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Zažít město jinak oslavuje a spouští web „Zažít město
normálně”
PRAHA - Deset let slaví největší sousedská slavnost u nás s názvem Zažít město jinak. V sobotu
19. září se bude na ulici jíst, pít, hrát divadlo nebo diskutovat. Na některých místech v Praze
bude program pokračovat také v neděli. Proměnou projde na 59 míst po celé metropoli a
dalších 10 měst. Na realizaci slavností se podílí více než tisícovka jednotlivců, umělců,
restauratérů, spolků či podniků. Detailní program lze najít na webu 
www.zazitmestojinak.cz
.
Na oslavu desátého výročí spustí Auto*Mat nový komunitní web, Zažít město normálně, který
usnadní pořádání sousedských akcí po celý rok.
Sousedská snídaně, novinářský trojboj, výroba mýdla, jízda na kolečkové židli, výstava holubů a
králíků, politická debata nebo Pomazánka Open. Nepřeberné množství nápadů vzešlo z iniciativy
obyvatel Prahy, kteří se už v květnu rozhodli oživit svou čtvrť alespoň na jeden víkend v roce.
„C
elá akce je koncipována lokálně a s důrazem na to, aby na programu participovali místní občané,
podniky nebo lidé, kteří mají k dané oblasti vztah. Doufáme, že se na slavnosti přijdou podívat
především jejich sousedé. Přesto bych doporučil několik událostí, na které stojí za to pozvat i
přespolní: například čtení Simony Babčákové v Mařákově ulici v Dejvicích, představení “příchod
PŘECHOD odchod” Anny Polívkové a Halky Třešňákové v ulici Františka Křížka, koutek
socialistických her na Ortenově náměstí, bojovka Libeňským ostrovem nebo vystoupení
národnostních menšin v Michli,
” popisuje koordinátor slavností Martin Šotola. Za pozornost toho
bude stát ale mnohem více (Příloha č. 1).

Jako pomyslná vstupenka na slavnosti slouží trička a tašky s barevnými motivy letošního ročníku,
jejichž koupí mohou lidé přispět na aktivity iniciativy Auto*Mat. Budou k prodeji na stánku
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Auto*Matu v ulici Františka Křížka před kinem Bio OKO a v případě triček také na online portále
partnera 
DOBRO.ZOOT (Příloha č. 2). Prodávat se bude také originální plakát s motivy jednotlivých
lokalit, na kterém pracovalo duo grafických designérů Michal Veltruský a Jonatan Novák.

Program si návštěvníci mohou stáhnout na mobilní telefony díky aplikaci vyvinuté v agentuře
Goodshape. Ke stažení je na stránce 
www.zazitmestojinak.cz/mobilni-aplikace
.
Kromě Prahy se zapojí také 10 dalších měst: Ústí nad Labem, Ostrava, Roudnice nad Labem, Český
Krumlov, Mnichovo Hradiště, Frýdek-Místek, Havířov, Olomouc, Hradec Králové a Krnov. V Ostravě
se program koná na třech místech zároveň. Kromě společného puntíkovaného dress codu je
důležitým poznávacím znamením každého souseda mířícího na slavnost hrnek. Chystá se malování
hrnků, krámek s puntíkovanými předměty a mnohem více další zábavy, například už tradiční běh na
podpatcích.
Generálním partnerem Zažít město jinak je Nadace Karla Janečka. „
Již podruhé jsme se rozhodli
podpořit tento projekt, protože příjemným způsobem rozvíjí aktivní občanskou společnost. Líbí se
nám, že se sousedé mohou vzájemně poznat, rozvíjet vztahy mezi sebou a zvyšují i zájem o své
okolí,
” říká Tomáš Řemínek, ředitel Nadace Karla Janečka.

Zažít město normálně
Iniciativa Auto*Mat spouští k 10. výročí nový originální web s názvem „Zažít město normálně”
(
www.zazitmestojinak.cz/zazit-mesto-normalne
). Jeho

název

naznačuje,

že

se

pořádání

komunitních akcí ve veřejném prostoru stalo běžnou praxí. 
Mezi příklady známé z Prahy patří Korso

