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Zažít město jinak?
Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti po celé ČR, jejichž náplň vytvářejí přímo obyvatelé daných
lokalit. Událost, konající se vždy třetí víkend v září, založil a koordinuje spolek Auto*Mat. Slavnosti jsou
založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnického
nasazení místních organizátorů, spolků, podniků a mnoha dalších. Jsou zdarma a otevřené všem
věkovým a zájmovým kategoriím. Na Zažít město jinak můžete poznat spousty zajímavých lidí
z lokality, kde žijete, naučit se od nich to, co umí, navázat či prohloubit místní spolupráci, poukázat
na výhody zklidněných lokalit, informovat o místních kauzách nebo kultivovat vztahy mezi zájmovými
skupinami (samosprávami, podnikateli a obyvateli).

Na čem Zažít město jinak stojí

Veverkova, foto: Anna Šolcová

Puškinovo náměstí, foto: Jan Hromádko

Jaký je smysl sousedských slavností Zažít město jinak? Společnými silami chceme přeměňovat
veřejný prostor ve městech na místa společného setkávání. Ukazujeme, že ulice a náměstí nejsou
jen místem k projíždění, ale že mohou sloužit společenskému životu. Společně budujeme komunitu
lidí, kterým není dění okolo sebe lhostejné. Propojujeme obyvatele měst, úředníky i volené zástupce
v samosprávách a pomáháme lidem artikulovat své zájmy. Zažít město jinak za dobu své existence
ukázalo, že množství aktivních obyvatel měst neustále narůstá. Počet zapojených lokalit, který se
oproti minulému roku téměř zvojnásobil, je toho důkazem. V současnosti pomáhá Auto*Mat místním
organizátorům s vyjednáváním povolení, propagací a poradenstvím. Místní organizátoři připravují ve
spolupráci se sousedy program a produkčně akci zajišťují.

Zažít město normálně
V posledních letech se objevují slavnosti, které jsou založené na podobném principu jako je Zažít
město jinak, ale nekonají se v jeho rámci. Máme z toho radost a rozhodli jsme se takové aktivity
mapovat a inspirovat k aktivitě ostatní občany. Proto vznikl web “Zažít město normálně”, na kterém
shromažďujeme úspěšné akce. Najdete zde také kalendář komunitních akcí, tipy, jak uspořádat
událost ve veřejném prostoru, a do budoucna i přehledný manuál. Komunitní web s názvem “Zažít
město normálně” najdete této adrese: www.zazitmestojinak.cz/zazit-mesto-normalne. Více o něm si
přečtěte na straně 16.
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11. ročník očima koordinátora
slavností Martina Šotoly
Martine, jaký máš z letošního Zažít město jinak pocit?

Jak vlastně fungovala spolupráce a komunikace s organizátory?

Úlevný, nakonec jsme spokojení. Opět šlo o dobrodružný film s nejasným rozpočtem, scénářem
i koncem, který se ale snad jen krom té deštivé soboty vyvedl.

Co lokalita, to jiná skupina organizátorů s jinou představou i motivací. Nemůžu to moc zobecňovat;
jsou lokality, ze kterých sálá skoro viditelné nadšení, mají vše do puntíku připravené, ale také lokality,
které nám nepošlou program, nereagují na maily a do posledního okamžiku o nich a jejich plánech
nevíme prakticky nic. Ti druzí jsou ale výjimkou.

Lišil se v něčem tento ročník od minulých?
Opět přibylo zapojených lokalit – dvacet jedna – ale to už je tradice. Přesto pro nás v Auto*Matu byl
ten 11. trochu speciální. Protože nám chybělo asi tři sta tisíc, jeli jsme paralelně na dvou kolejích – ke
klasické koordinaci slavností nám přibyla ještě příprava crowdfundingové kampaně, se kterou jsme
dosud neměli velké zkušenosti. V šibeničních termínech jsme vyráběli dva weby, dvě videa, vedli jsme
dvojí komunikaci apod. Všechno to do sebe naštěstí zaklaplo za pět minut dvanáct.
Také jsme oživili myšlenku jednotlivé lokality nějak propojit. Vymysleli jsme sportovně–zábavné
disciplíny v rámci Pouličního víceboje, ale nakonec to úplně nerezonovalo, přestože se zapojilo třicet
lokalit s opravdu vtipnými soutěžemi. Byl to pokus, ze kterého nám vyšlo, že většina lidí si chce užívat
slavnost spíše po celý den na jednom místě než jich několik navštívit. To je ale vlastně dobrá zpráva.
Lidé se chtějí bavit se svými sousedy a tam, kde bydlí.

