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Zažít město jinak 2017

Sousedské slavnosti Zažít měsZažít město normálně
to jinak mají za sebou další reNa základě zkušeností ze Zažít město jinak jsme se rozhodli sdílet naše
know-how a umožnit tak, aby se různé společenské aktivity ve veřekordní ročník. Zájem o akci roste
jném prostoru mohly uskutečnit kdykoliv i bez pomoci Auto*Matu. Proto jsme vytvořili komunitní web Zažít město normálně s praktickými
mezi účastníky i samotnými orinformacemi, jak uspořádat vlastní sousedskou slavnost. Můžete se
zde inspirovat úspěšnými projekty, zapátrat v kalendáři aktuálních akcí
ganizátory v městských částech
nebo se pomocí slovníčku hesel lépe zorientovat v úřednických pojmech. Najdete tu také pilotní Manuál pro pořádání akcí ve veřejném
i v regionech. V roce 2017 se
prostoru, který jsme v roce 2016 vytvořili ve spolupráci s MČ Praha 7.
Manuál stručně popisuje kroky nezbytné pro realizaci sousedských
do slavností zapojilo 68 lokalit
akcí ve veřejném prostoru a mapuje nejčastější překážky spojené
s organizací, jako jsou administrativní proces pro žadatele, zpoplatv Praze a také 20 dalších měst.
nění veřejného prostoru nebo práva a povinnosti uživatele veřejného
prostoru. Manuál je sice ušit na míru Praze 7, ale většina postupů platí
Někteří dřívější organizátoři po le- i na jiných městských částech. Komunitní web Zažít město normálně
najdete adrese: www.zazitmestojinak.cz/zazit-mesto-normalne.
tech „odpadli“, ale o to víc nových
se jich přidalo.
O Auto*Matu
Tradiční zářijovou událost koordinuje spolek Auto*Mat, který projekt
v roce 2006 odstartoval na Smetanově nábřeží v Praze. Slavnosti jsou
založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné
výpomoci a dobrovolnického nasazení místních organizátorů, spolků,
podniků a mnoha dalších. Jsou zdarma a otevřené všem věkovým
a zájmovým kategoriím.

Auto*Mat již 14 let prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě.
Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání
aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí, aktivizuje lidi k pozitivní
proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlíží na politiky a efektivní
využití veřejných peněz.

Proč a jak zažít města jinak?

S myšlenkou oživit šedivý veřejný prostor a přiblížit k sobě lidi, kteří
vedle sebe žijí, přišel spolek Auto*Mat v roce 2006. Tehdy zorganizoval uzavření Smetanova nábřeží autům v rámci akce Nábřeží žije!

Společnými silami chceme přeměňovat veřejný prostor ve městech
na místa společného setkávání. Ukazujeme, že ulice a náměstí nejsou
jen místem k projíždění, ale že mohou sloužit společenskému životu.
Pomáháme budovat komunitu lidí, kterým není dění okolo nich lhostejné. Propojujeme obyvatele měst, úředníky i volené zástupce v samosprávách a pomáháme jim artikulovat jejich zájmy. V současnosti
pomáhá Auto*Mat místním organizátorům s vyjednáváním povolení,
propagací a poradenstvím. Místní organizátoři připravují ve spolupráci
se sousedy program a produkčně akci zajišťují.

Puškinovo náměstí, foto: Anna Šolcová
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Za poslední léta se Auto*Mat stal respektovaným hlasem na poli
pražského dopravního plánování a také úspěšným organizátorem
celorepublikové soutěže Do práce na kole.

12. ročník vyprávěl
příběhy městských čtvrtí

Letos vyšel termín slavností Zažít město jinak na 16. září 2017 (s tím,
že několik lokalit si datum posunulo o týden dopředu nebo dozadu).
Téma, které tentokrát propojilo zúčastněné lokality, znělo „Příběhy
z naší čtvrti“.
„Každé místo má svůj vlastní unikátní příběh. A právě příběhy jednotlivých lokalit jsme se rozhodli zpřítomnit. I přes to, že je to dobrovolné,
místní týmy organizátorů se zadání s chutí chytily a připravily opravdu
pestrý program” říká koordinátor slavností Martin Šotola ze spolku
Auto*Mat.
Nešlo jen o historii, ale třeba i o příběhy ze života sousedů, které často
přehlížíme. Návštěvníci slavností se mohli zúčastnit několika komentovaných procházek po Praze s lidmi bez domova, na Strossmayerově
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náměstí si vyslechnout příběh holešovických včel anebo v Libni či
u nádraží Vyšehrad podebatovat o osudu chátrajících památek.
Na programu toho ale bylo mnohem víc. Kromě výstav historických
i současných fotografií, povídání se starousedlíky, promítání dokumentárních filmů došlo například i na komunitní oslavu diamantové svatby
ďáblických manželů, na stavění věží z kamenů, soutěž o nejžižkovštějšího psa nebo Vršovickou ohyzdu (fotosoutěž o nejzanedbanější místo
ve Vršovicích) či klání o nejlepší jídlo z brambor.
Každá lokalita měla unikátní atmosféru. Někde byla komornější (např.
na Nové cestě na Praze 4 nebo U Nikolajky na Praze 5), jinde naopak
zavládl festivalový duch (na Americkou dorazilo dle odhadů až 10 tisíc
návštěvníků).

