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NEZAPOMENUTELNÝ
PŘEDEVŠÍM PROTO, ŽE SE
USKUTEČNIL V KRÁTKÉM
OKAMŽIKU VYDECHNUTÍ
MEZI VLNAMI PANDEMIE
KORONAVIRU, KTERÉ
SE PROHNALY ČESKOU
REPUBLIKOU. VĚTŠINA
PRAŽSKÝCH LOKALIT I MĚST
SE S OMEZENÍMI ZAPOJILA
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UTUŽIT VZTAHY A OBVESELIT
SE PŘED NADCHÁZEJÍCÍM
NÁROČNÝM OBDOBÍM.

PROČ A JAK ZAŽÍT MĚSTA JINAK?
Společnými silami chceme přeměňovat veřejný prostor ve městech na místa
setkávání. Ukazujeme, že ulice a náměstí nejsou jen dopravními tepnami, ale
že mohou sloužit i společenskému životu. Pomáháme budovat komunitu lidí,
kterým není dění okolo nich lhostejné. Propojujeme úředníky, volené zástupce
v samosprávách a obyvatele měst a pomáháme jim artikulovat jejich zájmy.
V současnosti pomáhá AutoMat místním organizátorům s vyjednáváním
povolení k záboru veřejných prostranství (v Praze), s propagací a poradenstvím.
Místní organizátoři připravují ve spolupráci se sousedy program a produkčně
akci zajišťují. Slavnosti jsou zdarma a otevřené všem věkovým a zájmovým
kategoriím.

O AUTOMATU
Sousedské slavnosti Zažít město jinak koordinujeme s AutoMatem už od roku
2006. AutoMat 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. Dalšími projekty
AutoMatu jsou kromě Zažít město jinak také Laboratoř udržitelného urbanismu
(LAB), která kontroluje, analyzuje a připomínkuje městská rozhodnutí a plány
týkající se veřejného prostoru, vydává vlastní studie, jedná s politiky a navrhuje
řešení dopravních problémů a přináší inspiraci z ČR i zahraničí, dále od roku 2011
celorepubliková výzva Do práce na kole a vzdělávací projekt Generace U. V roce
2019 uspořádal spolek první ročník filmového festivalu o udržitelné dopravě
a urbanismu s názvem Městem, který ale kvůli pandemii v roce 2020 změní svou
formu.
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15. ROČNÍK SOUSEDSKÝCH
SLAVNOSTÍ UMOŽNIL
„NADECHNOUT SE PRO MĚSTO”
I V ROCE OVLIVNĚNÉM PANDEMIÍ
Sousedské slavnosti Zažít město jinak oživily v sobotu 19. září ulice po celé
Praze a v dalších 27 městech. A to i při dodržování přísnějších hygienických
opatření než obvykle. Akce se nesla v komornějším duchu a právě před
začínajícím podzimem dokázala zase o trochu víc stmelit sousedy.

VÝBĚR Z PROGRAMU NA TÉMA
NADECHNI SE PRO MĚSTO

PRAHA 1 – KAMPA
sjezd Čertovky na kanoích

„O uspořádání akce jsme vedli dlouhé debaty s hygienou i samotnými
organizátory v jednotlivých ulicích. Nakonec jsme se rozhodli zrušit pouze
tradiční slavnosti v Americké a Krymské ulici, které navštěvují tisíce lidí. Ostatní
lokality lákají spíš desítky, maximálně nižší stovky účastníků, kteří se rozprostřou
po celé délce zabraných ulic,“ dodává Martin Šotola, koordinátor akce ze spolku
AutoMat.

Nad variantou zrušit 15. ročník Zažít město jinak vyhrála po dlouhém zvažování
možnost upravit program slavností a vydat pokyny a doporučení pro jednotlivé
organizátory i návštěvníky. Převážila tak vůle podpořit místní komunity, které
se už během jarní vlny koronaviru ukázaly jako klíčové při pomoci seniorům,
shánění techniky pro online výukou povinné děti samoživitelek nebo šití roušek.

„Pro komunity to byla vzpruha během extrémně náročného roku a taky určitá
odměna. Moc děkujeme jednotlivým organizátorům, kteří nachystali
např. orientační běh, poznávání stromů v parku, cyklopřednášku po Vršovicích,
komentovanou procházku po sochách na Folimance, sjezd Čertovky na kanoích
a mnoho dalších aktivit, které jsou z pohledu šíření covidu prakticky bezrizikové,”
doplňuje Martin Šotola.

Letošní motto ročníku „Nadechni se pro město“, které organizátoři vyhlásili
už během jara, tak dostalo nový rozměr. Původně mělo odkazovat k možnosti
zastavit se, rozhlédnout se, nadechnout se a rozhodnout se pro své město něco
udělat. Stejně jako stovky organizátorů sousedských akcí z celé republiky.

„Od května celý tým usilovně pracoval na tom, abychom se 19. září všichni v naší
čtvrti mohli na chvíli zastavit a užít si ulici jinak – nadechnout se pro místo, ve
kterém žijeme. Dle ohlasů se nám povedlo udělat slavnost, která měla příjemnou
komunitní atmosféru, ale zároveň přinesla skvělý program a spoustu dobrého
jídla a pití. Ráda bych poděkovala všem účinkujícím, kteří ačkoliv vystoupili bez
nároku na honorář, že přinesli návštěvníkům parádní zážitek,“ popisuje Lucie
Štádlerová ze spolku Probuďme Nusle, hlavní organizátorka Zažít Mečislavku
jinak.
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PRAHA 1 – OPATOVICKÁ
komentovaná procházka po okolí na téma Devět
století české literatury
PRAHA 1 – SOUKENICKÁ
na sedmi místech kolem kostela zastavení se,
nadechnutí se a popřemýšlení
PRAHA 1 – SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
sousedský stůl, výstava ve výbuchem zničené
Divadelní ulici, workshopy pro seniory