V komunikaci jsme se snažili ještě zlepšit na základě loňské zpětné vazby od organizátorů. Zjednodušili
jsme manuál na správu webu, posílali jsme více mailů, častěji jsme informace opakovali, aby
nezapadly, připomínali termíny a byli jsme jim nonstop k dispozici. To vše organizátoři, soudě podle
jejich reakcí, ocenili.
Vyvíjí se nějak vztahy s radnicemi, od kterých získáváte záštitu? Iniciují nějaké změny, které by
snižovaly administrativní bariéry?
To by bylo na samostatnou kapitolu. Dá se říci, že je to spíš o konkrétních lidech a o jejich sympatiích
nebo antipatiích k tomu, co děláme, než o jiných překážkách. Změny se dějí, je to velmi pozvolný
proces, ale věřím, že jich bude přibývat i díky místním aktivizovaným obyvatelům. A že velmi dobrá
spolupráce, kterou máme navázánu na některých městských částech, se bude nadále rozšiřovat i do
dalších městských částí, které nám nejsou z různých důvodů nakloněny.

Zdá se, že přípravy byly opravdu náročné. Kolikrát jste
se ve vašem koordinačním týmu poprali?

A není to už trochu nuda?

Kupodivu ani jednou. S organizací jsme začali na přelomu března a dubna, největší vypětí přišlo
v srpnu a září, kdy náš tým pracoval na hranici svých možností. Ne na všechno jsme měli stejný
pohled a opravdu se objevily i menší konﬂikty, ale nakonec jsme to ustáli a opět se máme rádi!

Není. Už teď se těšíme na staré i nové organizátory, se kterými oživíme ulice v sobotu 16. září 2017.
Přípravy ovšem startují už v březnu. Do té doby budeme rozšiřovat naší platformu Zažít město
normálně a možná přichystáme nějaké novinky. Sledujte naše weby!

Jedním z cílů slavností je posilovat místní komunity,
které budou samy aktivní i přes rok. Skutečně se to daří?

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám i letos pomohli s organizací, zvlášť místním týmům, kteří
pracují výhradně dobrovolně, a také těm, kteří nám přispěli ﬁnančně.

Moment, kdy právě vznikla komunita, se dá velmi těžko určit. Je to dlouhodobý proces, ke kterému
ale Zažít město jinak výrazně pomáhá; funguje jako takový katalyzátor. Ale konkrétněji: mluvili jsme
se spoustou místních organizátorů, kteří nám potvrdili, že nové vazby v jejich lokalitách vznikly i letos
– z hlavy si vybavím třeba Prahu – Lhotku, Puškinovo náměstí, Karlín, z dalších měst Roudnici nad
Labem, Ústí nad Labem, Český Krumlov a další. Všude tam se potkali další aktivní lidé a už vymýšlejí,
co spolu budou dělat během roku. Z toho máme vždy největší radost.
V září se objevil na Radiu Wave článek, který slavnosti zpochybňoval.
Jak bys to okomentoval?
Článek byl dost nešťastným výtahem z hodinového rozhlasového rozhovoru s autorkami kritické
antropologické studie o ZMJ, kterou jsme si u nich sami objednali. Vyznění článku nejen nás, ale také
místní organizátory hodně zamrzelo, některé přímo naštvalo. Čtenář z něj totiž mohl nabýt přesně
opačného dojmu, než o co se snažíme. Kritiku bereme, ale tady šlo o zkreslování faktů. Ale myslím, že
jsme si to už všichni vyjasnili. Celé “kauze” jsme věnovali článek na našem webu.
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Zapojené lokality a města

Praha

místní organizátor

Praha 1 – Malostranské náměstí
Praha 1 – Opatovická
Praha 1 – Senovážné náměstí
Praha 1 – Vojtěšská

Kateřina Bursíková Jacques
Valerie Štětková
galerie Kvalitář
ArtMap

Praha 2 – Lublaňská
Praha 2 – Výtoň
Praha 2 – Vinohrady, U Kanálky
Praha 2 – Vratislavova
Praha 2 – Sekaninova
Praha 2 – Vinohrady, Balbínova
Praha 2 – Zderaz

kavárna Pražírna
Fokus Praha, sociálně terapeutické centrum
Markéta a Honza Tesárkovi
David Vazda
Studio Prototyp
MALOVÁNÍ KRESLENÍ
Náboženská obec Církve československé husitské

Praha 3 – Žižkov, Bořivojova
Praha 3 – Žižkov, Biskupcova
/Ambrožova
Praha 3 – Vinohrady, Lucemburská
Praha 3 – Žižkov, Slavíkova
Praha 3 – Kostnické náměstí