Výběr z Příběhů
z našich čtvrtí v Praze

P1 Kampa

P5 Na Brabenci

P8 Burešova

prohlídka s Pragulic, pub kvíz o Kampě a Malé
Straně, promítání dokumentu z cyklu Příběhy
20. století na Lennonovu zeď

výstava historických fotek

výstava Znám své sídliště!

P1 Palachovo náměstí
Praha ve válce, válka v Praze – procházka po
protektorátní každodennosti i barikádách

P5 U Okrouhlíku
výstava fotek okolí od pamětníků v garážovém kině, povídání s odborníkem o původních usedlostech v okolí

P1 Vojtěšská

P5 Barrandov

malířka, grafička a zároveň sousedka
z Pštrossovy ulice paní Kateřina Černá (nar.
1937) a čtení z jejích kouzelných knížek

křest Barrandovského uličníku
& autogramiáda

P2 Vyšehradské nádraží

P5 Malvazinky

přednáška dr. Jiřího Chmelenského z NPÚ
o nádraží

vzpomínka na 70. a 80. léta

P2 Výtoň
komentovaná prohlídka po Podskalí
a zdarma výstava o historii místa

P3 Bořivojova
polaroidová soutěž o nej psa Žižkova, kvízy
o Žižkově, Příběh ulice – komentované promítaní fotek s Bohdanem Holomíčkem

P3 Biskupcova
komentovaná procházka po Jarově s Praha
neznámá

P3 Víta Nejedlého
objev historii Žižkova
s Klubem přátel Žižkova

P4 Jílovská
přednáška o historii sídliště
s Pavlem Karousem

Ďáblice, komunitní oslava diamantové svatby, foto: Blanka Šťastná
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P8 Osinalická
společná komunitní oslava diamantové svatby
ďáblických manželů se svatební hostinou pro
všechny návštěvníky

P8 náměstí
Dr. Václava Holého
vzpomínání na starou Libeň s místními rodáky, originální libeňský kvíz

P8 Invalidovna
přednáška Ladislava Zikmunda-Lendera
o sídlišti

P6 Puškinovo náměstí
co nám prozradili sousedé a co nám prozradíte vy

P10 Malešice
Malešice a jejich historie – výstava fotek a vyprávění místního rodáka

P7 podchod
pod Hlávkovým mostem
křest nového orientačního systému, který
zjednoduší průchod podchody

P7 Strossmayerovo náměstí
prezentace příběhů našich sousedů, kteří
zůstávají na okraji veřejného zájmu: seniorů,
umírajících, chudých, bezdomovců; Zažít
včely jinak (příběhy včel z naší čtvrti)

P7 Veletržní palác
projekce krátkých filmů o Praze 7 za účasti
režisérů, umělci, kteří žili na Praze 7 – komentované prohlídky stálé expozice

P10 Mexická – Bulharská
fotosoutěž Vršovická ohyzda – sběr fotek
míst, která by si zasloužila vylepšit

P10 náměstí Sv. Čecha
komentované prohlídky kostela, sběr dat
o problémech a možnostech náměstí

P10 Záběhlice
setkání rodáků

Bohatý byl i doprovodný program, do kterého
se zapojily mj. instituce jako Anežský klášter
a Náprstkovo muzeum.

Zažít město jinak 2017 očima...
… organizátorky Báry Hudečkové
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… a také hlavního koordinátora
Martina Šotoly

Bára Hudečková, foto: Pavel Podruh

Báro, ty už tři roky připravuješ akci Zažít
město jinak v Českém Krumlově, ale letos jsi
byla poprvé členkou „generálního štábu”,
který koordinoval slavnosti po celé republice.
Dovedla sis už předem představit, co všechno
tahle práce obnáší? Co tě nejvíc překvapilo?
Tušila jsem, jak bude práce vypadat, ale určitě se našlo pár věcí, které
mě překvapily. Nejvíc asi to, jak složité je vyřešení záboru na některých
městských částech a kolik papírů je k tomu třeba. Tohle máme v Krumlově snazší, úřady nám vychází vstříc a administrativa je oproti Praze
minimální.

Co byl větší stres - organizovat Zažít město
jinak v Krumlově, nebo doslova po celé republice?
Největší stres bylo dělat obojí najednou! Zažít město jinak v Krumlově
děláme se ségrou, které tímto děkuji, že to letos oddřela víc než obvykle. Řešit celorepublikové slavnosti je samozřejmě stresující v tom,
že na vaší práci spoléhají všichni místní organizátoři. Ti jsou ale sami
velmi schopní, takže všechno dobře dopadlo.

Pomohlo ti tvoje angažmá v Auto*Matu s přípravou akce v Krumlově? Že jsi byla u zdroje
a mohla sis třeba nějaké formality vyřídit
přednostně?
V Krumlově jsem toho stíhala míň než v předchozích letech, ale zbytek
týmu to zvládl skvěle pokrýt. Krumlovské Zažít město jinak funguje

víceméně nezávisle na „centrále”, zábor si řešíme sami, propagační
materiály taky. Takže jsem ani neměla moc prostoru svého postavení
zneužít :)

Jak se slavnosti v Krumlově povedly? Měli jste
nějakou novinku oproti dřívějším ročníkům?
Co se letos nestihlo a chcete si to nechat pro
příští ročníky?
Povedlo se nám to myslím skvěle, přestože skoro celý den pršelo. Zase
jsme zkusili jinou ulici, Krumlováci mohli vyzkoušet virtuální realitu,
pouliční posilovnu a kadeřnictví a spoustu dalšího. Příští ročník jsme
ještě neřešili, uvidíme!

