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Krásné počasí přineslo v roce 2018
Proč a jak zažít města jinak?
nové rekordy. Sousedské slavnosti
Společnými silami chceme přeměňovat veřejný prostor ve městech na místa
setkávání. Ukazujeme, že ulice a náměstí nejsou jen dopravními
Zažít město jinak se v různé podobě společného
tepnami, ale že mohou sloužit i společenskému životu. Pomáháme
budovat komunitu lidí, kterým není dění okolo nich lhostejné. Propojujeme
konaly už na 70 místech v Praze
úředníky, volené zástupce v samosprávách a obyvatele měst a pomáháme
artikulovat jejich zájmy. V současnosti pomáhá Auto*Mat místním
(a také na 13 místech s doprovodným jim
organizátorům s vyjednáváním povolení k záboru veřejných prostranství,
programem) a v dalších 23 městech. propagací a poradenstvím. Místní organizátoři připravují ve spolupráci
se sousedy program a produkčně akci zajišťují. Slavnosti jsou zdarma
Pestrý program i netradiční lokality a otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.
vylákaly ven tisíce návštěvníků,
Zažít město normálně
kteří se snažili alespoň na jeden
Na základě zkušeností ze Zažít město jinak jsme se rozhodli sdílet naše
den naplnit letošní motto slavností
know-how a umožnit tak, aby se různé společenské aktivity ve veřejném
prostoru mohly uskutečnit kdykoliv i bez pomoci Auto*Matu. Proto jsme
Město snů. Součástí slavností byl
vytvořili komunitní web Zažít město normálně s praktickými informacemi,
jak uspořádat vlastní sousedskou slavnost. Můžete se zde inspirovat
také první ročník festivalu Živé
úspěšnými projekty nebo se pomocí slovníčku hesel lépe zorientovat
vnitrobloky. V rámci něj se veřejnosti v úřednických pojmech. Najdete tu také pilotní Manuál pro pořádání akcí
ve veřejném prostoru, který jsme v roce 2016 vytvořili ve spolupráci s MČ
otevřelo 9 pražských dvorků
Praha 7. Manuál je sice ušit na míru Praze 7, ale většina postupů platí i na
městských částech. Komunitní web Zažít město normálně najdete
a vnitrobloků, kde mohli návštěvníci jiných
adrese: zazitmestojinak.cz/zazit-mesto-normalne.
načerpat inspiraci pro zvelebení
O Auto*Matu
okolí svého domu.
Auto*Mat již 15 let prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě.
Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání
aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí, aktivizuje lidi k pozitivní
proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlíží na politiky a efektivní využití
veřejných peněz. Za poslední léta se Auto*Mat stal respektovaným hlasem
na poli pražského dopravního plánování a také organizátorem úspěšné
celorepublikové soutěže Do práce na kole.
Tradiční zářijové slavnosti Zažít město jinak organizuje spolek Auto*Mat
už od roku 2006. Tehdy inicioval uzavření Smetanova nábřeží autům
v uspořádal akci Nábřeží žije! Postupně se sousedské slavnosti začaly šířit
do dalších městských částí i měst a Auto*Mat se stal hlavním koordinátorem
všech lokalit.

13. ročník sousedských
slavností hledal Město snů
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Celá letošní sobota 15. září se nesla v duchu proměny
leckdy šedivého veřejného prostoru v Město snů.
Tak znělo totiž letošní motto sousedských slavností.
Organizátoři jednotlivých lokalit ho pak všude pojali
po svém. Na různých místech po Praze se vyráběly
lapače snů (ty největší od uměleckého dua Artyšok
pak ozdobily karlínskou Hybešovu ulici), na Nuselských
schodech se zkrášlovala městská zákoutí při
workshopu street gardeningu, na Dívčích hradech se
uskutečnila výstava s tématem Město snů, v Kampusu
Dejvice se objevoval (nejen) vesmír, na Břevnově,
Zahradním Městě nebo Strossmayerově náměstí
se návštěvníci mohli porozhlédnout po svém městě
z netradičních úhlů (ze střechy polikliniky, 20. patra
paneláku a kostelní věže) a Město snů se stavělo i na
Praze 14 a 15.
„Na počátku slavností Zažít město jinak byl taky sen. Sen o tom, jak by
mohlo vypadat Smetanovo nábřeží bez aut, sen o tom, jak by pražské ulice
mohly ožít sousedskou zábavou a jak by to vypadalo, kdyby se dopravní
komunikace na chvíli proměnily na hřiště a zahrádky. Po třinácti letech
takových míst po celé republice přibývá a skutečnost tak do značné míry
náš sen předčila. Snít ale nepřestáváme. Sníme o městě kvalitních veřejných
prostranství, o městě, kde jsou chodci a cyklisté preferovanou, nikoliv trpěnou
skupinou, a o městě, kde je radost žít (a dýchat),” říká Martin Šotola, hlavní
koordinátor slavností z Auto*Matu.

