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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 jednotlivých lokalit. Jsou založené
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. ročníku v roce 2006
koordinuje spolek Auto*Mat, který se stará o propagaci,
společnou grafiku a především vyřizování administrativy
a záborů veřejných prostranství.

Jak se zapojit?
Zorganizovat sousedskou slavnost může každý, kdo má chuť
přetvořit svou ulici, náměstí či veřejné prostranství v příjemné
místo pro sebe i své sousedy. Pokud se chcete připojit
k hlavnímu termínu Zažít město jinak, stačí napsat do poloviny
května. na zmj@auto-mat.cz. Následně budete Auto*Matem
pozváni na koordinační schůzku, kde se dozvíte veškeré
informace. Sousedskou slavnost ale můžete (bohužel bez
administrativní podpory) uspořádat kdykoliv během roku.
Postup, jak zorganizovat vlastní Zažít město jinak, najdete
i v Manuálu pro organizátory na webu zazitmestojinak.cz.
Tým Auto*Matu vám pomůže se zábory, administrativou,
propagací, společnou grafikou, webovou platformou
a poradí s čímkoliv, s čím si nebudete vědět rady.
Pokud chcete pomoci organizátorům, na webu
zazitmestojinak.cz jsou zveřejňovány kontakty na
organizátory jednotlivých lokalit.
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Co dalšího dělá Auto*Mat?
Kromě Zažít město jinak pořádá iniciativa Auto*Mat květnovou
výzvu Do práce na kole (včetně Zářijové výzvy v rámci
Evropského týdne mobility, od 16. do 22. září 2018), dlouhodobě
prosazuje principy udržitelného města s důrazem na dopravní
infrastrukturu a veřejný prostor (Rozvoj Prahy) a v těchto
tématech vzdělává žáky a studenty na školách. Také pořádá
Velkou jarní cyklojízdu a Studentskou cyklojízdu.

Místa snů
Jak byste si představovali své vysněné město nebo místo, kde žijete?
A jak si ho představují organizátoři
sousedských slavností ve vaší ulici?
Třeba docela podobně! A nejsou
vaše představy náhodou uskutečnitelné? To zjistíte během letošního
Zažít město jinak, které ponese
v duchu tématu Město snů.
O ideálním městě můžete snít například na těchto místech
(možná se ale přidají i jinde):
P1 Kampa
Strom přání a výstava starých fotek z Malé Strany
P2 Nuselské schody
Pragulic – procházka s Robertem, průvodcem bez domova
Nové háro – stříhání vlasů na paruky pro onkologicky
nemocné děti
P2 Londýnská
prodejní výstava výtvarných děl a fotografií umělců žijících
v domě č. 38, sousedský charitativní bleší trh za podpory
herečky Terezy Voříškové (výtěžek bude věnován mentálně
postiženým lidem v zařízení Domov „Bez zámku“ z Náměště
nad Oslavou)
P2 Americká
zhmotnění multikulturních a gastronomických snů v největší
sousedské lokalitě
P3 Biskupcova
Pragulic – komentovaná prohlídka s Václavem, průvodcem bez
domova
P3 Do kopce – Víta Nejedlého (koná se až 22. 9.)
A co děti, mají si kde tančit? Sen o realizaci žižkovské tančírny
pod širým nebem a diskuse o něm.
P3 náměstí Barikád
celodenní výroba lapačů snů, které si můžete odnést domů
P4 park Michelská – Na Rolích
výstava historických fotografií Michle a kvíz o okolí
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P5 Dívčí hrady
výstava obrazů na téma Město snů
P6 Břevnov
zeď snů, návštěva střešní terasy polikliniky
P6 Kampus Dejvice
vědecko-fantastická Praha vč. vesmírné interaktivní dílny nebo
exhibičního zápasu postapokalyptické sportovní hry
P5 Dívčí hrady
výstava obrazů na téma Město snů
P7 Strossmayerovo náměstí
pohled na Město snů z jiného úhlu, Co sní naši sousedé?
(mazání chleba pro naše sousedy bez domova s Komunitou
Sant´Egidio)
P7 podchod pod Hlávkovým mostem
lampionový workshop a průvod, který upozorní na nevyhovující stav osvětlení v podchodech, a vernisáž výstavy
P7 U Akademie
otevřené ateliéry AVU pro veřejnost
P7 U Průhonu
sbírka oblečení pro azylový dům pro matky a děti, polarograf
Romana Týce
P8 Dolní Chabry
orientační běh a uvolnění předvolební atmosféry s místními
podniky, které se všechny zapojily
P8 Hybešova
Městský lapač snů – venkovní umělecká instalace dua Artyšok
P8 Chabařovická
vysazení nového stromu Kapesníkovníku, přednáška Město
snů o architektuře Prahy, výtvarná dílna Město snů
P10 náměstí Svatopluka Čecha
A co s tím náměstím – výsledky loňské ankety o změnách
úpravy zeleně na náměstí Svatopluka Čecha a nová hra
s hodnotícími cedulkami, kterými se můžete vyjádřit ke stavu
konkrétních míst na náměstí
P10 Zahradní Město
procházka s Prahou neznámou
Litoměřice Liškova ulice
Ulice snů – tvořivá dílna obohacená krásnými knihami pro děti
i dospělé s Ivou Červinkovou z Knihovny K. H. Máchy

Výběr z programu
Praha 1
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Kampa

Mostecká

Zahrada Komunitního centra, park, Salla Terrena

před kinem U Hradeb

od 10:00
sousedská snídaně a free shop, divadla pro děti, Romba,
Kampata a Kampalinky, výtvarné dílny, opékání buřtů, skákání
v pytlích
10:00–12:00 sousedská snídaně a free shop
14:00–18:00 výtvarné dílny – výroba lapače snů
14:00–18:00 soutěž Najdi mráčky
14:00–18:00 staré fotky z Malé Strany
15:00–15:15 divadlo pro děti
15:00–18:00 strom přání
15:00–18:00 skákání v pytlích
15:30–16:00 Kampíci a Kampalinky
16:00–16:15 divadlo pro děti
16:30–17:00 BABA
17:00–17:15

divadlo pro děti

17:30–18:00 American Tribal Style a tribal fusion belly dance
18:00–21:00 Romba (hudební vystoupení)
18:00–21:00 oheň a opékání buřtů
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Náměstí Jana Palacha

Opatovická

13:00–22:00

od 9:00

11:00–22:00

zpěv místních sborů, tahací harmoniky, výstava, jídlo, pití,
ping-pong, koštování domácího piva souseda Pavla (jen 24
litrů!), vyhlídka na půlku Prahy z tajného místa

festival Opensquare s pestrým programem, na němž se podílí
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká filharmonie,
Galerie hlavního města Prahy, Galerie Rudolfinum, Pražská
konzervatoř a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Více na
opensquare.ff.cuni.cz/program-zmj

live music, vinyl live stage, street food, drinks, bazar, chill out
Zapojí se: Café Jericho, kavárna Velryba, Phono.cz, Coffee
and Riot, Wander Bar, Estrella restaurant

Výběr z programu
Praha 1 , 2
Petrské náměstí

8
Soukenická

9
Americká

dvorek v Soukenické 15
12:00–18:00

12:00–18:00

od 11:00

STAGE RADIO 1 & FRIENDS (na kruháči)

hudba, divadlo pro děti a krajinně architektonická instalace
Ateliéru YYYY, rostlinný swap neboli volná výměna řízků,
výpěstků i semínek, swap s oblečením

muzika, divadlo (do kterého se mohou zapojit i návštěvníci),
něco dobrého na zub (tradiční i netradiční pokrmy z různých
krajů či konců světa), rukodělné dílny, zahrajte si na různé
skoro zapomenuté hudební nástroje

Součástí akce bude tradiční mexická slavnost „LA CALLE
MEXICANA”. Přijď te si užít den plný koncertů, divadla, workshopů, tance, výborného jídla a osvěžujících koktejlů, které
zaplní celou Americkou ulici.