Krymská, Františkovy lásky nebo Rozehrané Janáčkovo nábřeží. Web představí úspěšné komunitní
akce a kalendář nadcházejících událostí, usnadní orientaci v úřednických výrazech a v budoucnu
nabídne také manuál, jak uspořádat akci od začátku až do konce.
„
Iniciativa Auto*Mat se snaží, aby možnost pořádat slavnost ve veřejném prostoru byla co
administrativně nejjednodušší. Laika mnohdy odradí zdlouhavý a nesrozumitelný proces
vyjednávání záboru ulic a chodníků. Začali jsme proto jednat s městskou částí Praha 7 a ve
spolupráci s ní pilotně vytváříme Manuál pro organizaci akcí ve veřejném prostoru. Bude obsahovat
návod, jak správně vyřídit všechna povolení, jak akci propagovat a jak si ji užít bez zbytečných
starostí
,” říká Martin Šotola.
Příloha č. 1
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Tipy na program v různých lokalitách Zažít město jinak
Sobota 19. září 2015
10:00 – 21:00 - Novinářský trojboj - návrh novinového titulku, výroba čepice, hod na kachnu –
Opatovická ulice, Praha 1
11:00 – 21:00 – Periskop sdružení Žijeme tady – náhled ulice shora – Mařákova ulice, Dejvice
11.00 – Vystoupení seniorského pěveckého sboru Elpida – Podolská ulice, Podolí
11:30 – Z Jericha do Spálené zeměa zpět s komentářem pana Čumby – Opatovická, Praha 1
12:00 – 20:00 – streetová animace s Aeroškolou - Biskupcova ulice, před kinem Aero
12:00 – Výuka písní pod taktovkou operní pěvkyně- Adamovská ulice, Michle
12:30 – Vystoupení srbské folklorní taneční skupiny z Domu národnostních menšin – Adamovská
ulice, Michle
13:00 – Otevření ústřicové sezóny – Výtoň, ulice na Hrobci
13.30 – Cvičení pilates a 14:00 cvičení tai-chi – Podolská ulice, Podolí
13:30 – Čtení Simony Babčákové – Mařákova ulice, Dejvice
14:00 – V. Ročník cyklozávodu po kočičích hlavách Krymskou – Krymská ulice
14:00 – Slavnostní zahájení demolice Libeňského mostu – Libeňský most
14:00 – Úřednický víceboj - hod šanonem, razítkování na čas, jízda na kolečkové židli, běh v
plynové masce – Na Ovčinách, Letná
14:00 – 19:00 – Sousedské karaoke – ulice Nová cesta
14:00 – Robin a srdce.rým (pop-akustický rapový projekt) – Plaská ulice
14:00 – 21:00 – Výstava holubůa králíků, ukázka plazů– U Parkánu, Staré Ďáblice
15:00 – Běh do schodůna čas – Břevnov, schodištěpod Drinopolem
15:30 – Silent disco pro děti - tanec se sluchátky – Větrník, ulice Za zahradou
15:00 – Komentovaná prohlídka s Prahou neznámou – Biskupcova ulice, před kinem Aero
16.00 – 1000 věcí, co měserou – autorské čtení – Nusle, Čestmírova ulice
16:00 – Hyde park na téma: Jsou lidé z města jiní než z venkova? - U Akademie, Letná
16:00 – Letenský starousedlík zahraje své oblíbené hity – Řezáčovo náměstí, Letná
17:00 – Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová: ANGEL-ky – Bubenská ulice, Studio Alta
18:00 – Divadlo X10: Solidarita / site specific – ulice Solidarity, Strašnice
18:00 – Terne Čhave – koncert romské kapely měnící tradiční čardáše za pestrou world music –
Jeseniova ulice, Žižkov
18:00 – Představení “příchod PŘECHOD odchod” - Anna Polívková & Halka Třešňáková – Alfréd ve
dvoře, Františka Křížka
18:15 – Circo Frico – vystoupení nového cirkusu - Nusle, Čestmírova ulice
18.30 – Taneční workshop (salsa, samba, hustle a street dance) – Podolská ulice
19:00 – Orloj - představení známých i méněznámých figur Letné – Bio Oko, Františka Křížka
19:45 – Slavnostní zakončení Outro Post Apo Performance– Bio Oko, Františka Křížka
21:00 – Koncert Yellow Sisters (improvizace) - U Akademie, Letná
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V neděli program probíhá v těchto lokalitách:
Zderaz
Hlubočepy
Větrník
Holešovice, Plynární
Háje
Hloubětín
Č
erný Most
Příloha č. 2

Trička jsou v prodeji on-line na DOBRO.ZOOT, tašky a batohy pouze v den Zažít město jinak.
Dámské: 
http://bit.ly/1K1WOfi
Pánské: 
http://bit.ly/1UwSs6B
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