PRAHA 5 – VRCHLICKÉHO
úprava a čištění špinavého zákoutí zeleného plácku
na rohu Vrchlického a Pod Radnicí
PRAHA 6 – BŘEVNOV
poznávání rostlin v parku Královka, zasazení stromu
PRAHA 6 – CUKROVARNICKÁ
prohlídka Fyzikálního ústavu, videomapping
PRAHA 6 – DĚDINA
včelařský workshop
PRAHA 6 – VOKOVICE
výstava Vokovické příběhy a historie Vokovic

PRAHA 2 – LONDÝNSKÁ
charitativní bazar na podporu lidí s mentálním
postižením

PRAHA 7 – LETOHRADSKÁ
základy jógového dýchání

PRAHA 2 – NUSELSKÉ SCHODY
Neviditelná výstava, procházka s průvodcem bez
domova

PRAHA 7 – TROJA
promítání sestříhaných záběrů natočených
sousedy při povodni v Troji 2002

PRAHA 3 – BISKUPCOVA
minuta pro nadechnutí se, káva za dobrý skutek,
koncert na střeše

PRAHA 9 – KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA PALETKA
cvičení jógy, úklid okolí

PRAHA 4 – MEČISLAVOVA
procházka s Vyšehradským jezdcem po sochách
na Folimance
PRAHA 4 – NA NIVÁCH
společné sázení dvou lip
PRAHA 5 – BARRANDOV
pletení šály pro sochu Pegase
PRAHA 5 – U OKROUHLÍKU
letní pouliční kino

PRAHA 10 – ALEJ KARLA PŮLPÁNA
literární čtení s tématem místopisu obrození
PRAHA 10 – NA SLATINÁCH (UŽ 12. 9.)
workshop opravy informačních cedulí v lokalitě,
procházka s Prahou neznámou
PRAHA 10 – SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA (UŽ 12. 9.)
poznávačka stromů a pokusy v parku
PRAHA 11 – PARK U RADIMOVICKÉ
představení právě vznikající knihy o Jižním Městě,
básníci z Jižáku
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PRAHA 13 – NOVÉ BUTOVICE
úklid okolí, bazárek na podporu spolu Osvěta, který
pomáhá dětem se zrakovým postižením a jejich
rodinám
PRAHA 15 – HOSTIVAŘ
fotokvíz o Praze 15
HOSTIVICE
břehy Břevského rybníka plné hudby, pramice na
hladině rybníka, divadélka, zákoutí s výtvarnými
dílnami, houpacími sítěmi i výstavou
HRADEC KRÁLOVÉ – TOMKOVA A KLICPEROVA ULICE
promítání Mystreetfilms.cz
HRADEC KRÁLOVÉ – SUKOVA ULICE
Diskuse: Co je Komise místní samosprávy? Co
znamená aktivní sousedství?
JABLONEC NAD NISOU
strom přání
ŘÍCMANICE
komentované procházky po obci, individuální
pochoďák pro rodiny s dětmi
SVITAVY
komentovaná procházka městem s architektem,
nástěnka: Co bys chtěl zažít ve Svitavách?

PŘEMÝŠLELI JSME, ZDA TEĎ VŮBEC
AKCI USPOŘÁDAT, ALE ŘEKLI JSME SI,
ŽE JE TO NAŠE POVINNOST
JOSEF DIRBÁK ORGANIZUJE
KOMUNITNÍ AKCE V ŘEPÍCH
UŽ ASI 4 ROKY. K ZAŽÍT MĚSTO
JINAK PŘIBYLY I SLAVNOSTI
ADVENTNÍ NEBO JARNÍ
BAZAR. LETOŠNÍ ZAŽÍT ŘEPY
JINAK SE LETOS KONALO UŽ
V PŘEDTERMÍNU 5. ZÁŘÍ. JAK
TO VŠECHNO DOPADLO?

JAKÁ ANTICOVIDOVÁ OPATŘENÍ
JSTE NA AKCI ZAVEDLI?
My jsme dokonce dlouho přemýšleli, zda vůbec akci uspořádat, ale řekli jsme si,
že je to naše povinnost. Ať už vůči sousedům, protože žádné akce se tu nekonají,
nebo vůči vystavujícím, kteří měli nakoupený například materiál, ale také vůči
účinkujícím a kultuře obecně. A co se opatření týče, rozmístili jsme ke vstupům
do prostoru ulic stojany s dezinfekcí, rozvěsili plakáty s doporučeními ohledně
bezpečnosti a dodržování hygienických opatření a rozprostřeli návštěvníky do
velkého prostoru, takových sousedských tematických zón, komerční, relaxační,
a zábavové a návštěvníci se tak nějak automaticky rozdělili. Instruovali jsme také
stánkaře, aby si na stánky umístili nádoby na dezinfekci a používali rukavice.
U gastra to byla povinnost.

KDO JE VE VAŠEM ORGANIZAČNÍM TÝMU?
ROZRŮSTÁ SE KAŽDOROČNĚ?

JAKÉ MÁTE Z LETOŠNÍ AKCE DOJMY?
CO LIDI NEJVÍC BAVILO? A CO UDĚLALO
NEJVĚTŠÍ RADOST VÁM OSOBNĚ?

Tým, respektive jeho jádro, je pořád stejné, je to pět lidí. 2-3 lidi se v průběhu
let obměňují. Jsou to ale například partneři mých kolegyň. Nárazově v dílčích
věcech, nám ale různě noví sousedé nebo zástupci různých institucí pomáhají,
to je pravda.

Vzhledem k tomu, že jsme letos změnili místo akce, jsou naše pocity v lecčems
nové. Přesunuli jsme se v rámci Řep do jiné lokality – na Bílou horu a ta je spíše
rezidenční a klidnější částí než sídliště. Měli jsme daleko více prostoru se
organizačně rozmáchnout, což se nakonec vzhledem k opatřením velice hodilo.
Samozřejmě je to pro nás logisticky daleko náročnější.

MYSLÍTE, ŽE ZAŽÍT MĚSTO JINAK VE
VAŠÍ LOKALITĚ NĚJAK MĚNÍ TO, JAK LIDI
UVAŽUJÍ O MĚSTĚ NEBO O SVÝCH MEZISOUSEDSKÝCH VZTAZÍCH? NEBO JE TO SPÍŠE
JEDNORÁZOVÁ AKCE, PO KTERÉ SE VŠE VRACÍ
ZPÁTKY DO BĚŽNÉHO „NORMÁLU“?