Výběr z programu
na téma Město snů

P1 Kampa

P6 Kampus Dejvice

P9 Komunitní zahrádka Paletka

- strom přání
- výroba lapače snů
- výstava starých fotek z Malé Strany

- vědecko-fantastická Praha včetně vesmírné
interaktivní dílny
- exhibiční zápas postapokalyptické
sportovní hry

- malování křídami na chodník a pastelkami na
nástěnky na téma snění
- výroba lapače snů

P2 Nuselské schody
- Pragulic – procházka s Robertem,
průvodcem bez domova
- Nové háro – stříhání vlasů na paruky
pro onkologicky nemocné děti
- Street Gardening – sázecí workshop

P2 Londýnská
- prodejní výstava výtvarných děl a fotografií
umělců žijících v domě č. 38
- sousedský charitativní bleší trh za podpory
herečky Terezy Voříškové

P3 Biskupcova
- Pragulic – komentovaná prohlídka s Václavem,
průvodcem bez domova

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 upozornil
na nevyhovující stav osvětlení v podchodech
- vernisáž výstavy Ateliéru radostné tvorby
- vernisáž výstavy fotografií „Praha – moje
město?!“

P3 Do kopce – Víta Nejedlého
(22. 9.)

P7 U Akademie

- A co děti, mají si kde tančit? (sen
o realizaci žižkovské tančírny pod širým
nebem a diskuse o něm)

P7 U Průhonu

P3 náměstí Barikád

- otevřené ateliéry AVU pro veřejnost

- sbírka oblečení pro azylový
dům pro matky a děti
- polargraf Romana Týce

- celodenní výroba lapačů snů

P4 park Michelská – Na rolích

Hybešova, Kajetán Tvrdík
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P8 Dolní Chabry
- zábavný orientační běh

- výstava historických fotografií Michle
kvíz o okolí

P8 Horovo náměstí

P5 Barrandov

- prezentace návrhu nové železniční
zastávky U Kříže

- pletení šály pro sochu Pegase

P5 Dívčí hrady

P8 Hybešova

- výstava obrazů na téma Město snů

- Městský lapač snů
(venkovní umělecká instalace dua Artyšok)

P6 Břevnov

P8 Chabařovická

- zeď snů
- návštěva střešní terasy polikliniky

- 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)
- nová hra s hodnotícími cedulkami, kterými se
mohli lidé vyjádřit ke stavu konkrétních míst na
náměstí

Praha 10 Sídliště Skalka
- malování budoucí podoby parku na sídlišti
Skalka

P10 Zahradní Město
- procházka s Prahou neznámou

P14 Kardašovská
- děti i dospělí stavěli své Město snů

P15 Hostivařská
- stavění Města snů s architekty

Litoměřice – Liškova ulice
- Ulice snů (tvořivá dílna obohacená krásnými
knihami pro děti i dospělé s Ivou Červinkovou
z Knihovny K. H. Máchy)

Volyně
- Koupák na náměstí
(sen o koupališti na náměstí)

Zažít město jinak 2018
očima Renaty Munteanu,
organizátorky z Bílovic nad Svitavou
Proč jste se do organizování
sousedských slavností vůbec pustila?
Přišlo mi to jako dobrý model, jak dát lidi dohromady, poznat se navzájem,
představit různé organizace a firmy působící u nás na vesnici. Dát šanci
novým sousedům, aby si během jednoho odpoledne udělali obrázek,
kam se vlastně nastěhovali. A taky to byla pro mě výzva. Vždy jsem ráda
organizovala akce s jasnou myšlenkou, vždy jsem ráda propojovala i věci,
které byly na první pohled nepropojitelné.

Jak dlouho zabraly přípravy?
Průběžně celý rok. Konec prázdnin a začátek září
jsou zkouškou pro celou naši rodinu...
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Jak jste si vaše Zažít Bílovice jinak užila?
Letos díky počasí naprosto skvěle. Taky díky tomu, že to byl už třetí ročník.
Lidé věděli, o co jde, a účinkujícími byli pouze místní, což vzbuzuje zájem
sousedů. Zapojila se skvěle základní škola, na programu byly ukázky
netradičních sportů, hrálo asi pět kapel (pouze místní), taky jeden dudák,
u řeky byla kavárna, sousedé zasadili 625 jarních cibulovin, uskutečnila
se soutěž o nejkrásnější kytici „Kytice pro Bílovice“, výtvarný workshop,
prohlídka vodní turbíny, zpřístupnění mlýna, výstava návrhů na přeměnu
Mlýnského ostrova, opičí dráha, slavnostní odhalení Semínkovny, stavba
hmyzího hotelu, buchty od sousedů (zdarma), čtení v knihovně, beseda
spojená s promítáním fotek aneb Takoví jsme byli, šachy, pukec, obří
Člověče nezlob se a nechyběly stánky s pochutinami, knihami, burčákem,
výtvarnými dílničkami či sladká tečka na konec.

