Ve vaší čtvrti se chystá
sousedská slavnost
Zažít město jinak
Proběhne v sobotu
17. září 2016
od

do

Chceme oživit lokalitu

Zapojit se
můžete například
•

přípravou občerstvení
(buchty, koláče, káva, limo, čaj, vaše osvědčené recepty)

a zapojit do příprav co nejvíce lidí, podniků,
organizací a spolků v okolí. Společně tak můžeme
vytvořit jedinečnou událost pro naše sousedy.

•

vytvořením či půjčením posezení pro sousedy
(židle, palety, pohovky, stolky)

•

programem pro děti (hry, kreslení na ulici, čtení pohádek)

•

hudbou nebo divadlem (nezáleží na profesionalitě, důležitý je
zápal)

•

ukázkou toho, co umíte nebo vás zajímá

•

sportovní aktivitou

•

směnným trhem

Můžete také pomoci s organizací jako dobrovolník, fotografka, vylepovač plakátů.

www.zazitmestojinak.cz
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Při akci bude omezen provoz aut v místě konání sousedské slavnosti,
abychom všichni měli více prostoru. Prosíme vás proto, přeparkujte svá
auta o ulici dál v dostatečném předstihu a hned se vraťte, ať si můžeme naši sousedskou slavnost vychutnat společně.
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Co vám to přinese

osobně
•

příjemné zážitky a nové zkušenosti

•

nové známé ve vašem okolí

•

nové možnosti zapojení do vaší komunity

•

jiný pohled na místo, kde žijete

•

přehled o tom, co se u vás děje
(události, kauzy, projekty, změny, iniciativy)

jako podniku, neziskovce, kulturní
instituci či jiné organizaci
•

větší publicitu mezi lidmi v okolí

•

nové zákazníky a podporovatele

•

nové kontakty a možnosti spolupráce

•

možnost podílet se na rozvoji vaší čtvrti
(události, kauzy, projekty, změny, iniciativy)

jinak

Zažít město

proběhne na mnoha místech v Praze a také v dalších českých městech.
V roce 2015 si sousedské slavnosti užilo na 35 tisíc návštěvníků.
Hlavním koordinátorem akce je iniciativa Auto*Mat, která zajišťuje společnou propagaci akce a pomáhá místním s uskutečněním jejich plánů.
Podívejte se na www.zazitmestojinak.cz a poznáte, co se děje na dalších
místech.

Budeme rádi, když se
k nám přidáte
Organizaci sousedské slavnosti v

má na starosti

Tuto akci můžete podpořit také finančně, na stránkách auto-mat.cz/klub
či sponzorským darem.
Chcete-li nám s přípravami pomoci, pište na

nebo volejte na tel.
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