněných oborů.

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 8

HRUBÉHO

Sousedská slavnost Zažít město jinak Ládví je zpět. 

Opět se můžete těšit na tvořivé dílny pro malé i  velké, 

opékání špekáčků, koncert a mnoho dalšího. Uvidíme se 

na travnaté ploše před Komunitním centrem Hrubého.

Více informací o  programu na stránkách 

www.zazitmestojinak.cz

KE STÍRCE

Již třetí ročník sousedských slavností v  režii Family 

coffee & bistro. Opět se můžete těšit na celodenní 

hudební program, tvořivé dílny i vynikající jídlo a pití.

NAD KOTLASKOU

Vydejte se v  sobotu 19. září prozkoumat oblast 

nouzových kolonií Na Hájku a  Na Kotlasce. Máte 

jedinečnou možnost pocítit atmosféru Libeňského 

Montmartru.

KŘIŽÍKOVA

V Křižíkovce se již po páté dobře najíte a napijete, poznáte 

skvělé živnostníky i neziskovky a zažijete tu nejkrásnější 

ulici plnou stromů, mezi nimiž si hraje podzimní slunce. 

Naše ulice je v  ten den jedno velké korzo, kde se cítí 

dobře ti nejmenší i  ti nejstarší, místní i  přespolní. Jako 

organizátorky se podle hesla „sousedé sousedům“ 

soustředíme na účinkující a  podniky primárně z  Karlína, 

tak, abychom se všichni potkali, poznali a pobavili. A kdo 

ví, jestli to neuděláme letos ještě větší a  slavnostnější, 

když máme to jubileum.

– hudební program na podiu

– tvořivé dílny pro malé i velké

– oheň a špekáčky

– místní podniky a živnostníci a jejich senzační dobroty 

a produkty

– blešák, výstavy, představení a aktivity a další 

hromada věcí

– stánek AutoMatu
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 8 A 9

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 8

INVALIDOVNA 

13:00–18:00  Město přátelské k dětem – dětské dílny

13:00–19:00  3Kurátorky – Architektura II

15:00–18:00  Ostružina – Švihlá chůze

16:00  komentované prohlídky Invalidovny

18:00  Meghana AT – Plan B/C/D/E

19:30–20:30  Místní místním – otevřená Jam session 

Muzikantů bez domova

Celodenní program od 14:00:

– Tichý svět – s Tichou kavárnou a kurzem 

znakové jazyka

– Festival Menteatrál

KOMUNITNÍ ZAHRADA PALETKA

Přijďte si k nám v sobotu 14:00 a 19:00 opět odpočinout 

v  rámci akce Zažít město jinak. Tentokrát pro vás 

budeme mít připravené cvičení jógy pro děti i  pro 

dospělé, prodej dobrot připravených z lokálních surovin, 

swap cibulovin (protože kdy jindy, když ne na podzim) 

a  upcycle starých květináčů. Každoročně se snažíme 

podporovat akce na úklid okolí a  ani letošek nebude 

výjimkou. Pro každého, kdo cestou k  nám posbírá 

odpadky, budeme mít kávu a  koláč zdarma. Přinesený 

odpad odvezeme v následujících dnech do sběru.

Už teď se na vás těšíme.

U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU, 
AŽ 20. 9.

Zelená plocha parku v  křížení ulic Za Lidovým domem 

a  U  Vysočanského pivovaru opět ožije sousedskou 

slavností Zažít město jinak. Těšit se můžete na 

pohodovou piknikovou atmosféru, opékání špekáčků, 

zábavu pro děti a hlavně - setkání se sousedy.

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 9

SADY NA KLÍČOVĚ

Jablkobraní v pražských sadech: V klíčovských sadech 

propukne 19. září 2020 šestý ročník Ovocné slavnosti. 

Opět se ponese ve znamení ochutnávání a  zpracování 

ovocné úrody a  naučně-vzdělávací zábavy. Kromě 

lisování čerstvého moštu z  klíčovských jablek se 

mohou návštěvníci těšit na komentovanou procházku 

sadem a  prostřednictvím přednášek a  workshopů na 

seznámení se starými odrůdami ovocných stromů 

a  nejrůznějšími způsoby zpracování ovoce. Od výroby 

marmelád na marmeládovém workshopu, přes 

přednášku o  sušení ovoce v  tradičních sušírnách 

a  mnoho dalšího. Nejmenší milovníky ovoce přivítají 

tvořivé dílničky a  divadelní představení. Samosběr 

a moštování ovoce ze sadu Na Klíčově bude probíhat po 

celý den.