CO MĚLO NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH?
Asi stánky s dílničkami a workshopy. Celkově jsme měli rekordní počet stánků
a pomalu každý druhý měl nějakou dílnu. Takže většina rodičů své děti celý den
neviděla. To nám chválili. Mě osobně nejvíc potěšila ochota lidí pomoc a velká
podpora okolí a návštěvníků. A máme skvělý tým.

Myslím, že svým způsobem je to asi ovlivní. Prostě po nějakou dobu je o čem
mluvit. Potkáte se, něco prožijete, řeknete si, že je fajn, že se něco takového
ve vašem sousedství děje, ale pak se zase postupně zase začnete stahovat
do svých ulit, zaběhlých kolejí a životů. Je potřeba se občas připomenout, aby
to nevychladlo a v lidech rezonovalo. Pravda také je, že zde fungují a rodí se
dokonce nové komunitní spolky, které se sdružují a vytvářejí různé aktivity.

NEBÁLI SE LIDÉ PŘIJÍT KVŮLI MOŽNÝM
OBAVÁM Z KORONAVIRU?
Protože jsme měli daleko větší prostor, nedokážu to odhadnout. Myslím, že bylo
zhruba stejně jako předchozí roky. Pravda je, že hodně lidí nám vyhnal déšť, který
na hodinu přišel. Asi doma někdo kvůli obavám zůstal, ale nemyslím, že by to
mělo takový fatální dopad.
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ZAPOJENÉ LOKALITY
A ZAPOJENÁ MĚSTA
PRAHA
— PRAHA 1
Kampa
Komunitní centrum Kampa
Klimentská
Studio Citadela, z.s., FS ČCE Praha 1 Nové Město, Poštovní muzeum
Mariánské náměstí
MHMP, Městská knihovna
Mostecká
Roesel - beer & cake
Opatovická
Martin Mikuláš
Petrské náměstí (12. 9.)
Studio Paměť
Soukenická
Sbor Církve bratrské v Praze 1
Smetanovo nábřeží
spolek Korzo Nábřeží
— PRAHA 2
Na Slupi, Albertov
JAHODA, z.ú.
Londýnská 38
Jiří Albl
Nuselské schody
Přátelé Nuselských schodů
Moravská 48
Atelier K1 a přátelé
Výtoň
Muzeum hlavního města Prahy
— PRAHA 3
Ambrožova-Biskupcova
Aeroškola (Společnost pro podporu
a rozvoj kina Aero z.s.)
Atrium na Žižkově
Za Trojku, p.o.
KC Vozovna
Za Trojku, p.o.

MĚSTA
Pod Jarovem
Život na Žižkově
Řehořova
Prostor39

Břevnov
Vítězné náměstí
Café Šesťák

Vinohradská / Jiřího z Poděbrad
Kro Kitchen s.r.o.

Cukrovarnická
Sousedé ve spojení se střešovickým
Oříškem

Žižkovský obývák pod věží
Sousedé ze Žižkova

Sídliště Dědina
Spolek pro Divokou Šárku

— PRAHA 4
Adamovská
Dům národnostních menšin, o.p.s.

Vokovice - V středu
Libor Neumann

Jílovská
Loutkové divadlo Zvoneček
Krč - Modrý Pavilon (24. 9.)
Iveta Ševčíková
Mečislavova ulice
spolek Probuďme Nusle
Na Nivách
Jana Kašparová
Nová cesta
Jan Tilinger
— PRAHA 5
Barrandov
spolek ZO ČSOP Zahrabarr
Hájovna na Cibulkách
Spolek Hájovna, z.s.
Karlštejnská
spolek Jinonice
U Nikolajky
Triko kafe & koloniál a přítelé
U Okrouhlíku
Michal Kryl
Vrchlického
INDOnesianGATE z.s.
— PRAHA 6
Břevnov - Plivátko
spolky Nesedím, sousedím a Pro

Vokovice - K lánu
Verica Pospíšilová Kordić
— PRAHA 7
Alfred ve dvoře
MOTUS z.s.
Smyčka Špejchar
Marek Müller, přátelé Sdružení
Kolonka
Šternberkova 19
Bistro Teplá kačka

Ke Stírce
Family coffee & bistro, Filip Šabaka

Praha 15 - Horní Měcholupy (13. 9.)
Obec baráčníků Horní Měcholupy PRAHA 15

BEROUN
Městská knihovna Beroun a Lomikámen, z.s.

OLOMOUC
ARCHA OLOMOUC, Z.S.

Křižíkova
Renata Bělohoubková, Barbora
Trojak

Praha 17 - Řepy (5. 9.)
Zažít Řepy, z. s.

BÍLOVICE NAD SVITAVOU
Renata Munteanu

OSTRAVA - JUREČKOVA UL.
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

Praha 20 - Horní Počernice, Park u divadla (6. 9.)
KC Horní Počernice

BLANSKO (12. 9.)
Kulturní středisko města Blanska

OSTRAVA - PARK U GALERIE UMĚNÍ
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

Praha 20 - Horní počernice, Svépravice (20. 9.)
Mumraj z.s.

DOBŘÍŠ (12. 9.)
Město Dobříš

PRACHATICE
Živá vila, z. s.

Praha 20 - Horní Počernice, Areál ZŠ Chodovická/
Ratibořická
Mumraj z.s. ve spolupráci s MČ Praha 20

HOSTIVICE - BŘVE (20. 9.)
Spolek HOme

POČÁTKY (15. 8.)
Spolek Příležitostný rozruch

HRADEC KRÁLOVÉ - HISTORICKÉ CENTRUM
MĚSTA (18. 9.)
Centrum uměleckých aktivit

ŘÍCMANICE (6. 9.)
Skupina nadšenců, kteří mají zájem rozvíjet komunitní život obce

HRADEC KRÁLOVÉ - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ,
SUKOVY SADY
Komise místní samosprávy - Pražské předměstí
sever

SLANÝ
Neziskovka Tosara, z.s.