Funguje u vás komunita i během roku?
Funguje, ale mohlo by toho být klidně víc. Mám radost, že se postupně
zlepšuje postoj města - veřejně se řeší nový strategický plán, zkouší se
participativní rozpočet. Myslím, že na řadě jsou teď hlavně Krumlováci,
aby možnosti využili, a vymýšleli věci „zespoda”, klidně i bez podpory
města.

Proč je super se na Zažít město jinak podílet?
Baví mě to, že můžete ostatním ukázat, že se dá ve městě žít jinak.
A že nemusíte být profi organizátoři akcí, abyste se do něčeho takového pustili. Že nevadí, když to není dokonale produkčně vyřešeno, o to
tu nejde. Stojí to samozřejmě nějaký čas a nervy, ale je super vidět, že
to lidi baví a každý rok se zapojují další.
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Český Krumlov, foto: Eliška Zajícová

Jak dlouho se letošní ročník připravoval?

Co bude se ZMJ dál?

Přípravy začínají už na jaře, kdy se dává dohromady tým a hlásí se nám
první lokality. Hlavní nápor začíná koncem května, kdy již máme konkrétnější představu o umístění lokalit a začínáme vyjednávat povolení
k záborům, což je stále (i vzhledem k narůstajícímu počtu přihlášených lokalit) časově nejnáročnější část příprav a do září se prakticky
nezastavíme. Prázdniny si zkrátka moc neužijeme…

Máme za sebou zhodnocení letošního ročníku s jednotlivými organizátory a s naším týmem. Ty nejčastější podněty se do příštího roku
pokusíme nějak zapracovat, vybíráme i téma pro rok 2018 a dá se tedy
říci, že přípravu už začaly. Zároveň přemýšlíme, kam Zažít město jinak
posunout, respektive, jak dlouho ještě tenhle nápad může fungovat
v nezměněné podobě. Nelze tedy vyloučit, že nás v budoucnu čeká
nějaké větší překvapení, ale příští rok to asi nebude.

Jakou novinku přinesl letošní ročník?

A komu bys chtěl poděkovat?

Už potřetí jsme se letos rozhodli propojit jednotlivé lokality jedním
tématem – tentokrát to byly „Příběhy z naší čtvrti“. Bylo čistě na místních organizátorech, jak a jestli vůbec toto téma pojednají. Nakonec
ovšem příběhy využili ve více než polovině lokalit a měli jsme i velmi
pozitivní ohlasy od účastníků. Podařilo se zapojit lidi z okraje společnosti, cizince, seniory a také místní pamětníky, jejichž osudy často
sousedé ani neznají.

Především místním organizátorům, kteří akci připravují ve svém volné
čase a na dobrovolnické bázi, celému týmu Auto*Matu a také všem
partnerům i drobným přispěvatelům. A samozřejmě i návštěvníkům
slavností, že pomohli vytvořit výjimečnou sousedskou atmosféru.

Další novinkou pak bylo partnerství s Pražskými službami, díky kterým
měli organizátoři z jednotlivých lokalit zdarma k dispozici dopravní
značky (náklady na dopravní značení se pohybují od několika do mnoha tisíc korun na jednotlivou lokalitu). Ty si až do loňska museli platit
ze svého, takže měli určitě radost.

Zapojené lokality
a zapojená města
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Praha

Města

Praha 1 – Kampa
Barbara Šabachová

Praha 3 – Spojovací-Balkán
Tereza Unzeitigová

Praha 6 – Buštěhradská
Spolek Via Praha 6

Praha 1 – Malostranské náměstí
Kateřina Bursíková Jacques

Praha 4 – Jihlavská
Občané postižení Severojižní magistrálou

Praha 6 – Puškinovo náměstí
Město přátelské k dětem

Praha 1 – Opatovická
Valerie Štětková

Praha 4 – Jílovská
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček

Praha 6 – Šárecké údolí
Vladan Hodek

Praha 1 – Palachovo náměstí
Klára Mišunová

Praha 4 – Lhotka
Martin Adámek

Praha 6 – Větrník
Kavárna Do Větru

Praha 1 – Pařížská
Martin Motl

Praha 4 – Nová cesta
Jan Tilinger

Praha 7 – Františka Křížka
Bio Oko

Praha 1 – Petrské náměstí
Studio Paměť

Praha 4 – Podolí
Michal Kozlíček

Praha 7 – Jateční
Centrála Jižní

Praha 1 – Václavské náměstí
Sdružení Nového Města pražského

Praha 4 – Pod Višňovkou
Lesňata, z. s.