11:00  povídání o hmyzu / Karel Chobot

12:00  povídání o sušení ovoce / Iva Kučerová

13:00  povídání o kvašení a pálení ovoce / 

Ondra Kopička

13:00–16:00  kapela Půdorys psa

14:00  pohádka Deset-Dvacet-Sova! / Studio 

Damúza

14:00  povídání o tradičních ovocných 

odrůdách / Zdeněk Zbuzek

Celodenní program od 10:00:

– moštování ovoce

– výtvarná dílna s Modrou liškou

– výroba marmelád

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

PRAHA 9

PRAGOVKA 

10–16:00 workshop pro děti 10–16 let White Plastic

Co znamená termín White Plastics a jak souvisí s 

výstavou? To vše a ještě více osvětlí animační program 

pro děti. Stejně jako je jádrem výstavy objekt, stane se 

také objekt naším výsledným a osobitým dílem, které si 

účastníci vytvoří a odnesou domů a který budeme tvořit 

mimo jiné i z odpadu z 3D tiskárny.

14:00 krátká prohlídka areálu s komentářem o historii a 

současnosti areálu s art-direktorkou Lucií Nováčkovou

15:00 komentované prohlídky výstav Jan Vlček: 

Don Quioji s kurátorkou výstavy Lucií Nováčkovou a 

komentovaná prohlídka výstavy Filipa Švehly a Davida 

Minaříka: Hned i zítra

bude líp s umělci a kurátorem výstavy Adamem Vrbkou

13:00–18:00 performance 10 – 10 – 10, otevřené ateliéry

18:00 koncert kapel Střešovická kramle / Jadran / 

IMA TEVA
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10

ALEJ KARLA PŮLPÁNA
OBROZENÍ A LIDOVÉ UMĚNÍ V ALEJI K ARLA 

PŮLPÁNA

Výtvarné dílny a  literární ohlédnutí za místní historií. 

Obrození v Aleji navazuje na naši první sousedskou akci 

Klíčení v Aleji.

15:00  slovácký lidový ornament

15:15  slovenská angažovaná výšivka

15:15  graffiti v Aleji

15:15  výroba připínacích placek a společná 

instalace v Aleji

15:15  Aikido a Swing v Aleji

17:00  literární čtení s tématem místopisu 

obrození Boleslav Jablonský, 

Karel Sladkovský…

Celodenní program od 14:00:

hudba, venkovní hry a občerstvení

KRYMSKÁ

Zpět ke kořenům! Krymská se pod taktovkou 

organizačního kruhu zdejších sousedů, podniků a členů 

místních spolků po delší pauze vrací s  komornější 

formou Zažít město jinak. Můžete se těšit na divadla, 

hudbu, dobré jídlo, sport, dětský program a  zapojení 

lokálních obyvatel. Nechceme velký festival pro tisíce 

lidí, jde o to, udělat si hezký den v naší čtvrti a zapojit se 

třeba i s vlastním nápadem.

– kino, divadlo, fire show, dílny pro děti a rodiče

– legendární cyklosprint do vrchu – závod pro všechny 

kategorie cyklistů

– nepódiový hudební program

– dobré jídlo aneb pochlubte se svým kuchařským 

uměním

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10

MALEŠICKÉ NÁMĚSTÍ

13:00–22:00

Malešice, to je taková malá vesnice ve velkém městě. 

Neprojdete jimi, aniž byste nepozdravili několik svých 

známých, přátel či sousedů. A  v  sobotu 19. září se 

všichni potkáme na Malešickém náměstí na sousedské

slavnosti pro celou rodinu.

13:00  sousedský piknik

15:00  vernisáž výstavy v galerii Canevalle

19:00  koncert

20:00  táborák a opékání buřtů za doprovodu 

kytary

MEXICKÁ/BULHARSKÁ
BULMEX

Přijďte na sousedskou slavnost přímo v  parku 

na křižovatce ulic Mexická a  Bulharská před 

experimentálním prostorem „bulmex“.