Nad Kotlaskou
Družstvo obyvatel
— PRAHA 9
Komunitní zahrádka Paletka
Komunitní zahrádka Paletka
Sady Na Klíčově
Na Ovoce, z. s.
— PRAHA 10
Alej Karla Půlpána
MODERN ART GALLERY (Mag z. s.)
Mexická/Bulharská
Bulmex
Malešice
Malešice v pohybu, z.s.
Na Slatinách (12. 9.)
Na Slatinách z.s.

Praha 21 - Újezd nad Lesy
Spolek OKO
Praha - Dolní Chabry
MČ Praha-Dolní Chabry
Praha - Kunratice, Kostelní náměstí (12. 9.)
spolek Kunratice žijou
Praha - Řeporyje, Zahrada Bubec
Bubec,o.p.s.

HRADEC NAD MORAVICÍ
Městská knihovna a informační centrum Hradec
nad Moravicí
JABLONEC NAD NISOU
T. J. Sokol Jablonec n. Nisou

Troja - Povltavská
Z.J. Majzner-Meissner, Trojský
vinařský spolek z.s.

Sídliště Skalka
Lucie Laňková

U Akademie
Lajka a spol s.r.o.

Sídliště Solidarita (12. 9.)
Sídliště Solidarita, z. s.

Veletržní palác
Národní galerie Praha

Trojmezí
TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař,
Záběhlice, z.s.

KUTNÁ HORA
Zenárna z.s.

Zahradní Město (12. 9.)
Klub K2, o. p. s.

MNICHOVO HRADIŠTĚ (12. 9.)
spolek Žijeme pro Hradiště s podporou města

— PRAHA 13+
Praha 13 - Nové Butovice
Aleš Peterka

NETOLICE (5. 9.)
Terezie Troupová

Veverkova u Vinařské
PageFive
Veverkova u Heřmanovy
Tvorba Store
Letohradská
Vzletná – vzdělávací epicentrum
— PRAHA 8
Ďáblice,(12. 9.)
Komuitní centrum Vlna, Městská část
Praha - Ďáblice
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Praha 15 - Hostivařská
Petra Petrů a Jitka Pencáková
Praha 15 - Trhanovské náměstí
Petra Petrů a Jitka Pencáková

JIHLAVA
spolek Jihnout, UNArchitekti
KANICE
Kanické spolky

SOBĚSLAV (13. 9.)
Soběslávka, z.s.
STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
Alena Hájková
SVITAVY
Neformální skupina dobrovolníků pohybující se
častěji v Nadaci Josefa Plívy
TEPLICE - ŽIVÝ DŮM
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí
a mládeže
TEPLICE - ŠANOVSKÝ PARK (20. 6)
SAYFY z.s.
TŘEBOŇ (27. 6.)
Město Třeboň, místní spolky i jednotlivci
ÚSTÍ NAD LABEM (12. 9.)
Tamaryšek spolek
VOLYNĚ (29. 8.)
Šperkařský workshop z.s.

NERATOVICE
Petra Novotná
NYMBURK
MgA. Gabriela Šinkorová

VELVARY
Natvrdlí, z.s.
KYJOV
ZAŽÍT KYJOV.CZ, z.s.
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK Z POHLEDU
MÍSTNÍCH ORGANIZÁTORŮ

PETRA KLAPKA,
SOLIDARITA
Propojili jsme jižní a severní část parku Na Solidaritě
a otevřeli ho lidem. Ukázalo se, že nejen nám to
přišlo jako skvělý nápad. Místní za námi během
akce chodili s přáním, aby parky zůstaly propojené
natrvalo. Udělalo mi velkou radost, kolik lidí
nezapojených přímo do příprav Zažít město jinak
se následně zapojilo do jeho instalace a sklízení. Je
vidět, že komunita v okolí strašnické Solidarity sílí.

MARTIN SLÁDEK,
NA SLATINÁCH
Letošní slavnosti se u nás letos nesly v duchu
Hoří má panenko. Volba královny krásy, čtyřkilová
tlačenka jako hlavní cena tomboly a navrch projekce
legendárního Formanova snímku. Skvělé to bylo,
fakt. Moc jsme si tohle filmové Zažít město jinak
společně se všemi sousedy užili.

EVA SVOBODOVÁ,
KUNRATICE
My jsme nadšený, první ročník a tolik lidí? Mladí,
rodiny z dětmi, ale i senioři z místního domova.
Lidé si donesli gril, piknikové deky a koše, hrálo se
na tahací harmoniku, kluci si spontánně vytvořili
fotbalové hřiště a začutali si, paní pomalovala tolik
dětských obličejů, že to ani nespočíme, a senioři,
ti byli nadšení z komentované prohlídky kostela
s tamním historikem. Prostě krásný den, který jsme
si společně všichni užili a odnášíme si pocit, že
podobné akce tu lidé postrádají.

JANA KAŠPAROVÁ,
NA NIVÁCH

OLGA FADLI PĚTIVOKÁ,
VRCHLICKÉHO
Zažít město jinak jsme organizovali prvně a v době
nestabilní situace covidu, takže se mnoho
„realizačních sousedů“ ke konci bálo zapojit.
Akce tak byla komornější, ale s plně dostačující
návštěvností. Takže klidný průběh, kladné reakce
a přišla nás podpořit i paní starostka Prahy 5. Ta
byla překvapená, jak i takto malý zelený plácek
může prokouknout a být využíván k sousedskému
setkávání.

ALEŠ BOŘÍK,
ZAŽÍT KRČ JINAK
Letošní ročník hodnotíme jako jeden z nejlepších.
I přes neskutečné obavy ze zákazu kvůli covidu
(také jsme moc dopředu neplánovali) jsme měli
velkou účast. Všichni se bavili a i nás velice potěšily
reakce jak prodejců, tak návštěvníků. Z městské
části nám půjčili tři pivní sety a stany + mobilní
toaletu, což bylo skvělé, i když míst na sezení je
pořád málo. Z vlastní iniciativy Prahy 4 nám poskytli
dva strážníky MP. Bohužel část stánkařů nepřijela
kvůli covidu. Reakce byly veskrze pozitivní, což
nám letos udělalo radost. Moc děkujeme všem, kdo
nám pomohli. Byl to jeden z opravdu především
psychicky nejnáročnějších ročníku, o to větší máme
radost že vše klaplo a přišlo spoustu lidí.