Barbora Týcová
Kino Aero

Praha 4 – Nová cesta
Praha 4 – Podolí
Praha 4 – Nusle
Praha 4 – Lhotka
Praha 4 – Jílovská ulice
Praha 4 – Krč, Hurbanova
Praha 4 – Náměstíčko Spořilov
Praha 4 – Michle

Jan Tilinger
Asistence
Jiří Reichl
Martin Adámek
Divadlo Zvoneček
Iveta Ševčíková
Luboš Fendrych
Dům národnostních menšin

Praha 5 – Barrandov
		
Praha 5 – Smíchov, U Okrouhlíku
Praha 5 – Radlická
Praha 5 – Újezd, Plaská
Praha 5 – Hlubočepy

organizace Českého svazu
ochránců přírody ZahraBarr
Michal Kryl
Kateřina Šandová
Café Lounge, Los Optimísticos
Prokopovo občanské sdružení

Praha 6 – Břevnov
Praha 6 – Ořechovka
Praha 6 – Větrník
Praha 6 – Střešovice, Buštěhradská
Praha 6 – Puškinovo náměstí
Praha 6 – Šárecké údolí

Spolek Pro Břevnov
Střešovický Oříšek
kavárna Do Větru
Spolek Via Praha 6
Město přátelské k dětem
Vladan Hodek

Praha 7 – Přístavní
Praha 7 – Jateční
Praha 7 – Troja
Praha 7 – U Akademie
Praha 7 – Veletržní palác
Praha 7 – Veverkova
Praha 7 – Plynární
Praha 7 – Čechova
Praha 7 – Jirečkova ulice

Martina Poliaková
Centrála Jateční
Ekocentrum Podhoubí
kavárna Lajka
Národní galerie
Recycle with love
Cross/Tereza
Tygr Tisk
Marie Jansová
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Omri Goz
Venuše ve Švehlovce
Ponec

Praha
Praha
Praha
Praha

7
7
7
7

–
–
–
–

Pod Hlávkovým mostem
Františka Křížka (kino)
Františka Křížka (divadlo)
Výstaviště

Architekti Bez hranic
Bio Oko
Motus – Alfred ve dvoře
Felicius Media

Praha 8 – Staré Ďáblice
Praha 8 – Ďáblice
Praha 8 – Libeň
Praha 8 – Ládví – Burešova
Praha 8 – Kobylisy
Praha 8 – Karlín, Křižíkova

Simona Dvořáková
ZŠ a Gymnázium Thomase Manna
8jinak!
Komunitní centrum Hrubého
Kobylisení
Karlín sobě

Praha 9 – Starý Prosek
Praha 9 – Vysočany

Iniciativa Proprosek
hudební kavárna DADAP

Praha 10 – Malešice

Malešice v pohybu

Praha 10 – náměstí Svatopluka
Čecha
Praha 10 – Vršovice, Mexická/
Bulharská
Praha 10 – Vršovice, Krymská
Praha 10 – Trojmezí
Praha 10 – Strašnice

Římskokatolická farnost Praha – Vršovice

Praha 11 – Háje
Praha 12 – Modřanské podskalí
Praha 15 – Horní Měcholupy
Praha – Kolovraty

Koalice Trojmezí
Jakub Kadlec
Komunitní zahrádka Jitka Kosinová
Natalie Halmanová

Fajnšmekr
Start Vršovice
Renata Chmelová
Strašnické divadlo

Města
Bílovice nad Svitavou
Český Krumlov
Frýdek-Místek
Jihlava		
Kralupy nad Vltavou
Krnov		
Lanškroun RC Dětský svět z.s.
Liberec		
Mnichovo Hradiště
Ostrava		
Vratislavice nad Nisou
Terezín		
Hradec Králové
Ústí nad Labem – Prokopa Diviše
Ústí nad Labem – Alešova
Ústí nad Labem – Elišky
Krásnohorské
Ústí nad Labem – Střekov
Roudnice nad Labem
Chomutov Ženský spolek, z.s.
Počátky		
Teplice		
Bruntál		

Renata Munteanu
Bára Hudečková
Národní dům Frýdek-Místek
Lenka Dolanová
Playground English
Spolek Flemmichovka
Jakub Dušánek
Žijeme pro Hradiště, Tvoříme místo
Cooltour
Zauhlovačka – AvantgArt, z. s.
Lenka Kahuda Klokočková
Zaber Hradec!
Hraničář
Aleš Loziak
Eliška Pixová
Kateřina Chalašová
Zažít Roudnici jinak, z. s.
Náměstí Žije!
SAYFY z.s.
Eliška Hlavenková
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Ostrava Poruba
Ostrava Poruba