Praha 7 – park Tusarova
Holešovičtí sousedé

Praha 1 – Vojtěšská
ArtMap

Praha 4 – Pod Vršovickou vodárnou
Dům národnostních menšin

Praha 7 – podchod pod Hlávkovým mostem
Architekti bez hranic

Praha 2 – Americká
Omri Goz

Praha 4 – Adamovská
Dům národnostních menšin

Praha 2 – Lublaňská
Kavárna Pražírna
Praha 2 – Nuselské schody
Šimon Fiala
Praha 2 – Sekaninova
Studio Prototyp
Praha 2 – Šmilovského
Prostor 8
Praha 2 – Vratislavova
Jan F. Dufek
Praha 2 – Vyšehradské nádraží
Michaela Falátková
Praha 2 – Výtoň
Fokus, sociálně terapeutické centrum
Praha 3 – Biskupcova-Ambrožova
Kino Aero
Praha 3 – Bořivojova-Chvalova
Barbora Týcová
Praha 3 – Do kopce (Víta Nejedlého)
Cafe Pavlač
Praha 3 – náměstí Barikád
Komunitní kostel

Třeboň
Miloslava Jelonková

Litoměřice
Lenka Kahuda Klokočková

Teplice
SAYFY, z. s.

Mnichovo Hradiště
Žijeme pro Hradiště, Tvoříme místo

Počátky
Náměstí žije!

Opava
Divadlo Gafa

Bílovice nad Svitavou
Renata Munteanu

Ostrava – Husův sad
Cooltour

Bruntál
Eliška Hlavenková

Ostrava – U Oblouku
Adra

Český Krumlov
Bára Hudečková

Plzeň
Pěstuj prostor

Děčín
Míša Klihavcová

Prachatice
Prostor Prachatice

Frýdek-Místek
Národní dům Frýdek-Místek

Roudnice nad Labem
Richard Červený

Praha 7 – Sládkova
Tygr Tisk

Hradec Králové
Zaber Hradec!

Vimperk
Vimperk žije

Praha 4 – Spořilov
Luboš Fendrych

Praha 7 – Strossmayerovo náměstí
Jan Rund

Hrob
Infocentrum města Hrob

Volyně
Veronika Kovářová

Praha 5 – Barrandov
organizace Českého svazu
ochránců přírody ZahraBarr

Praha 7 – Tusarova
Vnitroblock

Jihlava
Lenka Dolanová

Ústí nad Labem - Alešova
Aleš Loziak

Praha 7 – U Akademie-Gersternova
Kavárna Lajka

Kralupy nad Vltavou
Playground English - jazykovka

Ústí nad Labem – Elišky Krásnohorské
Eliška Pixová

Praha 7 – Veletržní palác
Národní galerie

Krnov
Spolek Flemmichovka

Ústí nad Labem - Střekov
Kateřina Chalašová

Praha 8 – Ďáblice
Simona Dvořáková

Liberec
Jakub Dušánek

Praha 5 – Hlubočepská
Prokopovo o. s.
Praha 5 – Malvazinky
Přátelé Malvazinek
Praha 5 – Na Brabenci
Rodiče z Radlic
Praha 5 – Na Zatlance
FS ČCE Smíchov
Praha 5 – Plaská
Jake Zahradníček
Praha 5 – U Nikolajky
Tribo
Praha 5 – U Okrouhlíku
Michal Kryl
Praha 6 – Břevnov
Spolek Pro Břevnov

Praha 8 – Invalidovna
Mazutka žije
Praha 8 – Karlín, Hybešova
Divoké matky
Praha 8 – Karlín, Lyčkovo náměstí
Renata Gregorova a Karolina Konečná
Praha 8 – Ládví
Komunitní centrum Hrubého
Praha 8 – Libeň
Radka Benešová

Praha 8 – Sídliště Ďáblice
Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna
Praha 10 – Malešice
Malešice v pohybu
Praha 10 – Mexická-Bulharská
Fajnšmekr
Praha 10 – Moskevská
Vršovické divadlo Mana
Praha 10 – nám. Svatopluka Čecha
Římskokatolická farnost u kostelů
sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
Praha 10 – Záběhlice
Renata Chmelová
Praha 12 – Modřanské Podskalí
Petra Vavrošová, Jakub Novák

Zažít město jinak
z pohledu místních organizátorů
a návštěvníků

Praha
návštěvnice Wanda
Chtěla jsem poděkovat za organizováni a nápad! Tato akce je úžasná a těšila jsem na ni
celý rok:) Člověk se i ve velké Praze najednou
cítí, že je mezi svými a opravdu „jako doma“!
Jen je velká škoda, že se to neděje častěji!
Hodně štěstí a ještě jednou moc děkuju!

Praha 2 - Americká
Jana Nováková, návštěvnice
Dneska to byl super zážitek, velkolepý výběr
jídla, pití, výborná muzika a hodně akcí pro
děti. Ani se mi pak nechtělo odejít, byla tam
skvělá atmosféra.

Praha 2 – Vojtěšská
Jiří Novák, ArtMap
Moc děkujeme za velikou pomoc při letošním
Zažít město jinak, při záborech a propagaci!
Za Vojtěšskou ulici jsme se sobotou velice
spokojení, byla to skutečně sousedská akce
s účastí i organizací převážně místních, přišlo
i dost lidí odjinud (zejména na komentované prohlídky), měli jsme hodně dětského
programu. Potěšilo mě, že si v průběhu dne
přinesli stolky i další sousedé a organicky se
to napojilo. Oceňuji i zodpovědnost všech
zapojených subjektů, kdy si skutečně každý
po sobě uklidil. Z letoška jsme obecně měli
lepší pocit než v minulém roce a doufáme, že
se příští rok opět sejdeme.

