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Co je Zažít město jinak?
Kdo akci pořádá
a pro koho je určená?
Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň
vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na
principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné
výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené lidem
všech generací a zájmů. Akci už od 1. ročníku v roce 2006
koordinuje spolek Auto*Mat, který se stará o propagaci,
společnou grafiku a především vyřizování administrativy
a záborů veřejných prostranství.

Proč se sousedské
slavnosti konají?
Abychom jako obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu
vnímání veřejného prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na akci Zažít město jinak můžete poznat spousty
zajímavých lidí ze svého okolí, naučit se od nich to, co
umí, navázat či prohloubit místní spolupráci, poukázat na
výhody zklidněných lokalit či místní kauzy nebo kultivovat
vztahy mezi zájmovými skupinami (samosprávami, podnikateli a obyvateli).

Co dalšího
dělá Auto*Mat?
Kromě Zažít město jinak uspořádala iniciativa Auto*Mat
už sedm ročníků květnové soutěže Do práce na kole,
hlídá politiky i úředníky v souvislosti s tématy dopravy
a veřejného prostoru, organizuje cyklojízdy a vzdělává
děti na školách.
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Příběhy z naší čtvrti
Po předloňském tématu „Jídlo“ a loňském „Sportu“ jsme
se rozhodli znovu vymyslet pro jednotlivé lokality pojítko.
Letos jím jsou „Příběhy z naší čtvrti“. Každá čtvrť a ulice
má svůj příběh, který často ani neznáme. Ať už to jsou
příběhy hrdinů i obyčejných lidí, příběhy současných
obyvatel místa, starousedlíků i nově příchozích, příběhy
domů a zajímavých míst. Ty všechny vám různou formou
představí organizátoři slavností Zažít město jinak v jednotlivých městských částech. Poznejte lépe své sousedy
i místo, kde žijete!

Výběr z Příběhů našich čtvrtí
• P1 Kampa
prohlídka s Pragulic, pub kvíz o Kampě a Malé Straně
• P1 Palachovo náměstí
Praha ve válce, válka v Praze - procházka po protektorátní každodennosti i barikádách
• P2 Vyšehradské nádraží
přednáška dr. Jiřího Chmelenského z NPÚ o nádraží
• 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
• P4 Jílovská
přednáška o historii sídliště s Pavlem Karousem
• P5 Na Brabenci
výstava historických fotek
• P5 U Okrouhlíku
výstava fotek okolí od pamětníků, povídání
s odborníkem o původních usedlostech v okolí
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• P5 Malvazinky
vzpomínka na 70. a 80. léta
• P6 Bubeneč
co nám prozradili sousedé a co nám prozradíte vy
• 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
• P8 Burešova
výstava Znám své sídliště!
• 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
• P10 Malešice
Malešice a jejich historie - výstava fotek
• 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

Výběr z programu – Praha 1
Kampa
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7

Malostranské náměstí

Opatovická

Palachovo náměstí

14 h - 22 h

10 h - 22 h

12 h - 18 h

dobré jídlo a pití, hry a soutěže pro děti po celý den

třetí ročník sousedské slavnosti v Opatovické ulici

12 h

arabský stánek

12 h

Encyklopedie migrace

Kdo se mj. zapojí?

12 h

historický stánek

Muzeum Kampa a Werichova Vila

12 h

časopis NaVýchod

Muzeum Karla Zemana

12 h

studentská rada FF UK

Muzeum Montanelli

12 h

Bibliobus Oskar

zahrada Komunitního centra
od 10 h
projekce fotek Kampy a okolí z dob nedávných i dávných
od starousedlíků (v Salla Terreně na Kampě), tvořivé
dílny pro děti i dospělé z pera Zuzky, Radany a Nataši,
rychlokurs italštiny pro nejmenší, ochutnávka italské kuchyně v režii malostranských sousedů z Itálie,
ochutnávka francouzských quiches a tartes francouzské
Malostraňačky Annael
10 h

ranní snídaně - bábovka a káva, k tomu živá
hudba

Sněmovní 7

13 h

komentovaná prohlídka výstavy K. Kintery

Červený Kříž Praha 1

13 h

14 h

vernisáž výstavy Kampa očima dětí, která bude
vyvrcholením tvoření malostranských dětí
v parku, doprovodí BABA-staropražské písně
v podání zasloužilých matek a slečen, sbor
Kampata

Femancipation, z.s.

Prohlídka interiéru Domu syna - Pomník Jana
Palacha

13.30 h

Praha ve válce, válka v Praze

14 h

Od Mánesa k Palachovi (procházka mezi pomníky)

14.30 h

Praha technická

15 h

Urbanwalk: Od Rejdiště k Rudolfinu

15 h

Artpark v Galerii Rudofinum

15.30 h

Praha středověká (procházka po středověkém
okolí FF UK)

16 h

Od Mánesa k Palachovi (procházka mezi pomníky)

16 h

komentovaná prohlídka výstavy K. Kintery

16.30 h

procházka s Prague Chronicles

17.30 h

Urbanwalk: Od Rejdiště k Rudolfinu

19 h

DJ na schodech Galerie Rudolfinum

Češi Tibet podporují
Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan
Kampa Nula

prohlídka po okolí Kampy s Pragulic – Poznej
Prahu jinak!

Camera Obskura

16 h

divadlo Jeníčka a Mařenky: O šípkové Růžence

Hasiči Malá Strana

19 h

hudební skupina milo

Divadlo Na Prádle

pub kvíz o Kampě a Malé Straně v Salle Terreně,
(nutná rezervace)

Divadlo Kampa

15 h

20 h

20.30 h ohýnek na zahradě KC Kampa, hudebníci jsou
vřele vítáni!

Pragulic

Skupina Sketa Fofr
Tango Tančírna – Milonga Bohémica
Pavla & Olga original fashion
Mint Condition

Výběr z programu – Praha 1
Pařížská
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Petrské náměstí

9
Václavské náměstí

Vojtěšská

horní část

náměstíčko za kostelem sv. Vojtěcha

od 13 h
sousedský brunch, vystoupení studentů Lauderových
škol (divadlo, hudba), kabaretní vystoupení, francouzské
šansony, uliční cirkusová vystoupení, dětský koutek
s kreativní dílnou, stand up představení, soutěže: Závod
myší, Čůrání na cíl a mnoho jiných

11 h - 20 h

po celou dobu různé stánky, např. projektu Library of
Things
13 h

Divadlo 100 opic: Skřítek, který to nevzdal
(divadlo nejen pro děti)

14 – 18 h burza LP desek, k poslechu zahrají DJs
Kohl & Ben
14 – 16 h workshop se šperkařkou Veronikou Novotnou
14 h

workshop s projektem Metráž

18 h

LeDva (koncert)

19.30 h

Pepíček Čečil (koncert)

stánky s občerstvením, hudební program, improvizační
vystoupení, vytváření společné mandaly, fotografický
ateliér, slackline, poodhalení zákoutí pasáže, závod “Nejrychleji na Václavák” - nemotorovým způsobem od značky
Hlavní město Praha