KATEŘINA LOUKOTOVÁ,
ZAHRADNÍ MĚSTO
Všechno klaplo, jak jsme si vysnili. Tentokrát jsme
vytáhli celý program ven, sbor zpíval, Divadlo “Já to
jsem” Víti Marčíka rozesmálo snad všechny diváky,
společně jsem si vyjeli na vyhlídku Arnika a užili jsme
si to do poslední chvíle.

MICHAL BURDA,
U NIKOLAJKY
Pořádání bylo letos extrémně náročné vzhledem
k celkové situaci, nejistotě a vlastním pochybách,
zda je vůbec správné jí pořádat. Vše ale nakonec
dopadlo dobře, nemám žádné negativní ohlasy a dle
pozitivních reakcí šlo asi o nejlepší ročník co se týká
účasti, rozmanitosti programu a zapojení institucí
(základka, gympl, knihovna...).

MICHAELA KEŠNEROVÁ,
POČÁTKY
Původně mělo jít o větší akci a už jsme měli téměř
hotovou přípravu slavnosti v Zahradní ulici. Čínský
virus ale způsobil, že tato slavnost, která se měla
konat v červnu, byla zrušena. Nakonec jsme
narychlo připravili komorní akci na skautském dvoře,
což se ukázalo jako skvělý nápad. Konala se 15.
srpna. Jedna kapela, divadlo pro děti, výtvarné dílny,
swap, promítání My Street Films... Velmi pohodové
odpoledne, které si snad poprvé důkladně užili
i organizátoři.

JITKA SKALICKÁ,
JABLONEC NAD NISOU
Celkově Zažít město jinak hodnotím velmi pozitivně,
jednalo se spíše o komorní akci, která ale o to
víc ukázala, že lze park běžně užívat a že je park
součástí měst. Vzhledem k prvnímu ročníku máme
drobné podněty, co do dalšího ročníku ještě
doplnit. V principu a skladbě programu bychom akci
neměnili. Ti, kteří se zapojili a zúčastnili, zmiňovali
také jen pozitivní dojmy.

Vše proběhlo nad plán. Reakce pouze pozitivní,
s ničím nebyl závažný problém. Podařilo se také
uskutečnit naši skromnou akci s výsadbou dvou
lip, především díky sbírce a velkorysému příspěvku
jednoho konkrétního souseda.
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2020 V ČÍSLECH

15. ROČNÍK SLAVNOSTÍ
27 MĚST V ZÁŘÍ
31 MĚST CELKEM

CELKOVÁ PLOCHA
ZÁBORŮ V PRAZE 2020
Chodníky 
Zeleň
Vozovky
Ostatní

10 050 m2
19 564 m2
27 257 m2
30 720 m2

Celkem

98 873 m2

74 LOKALIT V PRAZE
15 LOKALIT V PRAZE
V RÁMCI DOPROVODNÉHO
PROGRAMU
23 NOVÝCH MÍST V PRAZE
V RÁMCI HLAVNÍHO
PROGRAMU
(NOVÝCH = POPRVÉ)
11 NOVÝCH LOKALIT
V RÁMCI DOPROVODNÉHO
PROGRAMU
5 MĚST ZRUŠENO
PŘÍMO V SOUVISLOSTI
S EPIDEMIOLOGICKOU
SITUACÍ
14 LOKALIT V PRAZE
ZRUŠENO V SOUVISLOSTI
S COVID-19
PŘES 800 AKTIVNĚ
ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ
(JEDINCI, SDRUŽENÍ,
SPOLKY, NNO, ŽIVNOSTNÍCI,
INSTITUCE…)
CCA 20 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

SKLADBA PRAŽSKÉHO
PROGRAMU ZMJ 2020
Dílny			110
12,93 %
Divadlo			38
4,47 %
Film			19
2,23 %
Gastro			110
12,93 %
Hry			28
3,29 %
Hudba			148
17,39 %
Nadechni se pro město
49
5,76 %
Ostatní			171
20,09 %
Pro děti			
100 11,75 %
Sport			56
6,58 %
Tanec			22
2,59 %
Celkem			851

VÝVOJ POČTU
ZAPOJENÝCH LOKALIT
DO ZAŽÍT MĚSTO JINAK
V PRAZE
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 
2018
2019
2020

1 lokalita
5 lokalit
16 lokalit
23 lokalit
32 lokalit
46 lokalit
59 lokalit
66 lokalit
68 lokalit
71 lokalit
85 lokalit
74 lokalit