Na programu bude nepřeberné množství dobrého 

pití a jídla. O kvalitní hudbu se nám postarají Organizace 

spojených nástrojů, Jiří Milota / Kamil Bartošek za 

Hudbu bez hranic a  zpěvačka a  písničkářka Marley 

Wildthing. V rámci workshopů si budete moci vyzkoušet 

práci s  mozaikou, recyklovaným stříbrem a  sítotiskem. 

Těšit se můžete také na různé soutěže, stolní fotbálek, 

malířský i  kuželkový koutek. Samozřejmě nebudou 

chybět stánky s handmade výrobky našich sousedů.

12:00 dětské představení Mísa plná ovoce

14:00–15:00  Jiří Milota a Kamil Bartošek / Hudba 

bez hranic

18:00–19:00  Organizace spojených nástrojů
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10

TROJMEZÍ

Jubilejní 10. ročník sousedské slavnosti v Trojmezí.

Opět se sejdeme u  záběhlického jezu a  popovídáme 

u dobrého jídla a pití.

SÍDLIŠTĚ SKALKA

Přijďte společně s  námi oživit pěší zónu na sídlišti 

Skalka a užít si pohodové dopoledne se svými blízkými 

a sousedy na další ročník Skalkohraní!

10:00–10:30  vystoupení kapely The Olsen

11:00–11:30  divadlo pro děti – Dobrodružství 

s Vilíkem – Studio talentů

Celodenní program 9:30–13:00:

– fotokoutek s rekvizitami

– jízda na šlapacích motokárách

– kuželky, kroket, petanque

– malování na obličej

– tvoření pískových mandal

– kreativní dílny

– fotbálek

– badminton

– hudební duo Skřipan–zpěv/kontrabas/harmonika/

kytara

– Staň se umělcem! – workshop ZUŠ Olešská

– Balloon room

– občerstvení, pivo, limo a výborné kafíčko od 

Kávového Magnáta 

–  cirkusový workshop – Studio talentů

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 
PRAHA 10

HOST ŠALOUNOVA VILA 

Ať už jste sousedé nebo z daleka, vezměte své ratolesti 

s  sebou a  přijďte si pohrát. Čeká vás inspirativní 

odpoledne, vaše děti si mohou vyzkoušet hernu 

s  prvky Montessori pedagogiky, odnést si na památku 

vlastnoručně namalovaný sádrový odlitek našeho 

maskota Robůtka, kreslit a malovat.

Rodiče mezitím provedeme obytnou částí Šalounovy 

vily, kde se snoubí symbolismus s  funkcionalismem. 

Tento prostor obývá nezisková organizace Host, která 

se zabývá pomocí znevýhodněným dětem. Rádi vám 

o naší práci povíme více, těšíme se na setkání!

13:30–19:30  promítání dokumentu Křehký moment 

hry (od 13:30, 15:30 a 19:30)

17:30  beseda Zažij domovy jinak

Celodenní program od 12:00:

– tvůrčí dílna pro děti

– Mammie dětská zóna

– káva od Coffee Source

– komentované prohlídky Šalounovy vily

 (od 14:30, 16:30, 18:30 a 20:00)

M3 | UMĚNÍ V PROSTORU | 
SÍDLIŠTĚ VLASTA

Festival M3 | Umění v  prostoru je založen na interakci 

současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého 

prostředí, které je každý rok záměrně voleno v  jiné 

lokalitě naprosto odlišného charakteru. Kurátoři ročníku 

2020 Marcel Fišer a  Pavel Vančát si vybrali jako hlavní 

téma historicitu vrstev veřejného prostoru a  otázku 

jejich smysluplné aktualizace.

Jako ideální lokalita pro takový záměr se ukázala 

uzavřená forma sídliště, po roce 1989 globálně 

odmítnuta bez hlubší analýzy výhod i  negativ. Sídliště 

Vlasta v  Praze - Vršovicích (a  jeho širší okolí) v  sobě 

z  pohledu festivalu spojuje několik kvalit. Jde o  dobře 

dostupný, architektonicky kvalitní a  svým vymezením 

velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. 