11 h

otevření kavárny U Basetů

11:30 h

loutkoherecká skupina Zalezlíci (30 min)

12 h

Sv. Vojtěch – komentovaná prohlídka kostela,
fary a Foerstrovy síně (45 min)

13:30 h

Kateřina Černá a knížky (30 min)

14 h

loutkoherecká skupina Zalezlíci II (30 min)

14:30 h

Magic show legendárního Mr. Petrana

15 h

Sv. Vojtěch – komentovaná prohlídka kostela,
fary a Foerstrovy síně (45 min)

15:15 h

Baset+ (koncert)

15:30 h

Vojtěšská výtvarná procházka se Sylvou Francovou

16 h

komentovaná prohlídka s Ondřejem Brodym
v Galerii SPZ

16 h

koncert Urbánek a Mourek / acoustic-blues

16:30 h

prohlídka Hlahol

16:45 h

koncert Johannes Benz / folk-rock

17:30 h

koncert Knírek / Knírek-music

18 h

Sv. Vojtěch – komentovaná prohlídka kostela,
fary a Foerstrovy síně (45 min)

Výběr z programu – Praha 2
Americká

Lublaňská
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11
Nuselské schody

Sekaninova

pod schody
11 h - 22 h

10 h – 22 h

10 h – 19 h

od 11 h

živá vystoupení - Mariachi Azteca de Praga, Lost Mezcal,
TiNG, The Band of Jakey’s a další, DJs: S-BisH, Cesar
Chunk, stage Radia 1, malování na obličej, taneční lekce,
alternativní cirkus, dílny pro děti, MINT market - originální
moda a šperky

10 h

Latte Art Liga soutěž v latte artu

10 h

výtvarný atelier Art Fabrika

10 h

Papa Kani from Melody Boys

11 h

Advance Training, veřejný fitness tréning

cyklodílna, výtvarný workshop a kolážování, výroba
šperků, žonglování

11 h

Jak bobr hledal déšť (divadlo)

11 h

naučná procházka pro děti

11 h

přírodovědecké kroužky pro děti

11 h

střihačka MO - kadeřnice Monika

11 h

bazar s oblečením, bazar hraček

14 h

partyzánské zahradničení, dílna

12 h

JUMP IT! Freestyle + workshop švihadlo

15 h

procházka na Nuselských schodech s Pragulic

13.15 h

graffiti workshop

16 h

lekce jógy

13.30 h

Elements Community (tanec)

17 h

kapela Drozdi a droždí

15 h

Červený Kříž (dílny)

15 h

Bukkake Mother

17 h

Holektiv: Kaffeeklatsch (divadlo)

19 h

HTF Blues Band - Hudba tvýho fotra

12 h

Aztek Dancing Ceremonies

12 h

taneční lekce Skupina Dance 4Water Prague

16.30 h

koncert kapely TiNG

18 h

El Grito – Proslov mexické velvyslankyně

19 – 21 h DJ Workurka (The Tchendos)
19.30 h

koncert skupiny Lost Mezcal

21.30 h

závěrečná ceremonie pod vedením Xolotl Martinez

11:30 h

tvořivé dílny Beztíže na Folimance

12 h

posezení a workshop v galerii Prototyp

Výběr z programu – Praha 2
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13

Šmilovského

Vratislavova

od 11 h

10 h – 22 h

ukázky capoeiry, aikida, kung-fu, jógy a tance, dětský
koutek, divadlo, kino, občerstvení

10 h

mše – církev československá husitská Vratislavova

11.15 h

Děti z divadelního kroužku ZŠ Vratislavova

11.30 h

muzikál „Ať žijí duchové“ – ZŠ Vratislavova

13.15 h

Ekopela – Ekologická hudební agitka pro děti
i dospěláky

15.15 h

44 – original music and esoteric covers

16.45 h

Orchestr posledního dne – funk crossover

18 h

ZaJo – duo, kytara a zpěv

20 – 21 h videomapping instalace Projektu Duck The
Mainstream

19.15 h

Omnion – one-man-self-looping-orchestra

21 h

20 h

ohnivá show, provazochodci

14 h

ukázka + lekce tance lindy hop + tančírna se
Swing Busters

15 h

vystoupení „roda“ + lekce capoeiry s Axé Capoeira Czech Republic

16 h

ukázky a lekce aikida s Aikido Praha Vinohrady

Vyšehradské nádraží

Výtoň

10 h - 22 h
po celý den zdarma expozice o historii Podskalí v Celnici
na Výtoni a doprovodný program
12 – 15 h sousedský brunch
15 – 16.30 h
		

beseda o osudu a historii nádraží dr. Jiří Chmelenský z NPÚ Praha

17 – 19 h cestovatelský kvíz Projektu USE-IT

afterparty Duck The Mainstream

10 h

dílny Zajíček na koni, ZŠ Botičská, Mladí ochránci přírody

10 h

Galasovy Cyklojizdy (výstava)

10 h

výroba placek na Výtoni

10 h

Koloběžíme

10 h

taneční workshopy s Art Centrum Botič

14 h

komentovaná prohlídka po Podskalí

Výběr z programu – Praha 3
Biskupcova-Ambrožova

14

Bořivojova-Chvalova

15
Do kopce (Víta Nejedlého)

Náměstí Barikád

před Kinem Aero
12 h - 20 h

12 h - 22 h

ručně vyráběná kosmetika EMILY, designové šperky
a hračky, přednášky a workshopy o udržitelné módě
s Jasiju, kreativní tvoření s Novou Trojkou, hudební koutek
s HiFi studio LONG PLAY, banátský dětský koutek - hřiště,
výstava a banátské dobroty, filmové dílny s Aeroškolou,
preventivní centrum Mamma HELP, integrační centrum
Zahrada, spikeball, kin-ball, slackline, ateliér Kreativní
malování, jo-jo workshopy klubu Beztíže, koloběžky se
žižkovskými skauty, káva, čaje, sýry a další dobroty

sousedské občerstvení, žižkovský zenbuddhismus osvědčená meditační pouliční technika, tvořivé dílny,
výtvarný stan, knižní bazar, soutěž o nejlepší žižkovskou
buchtu, tombola, žižkovský kvíz, soutěž o nejžižkovštějšího psa, slalom do kopce mezi psími hovny, street gardening, DJs - DJ Noir, DJ Ivan Sokolov, DJ Filip Týc (Radio 1),
Bad Bojs Juniors a Pepson & Chocobamba Allstars

13.30 h

YUBOX /I Wish You Love/ (taneční představení)

14 h

Divadlo koňa a motora – Žabáci (představení pro
děti)

14.45 h

Rap Boy

15.05 h

Crewtones (koncert)

15.45 h

Underground Comedy (stand-up show)

16 h

Praha neznámá (komentovaná prohlídka po
Jarově, sraz na dvorku u kina)

16.25 h

Divadlo koňa a motora – Macbeth

17.10 h

taneční workshop Dance Studio 7

18 h

Metoděj a Dozer Freestyle Show (improvizovaná
exhibice slam poetry)