PŘES 200 AKTIVNĚ
ZAPOJENÝCH
NEZISKOVÝCH
A PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ
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VÝVOJ POČTU
ZAPOJENÝCH MĚST
DO ZAŽÍT MĚSTO JINAK
2012		 2 zapojená města (Hradec Králové,
Praha)
2013		 3 zapojená města (Ostrava, Olomouc,
Praha)
2014 		 4 zapojená města (Ostrava, Hradec
Králové, Jablonec nad Nisou, Praha)
2015 		 10 zapojených měst (Ústí nad Labem,
Roudnice nad Labem, Český Krumlov,
Hradec Králové, Mnichovo Hradiště,
Praha, Krnov, Frýdek- Místek, Havířov
a Ostrava)
2016 		 20 zapojených měst
2017 		 23 zapojených měst
2018 		 26 zapojených měst (Bílovice nad
Svitavou, Bruntál, Český Krumlov,
Děčín, Frýdek-Místek, 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)
2019 		 31 zapojených měst (Bílovice nad Svitavou, Brno, Bruntál, Český Krumlov,
Dobříš, Hostivice, Hradec Králové
(4x), Hradec nad Moravicí, Hranice
(2x), Chotěboř, Jihlava, Jistebnice,
Krnov, Kyjov, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště, Netolice, Nymburk,
Olomouc, Ostrava (3x), Prachatice,
Roudnice nad Labem, Řícmanice,
Soběslav, Uherské Hradiště, Ústí nad
Labem (3x), Vimperk, Volyně, Veselí
nad Moravou; v jiném termínu: Teplice,
Třeboň)
2020 		 31 zapojených měst (Beroun, Bílovice
nad Svitavou, Blansko, Dobříš, Hostivice, Hradec Králové – Historické
centrum města a Pražské předměstí,
Hradec nad Moravicí, Jablonec nad
Nisou, Jihlava, Kanice, Kutná Hora,
Kyjov, Mnichovo Hradiště, Netolice,
Neratovice, Nymburk, Olomouc,
Ostrava – Jurečkova ul. a park u Galerie umění, Prachatice, Počátky, Řícmanice, Slaný, Soběslav, Staré Město
u Uherského Hradiště, Svitavy, Teplice
– Živý dům a Šanovský park, Třeboň,
Ústí nad Labem, Volyně, Velvary
(slavnosti v 5 městech zrušeny přímo
v souvislosti s epidemiologickou situací)
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2020 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 TAK I V KINECH SÍTĚ AEROFILMS, V KINĚ
PILOTŮ, KINĚ LUCERNA A EDISON. NOVÝ ROZHLASOVÝ
SPOT BYL K SLYŠENÍ NA RADIU 1 A RADIU WAVE. ROZHOVORY
JSME POSKYTLI MJ. RADIU 1, ČESKÉ TELEVIZI NEBO CNN
PRIMA NEWS. DO ARTCAFÉ NA VLTAVĚ BYLI POZVÁNI TŘI
ORGANIZÁTOŘI ZAŽÍT MĚSTO JINAK (ZA BÍLOVICE NAD
SVITAVOU, HOSTIVICI A AUTOMAT) A DO VYSÍLÁNÍ RADIA WAVE
PAK ORGANIZÁTOŘI Z KUNRATIC, SÍDLIŠTĚ DĚDINA A SÍDLIŠTĚ
SOLIDARITA. CELOSTRÁNKOVÉ POZVÁNKY SE OBJEVILY
V NĚKOLIKA MUTACÍCH ČASOPISU NÁŠ REGION (VAŠE 4, VAŠE 6
ATD.) A NA AKCI ZVAL I NÁŠ NOVÝ PARTNER - SÍŤ GOOUT.

POČET ZMÍNEK
V KLASICKÝCH MÉDIÍCH DLE
MONITORINGU ANOPRESSU
OD 1. 7. DO 1. 11. 2020
CELKEM: 500
BEROUNŠTÍ ZAŽILI MĚSTO JINAK S CYKLOJÍZDOU
I OCHUTNÁVKOU, 07.10. 2020,
BEROUNSKÝ DENÍK, S. 2
První ročník sousedské slavnosti Zažít město
jinak se konal na parkovišti U Kasáren v Berouně.
Odpoledne plné hudby, akcí pro děti, charitativního
bazaru knih, výměny věcí, ochutnávek rozličných
dobrot či prezentace neziskovek ozvláštnila i cyklojízda městem či závěrečný videomapping. Počasí
se nadmíru vydařilo, účast byla hojná, návštěvníci
spokojeni. Místními organizátory akce, která
proběhla pod záštitou starostky města, byly Jiná
káva a Městská knihovna Beroun.

VYRAZTE BĚHEM VÍKENDU
ZAŽÍT MĚSTO JINAK: NÁDECH
PRO SOUSEDY, 18.09.2020,
ŽENA-IN.CZ
Nadechněte se pro město, udělejte něco pro své
okolí a zapojte se do sousedského dění. K tomu
nabádá 15. ročník sousedských slavností Zažít
město jinak v režii spolku AutoMat a místních or-

ganizátorů. V sobotu 19. září oživí stovky ulic v Praze
i v dalších městech.
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 všem věkovým a zájmovým
kategoriím. Konají se, abychom jako obyvatelé
měst vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného
prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech dostanou hlavní prostor místní obyvatelé,
jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní podniky
a organizace, kapely, divadelní soubory apod. (...)
Minuta společného „dýchání pro město” se pak uskuteční v odpoledních hodinách během samotných
slavností Zažít město jinak. „Doufáme, že tato chvíle
bude natolik silná, že nám dá energii uvést věci
skutečně do pohybu,” říká Martin Šotola. Témata
sousedských slavností se každý rok mění, ale
princip zůstává stejný. Akce je nekomerční, založená
na dobrovolnickém nasazení organizátorů a apolitická. Spolek AutoMat zajišťuje pražským lokalitám
zábory veřejných prostranství, předává know-how
a pomáhá s propagací. Jednotliví organizátoři pak
připravují program a produkci akce přímo na místě.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK BUDE!
FESTIVAL UKAZUJE SÍLU POSPOLITOSTI I V DOBĚ KORONY. LETOS SE ODEHRAJE VE
SPECIÁLNÍM REŽIMU, 18. 9.
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2020, ČESKÝ ROZHLAS
VLTAVA
Zažít město jinak je festival sousedství a místních
komunit. Dnes ho tvoří síť malých slavností, které
organizují lidé u sebe na vesnici, v městečku nebo
v městské čtvrti.
Jak pořádat sousedskou slavnost v době koronavirové krize? Co přinesly dřívější ročníky pouličního
festivalu? Daří se nadšencům probudit komunitní
život i mimo festival během roku? V ArtCafé se o své
zkušenosti podělila Renata Munteanu, která organizuje Zažít město jinak v moravských Bílovicích nad
Svitavou. O limitech i pozitivních dopadech sousedského festivalu hovoří i Lucie Tvrdíková z obce
Hostivice. Třetí host, Martin Šotola z organizace
AutoMat, mluví o snaze organizátorů adekvátně reagovat na současné pandemické ohrožení, dotýká
se i dlouhodobého vývoje akce, která se právě
pod hlavičkou AutoMatu zrodila v roce 2006 na
pražském Smetanově nábřeží.