11:00–13:00 Mikoláš Růžička

Začátek Americké
11:00–15:00 Xolotl: Aztec Dance Ceremony

Vojtěšská
náměstíčko za kostelem sv. Vojtěcha
12:00–20:00

11:00–22:00 Adry del Rocio (MX) / Street painter
Hlavní scéna
11:00–12:30 DJ César Chunk (PE)

prohlídky kostela a fary sv. Vojtěcha, Foerstrovy síně,
promítání historických fotografií, výtvarná procházka se
Sylvou Francovou, kouzelnické vystoupení mistra Petrana,
badminton, petanque, jídlo a pití
10:00–12:00 Od Čertovky ke sv. Vojtěchu
11:00

knihkupectví ArtMap

13:00

sousedská kavárna Petry a Raula z Petra
a Raul z La Areperíe

13:00

stánek Goethe-Institutu

13:00

stánek Jůzit (USE-IT mapy Prahy)

13:00

stánek a dílna Papelote

15:00–15:45 Sv. Vojtěch – komentovaná prohlídka kostela, 		
fary a Foerstrovy síně (45 min)
16:00

11:00–22:00 Alex Cruz (MX) / Photo Exhibition

výtvarná procházka Vojtěšskou čtvrtí
se Sylvou Francovou

17:00–17:30 magic show Maestra Petrana
18:00–18:45 Sv. Vojtěch – komentovaná prohlídka kostela, 		
fary a Foerstrovy síně (45 min)

12:30–13:00 Ghett Zouk (CZ)
13:00–13:30 Dance for Water (CZ)
13:30–14:30 Dj Aidea (MX)
14:30–16:00 Mariachi Azteca de Praga (MX) y Dvorana (CZ)
16:00–16:30 Tradiční pozdrav El Grito
16:30–17:00 Mariachi Azteca de Praga
17:00–18:30 Lozt Mezcal
18:30–20:00 Cumbia Poética ft. Dos Cinco G (AR, MX)
20:00–21:30 Bastard Love (MX)

13:00–14:00 Dj Konix
14:00–15:00 Salsa for water
15:00–16:30 Dj S-bish
16:30–17:30 Kizomba
17:30–19:30 Nicole
19:30–21:30 Zdeněk Lichnovský
STAGE BALKAN BBQ (roh Uruguayské)
14:00–21:30 The Band of Jakey, Miss Jill
a DJ´s Dr. Bob a DJ David. K.
FTLNS DJ´S (roh Rumunské)
11:00

FTLNS DJ´s & Never Enough crew

CELÁ AMERICKÁ
11:00

Divadlo D21

15:00

Divadlo D21

11:00

Tichá kavárna

11:00

Stand Up Comedy

11:00

MINT market

22:00

BlackSheep Afterparty

Výběr z programu
Praha 2
Lípová

10
Londýnská 38

11
Lublaňská

křižovatka s Kateřinskou

Náplavka
ústí ulice Plavecká

od 14:00

od 12:00

od 10:30

od 15:15

blešák, bazárek oblečení, bot, pokojovek, dobroty z domácích
kuchyní, kváskový workshop

sousedský charitativní bazar, prodejní výstava výtvarných děl
umělců, dětský slime/slizový workshop, stánek knihkupectví
a vinárny Božská lahvice, Korea FOOD POP UP

hudba, tanec, zábava

dlouhý jídelní stůl ke společné zábavě a hodování – vlastní
kulinářské výtvory vítány

od 11:00

Tripple P

10:30–13:00 DJ Nikita GrayD

14:00

výměnný a prodejní bazar pokojovek

14:00

blešák co dům dal

12:00

14:00

napekli a navařili Lípová 6 kolektiv

12:00–18:00 prodejní výstava výtvarných děl/fotografií 		
umělců žijících v domě č. 38

od 11:00

Berlimo

od 11:00

Malý/Velký (ochutnávka piva)

13:30–15:30 dětský slime/slizový workshop
– „Vyrob si svůj sliz“

od 11:00

Ber.lin bar

od 11:00

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

14:00–18:00 odpolední trojkoncert skupiny Antiprojekt Jumo

od 11:00

Dům národnostních menšin, o.p.s.

15:00–18:00 Božská lahvice – degustace vína a čítárna

od 11:00

Zelený bazar

15:00–18:00 Korean Food Pop-Up

od 11:00

KITAP – Turkic Association in Prague

od 11:00

Dům dětí a mládeže Praha 2

od 11:00

Ptákoviny Ípák

od 11:00

Paprika – Mediterranean Kitchen & Bar

od 11:00

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

od 11:00

TU KAFE

11:00–11:30

Divadlo Čudilo

14:00–21:00 hood DJs
14:00–21:00 Kvásek (workshop by Psychologie chuti)
18:30

hudební překvapení

Popcorner

11:00–17:00 Studio Mones
11:30–21:00 Přijde i Tom
od 11:45

Bazar hraček

12:00

Boracao

12:00

Cupping Pražírenských káv

12:00–18:00 První pomoc s Červeným křížem
12:00–21:00 Šílenství z Parlouru
13:00–15:15 Kávový triatlon
13:30

Elements Community

15:00–15:30 Divadlo Kaká a Palačinková Pepinka
18:00

DJ Bukkake Mother

15:15–16:00 Knápek čte z překladů
15:30–21:45 Podskalský Amateur
17:00–18:00 Sametové posvícení
19:00–19:30 veslování slovy
21:00–22:00 koncert Kutálky alias Schlaubandu

Výběr z programu
Praha 2
Nuselské schody
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Vratislavova

Výběr z programu
Praha 3
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Biskupcova
před kinem Aero

od 10:00

od 10:00

Zúčastní se Divadlo Na Fidlovačce, tentokrát zřejmě
i s divadelní hrou. Těšit se můžete na prohlídku s Robertem
z Pragulic, workshop sítotisku se Splanch a možností vyrobit
si triko s vlastním potiskem, řadu aktivit pro děti v režii Art
Fabriky a Klubu Beztíženadruhou.

hudební program, mše, hudba, běžecký závod, procházka po
historických zajímavostech v okolí, divadlo a workshopy pro
děti

10:00–16:00 Klub Beztíže²
10:00–19:00 Čokoláda na schodech
10:00–19:00 Nové háro
10:00–19:00 Koláčové království
10:00–19:00 Divadlo na Fidlovačce – dětské představení
10:00–19:00 Galerka

10:00

výstava: Mari Zvardon

10:00–10:45 bohoslužba Církve čs. husitské
11:00–11:30

běh Vratislavkou

13:00–14:00 Ekopela (hudba pro malé i velké)
14:30–15:30 O zlém drakovi
15:30–16:30 Sugar Cutes (hudba)
16:00–17:00 Podvyšehradská procházka minulostí

10:00–19:00 kaš-mi-daš
10:00–19:00 Čajovna jedna báseň
10:00–19:00 Splanch sítotiskový workshop
10:00–19:00 Studio Prototyp
10:00–19:00 Woodstock bar
10:00–19:00 Nusle more
11:00–19:00 Střihačka MO
14:00–16:00 Street Gardening – sázecí workshop
15:00–17:00 Pragulic – procházka s Robertem

Zderaz – Dittrichova
na terase u Kostela sv. Václava na Zderaze
10:00–17:00
sousedské posezení, přírodovědné hrátky a tvořivé dílny,
soutěž o přírodě v Praze s drobnými věcnými odměnami pro
aktivní účastníky

od 12:00
divadelně-hudební a představení podniků z okolí, výtvartně-pohybové workshopy pro děti,
tanec, stand-up comedy, slam poetry, hudba
12:00

CoffeeVan

12:30

Holy Romans (koncert)

12:00

Sašenka Sušenka

13:15

Jacob West (koncert)

12:00

Café Bar Lampičky

14:00

12:00

Punťova psí cukrárna

20 000 židů pod mořem
(improvizované představení pro děti)

12:00

Japonská Domácí Cukrárna

15:00

Brass Avenue (koncert)

12:00

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)

15:00

Pragulic (komentovaná prohlídka)

12:00

Hračky odjinud

16:00

12:00

Klub Beztíže

20 000 židů pod mořem
(improvizované představení pro dospělé)

12:00

S láskou Emily

17:00

Zig Zag (taneční workshop)

12:00

Perkman

18:00

Neviditelný inkoust (koncert)

12:00

Jasiju

18:30

Underground Comedy (stand-up show)

12:00

Mamma Help

19:15

Slam Poetry

12:00

Integrační centrum Zahrada

12:00

Ulitka

12:00

Nová trojka

12:00

Ateliér Kroužek

12:00

Ateliér Montmartre

12:00

Aeroškola

12:00

Rekola

12:00

Neviditelná výstava

10:00

tvořeníčko pro malé i velké šikuly

12:00

Jelení šperky

10:00

deskovky a stolní hry

12:00

Eggobag

10:00

Pes – přítel člověka

12:00

Design Empathy

10:00

káva a čaj

12:00

VE & KA tvoří

10:00

Snění (barevné sny z pěny i jiných materiálů)

12:00

Slackline

10:00

Zajímavosti z přírody

12:00

Famfrpál

10:00

Voda z vodovodu i jiná

12:00

Aerobar

10:00–16:00 okénko z přízemí aneb výměna (SWAP)