Co vás na Zažít město jinak nejvíc baví?
Jak funguje váš organizační tým?
Náš tým je má rodina a asi dalších šest lidí, kteří pomáhají s přípravou
a úklidem v den konání. Měli jsme dvě schůzky s kulturní komisí a velmi
podporujícím místostarostou (organizačně i finančně nám pomohl obecní
úřad Bílovice n. Svitavou) a různé náhodné hovory s blízkými sousedy
u kávy či čaje, kde se ujišťuji, že jdu správným směrem.

Co je na akci nejtěžší?
Dát vše dohromady, sladit časový plán, nezhroutit se, poslední dny dobře
spát. Ale nejtěžší je, že dobré počasí neumíme zařídit, a na tom to hodně
záleží.

Propojování a poznávání nových lidí, překonávání vlastních možností
a radost ve tvářích lidí.

Jak reagovali místní / návštěvníci?
Místní byli spokojení, náhodní návštěvníci hodně překvapení. Bavilo je asi
od každého něco. Záleželo také na věku. Hudba, zpěv, posezení v kavárně
u řeky a povídání - to bavilo asi všechny.

Takže za rok znovu?
Vypadá to tak...

Jaké rady byste dala lidem, kteří uvažují
o organizování Zažít město jinak v jejich městě?
Dobře si rozmyslete, jestli jste ochotni věnovat akci obrovské množství
času bez nároku na jakýkoliv druh odměny. Zjistěte, jestli vás rodina bude
podporovat. Najděte si vstřícnou osobu na místním úřadě a nejméně jednu
milou a vám blízkou osobu, která je ochotna kdykoliv pomoci a probírat do
nekonečna vaše nápady a problémy.
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Zapojené lokality,
zapojená města
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a jména místních organizátorů

Praha

Města

Praha 1 - Mostecká
David Hájek a Kino U Hradeb

Praha 4 - Jílovská
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček

Praha 6 - Šesťák
Café Šesťák

Praha 8 - Hybešova
Divoké matky

Bílovice nad Svitavou
Renata Munteanu

Prachatice
Prostor Prachatice

Praha 1 - Kampa
Komunitní centrum Kampa

Praha 4 - Podolí
Michal Kozlíček

Praha 7 - Strossmayerovo náměstí
farnost sv. Antonína

Praha 9 - Kovářská
Centrum demokratického vzdělávání

Bruntál
Eliška Hlavenková

Roudnice nad Labem
Richard Červený

Praha 1 - Petrské náměstí
Studio Paměť

Praha 4 - Nová cesta
Jan Tilinger

Praha 7 - Podchod pod Hlávkovým mostem
Architekti bez hranic

Praha 9 - Sady Na Klíčově
Na Ovoce, z. s.

Český Krumlov - před kinem Luna
Martina Bodláková

Soběslav
Soběslávka

Praha 1 - Soukenická
Sbor Církve bratrské v Praze 1

Praha 4 - Michle - Adamovská
Jakub Štědroň, Radek Juriš

Praha 7 - Sládkova
Těsně vedle Burundi

Praha 10 - Sídliště Skalka
Monika Martišková

Děčín
Míša Klihavcová

Ústí nad Labem - Alešova
spolek Tamaryšek

Praha 1 - Opatovická
Valerie Štětková

Praha 4 - Lhotka
Martin Adámek

Praha 7 - U Průhonu
grafické studio signatura.cz,
prostor teritorium7

Praha 10 - Zahradní Město
Tereza Králová

Frýdek-Místek
Národní dům Frýdek-Místek

Ústí nad Labem - Elišky Krásnohorské
Eliška Pixová

Praha 1 - Vojtěšská
Jiří Novák, ArtMap

Praha 4 - Pod Višňovkou
Lesňata z. s.

Praha 10 - Malešické náměstí
Malešice v pohybu, z. s.
Filip Vránek

Havířov
Tereza Kaslová

Ústí nad Labem - Střekov
Kateřina Chalašová

Praha 1 - nám. Jana Palacha
Klára Mišunová

Praha 4 - Starý Spořilov
Karolína Plachá

Hostivice - Praha západ
Eva Kašíková

Vimperk
Vimperk žije

Praha 2 - Dittrichova
Mladí ochránci přírody, z. s.

Praha 4 - Michle - Jihlavská
spolek Občané postižení
Severojižní magistrálou

Praha 7 - Park Tusarova
Holešovičtí sousedé

Hradec Králové - Tomkova ulice
příspěvková organizace Impuls Hradec Králové,
centrum podpory uměleckých aktivit

Volyně
Veronika Kovářová

Praha 5 - Barrandov 		
Český svaz ochránců přírody ZahraBarr

Praha 7 - Veletržní palác
Národní galerie v Praze

Praha 5 - U Nikolajky
Tribo

Praha 7 - Jirečkova
Sousedský spolek Letná

Praha 2 - Náplavka
Jiří Cieslar
Praha 2 - Londýnská
Jiří Albl
Praha 2 - Lípová
Barbora Svozilová
Praha 2 - Nuselské schody
Šimon Fiala a Přátelé Nuselských schodů
Praha 2 - Lublaňská
kavárna Pražírna
Praha 2 - Americká
Omri Goz
Praha 2 - Vratislavova
Jan F. Dufek
Praha 3 - Biskupcova
Kino Aero
Praha 3 - Jarov
Michaela Holubec Birtusová
Praha 3 - Náměstí Barikád
Komunitní kostel
Praha 4 - park Michelská - Na Rolích
Hana Mašková, Eva Benešová