Praha 3 – Spojovací/Balkán
Tereza Unzeitigová
a Kočka v tašce
Jsme rádi, že jsme díky Zažít město jinak navázali spolupráci s místním kostelem. Chtěli
bychom v ní pokračovat - využívat navzájem
prostory, chodit na akce, podpořit se. Vlastně
jsme původně ani moc nevěděli, že tu kostel
je (vypadá jako obyčejná vila) a že také organizuje různé akce. Podařilo se nám upozornit
místní na to, že tu jsme a že i v průběhu roku
pořádáme koncerty, otevřené večeře, sbírání
odpadků v Třešňovce aj. To byl jeden z našich
cílů - více se otevřít místní veřejnosti. Velikost
(nebo spíš malost) a průjezdnost našeho
záboru vůbec nevadila, děti sice pobíhaly
v silnici, ale rodiče je vždycky odvolali, když
se blížilo auto. Tento typ omezení dopravy
se osvědčil. Pokud se najde dost lidí, kteří se
toho ujmou, budeme rádi organizovat Zažít
město jinak na Balkáně i příští rok.

Praha 6 – Břevnov
Daniela Šálková
U nás se poznávání naší ulice povedlo. Hry
„Bělohorská, náš bulvár“, ve které soutěžící
sbírali razítka z jednotlivých stanovišť, se celkem zúčastnilo přes sto dětí a dospělých od
1,5 roku do 65 let. Díky tomu jsme také objevili společné nejoblíbenější místo Bělohorské.
Mimo to jsme na Drinopolu připravili Stůl pro
Břevnov jako místo sousedských setkávání.
Navařili jsme kávu, čaj a kakao, společně
upekli dobroty a poseděli se sousedy.
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Praha 10 – Mexická/Bulharská
Lea Trojanová
Máme pod okny malou Francii (Itálii doma
jsem před tím úspěšně zažehnala :)). Koláčky,
pad thai od Buddha café výborný, úžasná
hudba ala Piazzola… Nina Rosa… je mi moc
dobře!

Počátky
Sousedi si slavnost oblíbili a přístup města
byl vstřícný. Letos jsme se rozhodli oživit park
„Na Moravě”. Potok protékající parkem měl
největší úspěch u dětí.

Bruntál
Kromě poznávání zajímavých lidí a jejich
zálib širší veřejností oceňuji především zájem
mladých lidí dělat něco jinak a lépe ve svém
městě.

Kralupy nad Vltavou
Byli jsme 4 hlavní organizátoři, trochu jsme
se nepohodli, někdo měl skluz v přípravě
toho, co měl dělat, někdo nedělal nic. Loni ve
dvou to bylo lepší a snazší. Spolky a podniky
se zapojily náramně, horší to bylo s místními
školami (gymnáziem především, děti jsou
líné). A pak nám taky pár místních občerstvení na poslední chvíli (ráno před akcí) zrušilo
občerstvení. Zrada! :(

Praha 8 - Karlín
Lada Smejkalová
Letos pro mě bylo Zažít opravdu v sousedském duchu. Bavilo mě mít stánek se sousedem Radkem Přibylem (na poslední chvíli
domluvené), potkávat tam další sousedy
a známé a taky poznat nové sousedy... Díky
DDM, který nám půjčil stánek, a Divokým matkám za elektriku a ostatním zainteresovaným.
Mimochodem se u nás kromě konzumace
jídla a pití taky tančil breakdance :)

U Bio Oko, foto: Honza Hromádko
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Zažít město jinak 2017
v číslech

12. ročník slavností
22 měst
včetně Prahy v září
24 měst
včetně Prahy celkem

22 nových míst v Praze
(nových = poprvé)

jedinci, sdružení,
spolky, NNO,
živnostníci, instituce…

68 lokalit v Praze

ulice 
chodníky + zeleň
celkem

Vývoj počtu zapojených
měst do Zažít město jinak

64 509 m2
32 068 m2
96 577 m2

2012
2013
2014

Skladba pražského
programu
Zažít město jinak 2017

Počet míst (lokalit)
v jednotlivých
městských částech
14
27
2
14
9
8
13
13

%
%
%
%
%
%
%
%

Vývoj počtu
zapojených lokalit
do Zažít město jinak
v Praze
2006	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

přes 800 aktivně
zapojených subjektů

Celková plocha záborů
v Praze 2017

40 000 návštěvníků

sport
hudba
film
dílny, akce pro děti
divadlo
tanec
gastronomie
ostatní
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1 lokalita
5 lokalit
16 lokalit
23 lokalit
32 lokalit
46 lokalit
59 lokalit
66 lokalit
68 lokalit

Praha 1	
Praha 2	
Praha 3	
Praha 4	
Praha 5	
Praha 6	
Praha 7	
Praha 8	
Praha 10	
Praha 12	
Praha 15	
Praha 17	

2015

8
8
5
10
8
5
9
7
5
1
1
1

Počet návštěvníků
Zažít město jinak
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