18.40 h

Bad Shirley and the Bacon Supremes (koncert)

od 10 h
DJ Uncle Lupen (60. léta, cs oldies, ska), SWAP - hračky,
oblečení, knihy, nejen výtvarné dílny pro děti i dospělé,
fashion market, sousedský stůl, charitativní stánek, stolní
hry, Žižkokvíz - bojovka Do kopce-Bořivojova, půjčovna
bicyklů Cink a šlapek, tetování ve skle

graffiti umělci v akci, breakdance, freestyle rap, dětský
koutek, dobré vegetariánské jídlo

13 a 20 h YUBOX (taneční performance)
13.15 a 15 h

12.30 h

výuka salsy

12.30 h

autorské čtení Yelizavety Yevsyukové

14 h

Duchess & Kitten (koncert)

15 h

čtení ze Sonetů Lauře

15.30 h

Isizwana (břišní tance)

16 h

Ufoun je kamarád (maňáskové divadlo)

16.30 h

Tamara Kšírová & Vojtěch Rak (taneční představení)

17.30 h

Street karaoke

18.30 h

Goon Squad - David Bowie tribute band (koncert)

19 h

vintage zóna a módní přehlídka

20 h

Divadlo Intimato - loutkové improvizační představení Kateřiny Bláhové

20 h

Hochi & East (koncert)

20.30 h Bohdan Holomíček a komentovaná projekce
jeho žižkovských fotek

		

YOYO (performance)

13.30 h

Klub přátel Žižkova (přednáška, prohlídka)

14.15 h

Ester DIY (módní přehlídka)

15.15 h

Dance battle skupiny Motion

15.45 h

Bouffon? Oui Oui! (divadelní performance)

16.10 h

Draw battle

17 h

finále závodů esek Cink – půjčovna šlapek

18 h

Jo’anna (koncert)

19.15 h

Ginner Fusion (koncert)

20.40 h Marimba Live Drums (koncert)

10 h

Žižcon - celodenní festival deskových her

14 h

Dřevo, dřevo, dřevo (workshop výroby dřevostaveb)

16 h

Umění je radost (výtvarná dílna pro děti z ateliéru Kroužek)

18 h

Experiment (divadelní improshow se zapojením
diváků)

19 h

KIŠ (improvizovaný muzikál)

20 h

Jiří Charvát (stand up)

20.30

Different Engine (koncert na střeše kostela)

Výběr z programu – Praha 3, 4
Spojovací-Balkán

16

Jihlavská

17
Jílovská

Lhotka
Mezilesní

10 h - 22 h

13 h - 20 h

od 10 h

od 13 h

domácí vegan a vegetariánské jídlo podávané oknem,
freeshop - antikvariát, dětská čajovna s koutkem, deskové
hry, zero waste

výstava veteránů Škoda, veřejný gril, výměnný bazar oblečení, knih a hraček, ochutnávka vietnamských potravin,
výtvarná dílna a soutěže pro děti (prvních 50 dětí dostane
zmrzlinu zdarma), aromaterapie v kosmetice, stánek kočičího útulku Kočičí pohlazení z.s.
a možná přijde i muzikant

workshop s výrobou loutek, focení s oblíbenými loutkovými hrdiny, divadlo Kubrt, výtvarné dílny s Mateřským
centrem Balónek, korálková dílnička s výtěžkem na podporu psího útulku, fotbalová školička AFK Slavoj Podolí,
turistický oddíl Lvíčata, domácí dobroty

13 h

koncert Báry Reiterové

13 h

hrátky na chodníku - nejen pro děti

15 h

sousedské grilování

19 h

koncert skupiny Jokers

10 h

ranní jóga, kafe a koláč v kostelní zahradě

11.30 h

párová (akro)jóga

12 h

výroba peněženek z TetraPaku

13 h

Backdoorman (koncert)

15 h

nošení dětí a jiné vychytávky rodičovství (lekce
vázání šátků a další tipy)

15 h

výroba sešitků s recyklačně-papírenskou iniciativou SBĚR

17 h

komunikace a komunity (zážitkový workshop
o tom, jak budovat udržitelné komunitní soužití)

20 h

afterparty v Třešňovce - oheň, jam session,
zpěvy a starý sad

15 h

ukázka a miniworkshop orientálního tance

13 – 17 h malování hennou – paní Džauhar Benzinia

přednáška o historii sídliště se sochařem Pavlem Karousem
místní domov seniorů zavzpomíná na podobu sídliště
jazzový koncert
10.30 h

Tradiční loutkové divadlo Zvoneček: pohádka Tři
prasátka

11 h

Četnická pátrací stanice: Po stopách pokladu
kasaře Koudelky

Výběr z programu – Praha 4
Nová cesta

18

Podolí

19
Pod Višňovkou

Pod Vršovickou vodárnou
u ZŠ Ohradní

14 h - 19.30 h

10 h - 22 h

10 h - 18 h

14 h - 17 h

cyklistická, skejtová, koloběžková dráha (už od rána),
výstava soch Romana von Nɛðərləndz, vázání sešitů, truhlářská dílna, cirkusácký workshop, kroužení s obručí, živé
masky a bodyart, DJ dílna, keramický kroužek, origami
dílna, vázání uzlů, sítotisk, recyklační dílna, žonglování,
šachový koutek, Kimovy hry, razítkování

bleší trh, týpí s ohněm, koloběžková dráha, výtvarné dílny
pro děti, občerstvení

akce na podporu rodičovství - seznámení rodin z okolí,
představení kroužků, občerstvení, Co umí náš soused
(přehlídka ručních výrobků)

vystoupení dětí z místních ZŠ
vzdělávací a sportovní program pro děti a mládež – získej
unikátní medaili
výtvarná a keramická dílna
stánky s prodejem výrobků dětí místních ZŠ
knižní jarmark
gastronomický koutek
folklorní program souborů bulharské, srbské či ukrajinské
národnostní menšiny

14 h – 16 h míčové hry

komentovaná prohlídka Podolí
vystoupení pěveckého sboru Elpida
program pro seniory: pletení ponožek, trénink paměti
apod.
hudební vystoupení (např. Petra Ernyei, Typical Stereo)
divadelní soubor Ještě chvilku

Výběr z programu – Praha 4, 5

20

21

Spořilov

Barrandov

Hlubočepy

Malvazinky

náměstíčko Spořilov

Lamačova 827

Hlubočepská, u vstupu do Prokopského údolí

Na Pláni - K Vodojemu

od 16 h

12 h - 19 h

od 13.30 h

14 h - 22 h

pletení šály pro Pegase, výroba známek a pohlednic
s Českou poštou, stan městské knihovny, přehlídka autoveteránů, knihotoč - sousedská výměna knih, slackline,
šperková dílna, lego dílna, cornhole, spikeball, stezka
lesem, burza oblečení

pouliční kavárna, káva, guláš a sousedské pochutiny a delikatesy, antikvariát, střelnice, blešák, šperkařská dílna,
výtvarná dílna, výstava Pohled z kuchyňského okna

pouliční hry (skákací guma, kuličky, přebíraná, skákací
panák), sousedský kvíz, ochutnávky domácích specialit,
opékání buřtů, letní kino