Praha 5 - Plaská
Cafe Lounge
Praha 5 - U Okrouhlíku
Michal Kryl
Praha 5 - park Na Skalce
Spolek Sousedění (sdružuje tyto organizace: SANANIM, Pobočka sociální integrace ČvT, Knihovna
Ostrovského, gymnázium Na Zatlance, ZŠ Santoška
ad.), David Pešek
Praha 5 - Hlubočepy
Prokopovo o.s.
Praha 5 - Dívčí hrady
spolek Dívčí hrady dohromady
Praha 6 - Břevnov
spolek Pro Břevnov
Praha 6 - Kampus Dejvice
Future Gate z. s.

Praha 7 - U Akademie
kavárna Lajka
Praha 7- Tusarova
VNITROBLOCK

Praha 8 - Ke Stírce
Family coffee & bistro
Praha 8 - Horovo náměstí
Radka Spiesová a Potala, o. p. s.
Praha 8 - Chabařovická
Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna

Praha 10 - náměstí Svatopluka Čecha		
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv.
Václava Praha - Vršovice
Praha 10 - Trojmezí
Martin Bahenský
Praha 11 - Brechtova
Junák - český skaut, středisko STOVKA Praha, z. s.
(skautský oddíl Stodesítka)
Praha 11 - Chodov - Pošepného náměstí
Fosa o. p. s.
Praha 13 - Nové Butovice
Sousedi z Butovic
Praha 14 - KC Kardašovská
komunitní centrum Kardašovská

Hranice
kulturni a komunitni prostor Karnola v Hranicich
(Zvěř, z. s)
Jihlava
Oblastní galerie Vysočiny + sdružení Unarchitekti
Krnov
Spolek Flemmichovka
Kyjov
Educante z. s.
Liberec - park Budyšínská
Jakub Dušánek

Praha 8 - Křižíkova
Renata Bělohoubková a Bára Trojak

Praha 15 - Hostivařská ulice
Petra Petrů
				
JINÝ TERMÍN
		
Praha 3 - Do kopce (Víta Nejedlého)
Café Pavlač

Praha 8 - Hrubého
Komunitní centrum Hrubého

Praha 4 - Krč
Iveta Ševčíková

Opava
Divadlo Gafa

Praha 8 - Holešovičky
Spolek Holešovičky pro lidi

Praha 9 - Pod Vysočanským pivovarem
Kristýna Janyšková

Ostrava - Husův sad
Cooltour

Praha 8 - Dolní Chabry
Dolní Chabry

Praha 17 - Řepy
Josef Dirbák

Ostrava - U Oblouku
Hana Stachová

Praha 8 - Osinalická
Simona Dvořáková

Litoměřice
Lenka Holíková
Mnichovo Hradiště
Žijeme pro Hradiště, Tvoříme místo

Počátky
Náměstí Žije!
Teplice
SAYFY z.s.
Třeboň
Miloslava Jelonková

Zažít město jinak
z pohledu místních organizátorů
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David Hájek
organizátor, Mostecká

Vanda Zumrová
organizátor, Lublaňská

Zita Adamová
organizátorka, Kampus Dejvice

V Mostecké ulici jsme překvapili sami sebe. Ve
snad nejpřelidněnější ulici v Praze se nám totiž
podařilo vytvořit nečekaně útulnou atmosféru.
Krásně se propojily světy malostranských
sousedů a kamarádů, kolemjdoucích turistů, ale
i zákazníků McDonaldu, kteří si původně jenom
přišli na zahrádku vychutnat svůj hambáč, a pak
zůstali třeba hodinu. Když jsem viděl, jak se tyhle
světy různě promísily, bylo mi jasné, že Zažít
město jinak fakt dokáže ukázat město z jiného
úhlu.

Bylo to fajn a trochu jsem začala uvažovat,
jestli by něco podobného nešlo v Lublaňské
zorganizovat i na jaře.

Akce předčila očekávání - pěkné počasí,
pohodová atmosféra, příjemná hudba, dobré
občerstvení, milí sousedé…

Všimla jsem si, že mezi obyvateli Dejvic panuje
vůči areálu Kampusu určitý ostych – jako by
se báli, že když tam vkročí, dostanou hned test
z deskriptivní geometrie… Jsem ráda, že se nám
jich podařilo tolik přivést a ukázat jim, co všechno
tu vzniká. To místo má fantastický náboj, pracují
a studují tu naše nejlepší mozky a vznikají tu
úžasné věci. Lidé si na ně mohli doslova sáhnout,
zjistit, jak fungují, a při tom se bavit, poslouchat
muziku, jíst a pít. Bylo super, jak moc si to užívali
nejmenší návštěvníci a hlavně návštěvnice.
A pak, že technika není nic pro holky!