12:00

Sýrárna Jiřák

10:00

12:00

Hi-Fi studio LONG PLAY audio

knihodvorek

15:00 a 16:00 Rok pod nebem
– pásmo básní s houslovým doprovodem

Výběr z programu
Praha 3, 4
Jarov

14
Náměstí Barikád

U Kněžské louky

15
Adamovská

Jihlavská

u ZŠ Mendíků

chodník na Jihlavské ulici mezi potravinami U Beránků a Kulturním centrem Pragos

od 10:00

od 15:00

14:00–17:00

celodenní program pro všechny generace, freeshop (odnes
si co chceš), tanec, hudba, výtvarné workshopy a spousta
domácího jídla (třeba domácí kváskový chléb), dobrého kafe
a ještě lepšího čaje, domácí vege a vegan jídlo, vlastní nádobí
vítáno!

workshopy (výroba lapačů snů, graffiti, divadelní improvizace),
snové tetování, divadla, kapela, filmy (které nikdo nikdy
neviděl), koncert na střeše kostela a spoustu dobré kávy, čaje
i jídla

14:30

kapela Načas

14:45

slavnostní zahájení akce

15:00

kapela Načas

15:10

taneční vystoupení – Tančit může každý

15:00–22:00 dětský koutek

15:35

židovské písně

16:00

kapela ZŠ Mendíků

10:00

jóga, kafe a koláč
(s možným přesahem do akrojógy)

15:15–20:00 tattoo

12:00

workshop: Pouliční grafiky
(otisk, razítko, šablona)

15:15–21:30 foodkoutek

13:00

koncert: Souvrat – kuchyňský folk

14:30

vystoupení a workshop radostných tanců
„Khaita“

15:30

workshop: Koutek trash vyšívání

16:00

koncert: Tom Oakland
(britsko-moravský voříšek a písničkář)

15:15–20:00 graffiti workshop
15:15–21:30 lapač snů
16:00–17:00 Workshop divadelní improvizace
17:00–18:00 koncert na střeše
18:00–19:00 Improshow
20:00–21:00 Pavlovo kapela
21:00–22:00 promítání filmů, které nikdy nikdo neviděl

od 13:00
divadlo pro děti i dospělé,muzika, výstava, výtvarné dílny,
trocha sportu i sousedské dobroty
13:00

veřejné grilování

13:00

výměnný bazar

13:00

„Pivní zóna“ a soutěž v rychlosti pití piva

13:00–17:00 soutěže pro děti
13:00

sportovní koutek pro děti

13:00

výstava veteránů PRAGOS

13:00

výtvarná dílna pro děti

13:00

workshop mozaiky

13:00

výroby recy šperků z pet lahví

13:00

limonáda pro děti zdarma

13:00

minivýstava plánu na revitalizaci plácku mezi 		
potravinami U Beránků a restaurací U Kubíka

17:30

koncert: Martin Binder – alternative country/folk

19:00

komunitní večeře na faře

13:00

miniobchůdek útulku Kočičí pohlazení

20:00

večerní modlitba se zpěvy Taizé

13:00

vietnamská kuchyně

13:00

čínská kuchyně

Výběr z programu
Praha 4
Jílovská
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Lhotka

Starý Spořilov

z dolního konce Mezilesní ulice

náměstíčko křižující ulice Severovýchodní VI a Severní II

od 11:00

od 13:00

od 16:00

10:00–16:30

divadlo pro děti i dospělé, muzika, výstava, výtvarné dílny,
trocha sportu i sousedské dobroty

koncert písničkářky Báry Reiterové, skupiny Jokers, sousedské
pohoštění, společné grilování od 15 hodin, hry na chodníku

V 16:00 sousedská káva, ochutnávka nejrůznějších domácích
dobrot (jsou vítány i ty vaše)

11:00

výstava obrazů (sousedská vernisáž,
můžete vystavit i své obrazy)

13:00

Lhotka žije – začínáme

16:00–17:00 sousedská káva

sousedské slavnosti, grilování, ukázky nošení dětí – nosítka,
zkoušky vázání šátků, povídání o naší miniškolce, skákací
hrad, otevřená kavárna, kafe, dort a pohoda, představení
šitých výrobků od českých výrobců

13:00

sousedské pohoštění

16:30–17:30 dětské hry

11:00

zahájení akce

14:00

hry na chodníku

17:30–18:15

11:00

výtvarné dílny

15:00

rozpalujeme grily

11:00

fotbalová školička AFK Slavoj Podolí

16:00

koncert Báry Reiterové

18:30–21:00 Jazz Fragment Praha

18:00

koncert skupiny Jokers
(kytarovka s prvky FetišPop)

21:00–22:00 promítání filmů (filmové překvapení)

20:30

letní kino (Poesie industrie – architektonická 		
férie průmyslových otisku Prahy 4)

11:30–12:00 O princezně Čárypíše (veršovaná
maňásková pohádka od TLD Zvoneček)

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
(divadlo pro děti i dospělé)

Nová cesta

14:00–19:30
truhlářská dílna, vázání sešitů, origami dílna, sítotisk, keramický kroužek, recyklační dílna, šachový koutek, razítkování
a další

Pod Višňovkou

Výběr z programu
Praha 4
Park Michelská - Na Rolích
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Výběr z programu
Praha 4, 5
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Podolí

Barrandov

Podolská ulice

před ZŠ V Remízku 7, u pobočky Městské knihovny

od 14:00

10:00-18:30

od 12:00

michelská kynologická výstava – amatérská kynologická
soutěž pro všechny chovatele pejsků a hlavně naše čtyřnohé
kamarády, program pro děti – závody na kolech/tříkolkách/
koloběžkách, malování na obličej, jízda v kolečku, rybolov,
provazochodectví, medvídková nemocnice, skákací panák,
kreslení křídami

10:00

historická procházka – Dr. Václav Prošek,
Aukční agentura a Antikvariát Prošek

15:30

Taekwon-do klub Fénix (ukázky bojového umění
a sebeobrany)

11:00

zahájení, poděkování a autogramiáda knih
o Podolí pana Proška

15:45

11:05

Attitudeballet taneční škola
(ukázka baletní přípravy)

Hygienická stanice HLMP (měření tělesných
parametrů, prevence kouření, účinky alkoholu na
prostorové vnímání)

15:50

Nadace Mezi námi (tvořivá dílnička se seniory)

knihotoč, kolotoč šátků a náušnic, pohádka Papírových
Pimprlat, dílny KRC Barrandov, výroba šperků, Lego dílna,
deskovky Spolku rodičů Chapliňák, slackline, novinky spolku
Za lepší Barrandov, ukázka Jízdní skupiny Městské policie
Praha, trať pro elektrokoloběžky, které budou k zapůjčení
(cyklistické přilby s sebou)

11:20

vyhlášení soutěže O nejlepší buchtu z Podolí

15:50

11:30

Petr Dosoudil (vystoupení, hra na harmoniku)

Fotbalisté Slavoj Podolí (fotbalové dovednosti
pro všechny a v každém věku)

12:00–19:00 zkušební jízdy na elektrokoloběžkách

12:00

Galasovy cyklojízdy (tématické vyjížďky na kole
(ne)jen Prahou…)

16:10

projekt Therapy4You (animoterapie)

12:00–19:00 pohlednice s Českou poštou

16:20

Podolské umělecké centrum

12:00–19:00 šperková dílna u Rejčky

12:05

Optika Martin Kolínský
(čištění a seřizování brýlí)

14:00

výstava historických fotografií Michle
a historicko-zeměpisný kvíz o okolí

14:00

grilování a další dobré jídlo a pití

14:00

bleší trh

15:00

živá hudba

15:30

bylinkářský koutek
(30minutové povídání o bylinkách)

16:30

pétanque

17:00

lékařský koutek (měření tlaku, debata
o zdravém životním stylu s lékařem)

12:10

cyklostánek Labská stezka a evropské dálkové
cyklotrasy EuroVelo – Nadace Partnerství

(ukázky skateboard a inline brusle)

12:00–19:00 drátěné ozdoby

16:35

Sousedé z Podolí (představení spolku)

12:00–19:00 spolek za lepší Smíchov

16:40

CERE pilátes

16:45

Podolské umělecké centrum (ukázky krav-maga
a skupinová gymnastika)

12:00–19:00 stánek Azylového domu Gloria pro ženy a matky
s dětmi
12:00–19:00 Legoprojekt na Barrandově

12:15

Karate vision (ukázky cvičení)

12:30

jazyková škola Kids & Us Modřany
(dětská dílna vedená v angličtině)

17:00

pozvánka do kina Art Rest

17:05

Eugene Morrow (indie rock z Podolí)

12:40

Ústav sociálních služeb Praha 4
(elektromobilita a jóga pro seniory)

18:05

pozvánka do kina Art Rest

12:50

KVS kanoistika

12:00–19:00 Kafekolo

13:00

divadlo „Čarovný les“ v podání herců na vozíku
i bez ze souboru „Ještě chvilku“ spolku Vedle
Jedle