13.30 h

14 a 17 h Papírová pimprlata (divadlo)

Pocta cuketě - soutěž o nejlepší cuketovou
lahůdku

14 h

Teapack (improvizační duo)

15 h

závod pro děti i dospělé

16 h

Neposlušná kůzlátka (loutkové divadlo Jiřího
Polehni)

17 h

vyhlášení výsledků soutěže Pocta cuketě

20 h

Cílená nejistota (koncert)

ochutnávka nejrůznějších domácích dobrot
16 h

sousedská káva

17 h

Kateřina Táborská: divadlo pro děti O malém
rytíři Juráškovi

18 h

loutkové divadelní představení King Kong

18.30 h

kapela Jazz Fragment Praha

20.30 h nejlepší krátké animované filmy z Anifestu Třeboň 2017

15 h
15 h

Městská policie - přijďte se seznámit se svým
strážníkem
křest Barrandovského uličníku a autogramiáda

Výběr z programu – Praha 5
Na Brabenci

22

23

Na Zatlance-park Na Skalce

Plaská

U Nikolajky

14 h - 21 h

13 h - 20 h

12 h - 22 h

od 11 h

tvůrčí dílny, fair trade káva, originální portréty, zip line
lanovka pro děti, bleší trh, galerie historických fotografií
z naší čtvrti, palačinky, míchané drinky, gril, orientační
běh

občerstvení od sociálního podniku Café Therapy, živá
knihovna, představení farního sboru Smíchov a dalších
sdružení

výstava ateliéru PAPA e MAMA, ping pong, gril a další
občerstvení

dobré jídlo a pití, sportovní hry pro děti, blešák, hudba,
tanec a mnoho dalšího

louka na konci ulice

13 h
16 h

gymnastické číslo Majky a Viki

17 h

Prokop Závada zahraje na akordeon

18 h

folkový písničkář Eduard Ježíšek Rozkuř

13 h
13 h

happening Gymnázia na Zatlance - audiovizuální
show (15 min), přednášky, workshopy
Městská knihovna: živá knihovna, výměna knih,
výroba placek, knihovna v krabici
program pro děti v režii volnočasového klubu
Člověka v tísni

13 h

studentská divadelní vystoupení

14 h

We Are C - Maryša (divadlo)

14.30 h

improvizační skupina A45

15.30 h

Laoba (koncert)

16 h

People on the Horizon (koncert)

17 h

Bára Zmeková (koncert)
Bouffon? Oui Oui! (guerrilla street theatre)

14 h

poznej svého okrskáře a policejní hlídka na
koních

18 h
18.30 h

We Are C - Gazdina roba (divadlo)

14 h

hudební program - United Heads, DJ Mackie
Messer, Jolly Joker and the Plastic Beatles of the
Universe, STP – House Dynasty, DJ Jana Kománková, SPZ – Smíchovští příležitostní zpěváci,
MUDr. Jan Audrlický s kytarou, Dominik Kotyza

19 h

Blood Love and Rhetoric (improvizace)

20 h

Stili Musiq - DJ set Futurebass

21 h

The Avenues (koncert)

22 h

Stili Musiq - DJ set House

14.15 h

výtvarná dílna v režii MŠ a ZŠ Santoška

Výběr z programu – Praha 5, 6
Hřebenka, U Okrouhlíku

24

Břevnov, Bělohorská

25
Puškinovo náměstí

u KC Kaštan a Drinopolu

Střešovice
Buštěhradská

od 12 h

10 h - 14 h

11 h - 20 h

14 h - 18 h

pouliční hry, obvyklé i neobvyklé občerstvení

dobročinný obchod Cesta domů, komentovaná prohlídka
v Galerii Nativ, výtvarné dílny ve Studiu Paleta a u Kaštanu, workshop výroby sádrové masky, bleší trh a směna
knih před KC Kaštan, kosmetická poradna v Kaštanu,
výstava v Pop Museu, grilovaný vepř u Kaštanu, řecký
program v Greek Life, PETynka, kouzlení s Thermomixem,
představení břevnovských spolků u Kaštanu, herna pro
děti a rodiče u Kaštanu

velkoformátová stavebnice, dílny Kidtown, daktyloskopický krimi koutek, jóga, lekce angličtiny jinak s Helen
Dorron, mazací dílna s Lichtenbergovým pekařstvím, rodinná arteterapeutická dílna, výtvarné dílny a workshopy,
řečový workshop pro děti, trénink parkouru, vyprávění bubenečských sousedských příběhů, ping pong, pétanque,
indický kulečník „carrom“, dobročinná tombola

14 h

zahájení

14.30 h

muzikohraní (hra s tóny a zvuky pro děti s Martinou Rybovou)

15.30 h

turnaj ve vybíjené pro děti i rodiče

16.30 h

Příběhy ze Střešovic (procházka s povídáním o
zajímavostech některých vil a jejich obyvatelích)

12 h

společný oběd

13 h

Tři prasátka (loutkové divadlo)

14 h

okrouhlická dětská pouť (soutěž)

15 h

výměnný bazárek

15.15 h

Okolo Okrouhlíku (vzpomínání na historii a projekce v garážovém kině)

15.30 h

lichožroutí dílna (výtvarná a tvořivá dílna)

16.15 h

promítání pohádek pro děti

19 h

Lichožrouti (promítání filmu)

10 h

Břevnovský dlouhý stůl na Drinopolu

10 h

projekce filmu o Pavlu Bobkovi (každou celou
hodinu)

10 h

poznávací hra Bělohorská, náš bulvár

14.30 h

společná fotka Břevnovanů na drinopolských
schodech

15 h

divadlo Našel se medvěd 2 v KC Kaštan

16 h

diskuze „K čemu je nám komunita?“ v komunitním centru Nesedím, sousedím

11 h

sousedský bramborový kontest

11 h

trénink parkouru

13 h

výroba věnečků a dekorací s Blooming

14 h

vinylová dílna

14 h

Taneční Studio Emotion – Sweet actually (interaktivní pohybové divadlo)

14.30 h

koncert Marek Doubrava sólo

15 h

žonglovací workshop

15 h

Simona Babčáková čte dětem

16.30 h

TS Emotion dámská volenka

17 h

R.A.Dost (koncert)

17.30 h

vyhlášení dobročinné tomboly

Výběr z programu – Praha 6, 7
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27

Šárecké údolí

Větrník

Františka Křížka

na louce u Žežulky

Za Zahradou

před Bio OKO

od 15 h

15 h - 24 h

14 h – 21 h

12 h – 22 h

komentované vytáčení medu a degustace, představení
a využití divokých bylin, stavění dřevěných mlýnků na
potoce

výroba dekorativních předmětů, skákací boty, slackline,
koncert big bandu, koncert Straight a Way, deskové hry,
petanque, vystoupení tanečnice s ohněm