Omri Goz
organizátor, Americká

Martin Vařeka
organizátor, Hranice

Návštěvnost byla letos ještě vyšší než normálně,
což jsme ani nečekali. Do budoucna musíme
lépe plánovat prostor a celý zábor. I přes
obrovský počet návštěvníků se snažíme zůstávat
nekomerční a nepolitickou akcí, kde se představí
místní podniky a aktivity místních organizací,
spolků a národnostních menšin.

Akce dopadla dobře, jak po obsahové stránce,
tak i návštěvnost byla slušná. Letos jsme
akci pořádali v prostorách našeho kulturního
a komunitního centra a příští rok bychom už rádi
vyrazili do ulic.

Filip Sodomka
organizátor, Dívčí hrady
Všechny reakce sousedů byly pozitivní, dokonce
nám jedna paní napsala mail s hrozně milou
pochvalou. Moc nás to těší a máme pak chuť
pokračovat a pořádat další akce.

Jiří Albl
organizátor, Londýnská
Zapojil se celý dům a příští rok se díky úspěšné
slavnosti chce přidat i dům sousední.

Klotylda Marková
organizátorka, Břevnov
Podařilo se nám propojit v podstatě všechny
břevnovské aktéry a platformy a svést je
ke spolupráci. Tradice Zažít město jinak na
Břevnově už existuje, takže člověk neoperuje
jako zástupce nějaké no name akce. Podařilo
se oslovit nové podniky a nadchnout lidi, kteří je
zastupují. Nicméně oslovení jednotlivců, aby je
vůbec napadlo se nám s něčím ozvat, je trochu
problém. Ozvalo se několik dobrovolníků, ale
někteří fungovali, jiní ne.

Aleš Peterka, Andrea Trávníčková
organizátoři Praha 13 - Seydlerova
Pohoda, nadšení, překvapení, že i na sídlišti se
může konat taková akce!

Jan Rund
organizátor,
Strossmayerovo náměstí

Michal Kryl
organizátor, U Okrouhlíku
Letošní ročník hodnotím jako mírný úspěch.
Jelikož jsme uměli realističtěji naplánovat
program s ohledem na naše možnosti,
dokázali jsme se i na chvíli zastavit. Také jsme
zaznamenali úbytek starších sousedů, příště
proto plánujeme posílit aktivity, které by je
nalákaly.

Andrej Štůla
organizátor, Kampus Dejvice
Na jeden den se Kampus Dejvice proměnil
v město našich snů, kde jsou průlomové
technologie budoucnosti realitou a kde se „živý“
Predátor sejde u piva s rytířem Jedi. Areál oživily
chytré hračky, sci-fi filmy i vědecké experimenty.
Náš festival Future Gate se věnuje popularizaci
vědy a inovací už pět let, ale tohle bylo poprvé,
kdy se nám podařilo přilákat 1500 diváků za
jediný den.

Martina Erbsová
organizátorka, Hradec Králové
Nejvíc mne potěšilo, že i kolegové z předměstí
se jeli inspirovat do Prahy a rádi by příští rok na
královéhradeckém sídlišti také Zažít město jinak
uspořádali. Jsme v kontaktu a budeme sdílet
zkušenosti. Známí, kteří se navrátili z Prahy zpět
do Hradce, měli radost, že to tu mělo obdobnou
atmosféru jako na Žižkově.. Po čtyřech letech,
co se neformálnímu využívání veřejných prostor
věnuji, musím říci, že už ani v Hradci není sci-fi,
že si dáte židli na ulici a něco tam malujete nebo
dáte ochutnat ostatním kus koláče. Že tvořící lidi
v ulicích už nejsou tak divný. Díky všem za osvětu.

Bára Týcová, Bieno
organizátorka přidruženého
festivalu Živé vnitrobloky
Přehlídka Živé vnitrobloky otevřela veřejnosti
celkem devět pražských dvorů a vnitrobloků,
které žijí komunitními a sousedskými aktivitami
a které díky péči aktivních lidí vzkvétají.
Navštívilo ji asi 350 lidí. Věříme, že někteří z nich
se zasadí v budoucnu o obnovu svých vlastních
vnitrobloků.
Nuselské schody, foto: Alena Chlumská
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Zažít město jinak 2018
v číslech

13. ročník slavností

přes 800 aktivně
zapojených subjektů

23 měst
včetně Prahy v září

Vývoj počtu zapojených měst
do Zažít město jinak

Celková plocha záborů
v Praze 2018
chodníky
zeleň
vozovky
celkem

cca 40 000 návštěvníků
Skladba pražského
programu
Zažít město jinak 2018

2012
19 240 m2
33 993 m2
46 640 m2
98 873 m2

Počet návštěvníků
Zažít město jinak
11,1 %
17,9 %
5,1 %
3,1 %
4,9 %
11,6 %
12,9 %
1,2 %
3,6 %
8,3 %
20,4 %

2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017
2018

8 000 návštěvníků
15 000 návštěvníků
15 000 návštěvníků
17 000 návštěvníků
25 000 návštěvníků
30 000 návštěvníků
35 000 návštěvníků
37 000 návštěvníků
40 000 návštěvníků