12:00

Hudba raného klasicismu – smyčcová komorní
sestava Barrandova

12:00

balancování na slackline

13:45

Čtyřlístek a jeho tvůrce Jaroslav Němeček

12:00

kolotoč šátků a náušnic

(autogramiáda)

12:00

Knihotoč

13:55

CERE jóga

12:00

Papírová Pimprlata (divadlo)

14:00

hudební vystoupení Václav Neckář

12:00

Spolek Za Lepší Barrandov

14:45

vyhlášení výsledků soutěže
„O Podolskou buchtu“

12:00

výtvarná dílna KRC Barrandov

Pilátes Pavlína Medková
(představení a cvičení v parku)

12:00

domácí dobroty

12:00

Pleteme šálu pro Pegase

14:00

komentovaná ukázka her a komunikace se psem,
prvky dogdancingu

16:30

ukázka Jízdní skupiny Městské policie Praha

14:55
15:00

Podolské umělecké centrum
(vystoupení Žabiček)

15:15

podolští brainiaci z Intelluctals
a ZŠ Nedvědovo náměstí (zázraky s vědou)

12:00–19:00 Kosí zob – bezobalový obchod a výroba kornoutů
12:00–19:00 Barrandovský swap – výměna oblečení
12:00–19:00 deskovky Spolku rodičů Chapliňák

Výběr z programu
Praha 5
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Dívčí hrady

Hlubočepy

u MŠ Kroupova

Hlubočepská 49 (směrem k viaduktu při vstupu do Prokopského údolí)

od 14:00
hudební vystoupení, taneční vystoupení, sbor ze ZŠ Radlice,
malování rychloportrétů, výstava obrazů na téma Město
snů, stánek s medem – informace o stáčení a výrobě medu,
výtvarné dílny, lanovka v korunách stromů a další
14:00

sousedská ochutnávka domácích koláčů a dobrot

14:00–18:00 medový stánek
14:00–20:00 bleší trh

pouliční kavárna nabízející rodinné speciality zdejších
obyvatel (i vaše, pokud je donesete), domácí creperie, antikvariát, kam můžete donést své přečtené knihy, šperkařská
dílna, výtvarná dílna, střelnice RŮŽE a BONBÓNY, blešák, hry
a soutěže pro děti, o sto metrů dál divadelní festival Aber
Sometime Fest
12:00

Jednoduše divadlo: Malá mořská víla

13:00

Pocta bramboře – soutěž o nejlepší lahůdku
z brambor, vítáni účastníci všech věkových
kategorií, pohlaví, národností i vyznání

14:00–21:00 výstava obrazů na téma „Město snů“
15:00–18:00 výtvarné dílny
15:00–19:00 různá hudební vystoupení
15:00

lanovka v korunách stromů

15:30–16:30 taneční vystoupení taneční skupiny INFUN.CZ
15:30

míchání alko i nealko koktejlů

16:30

pěvecký sbor ze ZŠ Radlice

14:00

závod

15:30

Divadlo Egodie (improvizační divadlo)

17:00

vyhlášení výsledků soutěže Pocta bramboře

17:30

kapela Snědlipsa
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Park Na Skalce

Plaská

od 11:00

od 13:15

SANANIM Music Stage, úklidový průvod lokalitou a recyklace
je legrace, Divadlo UnderZ – Gymnázium na Zatlance, knihy
a kvízy, kreativní dílny pro děti i dospělé

hudba, divadlo
13:15

We Are C: Gazdina Roba (divadlo)

14:00

Hannis Immonen (F)

15:00

Unperson (CZ)

16:00

Mlhou (CZ)
Laoba (CZ)

11:00

Zažít Káčko jinak – Oslava narozenin Kontaktního centra SANANIM

11:00

Café Therapy

12:00

Active students – Gymnázium na Zatlance

17:00

13:00

Knihovna Ostrovského – bohatý program pro
knihomilce aktuální i budoucí (stánek v parku)

18:00

People on the Horizon (CZ)

19:00

Áňa Beránková

20:00

Bára Zmeková (CZ)

21:00

His Mistress‘ Voice (CZ)

13:00–19:00 Kontaktní centrum SANANIM – Den otevřených
dveří
14:00

kreativní dílny

14:00

kvíz Člověka v tísni

SANANIM MUSIC STAGE
11:00–16:00 DJs a volný program klientů Káčka,
hudba, divadlo, poezie
16:30–17:30 Nikola MUCHA (sólový koncert, punk-schlager,
Brno)
17:30–18:30 I am Pentagon (hardcore Punk, Praha)
18:30–19:00 MR.CEMETERY (death-pop-metal, Klatovy)
19:00–20:00 ThANX! (Hard Core Therapy, Praha)
20:00–21:00 JOLLY JOKER + P.B.U. (heavy funky boxing and
death)
21:00–21:30 FRANK LOVE (disco music)

Výběr z programu
Praha 5, 6
U Nikolajky
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U Okrouhlíku

dolní část ulice

Břevnov
mezi Kaštanem a Drinopolem

od 10:00

od 11:30

točená zmrzka, venkovní gril s domácími masovými i vegetariánskými specialitami, ranní jóga pro dospělé i děti, stepařské
studio, výstava, půjčovna koloběžek, žonglování, švihadla
a atletická školka pro děti, potiskni si své triko nebo hrnek,
sousedský blešák (veteš, oblečení, knihy), ping-pong a stolní
fotbal, koncerty, muzika, DJ gramofon (pusť si svou desku),
překvapení od Studia Najbrt, cupping a senzorický trénink
s Candy Cane Coffee...

příjemné setkání se sousedy, společný oběd a bohatá nabídka občerstvení

11:00–13:00 bubenický workshop
10:00–14:00 workshop Navrhni etiketu na svojí limonádu s
Bárou z Nikolajky
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od 13:00

11:30

Začínáme!

12:00

sousedský oběd

tvůrčí dílny pro děti i dospělé, výprava na střechu polikliniky v doprovodu architekta Michala Volfa, variace na tradiční Běh do
schodů pro sportovce všech věků, soutěž pro všechny vážené břevnovské psy a jejich páníčky Břevnovský voříšek, Pomazanice
aneb soutěž o nejlepší pomazánku, oblíbený břevnovský vepř a vynikající pivo Klášterního pivovaru Strahov, sousedský bazar,
info stánek spolku Pro Břevnov a aktuální kauzy Břevnova, společná fotka Břevnovanů v parku na schodech naproti poliklinice
(fotí Jan Hromádko, buď te tam všichni!)

14:00–15:00 turnaj v pouličních sportech

13:00

sítotisková dílna

14:45–15:30 otevřený mikrofon pro děti

15:00–16:00 dětská pouť (úkoly s cenami)

13:00

Pomazanice

16:00–16:15 Storytelling 2

17:00–17:45 Toy Machine: Král Karel (divadlo pro děti)

13:00

Evulekotule – textil

16:00–16:30 společná fotka Břevnovanů

18:30–19:15 garážové kino (filmové překvapení pro děti)

13:00

břevnovský blešák

16:00–17:30 Břevnovský voříšek

13:00

Spolek Pro Břevnov – pořadatelský info stánek

16:45

Fu Fu band (dětský orchestr)

13:00

grilovaný břevnovský vepř

17:00–17:15

Storytelling 3

13:00

stánek Nesedím, sousedím

17:30–18:00 Veren (břevnovský kytarista)

13:00

Cesta domů

13:00

Ornamentic – malba na textil

13:00

tradiční knižní bazar na ZBJ

13:00

dílna výroby loutek

13:00

Přešívárna

13:00

výtvarné dílny Ateliéru Kaštan

13:00

Taneční škola Astra Praha

13:00

Bodhi Yoga Studio – přijď te si zacvičit

13:00

Kino Dlabačov

13:00

palačinky od maminky

14:00–14:45 Mc Praguematic
(břevnovský poeta a žižkovský bard)
14:00–14:15 Storytelling 1
14:15

Klub pro rodiče s dětmi (0-3 roky)

14:15–14:45 běh do schodů (ne)tradičně
14:45–15:30 Anička a letadýlko: Vivi tady nebydlí (divadlo)

Výběr z programu
Praha 6
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Kampus Dejvice