14 h

prezentace organizací Auto*Mat, Amnesty International, Sue Ryder, Tamjdem

14 h

skládání origami, hraní si s maňásky -Kino Brasil

dílny výroby handmade šperků, nakresli krávu Centrálu
(soutěž), odpolední klaunování, sousedská sportovní klání,
projekce My Street Films

14 h

výtvarná dílna Marka Koláře

14 h

Puppet Theatre – Gilberto Conti (loutkové divadlo pro děti i dospělé)

14.45 h

Holektiv (divadlo)

15:15

prohlídka s Pragulic

16 h

Pandoo (koncert)

17 h

prohlídka s Pragulic II

17.30 h

Sci-fi Slam poetry

12.45 h

komentovaná procházka údolím (autobus č. 116
jede z Břetislavky v 12.28)

Jateční 39

13 h Dvě K, koncert
14 h Cool Dj School, djská škola pro děti i dospělé
15 h The Revelators, koncert
17 h YUBOX – IWishYouLove (taneční vystoupení)
17 h Tržnici všem: přednáška a workshop
19 h True Detectives Disco mix
20 h Fire show

Výběr z programu – Praha 7
park Tusarova

28

29

podchod
pod Hlávkovým mostem

Sládkova

10 h – 22 h

13 h – 18 h

10 h – 22 h

14 h – 18 h

od 10.45 KNIHKOPEC – informace o knihách

od 13 h

Humans of Prague: Mít svůj domov, výstava

gastronomické i hudební perly

14 h

příprava, každá ruka se hodí

od 11 h

den plný sportu

od 13 h

Hobohemia (výstava)

od 15 h

Zažít včely jinak – příběhy včel z naší čtvrti

11 h

Adriena Rollerová, koncert

od 13 h

Obrazy bez domova, výstava fotografií

od 15 h

od 11:30 BLEŠÍ TRH

13.30

beseda s Denisou Langrovou

mazání chleba pro naše sousedy bez domova
s Komunitou Sant’Egidio.

11:30 h

Shores of Others – folkové balady

od 14 h

Orientuj se! (orientační hra nejen pro děti)

15 h

A vůbec!

od 15 h

Upečeme to spolu (pekařská dílna)

od 12 h

výtvarná dílna pro děti, sousedské kulinářské
skvosty

15 h

křest Orientačního systému

16.30 h

David Mácha Band

od 15 h

Žít (a umřít) dobře?

15.15 h

jam session, zahrajte i vy

18 h

Vasilův Rubáš

od 15 h

ochutnávka terapeutické stravy

15.30 h

komentovaná vycházka s Armádou spásy

19.30 h

Smažený zelený rajčata

od 15 h

představení charity Holešovice

16 h

prohlídky s panem Václavem z Pragulicu

od 15 h

Kdo si hraje, nezlobí: skládání z papíru, rybolov,
puzzle…

12:30 h

křest publikace KŘEHKÁ ROVNOVÁHA, autogramiáda

Strossmayerovo náměstí
před kostelem sv. Antonína

Koncerty:

13 h

Jana Štromská – bluesmanka a skladatelka

13 h

klaun Kamil Šáša a žonglér Venca

od 15 h

sousedský piknik

13:45 h

PACA LOSS ERA, blues

od 15 h

Kurzy ALFA, Křesťanství v dnešní době

15 h

Básník Karel a jeho poezie

15.45 h

16 h

skandinávský mýtus O kozlíkovi (divadlo)

YUBOX /I Wish You Love/ - ukázka z tanečního
filmu

16:30

Hynek Tomm (křest CD)

16 h

Eva Henychová (koncert)

17 h

Wanda Leben & Johannes Schwarz (lidová muzika českých Vídeňáků)

17 h

Rozzáříme park ptáčaty, dílna Dominika Mareše

18:15 h

HOPSTERS, kapela Holešovických sousedů

19:15 h

ZAILUSE (koncert)

20:30 h Mäkkelä (kytara a housle)
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Tusarova

30

U Akademie-Gerstnerova

31
Veletržní palác

Ďáblice
Osinalická

od 10 h

13 h - 22 h

od 11 h

kávové workshopy, program pro děti, designový
workshop, taneční flash mob, výtvarné dílny, domácí
občerstvení

swing tančírna, trh výrobků a přebytků, cidre, knedlíky
s vajíčkem, jídlo od Kuchařek bez domova, íránská kuchyně a perský koutek, originální šperky a šperková dílna

11 h, 15 h a 17 h
		

10 h

jóga v parku

13 h

Dj Teamatique in Dub

Umělci, kteří žili na Praze 7 - komentované prohlídky stálé expozice s historičkou umění Jitkou
Šosovou (sraz u pokladen)

Ghetto Zouk Dance (taneční lekce s Vitorem
Mendesem a Ivonou Szantovou)

15 h

barefoot workshop s fyzioterapeutem

14 h

11 h

Dotek krajiny - workshop pro rodiče s dětmi
k výstavě Magdalény Jetelové Dotek doby

16 h

Jeazz band

19.30 h

Contemporary Fusion (taneční lekce s Dominikou Dee Červinkovou)

19 h

The Craps (koncert, v Gerstnerově)

19 h

Balgón - tradiční koncert z balkonu, vystoupí
Zabiják bez Borců, Sklad by Walda, Děti mezi
reprákama

projekce krátkých filmů o Praze 7 za účasti režisérů (ve spolupráci s My Street Films, na terase
v 6. patře)

12 h
13.30 h

Holektiv (divadlo)

14 h

High Heels (taneční lekce s Michaelou Bartkovou)

od 13 h
guerilla knitting – pouliční pletení, výtvarná dílna pro děti,
vlněné kino, soutěž o nejkreativnější vlněný výtvor, Český
svaz chovatelů, Devět životů, o.p.s., Ekocentrum Mladých
ochránců přírody, Spolek Parkán, SK Ďáblice, Klub Maata,
občerstvení od místních podniků
13 h

společná komunitní oslava diamantové svatby
ďáblických manželů se svatební hostinou, hraje
Trio Rosti Tvrdíka

14 h

taneční škola HIT

15 h

králičí hop

15 h

dramatický kroužek ZŠ U Parkánu 17

16 h

sbor dobrovolných hasičů Ďáblice

16 h

příběhy včelích medvídků (Divadlo Krapet)

14 h

Papír v pohybu (workshop od Dovýroby)

20.30 h Tom Holič a Don Juan Disco (koncert, v Gerstnerově)

15 h

Afrohouse (taneční lekce s Radkou Liškovou)

22 h

16 h

Dancehall (taneční lekce s Dee Solářovou)

17:30 h

sbor dobrovolných hasičů Ďáblice

18 h

hudební sdružení Ďáblík

13 h

otevření Centra sociálních služeb veřejnosti,
poté program Armády spásy

19:30 h

Circus Problem

13.30 h

začátek komentovaných prohlídek areálu centra

14 h

„Živá knihovna“ s klienty centra

Zveme také na Sousedské slavnosti do sousedních Dolních Chaber:

14.30 h

hudební program v centru

15.30 h

projekce filmu Láska v hrobě, poté diskuze

The Fakes (afterparty v kavárně Park)

Od 10 h do 18 h je v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
a v Knorrově statku na Bíleneckém náměstí připraven
program v rámci Dnů Evropského dědictví (Osop Dolní
Chabry):
10 - 13 h Hrušovanské náměstí – zábavný orientační běh
10 h

kostel Stětí sv. Jana Křtitele – přednáška Prof. J.
Royta: Středověké malby v apsidě

13 h

kostel Stětí Jana Křtitele – přednáška PhDr.
Zdeňka Dragouna: Archeologie kostela

17 h

kostel Stětí sv. Jana Křtitele – koncert studentů
pražské konzervatoře

Knorrův statek na Bíleneckém náměstí: tvořivé dílny, hry,
soutěže, příroda a v 15 h divadlo Buřt

Výběr z programu – Praha 8
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33

Invalidovna

Karlín, Hybešova

Karlín, Lyčkovo náměstí

Ládví, Burešova

Mazutka, U Sluncové

před kavárnou Divoké matky

Křižíkova-Šaldova

před Tichou kavárnou

od 14 h

od 14 h

od 14 h

14 h - 19 h

výstava o Mazutce, soutež o nejlepší černý zákusek,
zdobení perníčků, výměna knížek se sousedy, divadelní
workshop, instantní fotografie

rodinné závody po celý den - skákání v pytli, nošení člena
rodiny, pojídání preclíků, gril, buřty, divadla, čaj o páté
a dobroty

divadlo, muzika, literatura, výměna, nákupy, dobroty,
sousedé, naše ulice

19 h

Lazy Bones (koncert)

15 h

koncert The Williams

pěvecká skupina Joyful a pěvecko-dechový workshop pro
děti, čtecí stan knihkupectví Buug, úvod do znakového
jazyka, opékání špekáčků a malinovka, půjčovna sportovních potřeb, rozličné aktivity, od sportovních po výtvarné
v KC Hrubého, výstava Znám své sídliště!

15:30 h

divadelní workshop

16 h

tančírna swingu

17 h

přednáška: Ladislav Zikmund-Lender o sídlišti

18:30 h

koncert Blaster sex

14:30 h

pohádka pro děti

20 h

DJ Matěj Ruppert

14 h

Instantní fotografie

15 h

dílna drátkování

15 h

pěvecký workshop pro děti

16 h

vystoupení pěvecké skupiny Joyful

16 h

lekce čchi-kungu

17 h

vystoupení kapely Luxus
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34

35

Libeň

Nové Ďáblice

Malešice

Mexická-Bulharská

náměstí Dr. Václava Holého

Chabařovická, před ZŠ německo-českého porozumění

Malešický park

náměstíčko mezi ul. Bulharská, Mexická a Žitomírská

od 9 h

od 10 h

12 - 22 h

snídaňová kavárna s etnickými specialitami, tradiční korejské hudební nástroje, Taekwonmu a korejské speciality,
japonská hudba a japonské speciality, ochutnávka mezinárodních jídel, možnost popovídat si s cizinci žijícími
v Praze, hudební vystoupení kapel a souborů (FeverBand,
Magdaléna Fendrychová, dětský orchestr ZŠNČP, K-Dance
Company, Taneční škola HES), netradiční výtvarné,
hudební a sportovní dílny pro děti i dospělé, „etnická“
módní přehlídka, tradiční „Flohmarkt“ – burza starých knih
a hraček

celodenní hraní dámy, výstava fotek – Malešice a jejich
historie, stánek Městské policie, výtvarné dílny & sportovní stanoviště, Volnočasovky, z.s., Pionýr Malešice, Školka
v parku, ping pong & badminton, hraní Mölkky s klubem
Rodamiento

spousta skvělého jídla a pití od nejlepších vršovických
podniků, podruhé netradiční cyklozávod, diskuze o zlepšení veřejného prostoru a jeho využití, infostánky místních
neziskových organizací, bohatý dětský program a dětský
koutek

10 h

letní kino, živá hudba, taneční vystoupení a lekce, loutkové divadlo, libeňský kvíz, zahradnická poradna, blešák,
komunitní zahrada Kotlaska, kreativní dílna, pokec se
sousedy, dětská jóga s angličtinou, točené pivo, dobroty
z grilu, domácí buchty a koláče od sousedů, ping-pong,
výtvarná dílna pro děti i dospělé, malování portrétů, masér, DJ Tomáš Dianiška
14 h

Po kom se jmenují ulice v Libni? (výstava)

14:30 h

vystoupení folklorního souboru Valášek

15 h

koncert kapely Natural

15 h

tělesný rozbor za pomoci Tanita váhy s Romanem Svobodou

16 h

piloxing s Ondrou Ságnerem

17 h

O ztracené princezně (loutkové divadlo)

17:30 h

workshop Zdraví je styl aneb pohybem a vyváženou stravou ke zdravějšímu životu s Romanem
Svobodou

17:30 h

autorské čtení knihy „Byl jsem nechtěné dítě
beze jména“

18 h

vystoupení tanečního uskupení Isizwana

18:30 h

Libeňský „hospodský“ kvíz

19:30 h

Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že…” (promítání)

12 h

soutěž Pomazánka OPEN

11 a 13 h Snatch rank – taneční vystoupení

sousedský piknik

12 h

fotosoutěž Vršovická Ohyzda

11:30, 12:45 a 14:45 h
pole dance

12 h

DJ Little Frank

12 h

14 h

Zlatovláska (divadlo)

15 h

Nina Rosa - jazz/swing

16 h

netradiční cyklozávod

17 h

DJ Little Frank

18 h

vyhlášení výsledků soutěží

19 h

Professor - rock’n’roll

paměti aneb vyprávění místního rodáka

12 a 14:30 h
		

Roxton (taneční vystoupení)

13 h

taneční vystoupení a lekce tance

13 h

Malešice očima architekta

13:30 h

naučná stezka sv. Josefa

13:30 h

komentovaná vycházka po naučné stezce sv.
Josefa - iniciativa Naše Malešice

14 h

autorské čtení Mária Uhrinová

14 h

Flow yoga s radostí

14:15 h

autorské čtení Josef Straka

15 h

autorské čtení Olga Stehlíková

15 h

Fit yoga

15:15 h

autorské čtení Milan Urza

15:30 h

taneční vystoupení a lekce tance

Výběr z programu – Praha 10, 12
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Moskevská

nám. Svatopluka Čecha

Záběhlice

Modřanské Podskalí

u Vršovického divadla MANA

u kostela sv. Václava

Trojmezí, Za potokem

modřanský Central park a ulice U Kina

9 h - 17 h

od 11 h

od 12 h

od 11 h

tvořivé dílny, soutěže a hry pro děti, sousedský piknik
a výměna receptů, bazar knih, CD, hraček a hezkého oblečení, turnaj ve stolním hokeji, florball, grilování

sportovní hry pro děti DDM Monet, občerstvení od vašich-našich sousedů, sousedské stánky, modřanský bazar,
výroba korálkových náušnic, cvičení, tanec a acro jóga