23 nových míst v Praze
(poprvé zapojených)

Vývoj počtu
zapojených lokalit
do Zažít město jinak
v Praze
2006	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018

přes 300 aktivně zapojených
neziskových a příspěvkových
organizací

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

26 měst
včetně Prahy celkem

Pro děti
Hudba	
Divadlo
Tanec
Sport
Dílny
Gastro
Film
Hry
Město snů
Ostatní
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2013
2014

2015

2016
2017
2018

2 zapojená města
Hradec Králové, Praha
3 zapojená města
Ostrava, Olomouc, Praha
4 zapojená města
Ostrava, Hradec Králové,
Jablonec nad Nisou, Praha
10 zapojených měst
Ústí nad Labem, Roudnice
nad Labem, Český Krumlov,
Hradec Králové, Mnichovo 		
Hradiště, Praha, Krnov,
Frýdek-Místek, Havířov
a Ostrava
20 zapojených měst
23 zapojených měst
26 zapojených měst
Bílovice nad Svitavou, Bruntál,
Český Krumlov, Děčín, FrýdekMístek, Havířov, Hostivice, Hradec
Králové, Hranice, Jihlava, Krnov,
Kyjov, Liberec, Litoměřice, Mnichovo Hradiště, Opava, Ostrava (2x),
Prachatice, Roudnice nad Labem,
Soběslav, Ústí nad Labem (3x),
Vimperk, Volyně; v jiném termínu:
Počátky, Teplice, Třeboň

71 lokalit v Praze

1 lokalita
5 lokalit
16 lokalit
23 lokalit
32 lokalit
46 lokalit
59 lokalit
66 lokalit
68 lokalit
71 lokalit
Zažít Břevnov jinak, Michal Tomeš
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Zažít město jinak 2018
v médiích

Téma oživování veřejného prostoru rezonovalo v mnoha příspěvcích
a rozhovorech v rádiích, televizích i v tištěných médiích. Na iVysílání
České televize se vysílala videopozvánka na sousedské slavnosti,
stejně jako kinech sítě Aerofilms. Nový rozhlasový spot (od studia
Sound Needles) byl k slyšení na Radiu 1 a Radia Wave. Spolupráci jsme
navázali také s Českým rozhlasem Vltava. Radio 1 zařadilo do programu
rozhovor s Annou Kociánovou a Omrim Gozem (místním organizátorem
z Americké ulice), na Radiu Wave pak vystoupily A. K. společně se Zitou
Adamovou, organizátorkou z Kampusu Dejvice. Česká televize a Seznam
Zprávy natáčely během „dne D” v několika lokalitách.

Zažít město jinak
Z metropole, ČT, 6. 10. 2018
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-zmetropole/218411058230040/obsah/648417-zazit-mesto-jinak

Tisíce Pražanů vyšly do ulic!
Metropole se proměnila
k nepoznání díky Zažít město jinak
Blesk.cz, 15. 9. 2018
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volnycas/565046/video-tisice-prazanu-vysly-do-ulic-metropole-sepromenila-k-nepoznani-diky-zazit-mesto-jinak.html

„Tisíce Pražanů vyrazily v sobotu 15. září do
ulic. Tam je už potřinácté vylákal festival Zažít
město jinak, který oživil veřejné prostranství více
než sta míst české metropole. Zatímco některá
zákoutí vypadala komorně, do jiných proudily
davy a ulicí se dalo projít jen s notnou dávkou
trpělivosti. Smích a nadšené klábosení však
nechybělo nikde.”

Sousedské slavnosti
po celé republice
Seznam Zprávy, 15. 9. 2018
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sousedske-slavnosti-pocele-republice-drinky-michaji-roboti-lide-vysivaji-na-ulici-apecou-burty-55815?autoplay=1

Večerní zprávy, čas 21:13
Seznam Zprávy, 15. 9. 2018
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stovka-za-protest-protihejtmance-i-radici-tajfuny-55835?fbclid=IwAR10dz2VxbUhez6P3
hNPnii82AscAhnksOX9LQ3PiFs14Ue9pwMxQd1A4LM

10 tipů, jak „Zažít město jinak“:
Mexické tržiště, opékání buřtů
i bezdomovci pod mostem
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Artwalk Pragovka
Radio 1, 21. 9. 2018
https://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/8958-artwalk-pragovka

Zažít město jinak už potřinácté.
Vyberte si to nejlepší ze sobotního
programu
City-dog.cz, 14. 9. 2018
https://city-dog.cz/post/zazit-mesto-jinak-potrinacte-vybertesi-to-nejlepsi-ze-sobotniho-programu/

„Tradiční akci Zažít město jinak už většina
z nás zná. Rok co rok díky ní vystupujeme ze
stereotypu vnímání veřejného prostoru a snažíme
si uvědomit jeho hodnotu. Slavnosti každý rok
připadají na třetí víkend v září, v letošním roce to
je sobota 15. září.”