Šesťák

areál vysokých škol v Technické ulici

Vítězné náměstí na plácku u Dejvické ulice

od 13:00
Ikarie XB 1 a další filmy na Fakultě strojní ČVUT, RoboBar
s robotickým barmanem v Testbedu 4.0, kapely, DJs, chill-out
zóna, občerstvení před NTK, únikovka, vesmírná interaktivní
dílna, stolní hry, Synth Library Prague Pop-up dílna a after
party
13:00–18:00 Testbed pro Průmysl 4.0: Robotický bar a mnohem víc
13:00–18:00 elektrodílna s the Cave
13:00–19:00 tvůrčí dílny pro děti
13:00–20:00 úniková hra Time Crimes od MindMaze
13:00–22:00 hudební stage před NTK
13:00–22:00 lahodné občerstvení od místních dodavatelů
13:00–22:00 Hvězdné války (stánek cosplayerů)
13:00–22:00 výstava Věda fotogenická

Výběr z programu
Praha 7
Jirečkova
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Park Tusarova

od 11:30
program plný různorodých workshopů ve spolupráci s místními i mimopražskými neziskovými organizacemi, pouliční umělci, různé sportovní lekce, lokální krámky, divadelní a hudební
představení, dětské aktivity a mnoho dalšího

sousedský stůl plný dobrot, lahůdky z italské, indické a vietnamské kuchyně, lekce jógy, dětský koutek a sportovní hry
pod vedením běžeckých profíků, bazárek s antikvariátem,
premiéra stand-up comedy „Celá Letná už to ví“, výstava
grafik Jiřího Vokurky, dvorek plný klubových DJs s grilováním
a míchanými nápoji
13:00

společný přípitek a fotka

14:00-21:00 Jeazz band, Jim Čert, Malá pokroková hudba,
Kolben, Dobrá pěna, Nic se neděje

Mrkvothon – štafetové marathonské obíhání parku s mrkví
(chceme překonat dosavadní regionálně-megalaktický
rekord), turnaj v petanque a ping-pongu, „člověčí“ člověče
nezlob se, dílny pro děti a malování, ukázka agility (sportu
se psy o nejrychlejší překonání dráhy a beseda, co to přináší
pejskům a jejich paničkám a páníčkům), terapeut a jeho rady,
jak se s pejsky rozcvičit, povídání o starých Holešovicích,
grilování, sousedské dobroty (přineste i ty vaše), závěrečná
ohňová show v podání Vaška
13:00

zahájení úžasnými projevy radosti
a Jirka „Bublinka“ a jeho bublinková show

14:00

hudební vystoupení šansoniérky Jany Štromské

16:00

klavírní virtuos Petr Ožana
a jeho strhující Qartyatr

18:00

hudební překvapení

13:00–22:00 Fakulta strojní ČVUT (strojařské vychytávky)
13:00–02:00 cyklus fotografií Planety
16:00–16:30 exhibiční zápas Juggerů
16:00–17:00 Pavel Klusák: Signály z neznáma (o elektronice
v čs. filmové hudbě 60. let)
17:00–21:00 Synth Library Prague Pop-up
(hudební výchova jinak)
19:00–20:45 film Ikarie XB1
22:00–02:00 afterparty: Andels, Drum Technology

POZOR: Kdo se chcete podívat ve 14:30 nebo v 16:30 do zvonice kostela sv. Antonína z Padovy na Strossmajerově náměstí,
zapojte se do jednoduché soutěže. Obejděte 3 z lokalit na
Praze 7, které jsou součástí akce Zažít město jinak. Dostanete
razítka (případně splníte jednoduchý úkol) a můžete se jít
porozhlédnout po městě snů.

Výběr z programu
Praha 7
Podchod pod Hlávkovým mostem

od 15:00
setkání lidí bez domova a lidí s domovem, občerstvení
a hudba
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Strossmayerovo náměstí

Tusarova

U Akademie – Gerstnerova

před kostelem sv. Antonína

Vnitroblock, Tusarova 31

od ulice U Akademie po ulici Gerstnerovu

od 13:00

od 10:00

od 11:00

burgery a sendviče z foodtrucku,
originální drinky, rolovaná zmrzlina

11:00

Centrum Locika (program pro děti i rodiče)

11:00

Adellifood (dobroty)

11:00

The Farm (gastrostánek)

11:00

Akademie výtvarných umění a Klub AVU (zpřístupněné ateliéry)

sousedský piknik, hry pro děti, povídání o včelaření na
holešovických střechách, pečení pro děti před Antonínovým
pekařstvím, stánky charitativních organizací

15:00

vernisáž výstavy „Praha moje město”

15:30

workshop výroby lampionů

13:00–14:00 příprava akce

16:00

vernisáž Výstavy v Podchodech
– Ateliér radostné tvorby

14:00–17:30 Kdo si hraje, nezlobí (kratochvíle pro drobotinu)

12:00

Slimáčci, Tři sestry a další (výtvory místních dětí)

14:00

12:00

Látky z lásky

17:00–17:30 prohlídka s panem Václavem z Pragulic
17:30

lampionový průvod

Co sní naši sousedé? (mazání chleba pro naše
sousedy bez domova s Komunitou Sant´Egidio)

14:00–17:30 dílny tvořivosti s KMŠ sv. Klimenta

10:00 taneční workshop v tanečním Sectoru
19:00 promítání filmu Piripkura v Pidikině

14:00–15:00 Barbora Sára (písničkářka)
14:00

Zamotaná Nit (veřejná šicí dílna, kde se můžete
na chvíli zašít)

14:00

Hard Breaking Dolls (dámy na kolečkových
bruslích)

16:00

zevlovací plocha před barem Kamenická

14:00–17:30 farní charita se představuje
14:00–17:30 sousedský piknik
14:00–17:30 Zažít včely jinak – příběhy včel z naší čtvrti
14:00

Upečeme to spolu! (pečení s Antonínovým
pekařstvím)

14:30–16:30 pohled na Město snů z jiného úhlu

18:00–20:00 Centrum pro studium populární kultury (performance)

16:00

koncert skupiny Jauvajs

19:00–19:45 Kidinyou (kapela)

17:00

písničkářka Tereza Balonová

20:00–21:45 The Craps (kapela)

Výběr z programu
Praha 7
U Průhonu

28
Veletržní palác

u Teritorium7, U Průhonu 17

Výběr z programu
Praha 8

29

Dolní Chabry

Holešovičky

Nové Chabry/Hrušovanské náměstí/Bílenecké náměstí

Nad Rokoskou, západní konec při hotelu Castle Residence

od 14:00 až do večera

od 14:00

10:00–22:00

14:00–20:00

báječné francouzské palačinky, porcelánové šperky, hry
pro děti, deskovky, malování na obličej, dílničky, polarograf
s výkladem Romana Týce, slackline, blešák a antikvariát, charitativní obchůdek Restart shop, rozkošná světýlka Epes rádes,
Čokoládový Hansen (pečené dobroty od malých pekaříčků),
cukrová vata, víno, cider, káva

14:00–17:00 výtvarná dílna Zaazrak

sousedské aktivity během celého dne, workshop Upeč si
svou pizzu (pro děti), ochutnávka pekařských a cukrářských
výrobků, grilování, ochutnávka vín a vinný kvíz, fitness cvičení
se zkušenými trenéry

bezlepkové dezerty, občerstvení připravené ze známých
i neznámých plodin vypěstovaných v komunitní zahradě
Kuchyňka s možností zakoupení sazenic

Můžete pomoci azylovému domu Otevřené srdce pro matky
s dětmi – přineste oblečení pro děti 3–15 let a mladé ženy.
14:00

výroba korkových plachetniček
a velké závody v malém lavoru

15:00

autorské čtení nakladatelství Verzone

16:00–18:00 šansonová kapela LES TROIS
16:30

originální papírové sešítky a bloky, řádění s razítky a ražbou (workshop)

14:00–20:00 bleší trh s výtěžkem na dobrou věc
20:00–21:30 večerní promítání krátkých filmů

14:00–20:00 malování na obličej
17:00–18:00 kamenosochařská dílna

Areál ZŠ

16:00–16:30 jedlé rostliny, jak je neznáte

13:00–15:30 tradiční zábavný orientační běh a sportovní
aktivity

14:00–15:00 komentovaná procházka Holešovičkami

15:30

vyhlášení sportovních disciplín

Výběr z programu
Praha 8

30
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Horovo náměstí

Hrubého

Hybešova

Chabařovická

v případě deště prostory Himálajského centra Potala,
Horovo nám. 3

prostranství před Tichou kavárnou

u kavárny Divoké matky

Před ZŠ německo-českého porozumění

14:00–19:00

od 14:00

od 10:00

sportovní koutek DDM Karlínské spektrum (slackline, skákací boty, kuželky, basket atd.), dřevodílna (výroba letadel,
autíček…), textilní workshopy s PLAN, tradiční romská jídla
s Romabistro, dortíky od Sweetest Prague, mexické dobroty,
opékání buřtů s chlebem z Esky, poctivý svařák, kapely Bechy
a Boys without Fear

společný brunch na trávníku před školou s mezinárodními
specialitami, korejská hudba a tradiční hudební nástroje,
korejské speciality a výtvarné workshopy pro děti, workshopy
Meridian International School pro děti i dospělé, netradiční
výtvarné, hudební, taneční a sportovní dílny ZŠNČP pro děti
i dospělé, výtvarná dílna „Město snů“ Komunitního centra
U Jákobova žebříku, ping-pong, tradiční knižní „Flohmarkt“