10:00  mytí soch

14:00–16:00  komentovaná prohlídka festivalu M3/ 

Umění v prostoru s kurátory

16:00  cyklopřednáška po Vršovicích 

s Milanem Mikuláštíkem

17:00  přednáška Zeleň ve městě
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 10

PETROHRADSKÁ KOLEKTIV 

Je již jasné, že v  rámci letošního tématu v  15:00 hod 

zazní Nádech pro město / minuta zastavení. Budeme 

tak mít možnost a prostor se během slavností na minutu 

zastavit, rozhlédnout kolem sebe, zamyslet, uvědomit 

si, co bychom všichni chtěli změnit, co pro město může 

každý z nás udělat a formulovat si předsevzetí.

U  nás na dvorku letos místo akčního programu 

najdete spíše místo k odpočinku, relaxaci a diskusi, kam 

můžete utéct po celodenním chození. Celý náš program 

se odehrává v  prostorách dvora, multifunkčního sálu 

a  galerie Jedna Dva Tři, která nabídne ke zhlédnutí 

výstavu multimediálního umělce Milana Mazúra ještě 

před její vernisáží. 

Jako každoročně se můžete těšit na hudební 

produkci, letos však spíše formou ambietních počinů 

z české alternativní scény. Těšíme se na vaši návštěvu! 

14:00  otevření Kina Petrohradská – autorské 

projekce z produkce My Street Films

14:00  grilování na dvorku / jídlo, pivo, limo, 

nealko… Kafe Petrohradská

15:00–15:15  minuta zastavení – Nádech pro město

15:00  intervence expozice Milana Mazúra 

v Jedna Dva Tři gallery

15:30  hudební produkce

PLANETA ZA 

V  ulici Na Louži se zrodila nová planeta. Planeta Za, 

nový přírůstek již fungujícího nočního klubu Ankali, je 

víceúčelovým komunitním prostorem s malým tanečním 

parketem, barem, rádiem, několika uměleckými ateliéry 

a prostornou zahradou. Planeta Za se zúčastní festivalu 

Zažít město jinak a  v  sobotu 19. září otevře své brány 

veřejnosti s  celodenním programem. Ten bude plný 

DJ setů, živé hudby, otevřených studií, rozhlasového 

vysílání a  rozmanitého trhu s  místními módními 

značkami, oblečením z  druhé ruky, deskami, květinami, 

jídla a kávy. 

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 11 

KOSTEL SV. FRANTIŠKA NA 
CHODOVĚ

Zažít město jinak se poprvé uskuteční na rozhraní mezi 

starým Chodovem a  jihoměstskými paneláky. Těšit 

se můžete na dobrý čaj, něco na zub, posezení v  trávě 

(vezměte si deku nebo karimatku) a hudbu. Něco bude 

i pro děti. A proč to všechno? 

13:45–15:00  příprava místa

15:15–17:30  čajový dýchánek

15:15–18:00  hrátky pro děti

16:00–17:00  hudba pod širým nebem

PARK U RADIMOVICKÉ
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Ty bydlíš na Jižáku? Taková hrůza! Paneláky, králíkárna, 

beton… to jsou typické reakce na náš prostor k  životu. 

Jsme lidi z  Jižního Města a  chceme ukázat, že Jižák 

má i jinou tvář. Máme blízko do přírody, každou chvíli se 

někde otevírá nový podnik, je tady výborná občanská 

vybavenost (teda kromě koupaliště, po kterém všichni 

toužíme). Mezi paneláky se dá dobře žít, přijďte se o tom 

přesvědčit!

– představení právě vznikající knihy o Jižním Městě

– Básníci z Jižáku – trocha poezie nikoho nezabije

– deskové hry pro začátečníky i pokročilé

– Jižák kváskuje – ochutnávka kváskových produktů 

nadšených jihoměstkých pekařů a pekařek

– živá hudba

– domácí jídlo a pití

– skákání, kreslení, slackline

– gastronomické hrátky pro děti připraví 

Slow Food Prague

– možná bude i jóga a keramická dílna
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
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NOVÉ BUTOVICE – NÁMĚSTÍ 
POD TRIFOTEM

10:30–19:00

O  co nám jde? Pojďme se jedno zářijové sobotní 

odpoledne setkat společně se svými sousedy, přáteli 

Nových Butovic, přáteli přátel Nových Butovic a dalšími. 