V českých městech proběhnou
sousedské slavnosti
Týden.cz, 15. 9. 2018
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/v-ceskych-mestechprobehnou-sousedske-slavnosti_496029.html

Zažijte o víkendu město jinak!
Citybee.cz, 14. 9. 2018
https://www.citybee.cz/aktuality/1703-20/zazijte-o-vikendumesto-jinak-a-ochutnejte-vietnam-stredomori-afriku-nova-vina/

Blesk.cz, 11. 9. 2018

Sousedé sobě: V sobotu na akci
Zažít město jinak

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volnycas/564149/10-tipu-jak-zazit-mesto-jinak-mexicke-trzisteopekani-burtu-i-bezdomovci-pod-mostem.html

https://protisedi.cz/sousede-sobe-v-sobotu-na-akci-zazitmesto-jinak/

Nuselské schody
Z metropole, Česká televize, 6. 10. 2018
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-zmetropole/218411058230040/obsah/648405-nuselske-schody

Ulice 24 měst oživí v září koncerty,
divadla a gastronomie
Novinky.cz, 4. 9. 2018
https://www.novinky.cz/kultura/482399-ulice-24-mest-ozivi-vzari-koncerty-divadla-a-gastronomie.html

Protišedi.cz, 14. 9. 2018

V programu se nezapomíná ani na seniory.
Například v Podolí bude lekce jógy pro seniory,
na Zahradním Městě zase setkání pamětníků,
v Michli pak výstava historických fotografií
a v Osinalické ulici na Praze 8 se ponese celý den
v duchu první republiky. Platit se bude dobovými
bankovkami, o které se bude soutěžit v kuličkách,
káče nebo tínkách a nakonec se můžete nechat
vyfotit v historickém ateliéru.”
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This Weekend Experience
a Different Prague!

V Soběslavi se připojili
k sousedským slavnostem

Nejkrásnější pražské vnitrobloky.
Podívejte se

Expats.cz, 13. 9. 2018

Jižní Čechy teď, 9. 9. 2018

Echo24.cz, 15. 9. 2018

https://news.expats.cz/weekly-czech-news/this-weekendexperience-a-different-prague/

http://www.jcted.cz/v-sobeslavi-se-pripojili-k-sousedskymslavnostem/

https://echo24.cz/a/SRjtd/nejkrasnejsi-prazske-vnitroblokypodivejte-se

Neighbours Come
Together for Outdoor festival

Zažít město jinak: Lidé si
v družné atmosféře užili program,
který si sami připravili

Vnitrobloky žijí. Chtějí
inspirovat další sousedy

Radio Praha, 15. 9. 2018
https://www.radio.cz/en/section/news/neighbours-cometogether-for-outdoor-festival

Zažít Hranice jinak
sblížilo sousedy
Hranický deník,16. 9. 2018
https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/zazit-hranice-jinaksblizilo-sousedy-podivejte-se-20180916.html

„Vyzkoušet si nákup naslepo, naučit se vyměnit
píchlou duši na kole nebo ochutnat prošívanou
deku. To vše si mohli užít návštěvníci pohodové
akce z názvem Zažít Hranice jinak!, která se
v sobotu uskutečnila v areálu komunitního
a kulturního prostoru Karnola.”

Akce Zažít město jinak
pomůže dětskému domovu
e-usti.cz, 21. 9. 2018
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/81039-akce-zazitmesto-jinak-pomuze-detskemu-domovu-na-strekovacek

Střekov žil sousedskou akcí
Ústecký deník, 25. 9. 2018
„Vlastnoručně upečené koláče a buchty,
pohádky, recitace dětí z Domova v Truhlářově
a radost těch nejmenších. Tak vypadala třetí
sousedská akce, kterou pro svoji čtvrť o víkendu
připravil spolek Střekovské matky. Svůj um
ukázaly tanečnice z ústecké party Karima, na
historickou notu zahrál ve své přednášce šéf
ústeckého městského archivu Petr Karlíček, když
připomněl roli Marlene Dietrich v předválečné
historii Střekova, rozhoupaní rytmičtí bubeníci
zase strhli na svou stranu i menší děti, které si
hraní na bicí samy vyzkoušely.”

Náš region, 19. 9. 2018
http://nasregion.cz/zazit-mesto-jinak-lide-si-v-druzneatmosfere-uzili-program-ktery-si-sami-pripravili-62705

Zkuste zažít Krnov jinak
Bruntálský deník, 14. 9. 2018
https://bruntalsky.denik.cz/kultura_region/zkuste-zazit-krnovjinak-20180914.html

Jak také může vypadat
městský dvorek
Pražský deník, 15. 9. 2018
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jak-take-muze-vypadatmestsky-dvorek-inspiraci-nabizi-zive-vnitrobloky-20180915.html

„V sobotu se veřejnosti otevře devět pražských
vnitrobloků. První ročník festivalu Živé
vnitrobloky lidem ukáže, jak je možné dvorky
a vnitrobloky zvelebit tak, aby se z nich stalo
příjemné místo pro setkávání. Návštěvníci se
mohou těšit také na kulturní program, sousedské
posezení a děti na hry. Akce, kterou pořádá
spolek Bieno, je součástí sousedského festivalu
Zažít město jinak, který pozve návštěvníky do 75
míst v Praze a do dalších 25 měst.”