14:00–18:00 Obžerstvení = buřtotáborák

14:00–22:00 Městský lapač snů
(venkovní umělecká instalace)

10:00–13:00 Zažít školu jinak

15:00–16:00 kurz řezání skleniček

15:00–16:00 Karlyn Kyds (dětská kapela)

15:00–17:00 kurz výroby šperků
16:00–17:00 sousedský minikurz argentinského tanga

15:00–18:00 graffiti workshop studia Artwise (6 metrů dlouhá
mobilní graffiti stěna)

16:30–17:00 pěvecký workshop pro děti

20:00–21:15 koncert Jeremy (trip rock)

10:00-20:00
výtvarné a sportovní aktivity, workshop drátkování, ohniště
saxofon jam, hry a jóga pro děti,
Tibet v Libni, káva z rodinné pražírny
10:00

warm up s Ukliďme Česko

14:00

Liška Bystrouška IV., kosmická
(interaktivní divadlo pro děti i dospělé)

14:00

sousedský bazárek u Táni

14:00

výstava Tibet v Libni

14:00

masér s židlí

14:00–17:00 dokumenty My Street Films

14:00–18:00 tvořivá dílna pro děti
14:00–18:00 čtecí stan
14:00–18:00 hra po sídlišti o věcné ceny
14:00–18:00 kompostér
14:00–18:00 historické fotografie našeho sídliště

10:15–10:30 Lejka Láďa zouklambada (taneční představení)
10:30–11:00 FeverBand (jazz, filmová hudba, populární melodie)
11:00–11:15

Malá Osminka a její přípravná Muzička (dětský
folklórní soubor)

11:00–11:30

vysazení nového stromu Kapesníkovníku

11:15–12:00

May The Way a Magdaléna Fendrychová (pop
folk)

15:00

libeňský pozdrav slunci (jóga)

15:30

jóga pro děti

16:00

libeňský pozdrav slunci (jóga)

16:30

didgeridoo jam

17:00

libeňský pozdrav slunci (jóga)

12:00–12:15 přednáška Město snů

17:30

didgeridoo jam

12:15–12:30

18:00

prezentace návrhu nové železniční
zastávky U Kříže

12:30–12:45 dětský orchestr
ZŠ německo-českého porozumění

19:00

koncert Feet of Clay (grunge-rock)

12:45–13:00 ekologická módní přehlídka učitelského sboru ZŠ
německo-českého porozumění

17:00–18:00 koncert skupiny Joyful

K-dance Company (taneční vystoupení)

Výběr z programu
Praha 8, 9
Ke Stírce
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Křižíkova

33
Osinalická

mezi Šaldovou ulicí a Lyčkovo náměstím
10:00–20:00
jídlo, káva, pití, zábava pro velké i malé
11:00–18:00 sdílený gramofon
11:00–14:00 sousedský brunch
12:00–18:00 Petite Burges
14:00–18:00 sousedský swap
15:00–18:00 workshop pro děti
16:00–18:00 David Murphy blues
18:00

opékání buřtů (na křižovatce Křižíkova x Březinova), sousedské čtení pohádek, hraní na hudební nástroje, soutěže, grilování, skleničky na víno a hrníčky na kafe s sebou, Bio Masha
a Rádio Dada (Český rozhlas Vltava), stánek Auto*Matu

Kovářská
vnitroblok Kovářská 4

od 14:00

10:00-20:00

prvorepublikové tržiště se stánky, venkovské ženy prodávající
zeleninu, ovoce, koláče, buchty, chléb se sádlem, škvarky
a další dobové pochoutky, pradlena peroucí prádlo na valše
v neckách, vysloužilý vojáka v trafice, čistič bot či harmonikář

turnaj ve vrchcábech, hudební vystoupení, dětský koutek
a aktivity pro děti, stánky s etno občerstvením, bazar knih,
her a hraček

Platí se dobovými bankovkami, o které můžete soutěžit
v kuličkách, káče, tínkách, panáku. Před KC Vlna se odpoledne uskuteční módní přehlídka soudobých modelů. Na silnici
před Vlnou se můžete vyfotit a svézt v krásných veteránech.
V klubovně centra najdete historický fotoateliér.

koncert Luxus (pop-funk)
14:00

slavnostní otevření nového Obecního domu

14:00–18:00 prvorepublikové tržiště
14:15

Kasumi Dojo a Česká federace Toyama Ryu

14:30

Taneční škola HIT

15:00

Kasumi Dojo (bojové umění)

15:30

ďábličtí ochotníci
(pohádka Čarovná rybí kostička)

16:30

Swing Mustard

17:00

Kasumi Dojo

17:15

hudební sdružení Ďáblík

17:30

módní přehlídka za doprovodu kapely Swing
Mustard

10:30–11:30 sousedský brunch, světová kuchyně
14:00–15:00 taneční workshop-street a breakdance
15:00–16:00 povídání o historii Prahy 9
17:00–17:30 slam poetry s Tukanem

Výběr z programu
Praha 9, 10
Sady Na Klíčově
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Náměstí Svatopluka Čecha

Trojmezí

Zahradní Město

u kostela sv. Václava

Za potokem

parčík u OC Květ

od 10:00 do 17:00

od 14:00

od 12:00

od 10:00

moštování jablek, komentovaná procházka po sadu, série
workshopů a seminářů na téma ovoce a jeho poznávání
a zpracování, mezi jednotlivými přednáškami hudební vystoupení, pro děti tvořivé dílničky a divadelní představení

aktivity a dílničky pro děti, příležitost popovídat si se sousedy
a třeba se i zamyslet nad osudem „Čecháče“

Přineste si vlastní dobroty na gril a zabydlete s námi ulici Za
potokem a záběhlický jez, kde jsme na jaře společně znovu
vysadili Lípu svobody. Upečte něco dobrého a přineste
to všem ochutnat na sousedský piknik a výměnu receptů.
Budeme vařit pravý kotlíkový guláš na ohni.

půjčovna her – ping pong, pétanque a aktivity pro děti

12:00–16:00 vzkazy do časosběrné schránky
pod kořeny lípy svobody

10:00–16:00 darujte přebytečné věci na charitu

12:00–16:00 pohádka O třech kůzlátkách
+ celodenní herna pro děti

12:00

16:00–16:30 odhalení pamětní desky u záběhlické lípy
svobody a uložení časosběrné schránky k jejím
kořenům

14:00

14:00–15:00 orchestr Šarbilach
14:00–17:30 linoryt „Mapa mého místa“ s Ivou Baltaretu
14:00–17:30 grafická dílnička pro děti
14:00–17:30 čtecí koutek Česko čte dětem
14:00–17:30 sousedský piknik – co kdo donese
14:00–18:00 plackovací dílnička Streetworku Beztíže
14:00–18:00 charitativní bazárek oblečení a hraček pro Fond
Pečovatel
14:00–19:00 A co s tím náměstím II
14:00–19:00 občerstvení od místních podniků
15:15–16:00 loutkové divadélko
16:00–16:30 LaŠkola hudební program pro děti
16:00–17:00 komentovaná prohlídka kostela s návštěvou
kostelní střechy
16:30–17:00 divadélko v angličtině od jazykové školy
Kids&Us
17:00–17:45 vystoupení písničkářky Barbory Sáry
18:00–18:45 vystoupení skupiny Collectors (alternative rock)
19:00–20:00 vystoupení komorní verze skupiny Missa (Karel
Kryl revival)
19:30–21:00 ohýnek s opékáním buřtů
20:30–22:00 večerní kino na schodech: Přežít svůj život

16:30–17:00 setkání záběhlických rodáků + výstava historických fotografií

10:00–12:00 K2 dětem
10:00

jóga se Sylvou

10:00

venkovní kadeřnictví

10:00–18:00 půjčovna her
společný piknik

13:00–15:00 turnaj v ping-pongu
nebo stolním curlingu o ceny
Arnika umí hulahoop

14:00–16:00 program Klubu K2 pro děti
15:00–16:30 procházka s Prahou Neznámou

Výběr z programu
Praha 10
Sídliště Skalka
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Malešické náměstí

nad metrem Skalka - ul. Žernovská

Výběr z programu
Praha 11
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Háje, Brechtova 16