O  pivko se postará místní Pohoda hospoda & bar, jídlo 

zajistí lokální řeznictví Masology.cz, restaurace Trifot 

a  bistro Cup and Cake, skvělé drinky zajistí bar La 

Macumba. Uvítáme, pokud i  vy sami něco upečete či 

připravíte a přijdete se podělit s ostatními.

10:00–11:00  Body Balance

10:00–15:00  Trash Hero Praha uklízí Nové Butovice 

a Hůrku

10:45–11:00  zumba pro děti i dospělé s Miloslavou 

Soukupovou

11:00–12:00  zpěvák Iby Pop

12:00–12:45  loutková pohádka „Honza Pták“

12:45–15:00  ukázka Pole Dance

13:00–14:00  kapela Lozt Mezcal

14:00–15:00  folklorní soubor Lučinka

14:30–14:45  MTS academie

15:00–16:00  kapela 20 Minutes

16:00–16:30  divadelní představení Aventyr – Liščí 

hvozd

17:00–17:30  lidový soubor Melodinka

18:00–19:00  workshop bachaty a kubánské salsy 

pro všechny

Celodenní program od 10:30:

– tvořivé dílny se Stoklasou

– Czech Photo Centre – galerie a komunitní centrum

– představení Osvěta z.s., který pomáhá dětem se 

zrakovým postižením

– celodenní minibazárek pořádaný 

Veronikou Drozenovou

– workshop nitěné grafiky s Vessellenka – textile art

– balónkování s Lucíí Krejčí

– komunitní zahrádky Praha 13

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 15

HOSTIVAŘSKÁ
OD K AROLÍNKY PO FORCESHOP 
A NOVĚ PLÁCEK NAPROTI SKBU

od 14:00

Šestý ročník sousedské slavnosti. Skvělá hospoda, 

s láskou připravené zákusky ze Sedmého nebe, 

nedaleké sportovní kluby a to vše cestou od tramvaje 

k pokladu Hostivaře – lesoparku. 

13:00–13:45 jóga od sousedky

14:00 kapela Hradní svícen

15:00 minuta Nádechu pro město

15:00 divadélko Frydolín

15:00–18:00 Hostíci a Cukrářství Hostivař

15:30–17:30 YAMAHA

16:00 přednáška o ZeroWaste

16:30–17:00 glasswalking

17:00 Dita a přátelé

Celodenní program od 14:00:

– cukrářský workshop

– jízda zručnosti

– deskové hry

– fotokvíz

– korálkování

– retrohrátky pro malé i velké

– malování hennou

– dáma na ulici

– bojové umění na ulici – kickbox, karate a judo

– masáž šíje, hlavy, rukou

HOSTÍCI na Trhanovském náměstí (naproti SKBU) 

14:00–18:00

grilování, pivo, víno, nealko, malování na obličej 

s  jazykovou školou Kids&Us, soutěže a  malování 

kamínků, ukázky a  poradna manipulace s  miminky, 

hudba 
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VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA 20

HORNÍ POČERNICE /
SVÉPRAVICE, AŽ 20. 9.

Sousedská slavnost u kapličky ve Svépravicích

13:30–14:00 dětský sbor Rokytka

13:30–16:00  jarmark z místní tvorby 

13:30–16:00  soutěž a ochutnávka pečení jablečných 

výrobků

14:00  bubnování na Adamovy bubny

Hudebně-divadelní scéna u rybníka Eliška

13:30–14:00  divadlo Pohádkový skřítek

13:30–17:30  domácí pečení

14:00–17:00  deskovky a hry

14:00–17:00  sport a zábava u rybníka a na rybníce

14:15–14:30  dětský sbor

14:30–15:00  smyčcové kvarteto

15:15–15:45  Family Fidlers

18:15–19:00  kapela Neúspěšný atlet

21:00–22:00  impro show místního souboru Klimpr

Pohádkový les ve Svépravicích

10:00–17:00  soutěž Šifry v lese

14:00–17:00  soutěže Mumraj v lese

VÝBĚR Z PROGRAMU 
PRAHA

HORNÍ POČERNICE / 
RATIBOŘICKÁ

13:00–17:00  sportovní stanoviště

14:00  taneční vystoupení

13:00–17:00  hasičský sbor

13:00–17:00  zábavné atrakce

13:00–17:00  hry s technikou

13:00–16:30  bubnování

10:00–17:00  geocaching

21:00–22:00  letní kino u rybníka Eliška

DOLNÍ CHABRY

Chaberský dvůr:od 10:00:

– výtvarná dílna, humorné fotografie z polaroidu, taneční 

vystoupení a módní přehlídka

Beranovka/ V Kratinách:  

9:00–11:00 Montessori pro děti (3 – 6 let) a  (6 – 9 let) 

v doprovodu rodičů

Beach volejbalové hřiště Nové Chabry: odpolední turnaj 

s grilováním

Sokol Dolní Chabry: sportovní akce

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele:  

10:00 – 17:00 

Dny evropského dědictví – přednáška, deskové hry, 

hlavolamy, skupina historického šermu, hrátky s  hlínou 

a zpěv a muzika napříč středověkem

Akci podpoří cukrárna Na Pěšině, restaurace 

U Sparťana, A posto, Mucho gusto a další.

Program a mapa bude k dispozici v den akce.  

ZAHRADA BUBEC
ŘEPORYJE, TĚLOV ÝCHOVNÁ ULICE

Na naší zahradě kromě zeleniny pěstujeme kulturu, 

umění a  dobré sousedské vztahy. Zahrada se nachází 

v  blízkosti Studia Bubec, které provozujeme již od roku 

2000 a  pracují v  něm umělci z  České republiky i  ze 

zahraničí. Pořádají se zde i výstavy, výtvarné a tvůrčí dílny 

nejen pro děti a  mnoho dalších kulturních, uměleckých 

a komunitních akcí.
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SLAVNOST ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK SICE 

VZNIKLA V PRAZE, ALE 
UŽ DÁVNO SE ÚSPĚŠNĚ 

ROZEBĚHLA I DO DALŠÍCH 
MĚST. DĚKUJEME VÁM 

– AKTIVNÍM LIDEM, 
SPOLKŮM, ORGANIZACÍM, 

ALE I NÁVŠTĚVNÍKŮM 
ZA TO, ŽE DĚLÁTE NAŠE 
MĚSTA BAREVNĚJŠÍMI 

A PŘÁTELŠTĚJŠÍMI!

POKUD NENÍ UVEDENO 
JINAK, KONÁ SE V SOBOTU 

19. ZÁŘÍ.

PRAHA (VÍCE NEŽ 85 LOKALIT)
BEROUN
BÍLOVICE NAD SVITAVOU  
BLANSKO (12. 9.)
BRNO (20. 9.)
DOBŘÍŠ (12. 9.)
HOŘOVICE
HOSTIVICE (20. 9.)
HRADEC KRÁLOVÉ – TOMKOVA A KLICPEROVA 
(18. 9.)
HRADEC KRÁLOVÉ – SUKOVY SADY 
HRADEC NAD MORAVICÍ
JABLONEC NAD NISOU
JIHLAVA
KANICE
KUTNÁ HORA
MNICHOVO HRADIŠTĚ (12. 9.)
NERATOVICE
NETOLICE (5. 9.)
NYMBURK 
OLOMOUC
OSTRAVA – PARK U DOMU UMĚNÍ
OSTRAVA – JUREČKOVA 
PRACHATICE  
ŘÍCMANICE (6. 9.)
SLANÝ
SOBĚSLAV (13. 9.)
STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
SVITAVY
TEPLICE 
ÚSTÍ NAD LABEM (12. 9.)
VELVARY
VESELÍ NAD MORAVOU

Zorganizovat ve veřejném prostoru slavnost tak, aby 
byla šetrná k životnímu prostředí, je stále výzva. Bude 
skvělé, když spojí síly organizátoři, sousedé a místní 
podniky.