UDÁLOSTI V KULTUŘE, 19. 09.
2020, ČESKÁ TELEVIZE
Vystoupit z anonymity, potkat se se sousedy
a zajímat se o dění kolem sebe - záměr pořadatelů
celorepublikových pouličních slavností Zažít město
jinak.Konají se po 15.
Letos s doporučením scházet se v menších
skupinkách a dodržovat vládní opatření.
V ulici U Nikolajky pořádá Zažít město jinak Michal
Burda. Dobrý den. Jak jste letos přizpůsobili
program?Je ta ochota scházet se se sousedy větší
nebo menší, z vašeho pohledu?
Je to různé. Někteří lidé se bojí, spousta akcí se
zrušila. Já to vnímám jako podporu škol, knihovny.
Samozřejmě jsme to řešili, ale nějak jsme to vyhodnotili, že je v této době důležité, uspořádat to.
Zažít město jinak chce také náš další host, grafický
designér Aleš Najbrt. Jak je pro vás důležitý komunitní život v lokalitě, kde žijete?
Já jsem byl zvyklý jezdit vždy na chalupu, za komunistů a myslím si, že lidé by měli žít v městě. Takže
pro mě to důležité je. A my jsme se do toho zapojili
s velkou radostí. Moje žena je hlavní iniciátor. A mě
baví prodávat. Město to strašně potřebuje a mělo by
se to rozvíjet.

Udržovat komunitní život celoročně se snaží Šimon
Fiala u Nuselských schodů. Jak se vám to daří, co
tady všechno děláte?
Daří se nám to už čtyři roky, děláme tady sousedské
pikniky, provozujeme tady malý park. Zažít město
jinak je vrchol naší sezóny. Ty schody jsou zajímavý
veřejný prostor. Dříve schody propojovaly Královské
Vinohrady s nádražím. Po ukončení fungování toho
nádraží trošku ztratily účel. A my se snažíme ten
účel trošku obnovit a udělat z toho místo, kam lidé
mohou chodit trávit volný čas, dát něco dobrého
a pobavit se.

V DESÍTKÁCH MĚST V ČR
BUDOU DNES OPĚT SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI, 19. 09. 2020,
SEZNAM ZPRÁVY
V Praze a třicítce dalších měst Česka se dnes
uskuteční další ročník pouliční slavnosti Zažít město
jinak, která má podpořit místní aktivní komunity
a ukázat lidem hodnotu veřejného prostoru ve
městech.
Letošním tématem akce je „Nadechni se pro město“
a má inspirovat k zastavení, rozhlédnutí se kolem
sebe a aktivitě jako například zasadit strom, zkrášlit
záhon nebo se vydat na neznámé místo. Sousedské slavnosti tentokrát doprovodí opatření proti
šíření koronaviru, pořadatelé nabádají návštěvníky
k dodržování rozestupů, užívání dezinfekce rukou
a používání roušek nejen ve vnitřních prostorech, ale
i venku při bližším kontaktu se sousedy.

ROUDNICE: ZAŽÍT MĚSTO
JINAK PODPOŘILO VZNIK
SKATEPARKU,
29. 09. 2020, VAŠE
LITOMĚŘICKO
Zažít Roudnici jinak – Roudnici v pohybu. Tak zněl
letošní podtitul sousedské slavnosti, která proběhla
v sobotu 19. září v Roudnici nad Labem. Šestý ročník
této akce se tentorkát přesunul do Sokolské ulice
a pro veřejnost byl otevřen i Tyršův stadion a zázemí
Kina Sokol. V ulicích hrála hudba, tančilo se, zpívalo,
cvičilo a sportovalo. Na návštěvníky čekaly výtvarné
workshopy, skateboardy, koloběžky a lokální
produkty, který zajistil roudnický Scuk. Ten zaštiťuje
místní farmáře, kteří svou práci dělají poctivě, s láskou a bez zbytečné chemie. Návštěvníci tak mohli

ochutnat čokodortíky, lívanečky s karamelovou
polevou, ochucené jogurty nebo topinky s různými
druhy pomazánek. Šestý ročník festivalu měl i nový
vizuál a výtěžek z akce podpoří vznik skateparku
v Roudnici nad Labem. Absence skateparku je pro
místní již dlouhodobým tématem a z původního
nadšení pár jedinců se rozrostlo ve veřejný zájem.

DO SOUSEDSKÝCH SLAVNOSTÍ SE ZAPOJUJÍ I FARNOSTI, 15.
09. 2020, KATOLICKÝ TÝDENÍK
Zažít město jinak aneb sousedské slavnosti se
chystají na tuto sobotu na řadě míst nejen v Praze,
ale i v dalších městech. Zapojují se do nich i farnosti.
Na rozhraní mezi starým Chodovem a jihoměstskými paneláky na Praze 11 se do této aktivity pustila
přímo farnost sv. Františka. „Akce mě zaujala už
v minulých letech a říkali jsme si, že by bylo fajn se
k ní připojit,“ říká pastorační asistentka Vlasta Hamalová. Slavnost se bude konat pod širým nebem na
zeleném plácku mezi starou zástavbou a novějšími
panelovými domy. Lidé si mají přinést karimatky
na sezení, farnost zajistí dobrý čaj a snad i něco na
zub. Pro děti budou připraveny výtvarné dílny. „Jako
církev tvoříme společenství. To je něco, co můžeme
nabídnout lidem okolo nás. Ukázat jim, že nemusejí
být jen zavření doma, ale mohou se občas sejít,“
připojuje Hamalová. Akce by podle ní mohla být pro
řadu lidí první vlaštovkou, prvním kontaktem s místní
farností. Je totiž velmi nízkoprahová – pro lidi může
být snazší přijít na ni než třeba na program, který se
pořádá na farní zahradě. „Rádi bychom, aby to v sobotu byl čas k zastavení a případné diskusi o tom, jak
se tu lidem žije,“ představuje pastorační asistentka
s tím, že lidé budou moci psát na velký papír, co se
jim v jejich čtvrti líbí a co by naopak chtěli změnit.