2016
2017

2 zapojená města
Hradec Králové, Praha
3 zapojená města
Ostrava, Olomouc, Praha
4 zapojená města
Ostrava, Hradec Králové,
Jablonec nad Nisou, Praha
10 zapojených měst
Ústí nad Labem, Roudnice
nad Labem, Český Krumlov,
Hradec Králové, Mnichovo 		
Hradiště, Praha, Krnov,
Frýdek- Místek, Havířov
a Ostrava
20 zapojených měst
23 zapojených měst
Bílovice nad Svitavou, Bruntál,
Český Krumlov, Děčín,
Frýdek-Místek, Hradec Králové,
Hrob, Jihlava, Kralupy
nad Vltavou, Krnov, Liberec, 		
Litoměřice, Mnichovo Hradiště,
Opava, Plzeň, Prachatice,
Roudnice nad Labem, Ústí 		
nad Labem, Vimperk, Volyně
+ v jiném termínu Hořice, 		
Počátky, Teplice, Třeboň

8 000 návštěvníků
15 000 návštěvníků
15 000 návštěvníků
17 000 návštěvníků
25 000 návštěvníků
30 000 návštěvníků
35 000 návštěvníků
40 000 návštěvníků

Lublaňská, foto: Jitka Horázná
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Zažít město jinak 2017
v médiích

Téma oživování veřejného prostoru rezonovalo v mnoha
příspěvcích a rozhovorech v rádiích, televizích i v tištěných
médiích. Na iVysílání České televize byla mnohokrát
odvysílána videopozvánka na sousedské slavnosti, stejně
tak i v kinech sítě Aerofilms. A nový a zase jiný radiosport
(od studia Sound Needles) si naladili posluchači Radia 1
a Radia Wave. Dostali jsme prostor v rámci Studia 6 na České
televizi (hosté: Anna Kociánová a Jan Tilinger, organizátor
lokality Nová cesta), ve vysílání Radia 1 (A. K. a Denisa
Kábrtová z Jílovské) a také na Radiu Wave (A. K. a Omri Goz
z Americké). Česká televize také natáčela během „dne D”
v několika lokalitách.

Zdroj: Monitoring agentury Monitora

Od ledna do listopadu 2017 byla akce
Zažít město jinak zmíněna v 305 článcích
a výstupech. Přinášíme malou ukázku.

Potkejte na ulici své sousedy
Metro
15. 9. 2017
Velká změna čeká už zítra skoro sedmdesát
pražských ulic. Parkující auta nahradí umělci,
děti, senioři, manažeři i domácí mazlíčci
a jejich celodenní program. Kultura, jídlo,
workshopy, sport a stovky nejrůznějších
aktivit opět přináší do ulic festival sousedů
Zažít město jinak. Letos s tématem Příběhy
z naší čtvrti.

Sousedské slavnosti budou
dnes patřit starousedlíkům.
Na zájemce čekají příběhy,
debata či diamantová svatba
Deník
16. 9. 2017
Někde je to pár kempinkových židlí, skupinka
sousedů a dobrá káva, o kus dál se koná

výstava, kde jsou exponáty jen tak natažené
na šňůrách mezi stromy, jinde stojí pódium
a kapela je slyšet široko daleko. Vítejte na
sousedských slavnostech Zažít město jinak.

Opavané zažili
své město jinak
Opavský deník
18. 9. 2017
Čtyři kapely, mnoho stánků
s občerstvením, baletní školička, malířské
stojany a mnoho dalších atrakcí. Tak
vypadal první ročník svátku sousedů nebo
také pouliční slavnosti Zažít město jinak,
která probíhá ve stejný den na mnoha
místech naší republiky. Poprvé ji mohli zažít
i Opavané. Hlavním pořadatelem svátku
sousedů bylo opavské Divadlo GAFA, ke
kterému se připojilo dalších asi dvacet
spolků. Jejich stánky zaplnily od třetí hodiny
odpolední do desáté večerní Beethovenovu
ulici a část ulice Matiční. (...) Nadšení
neskrývali i návštěvníci dříve narození.
„Jsme nadšení a moc se nám tu líbí.
I navzdory počasí je tu příjemná atmosféra,“
řekl Zdeněk Bjalek z Opavy.
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Z ulic se stalo
jeviště i tančírna
Ústecký deník
19. 9. 2017
Dvě ulice v Ústí, klíšská Alešova a Elišky
Krásnohorské na Skřivánku, žily v neděli
pestrými akcemi Zažít Skřivánek jinak a Zažít
Alešovku jinak. Poblíž Domu techniky ji
pořádaly Kateřina Pokorná a Eliška Pixová. „Je
to sousedská slavnost pro Skřivánek, ale jsme
rády, že přišli i lidé ze Všebořic a Terasy,“ řekla
Eliška Pixová. I Alešova ulice si po roce užila
sousedský den. Zahráli tu ústečtí Beatles The
Boom, ulicí voněla zelňačka i guláš. Rodina
Korbelyiových, která je tu nová, přinesla
japonské suši. Na své si přišli milovníci
piva, svařáku i jablečných chlebíčků, měly
o ně zájem i vosy. Dětičky se proháněly na
koloběžkách, tatínci vysazovali své potomky
na legendární motorky jawy vyvezené svými
majiteli z garáže. Atrakcí bylo svezení starým
autobusem, šofér si jízdu užil s pasažéry
i se svým psem. „Vůz parkuji sto kilometrů
odsud,“ prozradil.