Obecně platí doporučení pro organizátory, aby se 
ve svých lokalitách vyhnuli jednorázovému nádo-
bí a nabídli koše na tříděný odpad. Letos situaci 
velmi komplikuje epidemie Covid-19, kdy hygienická 
pravidla mohou omezit využívání vlastního nádobí 
a vratných kelímků, respektive jejich opětovné použí-

vání. Bezpečnost je samozřejmě nejdůležitější, přesto 
apelujeme na organizátory i návštěvníky, aby produkci 
odpadu redukovali na nezbytné minimum.

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!

ZAŽÍT MĚSTA JINAK ZAŽÍT MĚSTO UDRŽITELNĚ
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STAŇ SE DUŠÍ MĚSTA

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, objednávali 
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 120 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 na stansedusimesta.cz.

Vaše dary použijeme na pokrytí přímých nákladů 
spojených s organizací. Potřebujeme uhradit náklady 
na zábory, tisk propagačních materiálů a pokrýt 
další organizační náklady. A hlavně: vaše pravidelné 
příspěvky nám pomohou podporovat komunitní 
život a zasazovat se o zdravé město celoročně! 

Pro opravdové milovníky a milovnice města jsme letos 
připravili drobnou odměnu. Náš organizační tým dal 
dohromady tipy na svá oblíbená místa, cyklozkratky 
a tajná zákoutí a rozhodli jsme se s vámi o ně podělit. 
Zastavte se na některém z AutoMatích stánků, 
které najdete v lokalitách U Akademie, Křižíkova 
a Žižkovský obývák pod věží nebo sledujte naše 
sociální sítě, abyste se dozvěděli víc!

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 sedmi 
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 organizátorům), vstupem 
do Klubu přátel AutoMatu podpoříte to, že slavnosti 
vůbec mohou vzniknout.

A CO VŠECHNO 
V AUTOMATU DÍKY KLUBU 

PŘÁTEL DĚLÁME?
Oživujeme 100 lokalit v Praze a v dalších více než 30 
městech a pomáháme lidem aktivně měnit veřejný 
prostor: zazitmestojinak.cz

Motivujeme tisíce zaměstnanců po celé ČR, aby se 
do práce dopravovali šetrně: dopracenakole.cz

Hlídáme dopravní politiku Prahy. Analyzujeme 
a připomínkujeme rozhodnutí a plány města, 
vydáváme vlastní studie, jednáme s politiky, 
navrhujeme jim nejlepší řešení dopravních problémů 
a přinášíme jim zahraniční inspiraci: auto-mat.cz/lab

Vzděláváme stovky žáků na základních a středních 
školách v celé ČR: auto-mat.cz/vzdelavani
Vytváříme lepší podmínky pro jízdu na kole: řešíme 
problematická místa cyklistické infrastruktury na 
cyklistesobe.cz a podporujeme informační portál 
prahounakole.cz
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PARTNEŘI

ZÁŠTITU NAD SLAVNOSTMI 
PŘEVZAL PRIMÁTOR 

HL. M. PRAHY 
ZDENĚK HŘIB

a současně také:

místostarosta městské části Praha 1 Petr Burgr
starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček
místostarosta městské části Praha 4 Michal Hroza
starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková
starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář
starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský
starostka městské části Praha 10 Renata Chmelová
místostarosta městské části Praha 10 David Kašpar

Zažít město jinak se koná v rámci Evropského týdne 
mobility.

K příležitosti Zažít město jinak 2020 vydal 
Auto*Mat, z.s.

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

Celkovou vizuální koncepci Zažít město jinak 2020 
vytvořili Michal Veltruský a Kristýna Fingerlandová. 
DTP v režii Filipa Zatloukala. 

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

MERCHANDISING 
ANEB NĚCO NA PAMÁTKU

Dámská i pánská trička s motivem Zažít město jinak 
seženete na stánku AutoMatu v Křižíkově ulici. Je to 
daleko? Trika si můžete objednat i na našem e-shopu 
obchod.auto-mat.cz. Pořídit si můžete třeba i batůžek 
Make city not war, mikinu Do práce na kole nebo 

cyklobrašnu z recyklovaných duší. 

GENERÁLNÍ  PARTNER

Záštitu nad akcí 
převzal primátor 
hlavního města 
Prahy Zdeněk Hřib

HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI LOK ÁLNÍ  PARTNEŘI



AŽ DOSLOUŽÍM, 
CHCI DO SBĚRU!