12 - 18 h kavárna s výčepem / rozpálený gril / sousedský
piknik

11 h

písmoznalec

14 - 15 h divadlo Lokvar: Sněhurka trochu jinak

13 h

ohnivá show

13.30 h

soubor zobcových fléten Vivat Flauto

14 h

Edisona - škola plná nápadů a šťastných dětí

14.15 h

hudební vystoupení Johany a Petra Tichých
(kytara, zpěv)

15 h

ohnivá show

kulturní a sousedské švitoření, dobroty z pekařství, káva
pro náročné, skvělé víno
10 h

Talent drama studio - Včera, dnes a zítra (dětské
představení)

11 h

Tam, kde žijí divočiny (dětské představení)

12 h

Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra

13 h

divadelní dílna pro děti 5 - 12 let pod vedením
Eriky Merjavé

charitativní bazárek, workshopy, programy pro děti, výtvarné a historické výstavy, houpačky, dětský mini-koutek,
propriety na pinkání a žonglování, ping-pong, občerstvení, pivo, víno, limonády, výroba placek Beztíže, parníčková
dílnička, dětský jarmark, Co s Čecháčem? (hlasování
o nejošklivějších částech náměstí), příběh kostela sv. Václava (komentované prohlídky na běžně nepřístupná místa)

interaktivní pohádka pro děti od 3 – 99 let

11 h

společný úklid trávníků a příprava zóny

13 a 16 h komentovaná prohlídka Husova sboru s Davidem Frýdlem, varhany: Kamil Vavrek

13 h

sousedský piknik

13 h

korálková dílnička sklárny Florianova Huť

13 h

Matěj Halaš (dj set) 50s / 60s / hot disco / soul /
latino

14 h

Pepa Horáček a Keiko Yamamoto

13 – 16 h stylistka a vizážistka Iva: Klub mladé stylistky
(ukázka z kroužku, dívky 7-11let)

14 h

nakladatelství BYLO NEBYLO – KOSMO NAUTY
(výtvarná dílna pro děti)

14 h

nalíčí Vás bezplatně kosmetická poradkyně Mary
Kay

12 - 18 h info stánek: Bude Trojmezí zastavěno? Nové
informace

15 h

hudební program Café v lese

14 a 16:30 h
		

divadélko pro děti (v angličtině – zábavné i pro
neangličtináře)

14:30 a 16:30 h
		

komentovaná prohlídka kostela

15:30 h

la škola – interaktivní koncert pro děti

16 h

Honza Kučmaš (akordeon, zpěv)

17 h

Jeffology (Dj)

19 h

DJP - hudebník Steve Patten, původem z Walesu

19:30 h

opékání buřtů a zeleniny

15 - 16 h živá hudba: Pavel s kytarou zpívá se všemi
16 – 17 h setkání záběhlických rodáků

Doprovodný program
Zažít město jinak 2017
Praha 1
NÁPRSTKOVO VÍKENDOVÉ KNIHKUPECTVÍ
Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí
12 h - 17 h
program pro rodiny s dětmi i všechny další knihomilné
návštěvníky, stánky s knihami, výtvarné workshopy, performance s indiánskou tematikou
ZAŽÍT ANEŽKU JINAK
Anežský klášter, U Milosrdných
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FEEL THE CITY DIFFERENTLY – Grrrlz SPOT ZZKV
multispot Bike Jesus, Orebitská 5

14 h - 15.30 a 17 h - 18.30
komentované procházky Anežsko-Haštalskou čtvrtí
s Maxem Hutarem (registrace zdarma na: prohlídky.ng@
email.cz)

Praha 3

Grrrlz in action, streetart – 2Grrrlz Tatoo Point, Bike
Kitchen – pracuj s námi 60 minut a dostaneš BIKE, servis
a re-cycle konzultace zdarma, bar a oheň ve vnitrobloku
s Apolenou a Majdou
21 h music – DJ Babe LN

Praha 4
BLEŠÁK NA PŮL CESTY
Café Na půl cesty, Pankrác
17.30 - 19.30
bleší trh s oblečením, knížkami a dalším (přijďte vyměnit
vlastní), setkání místních, výtvarná dílna nejen pro děti
a rodiče

SOUSEDÍME, PŘIJĎTE K NÁM
komunitní zahrada Společnosti „E“ - Liškova 3, Praha 4
15 h - 18 h

KINOLAB
Přestupní stanice, Chelčického 17
11 h - 19 h
promítání filmů v rámci mezinárodního festivalu FEAST
s následnou panelovou diskuzí na téma současné produkce a spotřeby potravin, jejich následků a alternativ

sousedské občerstvení, hry, guláš, grilování, představení
činnosti organizace
16 h

Praha 5
SOUSEDSKÁ SLAVNOST V HOLEČKOVĚ ULICI

od 14 h

14 h - 22 h
Druhá tvář - darujte svou tvář malířce Lence Chánové,
recy-workshop s dílnou Já na tom dělám, koncert
a promítání Bavor a Javor
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jóga smíchu

dětské hřiště vedle Komunitního centra Prádelna,
Holečkova 38a, Smíchov
13 h - 22 h
hry, poznávací prohlídky okolí, hudba, tanec, pivo, káva,
domácí limonáda, grilování, možná přijde i kouzelník…
18 h

autorské vystoupení Blázni.cz

21 h

after party ve Smíchárně

Zažít města jinak
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Zájem o pořádání sousedských slavností roste nejen
v Praze, ale i po celé České republice. Akce se letos koná
na 68 místech v Praze a ve více než 20 dalších městech. Některé lokality se od loňska osamostatnily, což je
v zásadě i náš cíl, a další se naopak nově připojují.

Kdy a kde se koná
Zažít město jinak 2017?

Děkujeme všem aktivním lidem, spolkům a organizacím,
že děláte naše města přátelštějšími!

17. 6. Třeboň

Na našem webu zazitmestojinak.cz můžete najít několik
rozhovorů s organizátory z jednotlivých lokalit a zjistit,
co je tak lákavého na tom, strávit několik prázdninových
týdnů přípravou sousedských slavnosti. Své pohnutky
i plány prozrazuje například Richard Červený z Roudnice
nad Labem.
Chceme, aby po nás na místě konání Zažít město jinak
vždy něco hmatatelného ve veřejném prostoru zůstalo.
Minulý rok to byla knihobudka, letos pracujeme na zasazení tří stromů a další zeleně.