Sousedská slavnost
oživila 68 pražských míst
Pražský deník
18. 9. 2017
Ulice, které jindy patří autům, se v sobotu
proměnily v pěší zóny plné korzujících lidí,
stánků, stolků i nejrůznějších vystoupení.
Akce přitáhla zájemce například na
prostranství před Biem Oko, kde na ně čekala
kreativní zóna plná workshopů, netradiční
jídla i prohlídky Letné s lidmi bez domova.
Ožilo i Malostranské náměstí, Pařížská ulice,
Kampa nebo vyšehradské nádraží.

Na devadesáti místech
v Česku mohli lidé Zažít
město jinak
Česká televize
16. 9. 2017
Zažít město jinak je název a zároveň i cíl
pouličního festivalu. Jeho organizátoři se
snaží změnit způsob, jakým lidé vnímají
veřejný prostor, a také posílit lokální
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komunity. Ulice, které jindy patří autům, se
na jeden den proměnily v pěší zóny plné
korzujících lidí, stánků nebo koncertů.
Například ulice Americká v Praze už
dopoledne spíš než pražské Vinohrady
připomínala Mexiko. Lidé si zde mohli
například vyrobit tradiční masky nebo si
zasoutěžit v mexickém kvízu. Ochutnat mohli
i speciality z Mexika a Jižní Ameriky. Podobně
se lidé bavili i na dalších více než šedesáti
místech v Praze. Zatímco hned ráno někteří
společně posnídali na Kampě, na Nuselských
schodech se mohli třeba nechat ostříhat.

Pražané poznávali své
sousedy. I ty bez domova!
Zažít město jinak přilákalo
na 35 tisíc lidí
Blesk.cz
19. 9. 2017
Akce Zažít město jinak vznikla před jedenácti
lety. Iniciátorem a hlavním koordinátorem
sousedských slavností jinak je spolek
Auto*Mat, který prosazuje lepší prostředí
pro kvalitní život ve městě. (...) Letos ožily
například Nuselské schody, na kterých bylo
možné zhlédnout divadelní představení, užít
si prohlídku po okolí s průvodcem Pragulicu
a taky si vyzkoušet sprejovat. „Jsme moc rádi,
že tu máme poprvé letos akci tady v Nuslích.
Snad si to tu užijeme i za rok,“ hodnotil akci
Petr, který žije v Nuslích.

Konec bloudění na Vltavské
Hobulet
1. 10. 2017
Již potřetí ožily během sousedských
slavností Zažít město jinak podchody kolem
Vltavské. Kromě pouličního akustického
koncertu či výstavy zabývající se životem
na ulici byl hlavním bodem programu právě
křest nového orientačního systému. „Čas
od času jsme chodili do budovy bývalých
Elektrických podniků, kde má sídlo hodně
architektonických ateliérů, a fascinovalo
nás, jak jsou podchody spletité a zanedbané
a jak málo lidí tudy chodí. Přitom je tohle
místo poměrně v centru a nedaleko velkého
dopravního uzlu,“ popisuje začátky nápadu
architektka Karolína Kripnerová, zakladatelka
Architektů bez hranic.

Otevřely kostely, ulice
oživily stánky. Praha zažila
sousedské slavnosti
Euro.cz
17. 9. 2017
Bleší trh v lese, opodál na louce rozložené
pod stany koláčky a štrúdly, hráč na akordeon
a banda dětí pobíhajících za pableskujícími
bublinami, i tak vypadala jedna z podob
sousedských slavností Zažít město jinak,
které oživily v sobotu hlavní město. V Praze se
uskutečnily na téměř sedmdesáti místech.

Krnov ožil akcí
Zažít město jinak
Polar.cz
21. 9. 2017
Akce byla pestrá a každý si tu našel to své.
Děti se pobavily například v lesní školce
a zahrály si na bubínky, dospělí si zatančili při
živé hudbě, nebo si zašli ke kadeřnici.
Tomáš Hradil (nez.), zastupitel Krnova: „Akce
je určitě perfektní, mají trošičku smůlu,
protože je to tuším 4. ročník a 3x jim pršelo.
Takže pokud chcete, aby v Krnově pršelo, tak
uspořádejte akci Zažít město jinak. Ale jinak je
to fantastické, jsem rád, že Krnov žije.“

Obří scrabble, fotbálek nebo
francouzské palačinky. To byl
sousedský festival v Liberci
ČRo Liberec
16. 9. 2017
Ulice Hrazená v Liberci se v sobotu proměnila
v pěší zónu a místo pro setkání obyvatel
všech generací. Festival Zažij město jinak
nabídl třeba pouliční fotbálek, stánek
s knihami nebo živou hudbu. Část ulice se
proměnila v herní desku pro scrabble. Hráči
slova skládali pomocí kilových písmenek.

Jak jsme zažili Řepy jinak
Řepská sedmnáctka
1. 10. 2017
Je těžké uvěřit, že se mohlo spojit tolik na
první pohled nesourodých a neslučitelných
elementů, jakými jsou například parta
nezávislých rodičů, aktivistická organizace,
několik státních institucí, amatérští domácí
výrobci, profesionální stánkaři a podnikatelé
a profesionální i amatérští umělci a že vytvoří
tak homogenní celek plný dobré nálady
a pozitivních emocí!