Chodov, Pošepného náměstí

klubovna Stodesítky a blízké okolí

před ZŠ Pošepného

od 15:00

13:00–21:00

grilování, soutěže a aktivity pro děti i rodiče

od 13:00

sousedský piknik spojený s malováním a diskuzí na téma,
jak by mohlo vypadat jedno z mála zelených prostranství na
tomto sídlišti, které je aktuálně v zanedbaném stavu

sousedské posezení, program pro děti,
hudba, směnný trh, sportovní aktivity

14:00–15:30 stanoviště s úkoly pro děti a jejich rodiče

základy znakové řeči, čtecí koutek pro děti, dílna malování,
program a prezentace Fosa, zábava pro malé i velké,
deskové hry

15:00–18:00 malování budoucí podoby parku

14:15

nakresli město snů

14:30–15:30 Rukodílna (tvoření pro děti s doprovodem rodičů)
15:45

Jak si hrají skauti (kolektivní hry s minimem
pomůcek pro děti od 7 let)

15:45

hudební piknik (zpívání a muzicírování)

16:00

na návštěvě u skautů v klubovně

Výběr z programu
Praha 13, 14
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Výběr z programu
Praha 15

Nové Butovice

Kardašovská

Hostivařská ulice

Seydlerova

Komunitní centrum Kardašovská 5

bývalé Maratovo náměstí

od 15:00

od 14:00

od 12:00

badminton, stolní tenis, šachy, čára či frisbee, lego koutek,
workshop prodejny galanterie

dětský koutek, pouliční hry pro děti, kreativní dílny, trénování
paměti pro seniory, občerstvení

hudba, hry, tvoření, dobré domácí jídlo a pití

15:00–17:00 20 Minutes (mladá popová kapela)

14:00

workshop vaření pro děti

17:00–15:00 Lime Dezert (dreampop)

15:00

divadelní představení pro děti

18:00

16:00

zpívání pro radost

17:00

koncert Funky Spankers

workshop kubánské salsy

12:00–18:00 výstava zvířat (v ulici U Břehu)
14:00

divadélko Frydolín (loutková pohádka)

14:00

pedikúra

14:00

mega bubliny

14:00

slackline a bosá stezka

14:00

kanálová šablona (tisk poklopem od kanálu)

14:00

Město snů (stavění s architekty)

14:00

jízda zručnosti s Force shop

14:00–16:00 dětský pěvecký sbor BUDULÍNEK
14:00–18:00 korálkování, výměna oblečení, knížek, soutěž
o nejžádanější pomazánku a o nejchutnější
koláč
14:00–18:00 restaurace Karolínka
14:00–18:00 čtenářský klub (veřejné čtení za doprovodu
harmoniky)
14:00–18:00 CentralVet (přednášky, poradna místní veteriny)
14:00–18:00 bio z Toulcáku
14:00–18:00 cukrářská dílna
14:00–18:00 deskové hry
14:00–18:00 sportuj se Človíčkem (sportovní soutěže pro
malé i velké)
14:00–18:00 ukázky SKBU (sebeobrana)
14:00–16:00 svíčky ze včelího vosku
14:00–18:00 peněženky z bannerů
14:00–18:00 lekce swingu
15:00–17:30 MŠ Trhanovské náměstí dětem (program pro
školkové děti)
16:00–16:45 kytara a zpěv
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Doprovodný program
Zažít město jinak 2018
Přehlídka obytných dvorů a vnitrobloků
Živé vnitrobloky 2018
otevření 9 pražských vnitrobloků veřejnosti,
pořádá spolek Bieno
Oblouková 15 (Praha 10), Velflíkova 12 (Praha 6), Za Poříčskou bránou 7 (Praha 8), Salmovská 16 (Praha 2), Tusarova 28
(Praha 7), Bělehradská 96 (Praha 2), Letohradská 10 (Praha 7),
Lvovská 5 (Praha 10), Mečislavova 22 (Praha 4)

Praha 3
Autonomní sociální centrum Klinika
Jeseniova 60
Pohoda pro všechny na zahradě
Táborák a zábava

40
Praha 8

Praha 9

Den analogové fotografie v Libni, ateliér Sedlecká

Komunitní zahrádka Paletka

Konšelská 15

Pod Krocínkou 9

10:00–20:00

14:00–19:00

možnost zapůjčit si nachystané přístroje, vyvolat si černobílý
film nebo si zkusit nazvětšovat fotografie v temné komoře,
malá výstava několika českých fotografů, zejména umělců
z prostředí street fotografie, bazar fotografické techniky, přihlášky na navazující workshop mokrého kolodiového procesu
a na spoustu dalšího

Nově vzniklá komunitní zahrádka Paletka vás zve k příjemnému posezení. Přijď te se zasnít do klidné části Prahy 9
a ochutnat dobroty od zdejších zahradníků! Výzdoba od dětí
na téma snění, malování křídami na chodník, pastelkami na
nástěnky a stavění lapačů snů.

Letohradská 10

10:00

od 12:00

11:00–12:00 přednáška o klasické fotografii
(vznik, historie a vývoj až do současnosti)

Praha 10

9:00–20:00 Polagraph & Kavárna co hledá jméno (polaroidový miniworkshop)
14:30
15:30
18:00

„Co všechno potřebuješ vědět o kávě”
s Oldou Vápeníkem
promítání filmu Manťáci.cz - Indie Rickshow
s Jakubem Jančou (film a diskuse)
Pidikino v Kavárně co hledá jméno
(promítání filmu o kávě)

Praha 7
Kulturní a řemeslné centrum ZNAK

program pro kohokoliv, kdo rád tvoří a má rád staré industriální budovy, ve dvoře a v galerii pop-up kavárna

otevření dveří pro veřejnost

13:00–14:00 workshop kyanotypie – fotogramy
15:00–16:00 kolodiové portrétování (jen v případě zájmu)
18:00–20:00 pomalu zavíráme (podle počtu návštěvníků)

14:00–18:00
15:00

vyšívací dílna se Zašívárnou
(vhodné pro děti i dospělé)

18:00

koncert dua 20 minutes (art pop)

Kasárna Karlín

20:00

filmová projekce

Prvního pluku 2

FB: facebook.com/klinika451
Web: klinika.451.cz
Prostor39

10:00–22:00

Řehořova 33

PageFive

od 13:00

Veverkova 5
od 12:00

komentovaná prohlídka oživeného dlouhodobě prázdného
domu, workshop o psychohygieně a další workshopy, dětský
koutek, místo pro malování pro děti apod., veganské občerstvení
19:00
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koncert

Praha 5
Kavárna co hledá jméno
Stroupežnického 10
ráno proslulá vejce Benedikt, po celý den káva z pražírny
Nordbeans a příjemná atmosféra

Užijte si nevšední atmosféru při listování těmi nejnovějšími
uměleckými knižními tituly a autorskými tisky v knihkupectví
PageFive. Helena Dařbujánová spolu se studiem Upupæpop
pro vás a vaše děti vykouzlili odpoledne JAKO vymalované.
Čekají na vás i jejich oříznuté tužky, pastelky a kouzelné
ilustrace. Skvělá káva a vintage recyklovaná móda.
Papírna
Františka Křížka 8
výroba vlastního sešitu a razítková dílna, komixátor, recyklační dílna s kluky z Já na tom dělám, muzika

Výstava Arrival City: Jihozápadní město
Co se stane s městským prostorem, když jej začnou využívat
nově příchozí obyvatelé z různých koutů světa? Výstava
zkoumá, jak se proměňuje prostor pražských sídlišť, konkrétně
Nových Butovic, Lužin a Hůrky pod vlivem migrace především
ze zemí východní Evropy.
20:30

projekce letního kina Zachraňte Willyho!
(vstup 80,-)

Zažít Krymskou jinak
Bad Flash & Jam&co
venkovní posezení, výstava obrazů od Jakuba Hubálka,
čtyři druhy piv na čepu přímo na ulici, míchané drinky, gril
11:00 zahrají DJs Double J a Nerz
v podvečerních hodinách:
akustický koncert zatím tajného projektu
Petrohradská kolektiv
Petrohradská 13
16:00–22.00
fresh grill & fresh drinks, ping-pong,
výstava Hledám byt / Vít Čechmánek
10:30–11:30 jóga v Grébovce (sraz před Petrohradská
kolektiv 10:20, podložky vlastní)
16:00–20:00 klubové stříhání (nezávislé, performativní
kadeřnictví)
16:00–22:00 live set Antonie Lecher
17:00–18:00 123 Talks (diskuze s autorem výstavy)
18:10–22:00 My Street Film Awards 2018 (promítání přihlášených snímků)
20:00–20:40 live set Oh hi bye