25. 6. Teplice
22. 7. Počátky
16. 9. Praha (68 lokalit)
16. 9. Bílovice nad Svitavou
16. 9. Bruntál
16. 9. Český Krumlov
16. 9. Děčín
16. 9. Frýdek-Místek
16. 9. Hradec Králové
16. 9. Hrob
16. 9. Jihlava
16. 9. Kralupy nad Vltavou
16. 9. Krnov
16. 9. Liberec
16. 9. Litoměřice
16. 9. Mnichovo Hradiště
16. 9. Opava
16. 9. Ostrava
16. 9. Plzeň
16. 9. Prachatice
16. 9. Roudnice nad Labem
16. 9. Vimperk
16. 9. Volyně
17. a 23. 9. Ústí nad Labem

Městomil
Letošní novinkou Zažít město jinak je paralelní projekt
Městomil, který chce dát sousedským aktivitám trvalejší
hodnotu. „V Auto*Matu jsme propojili sousedské komunity
ze tří různých koutů Prahy s architekty a designéry a už
máme první návrhy na oživení opomíjených nebo zanedbaných míst. Brzy nás čeká i samotná realizace, na které
se budou místní sami podílet,“ doplňuje koordinátorka
projektu Tereza Vohryzková.
Jedním z vítězných projektů je proměna prostoru před objektem v Anastázově ulici na Břevnově, kde působí spolek
Nesedím, sousedím. Na tom se bude podílet známé studio
H3T architekti.
Další z úspěšných žadatelů je iniciativa Zahrabarr, která
působí na pražském Barrandově. Její členové a členky by
rádi proměnili nehostinný prostor před místní pobočkou
Městské knihovny a Základní uměleckou školou ve Wassermanově ulici, kde se pohybuje hodně dětí a také se zde
potkávají rodiče, kteří si jdou své potomky vyzvednout.
Projekt propojující 2D a 3D herní prvky a posezení vytvořili
Marta Červáková, Vojtěch Beran a Štěpán Matějka.
Posledním místem je nehostinný prostor před kulturním
centrem Novodvorská na Praze 4. Do Městomila ho
přihlásilo Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, které na
Novodvorské sídlí. Návrhu se ujal Jan Fabián a místní už se
mají na co těšit. Sledujte na webu zazitmestojinak.cz.
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Praha na rozcestí
Na přelomu století bylo vše křišťálově jasné: Praha postaví
všechny silnice a pak možná zbyde místo i na nějaký ten
veřejný prostor. Několik skupin „kverulantů“ ale nechtělo
čekat, až se Prahy použitelné nejen pro auta dočkají jejich
vnoučata - tak vznikl Auto*Mat, zakladatel Zažít město
jinak.
Od té doby se mnohé změnilo k lepšímu - vznikly kvalitní
prostory pro městský život, spousta skvělých iniciativ
i událostí. Zdá se, že dlouhodobě posiluje představa
města jako prostředí pro plnohodnotný život. Stále více
lidí chce žít ve městě, ze kterého není třeba prchat „do
zeleně“ ve vzdáleném suburbanu. Praha také začala připravovat strategie udržitelné mobility, snaží se o revoluci
v příměstské železnici a - sice velmi opatrně, ale přece přikyvuje autoritě slavného architekta Jana Gehla ohledně
humanizace magistrály.
Městské rozhodovací procesy ale mají obrovskou
setrvačnost. Proto i když třeba Zažít město jinak táhne
Prahu pozitivním směrem, současně se realizují zastaralé
nápady dopravního sobectví, jež táhnou Prahu směrem
opačným. Tunel Blanka trvale poškodil Dejvice a zafixoval neudržitelný stav V Holešovičkách, aniž by pomohl
dopravě v centru. A už se nesmyslně připravuje urychlená
dostavba Blanky 2 (vnitřního okruhu) dříve, než bude
dokončen vnější okruh, se kterým bychom tolik dálnic ve
městě nepotřebovali.
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Něco táhne Prahu dopředu, něco zpět, což z dálky
vypadá, jako by se stálo na místě. Pozice je to napjatá,
vratká a stačí, aby jeden tah malinko převážil. O tom, zda
bude Praha po dokončení Městského okruhu městem pro
lidi, nebo pro auta, se rozhoduje právě teď.
Vývoj našeho města navíc zakrátko ovlivní nové těžko
předvídatelné faktory. Stane se Praha opravdu „chytrým“
městem, nebo značka „Smart City“ jen odpoutá pozornost
od toho, že se věci dělají pořád stejně? A jak zamává
s vnitřním městem nový územní plán nebo autonomní
auta?
Prahu čeká na jejím současném rozcestí mnoho voleb.
O tom, kterým směrem se vydá, rozhodujete nejvíce vy.

Pro program ZMJ napsal tým Rozvoje Prahy z Auto*Matu

Klub přátel Auto*Matu
Může se zdát, že zorganizovat slavnosti, které jsou
založené na principech “udělej si sám”, dobrovolnictví a sdílení, je hračka. Ale opak je pravdou. Granty a
dotace, zábory, jednání s odbory a městskými částmi,
magistrátem, policií, Technickou správou komunikací,
zajišťování dopravních značek, propagace, web, grafika,
koordinace 90 lokalit, to je jen část výčtu toho, na čem v
Auto*Matu pracujeme několik měsíců. To vše, abychom si
mohli bezstarostně užít jediný výjimečný den.
A protože jsou slavnosti každým rokem větší, prosíme vás
o podporu.
Pokud si také přejete přátelštější ulice, hlubší sousedské
vztahy, zdravá a moderní města nebo udržitelně plánovanou dopravu, vstupte prosím do našeho Klubu přátel (nakrmteautomat.cz). Klub přátel je pro fungování Auto*Matu
stěžejní. Právě díky pravidelným finančním darům jeho
členů můžeme být méně závislí na grantech, dlouhodobě
a koncepčně plánovat svou činnost, pružně reagovat na
náhlé změny a denně pracovat na všech našich projektech. Se stabilní základnou dárců – současnými více než
šesti sty členy Klubu – také cítíme mnohem větší legitimitu při vyjednávání s úřady, institucemi a politiky.
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A co všechno v Auto*Matu
díky Klubu přátel děláme?

Hlavní partneři

motivujeme
12 883 lidí z 33 měst a 1 962 společností, aby se do práce
dopravovali šetrně – Dopracenakole.cz
hlídáme
dopravní politiku Prahy. Analyzujeme a připomínkujeme
městská rozhodnutí a plány, vydáváme vlastní studie,
jednáme s politiky, navrhujeme jim nejlepší řešení dopravních problémů a přinášíme jim zahraniční inspiraci –
Rozvoj Prahy

Hlavní mediální partner

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, ale nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP

vzděláváme
nové generace dětí v 15 základních školách
organizujeme
jízdy na bezmotorových dopravních prostředcích
městem – Cyklojízdy.cz

Záštitu nad slavnostmi převzala primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová
a současně také:

Zažít město jinak koná v rámci Evropského týdne mobility.

Generální partner
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oživujeme
68 lokalit v Praze a dalších 21 městech a učíme veřejnost,
jak aktivně měnit veřejný prostor – Zazitmestojinak.cz,
Zažít město normálně a Městomil

vytváříme
lepší podmínky pro jízdu na kole: řešíme problematická
místa pro cyklisty na Cyklistesobe.cz, podporujeme
Prahounakole.cz

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

Partneři

Mediální partneři

Lokální partneři

Partneři

Autoři vizuálního stylu jsou Jonatan Kuna a Michal Veltruský.