SLAVNOSTI ZAŽÍT MĚSTO
JINAK SE NAVZDORY PANDEMII USKUTEČNÍ.
NEJVYTÍŽENĚJŠÍ MÍSTA ALE
ORGANIZÁTOŘI ZRUŠILI,
18. 09. 2020, LIDOVKY.CZ
I přes alarmující čísla nově nakažených koronavirem
se organizátoři sousedských slavností Zažít město
jinak rozhodli festival nerušit. Jeho 15. ročník se
tento víkend v Praze uskuteční, ale za zpřísněných
hygienických podmínek a bez nejvytíženějších
lokalit. Návštěvníci by si podle doporučení měli často dezinfikovat ruce, dodržovat bezpečné rozestupy
a roušky by neměli sundávat ani venku. „Slavnosti
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i letos proběhnou, ale za velmi zpřísněných
hygienických pravidel,“ potvrdil serveru Lidovky.cz
koordinátor festivalu Martin Šotola.

FINANCE
VÝDAJE
1 072 490 Kč

11 % (118 103 Kč)
PROPAGACE
2 % (23 176 Kč)
PODPORA MÍSTNÍM ORGANIZÁTORŮM

69 % (741 774 Kč)
PRODUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

PŘÍJMY
1 072 490 Kč

5 % (39 990 Kč)
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

21 % (232 500 Kč)
MĚSTSKÉ ČÁSTI

37 % (400 000 Kč)
MHMP-OŽP

15+69+2113
37+37+215
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3 % (29 025 Kč)
REŽIE

15 % (160 412 Kč)
OSOBNÍ NÁKLADY, MZDY

37 % (400 000 Kč)
MHMP-VÍCELETÝ
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VIZUÁLNÍ PODOBA

Vizuální podobu sousedským slavnostem Zažít město jinak 2020 vtiskli Michal
Veltruský a ilustrátorka Kristina Fingerlandová. Trochu abstraktní téma letošního
ročníku „Nadechni se pro město” je inspirovalo k ilustracím zobrazujícím různé
aktivity, jak pro město kolem sebe nebo vztahy se sousedy něco udělat.
Dvě verze vizuálu se objevily na třech citylightech (na Lazarské, Hlavním nádraží
a na náměstí Míru) v Praze a na dvou tramvajích, poté na 60 výlepových místech
ve formátu A1 a na stovkách míst po celé ČR. Letošní vizuálně podoba se nádherně uplatnila i na tištěné programové brožuře, která byla podle reakcí nejhezčí
v historii.
Na sousedské slavnosti jsme zvali také pomocí čtyř videí. To nejkratší ve svém
i-vysílání promítala Česká televize a objevilo se také v kinech sítě Aerofilms,
v Kině Lucerna, Kině Pilotů a kině Edison. Delší verze videa se uplatnily na
sociálních sítích a věnují se třem různým organizátorům Zažít město jinak
a jejich dalším komunitním aktivitám - Davidu Hájkovi, Karolíně Mendlové a Janu
Vincenecovi. Videa natočil Pavel Soukup. Rozhlasový spot, který vysílalo Radio
1. Radio Wave a Český rozhlas Vltava) přichystalo studio Needles (Adam Boháč
a Kajetán Písařovic).
Video ze „dne D” pak natočila Tereza Vejvodová za asistence Jana Vondráčka.
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
GENERÁLNÍ PARTNER

REALIZACE ZAŽÍT MĚSTO JINAK, PROPAGACE
A PRÁCE KOORDINAČNÍHO TÝMU BY SE
NEMOHLA USKUTEČNIT BEZ PODPORY
PARTNERŮ, KTERÁ UMOŽNILA POKRÝT
NÁKLADY 15. ROČNÍKU V CELKOVÉ VÝŠI
1 069 550 KČ.

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

Záštitu nad akcí
převzal primátor
hlavního města
Prahy Zdeněk Hřib

Děkujeme našim milým významným partnerům:

Magistrátu hlavního města Prahy za 400 000 Kč, a společnosti MMD.
HLAVNÍ PARTNER
GENERÁLNÍ
PARTNER
GENERÁLNÍ
PARTNER
Nemalé díky náleží
i dalším partnerům,
kteří finančně podpořili
největší
sousedskou slavnost:

Úřadu městské části Prahy 1 (20 000 Kč),
Záštitu nad akcí
Úřadu městské části Prahy 3 (27 500 Kč),
převzal primátor
Úřadu městské části Prahy 4 (20 000 Kč),
hlavního města
Úřadu městské části Prahy 5 (30 000 Kč),
Prahy Zdeněk Hřib
Úřadu městské části Prahy 7 (65 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 8 (20 000 Kč),
Úřadu městské části Prahy 10 (50 000 Kč),
Magistrátu hlavního města Prahy (800 000 Kč),
Pražské plynárenské (39 990 Kč).
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER
Dopravnímu podniku hl. města Prahy.

GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍPARTNEŘI
PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
LOKÁLNÍ
PARTNEŘIPARTNEŘI

LOKÁLNÍ PARTNEŘI
LOKÁLNÍ PARTNEŘI

Za celoroční partnerství děkujeme také první carsharingové společnosti
Autonapůl.
Záštitu nad akcí

převzal primátor
hlavního města
Nadačnímu fondu Zeměkvět děkujeme za podporu Spolku AutoMat, díky níž
Prahy Zdeněk Hřib
můžeme pokračovat v našich aktivitách.

Velké díky patří i hlavnímu mediálnímu partnerovi České televizi. Za mediální
partnerství děkujeme také Radiu 1, Radiu Wave, Aerofilms.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Záštitu nad slavnostmi převzal primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib

LOKÁLNÍ PARTNEŘI

a současně také:

místostarosta městké části Praha 1 Petr Burgr
starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček
místostarosta městké části Praha 4 Michal Hroza
starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková
starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář
starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský
starostka městské části Praha 10 Renata Chmelová
místostarosta městké části Praha 10 David Kašpar

Zažít město jinak se konalo v rámci Evropského týdne mobility.
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LOKÁLNÍ PARTNEŘI

Záštitu nad akcí
převzal primátor
hlavního města
Prahy Zdeněk Hřib

Záštitu nad akcí
převzal primátor
hlavního města
Prahy Zdeněk Hřib

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI
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