Zažít města jinak
K více než 80 místům v Praze
můžeme tento rok přičíst slavnosti
v dalších 23 městech. Děkujeme
vám – aktivním lidem, spolkům
a organizacím za to, že děláte naše
města přátelštějšími!
Kdy a kde se koná
Zažít město jinak 2018?
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Zažít město udržitelně
I při sousedských slavnostech vzniká odpad. Poprvé jsme
se rozhodli spojit s iniciativou Bezobalu a spolu s místními
organizátory se pokusit odpady minimalizovat a obecně
zorganizovat slavnost šetrnější k životnímu prostředí.
Zároveň jsme se připojili k akci Celosvětový úklidový den
(svetovyuklid.cz), který náhodou připadá právě na sobotu
15.9. V některých lokalitách tak budeme uklízet nejen odpad,
který vznikne během slavností. Vy se můžete dobrovolně
přidat! Pomoc uvítají konkrétně tady: Praha 3 – Jarov, Praha
5 – Na Skalce, Praha 8 – Ke Stírce, Horovo náměstí, Praha 10
– Zahradní Město, Praha 15 – Hostivařská ulice nebo v Kyjově
a Prachaticích. 8. 9. se bude uklízet v Krči a na Nuselských
schodech. V Kampusu Dejvice se sice nebude uklízet, ale za
to tam potkáte organizátory Ukliďme Česko, kteří vám o Celosvětovém úklidovém dnu poví víc.
Tipy:

Pokud není uvedeno jinak, koná se 15. září

Praha (více než 70 lokalit)
Bílovice nad Svitavou
Bruntál (1. 9.)
Český Krumlov
Děčín (6. 10.)
Frýdek-Místek (21.–22. 9.)
Havířov
Hostivice (3 místa)
Hradec Králové
Hranice
Jihlava (22. 9.)
Krnov
Kyjov
Liberec (2 místa, 8.–9. 9.)
Litoměřice
Mnichovo Hradiště
Opava
Ostrava (2 místa)
Prachatice
Roudnice nad Labem
Soběslav (9. 9.)
Ústí nad Labem (3 lokality, 8. 9., 9. 9. a 22. 9.)
Vimperk
Volyně

Organizátorům jsme letos doporučili, aby ve svých lokalitách
nabídli koše na tříděný odpad, nebo aby se na stáncích
vyhnuli jednorázovým kelímkům, miskám, brčkům… Někde
vám tak jídlo a pití naservírují přímo do vámi přinesených
hrnečků a talířků, které si umyjete v lavoru nebo ve spřátelené
kavárně. Zkuste pro jednou přijít na slavnost s vlastním
půllitrem nebo oblíbeným hrnečkem na kafe!
Některé lokality využijí vratné kelímky s letošní grafikou
Města snů, které budete moci při odchodu z akce odevzdat,
nebo si je nechat a používat na dalších akcích. Koupí kelímku
navíc podpoříte místní organizátory.
I přes postupné zavádění ekologických doporučení stále
vidíme prostor pro zlepšení. Pokud vás napadají další tipy,
obraťte se na místní organizátory (jejich kontakty najdete
na zazitmestojinak.cz) a nejlépe jim rovnou nabídněte svou
pomoc na příští rok.
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Podepište výzvu Město snů
Dobré sousedské vztahy jsou
živou vodou města. Snažíme se ale
inspirovat i politiky, aby mysleli na
všechny obyvatele Prahy a vytvářeli
jim co nejlepší prostředí a podmínky
pro život. Některé problémy metropole
– jako např. nedostupné bydlení,
privatizace veřejného prostoru či
neudržitelný stav dopravy a životního
prostředí – se totiž nevyplatí dál
odsouvat. Proto jsme letos přišli
s výzvou pro politiky, která nese stejné
jméno jako podtitul letošních slavností
Město snů.
Celou výzvu najdete na vyzva.auto-mat.cz. Pokud s ní
souzníte, podepište ji prosím a šiřte dál.
S požadavky výzvy a vašimi podpisy se před říjnovými
volbami obrátíme na komunální politiky. Ve zkratce
požadujeme konkrétní kroky vedoucí ke zdravému,
otevřenému a udržitelnému městu, ve kterém se dobře žije
všem skupinám obyvatel.
Požadavky výzvy shrnuté do 5 bodů Města snů zní:
1. Utvářejme město společně
2. Veřejný prostor pro všechny
3. Chraňme plíce města
4. Městem i bez motoru
5. Rozvoj MHD, ne ucpanou magistrálu
Komunální volby se blíží – kdy jindy říci politikům, jaké město
chceme? Přidejte se k Městu snů a pošlete to dál!
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Klub přátel Auto*Matu
Pokud naší činnosti fandíte, vstupte
prosím do Klubu přátel Auto*Matu na
nakrmteautomat.cz.
Klub přátel je pro fungování Auto*Matu stěžejní. Právě
díky pravidelným finančním darům jeho členů můžeme být
méně závislí na nevyzpytatelných 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.

Na co potřebujeme peníze
pro Zažít město jinak?
Zdá se, že sousedské slavnosti nemohou nic stát. V pozadí
je ale hodně neviditelné práce, bez které by nic nevzniklo:
žádání o zábory komunikací včetně dopravně-inženýrských
map pro každou lokalitu zvlášť, jednání s městskými částmi,
magistrátem, policií, Technickou správou komunikací,
zajišťování dopravních značek, propagace události, web,
grafika, koordinace 100 lokalit, žádání o dotace; to je stále
neúplná část toho, na čem v Auto*Matu pracujeme zhruba
šest měsíců každý rok. To vše, abychom si mohli bezstarostně
užít jediný výjimečný den. My ale věříme, že to za tu energii
stojí, protože jediným dnem to na jednotlivých místech
většinou nekončí!
Koupí občerstvení a zboží na stáncích v den akce podpoříte
přímo prodávající (ti jen výjimečně odvádějí drobný
poplatek lokálním organizátorůmi), vstupem do Klubu
přátel Auto*Matu podpoříte to, že slavnosti mohou vůbec
vzniknout.

A co všechno v Auto*Matu díky
Klubu přátel děláme?
•

oživujeme více než 100 lokalit v Praze a v dalších 23
městech a pomáháme lidem aktivně měnit veřejný prostor:
Zazitmestojinak.cz

•
•

•
•
•
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motivujeme 16 347 lidí z 30 měst a 1 838 společností, 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
vzděláváme 3 600 žáků ve 20 základních a 10 středních
školách v celé ČR: Vzdelavani.auto-mat.cz
organizujeme jízdy na bezmotorových dopravních
prostředcích městem: Cyklojizdy.cz
vytváříme lepší podmínky pro jízdu na kole: řešíme
problematická místa cyklistické infrastruktury na
Cyklistesobe.cz a podporujeme informační portál
Prahounakole.cz

Merchandising
Auto*Mat můžete podpořit i přímo na jeho stáncích, které
najdete v Americké ulici na Praze 2, v Křižíkově ulici na Praze
8 a v Jirečkově na Praze 7.
Pořídit si tu můžete trička, placky s originálními hláškami,
limitované edice Yestea a Zažít město jinak nebo kelímky
s letošním motivem slavností.
Pokud jste si pořídili benefiční vstupenku na Zažít město jinak
– Lupen do města snů – do poledne 15. 9., přijď te si pro dárek
na stánek Auto*Matu do Křižíkovy ulice v Praze 7.
Novinkou letošního ročníku je také venkovní instalace
„Městský lapač snů” od dua Artyšok, kterou najdete
v Hybešově ulici na Praze 8. Bára Matlovičová a Jana
Pomykačová z Artyšoku dodávají: „Tato instalace navazuje na
letošní téma akce Zažít město jinak. Rozhodly jsme se vytvořit
městské lapače snů a potěšit všechny ty, kteří věří ve své sny
a chtějí si je uchovat.”
Artyšok je ryze dámské duo, které spolu funguje již
čtvrtým rokem. Převážně se věnuje uměleckým instalacím
a vizuálnímu merchandisingu. S Auto*Matem spolupracuje od
loňského roku.

Partneři
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Generální partner

Hlavní partneři

Záštitu nad slavnostmi převzala
primátorka hl. m. Prahy Adriana
Krnáčová
Hlavní mediální partner
a současně také:
starostka městské části Praha 2 Jana Černochová
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 7 Jan Čižinský
starosta městské části Praha 8 Roman Petrus
radní městské části Praha 10 Ivana Cabrnochová

Zažít město jinak se koná v rámci Evropského týdne mobility.

K příležitosti Zažít město jinak 2018 vydal Auto*Mat, z.s.
zazitmestojinak.cz, auto-mat.cz
zmj@auto-mat.cz

Celkovou vizuální koncepci Zažít město jinak 2018 vytvořili
Michal Veltruský a Jonatán Kuna.
Doprovodné video režíroval Matyáš Fára.
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