Finance
Výdaje
1 363 094 Kč

32 % (435 500 Kč)
Produkční náklady,
podpora místním organizátorům

23 % (317 000 Kč)
Propagace

Příjmy

6 % (83 354 Kč)
MMD

3 % (39 990 Kč)
Pražská plynárenská

21 % (280 250 Kč)
Městské částí

12 % (160 000 Kč)
Nadace Karla Janečka
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45+23+32
44+15+122126
15 % (199 000 Kč)
MŽP

45 % (609 864 Kč)
Osobní náklady, mzdy

Vizuální podoba
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Originální tvář vtiskli 12. ročníku Zažít město
Michal Veltruský a Jonatán Novák. Stejně
jako v uplynulých letech zůstali u jasných
barev, ale tentokrát umístili jednotlivé objekty
do mřížkového systému. Na plakátech
a dalších tiskovinách znázornili různé motivy,
které se sousedskými slavnostmi souvisí –
např. míče i kulečníkové koule, popadané
nanuky a zmrzliny, oblíbené fidget spinnery,
deštníky či prvky ze světa architektury. Ty
také rozpohybovali za pomoci Daniela Šmíry
v letošním animovaném videu.

Sousedské
slavnosti

Koncerty
Tanec
Domácí jídlo
Divadlo
Hry pro děti

Diskuze
Blešáky
Dílny
Trhy
Sportovní aktivity

68 lokalit
po celé Praze
zazitmestojinak.cz

Dvě verze citilightů zdobily pražské ulice,
tisíce letáků a plakátů zase různé kavárny,
nástěnky i plakátovací plochy. V samotný den
D mohli návštěvníci akce využít i 46stránkový
tištěný program.

44 % (600 000 Kč)
MHMP

Rok 2017 přinesl také spolupráci
s designérským duem Artyšok (Barbora
Matlovičová a Jana Pomykačová). Sympatické
designérky navrhly šablonu, pomocí které
jsme na místech slavností upozorňovali na
fakt, že celou akci pořádá spolek Auto*Mat.
Vznikly také tzv. „kokony“, papírové polokoule
zevnitř polepené fotkami aktivit Auto*Matu,
které zdobily auto*matí stánky (u Bio
Oko, v Podolí, na Puškinově náměstí a na
Americké). Na stáncích se prodávaly zbrusu
nové skákací gumy na podporu aktivit Zažít
město jinak a také limitovaná edice maté od
jablářství F. H. Prager s etiketou akce.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Lokální partneři

Záštitu nad akcí
převzala primátorka
Adriana Krnáčová.

Sousedské
slavnosti

Koncerty
Tanec
Domácí jídlo
Divadlo
Hry pro děti

Diskuze
Blešáky
Dílny
Trhy
Sportovní aktivity

68 lokalit
po celé Praze
zazitmestojinak.cz

Generální partner

Záštitu nad akcí
převzala primátorka
Adriana Krnáčová.

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Lokální partneři

Poděkování partnerům

Realizace Zažít město jinak,
propagace a práce realizačního týmu by se nemohla uskutečnit bez podpory partnerů,
která umožnila pokrýt náklady 12. ročníku v celkové výši
1 363 094 Kč.
Rádi bychom především poděkovali významným partnerům: Magistrátu hlavního města
Prahy za 600 000 Kč, Ministerstvu životního
prostředí, které nás podpořilo částkou
200 000 Kč a Nadaci Karla Janečka, která nás
podpořila částkou 160 000 Kč. Za dlouhodobou finanční podporu spolku Auto*Mat
děkujeme společnosti MMD.
Zvláštní poděkování patří i společnosti Pražské služby, a.s., jejíž spolupráce a podpora
umožnila v letošním roce poskytnout všem
lokalitám dopravní značení zcela zdarma.
Nemalé díky náleží i dalším partnerům,

Generální partner
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kteří finančně podpořili největší sousedskou
slavnost:
Pražské plynárenské, a.s. (39 900 Kč),
Úřadu městské části Prahy 1 (20 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 2 (20 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 4 (30 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 5 (25 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 6 (30 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 7 (62 500 Kč),
Úřadu městské části Prahy 8 (35 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 10 (50 000 Kč).
Celoroční partnerství s carsharingovou
firmou Autonapůl nám umožnilo rozvést včas
všechny materiály a podklady pro místní
organizátory.
Za speciální edici maté v barvách Zažít město
jinak děkujeme našim přátelům z jablářství
F. H. Prager.
Velké díky patří i hlavnímu mediálnímu
partnerovi České televizi. Za mediální prostor
také děkujeme Radiu 1, Radiu Wave, Aerofilms
a Dopravnímu podniku hl. města Prahy.

Hlavní partneři

Záštitu nad sousedskými slavnostmi Zažít
město jinak 2017 převzala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová,
záštitu dále udělili:
starostka městské části Praha 2
Jana Černochová,
starostka městské části Praha 3
Vladislava Hujová,
starosta městské části Praha 4
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 5
Pavel Richter,
starosta městské části Praha 6
Ondřej Kolář,
starosta městské části Praha 8
Roman Petrus,
radní městské části Praha 10
Ivana Cabrnochová.

U Bio Oko, foto: Honza Hromádko

Projekt byl podpořen Fondem kultury a cestovního ruchu města Liberec.
Projekt byl finančně podpořen v grantovém
řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Partneři

Záštitu nad akcí
převzala primátorka
Adriana Krnáčová.

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Lokální partneři
Podolí, foto: Šimona Němečková
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