Možné využití dvorků představí
festival Živé vnitrobloky
Blesk.cz, 15. 9. 2018
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/564977/
mozne-vyuziti-dvorku-dnes-predstavi-festival-zive-vnitrobloky.
html

Metro, 14. 9. 2018
http://www.metro.cz/vnitrobloky-ziji-chteji-inspirovat-dalsisousedy-fsy-/praha.aspx?c=A180913_183651_metro-praha_hyr

Finance
Výdaje
1 385 500 Kč

7 % (103 675 Kč)
Propagace

18 % (251 628 Kč)
Podpora místním organizátorům

22 % (307 881 Kč)
Produkční a materiálové náklady

Příjmy
1 385 500 Kč

3 % (36 000 Kč)
MMD

3 % (39 990 Kč)
Pražská plynárenská

20 % (280 250 Kč)
Městské částí

22 % (300 000 Kč)
Pražské služby a.s.
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46+22+1886
42+14+21192

6 % (81 804 Kč)
Režie

46 % (640 512 Kč)
Osobní náklady, mzdy

43 % (600 000 Kč)
MHMP

14 % (199 500 Kč)
MŽP

Náplavka, foto: Petr Hepnar
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Vizuální podoba

Tvář 13. ročníku Zažít město jinak opět vtiskli Michal
Veltruský a Jonatán Kuna, kteří se podíleli na
vizuálním pojetí akce už ve třech předchozích letech.
Desítky originálních snových citylightů ozdobily
pražské ulice, stovky letáků a plakátů zase kavárny,
nástěnky i plakátovací plochy. V samotný den slavností
mohli návštěvníci akce využít i tištěný program ve
formě brožury s kompletními informaci o pořadatelích.
Novinkou ročníku 2018 byla dvě propagační videa,
která režíroval Matyáš Fára. Zasněná videa
z ping-pongového a grilovacího prostředí se promítala
v kinech sítě Aerofilms, na iVvysílání ČT a na sociálních
sítích. Mistryni grilu si zahrála moderátorka ČRo
Vltava Jana Kozubková. A Vltava se stala také poprvé
mediálním partnerem akce.
Dokumentární video ze Zažít město jinak 2018
natočil tým mladých filmařů Ondry Nuslauera,
Filipa Kopeckého a Anny Kolářové.
Na stáncích Auto*Matu na Americké, Křižíkově
a Jirečkově ulici v Praze se prodávala také limitovaná
edice ledového čaje Yestea s grafikou Zažít město
jinak.
Designérky z Artyšoku připravily pro lokalitu
v karlínské Hybešově ulici 13 městských lapačů snů.
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Český Krumlov, foto: Jiří Šneider

Americká, foto: Jan Vondráček

Křižíkova
foto: Kajetán Tvrdík

Nuselské schody
foto: Alena Chlumská

Poděkování partnerům

Realizace a propagace Zažít město jinak by se
nemohla uskutečnit bez podpory partnerů, která
umožnila pokrýt náklady 13. ročníku v celkové výši 1
385 500 Kč.
Děkujeme našim milým významným partnerům:
Magistrátu hlavního města Prahy za 600 000 Kč,
Ministerstvu životního prostředí, které nás podpořilo
částkou 199 500 Kč, a za spolupráci děkujeme také
Pražským službám, Pražské plynárenské a společnosti
MMD.
Nemalé díky náleží i dalším partnerům, kteří finančně
podpořili největší sousedskou slavnost:
Úřadu městské části Prahy 1 (20 000 Kč), Úřadu
městské části Prahy 2 (10 000 Kč), Úřadu městské
části Prahy 4 (30 000 Kč), Úřadu městské části Prahy
5 (30 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 6 (36 000
Kč), Úřadu městské části Prahy 7 (65 000 Kč), Úřadu
městské části Prahy 8 (19 000 Kč).
Celoroční partnerství s carsharingovou firmou
Autonapůl nám umožnilo rozvést včas všechny
materiály a podklady pro místní organizátory a také
natočit během jednoho dne dokument o akci v několika
lokalitách.
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Za speciální edici ledového čaje Yestea v barvách
Zažít město jinak děkujeme Nemléku.
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Generální partner

Hlavní partneři

Za podporu a za výborné
občerstvení děkujeme Ordr.cz.
Velké díky patří i hlavnímu mediálnímu partnerovi
České televizi. Za mediální partnerství děkujeme také
Radiu 1, Radiu Wave, Aerofilms, Dopravnímu podniku
hl. města Prahy a také magazínu Kondice, Českému
rozhlasu Vltava a iniciativě Bezobalu.

Hlavní mediální partner

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

Záštitu nad slavnostmi převzala primátorka
hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 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 konalo
v rámci Evropského týdne mobility.

Mediální partneři

Lokální partneři

Partneři
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