Balbínova, foto: Katka Sýsová

Ďáblice, foto: Jitka Boučková

Břevnov

Lucemburská, foto: Jan Frunc

foto: Josef Šarík

Český Krumlov
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Pod Hlávkovým mostem, foto: Anna Šolcová

Zažít město jinak očima
místních organizátorů a návštěvníků
Liberec (Michal Jeřábek)
Letos jsme se rozhodli v Liberci uspořádat Zažít město jinak, jelikož město a obyvatelé si to jistě zaslouží. Pro 1.
ročník jsme zvolili Hrazenou ulici, abychom tento trochu neprávem opomenutý kout prakticky v centru města
nechali obživnout pouliční slavností. Komunikace s radnicí proběhla na výbornou, podařilo se zapojit místní
podniky, dílny i obyvatelé okolí a užít si příjemné sobotní odpoledne plné zábavy a domácích dobrot. Bohužel
vydatný liják odradil značnou část návštěvníků a omezil plánovaný program, ale i tak několik desítek návštěvníků
zůstalo až do večerních hodin. Celkem hodnotíme 1.ročník pozitivně, posbírali jsme praktické zkušenosti
s organizací a už promýšlíme pořádání dalšího ročníku. Na závěr musíme poděkovat organizačnímu teamu
Auto*Matu za perfektně zpracovanou podporu, ať už stran materiálů, grafiky nebo i praktických rad.

Ostrava (František Horvát)
Čtvrtý ročník velké sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak proběhl ve třech lokalitách:
v Malé Kodani (ul. Kostelní) v centru města, v okolí Alšova náměstí na Porubě a v prostoru za kinem Luna ve
Výškovicích. Přestože pršelo, akci navštívilo celkově na 4 500 návštěvníků z řad široké veřejnosti. Na akci se
organizačně podílely desítky místních neziskových i ziskových organizací, institucí a firem, ale i jednotlivců –
dobrovolníků. Akce proběhla za podpory Statutárního města Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz, MOb
Poruba a MOb Ostrava – Jih. Ročník 2016 považujeme ve výsledku za zdařilý, jelikož reakce návštěvníků byly i přes
déšť pozitivní. Pro rok 2017 již nyní připravujeme akci opět ve stejném duchu, avšak obohacenou o nové nápady
a sousedské aktivity. Zažít město jinak je pro nás možností, jak občas příliš stereotypní vody místních lokalit
rozčeřit sousedským setkáním, aktivitami a radostí.

Ústí nad Labem (Karel Karika)
Zažít město jinak se u nás konalo v neděli 18.9. na třech místech za přítomnosti asi
300 – 400 lidí z blízkého okolí. Organizátoři se oslav ujali velmi zdatně až výtečně. Dokonce všechna místa
sousedských slavností propojili mapou jak pro pěší, tak pro cyklisty, kteří si tak mohli vychutnat atmosféru
a program na více místech. Spolupráce s městem byla výborná, jelikož zábory vyřizoval městský obvod, pod jehož
záštitou se tyto akce konaly. Pro obyvatele Ústí nad Labem nejsou slavnosti novinkou, jelikož zde v centru města
u multikulturního zařízení Hraničář probíhá po 10 dnů tzv. Léto na ulici a každý den je zaměřen na jiné využití
uzavřené komunikace. Pořádáním těchto akcí se sousedské i jiné soužití v tomto městě zlepšuje a lidé pociťují
sounáležitost s místem, kde žijí.

Praha – Jirečkova (Veronika Dubská + Marie Janská)
Veronika: Po loňské úspěšné premiéře jsme se sousedkami Marií a Vlaďkou chtěly zažít Jirečkovu jinak i letos.
Opět jsme se mohly spolehnout na skvělou podporu od koordinačního týmu Zažít město jinak – Auto*Mat. Radost
nám udělalo i nadšení podniků v naší ulici, které se v drtivé většině díky loňské zkušenosti zapojily i tentokrát.
Byť počasí tolik nepřálo, každý stánek se na mokrou variantu připravil totálně profesionálně, ulice byla plná stanů
a přístřešků a Jirečkova díky bohaté účasti sousedů i obyvatel jiných pražských ulic a čtvrtí opět žila celý den
až do desáté večerní. Novinkou bylo otevření dvorku, který je jinak uzavřený. Vznikla tam další hudební stage
a otevřela se tím tak další dimenze naší ulice.
Marie: Baví mě na tom vlastně všechno. Ulice, který jsou “normálně” jen odkladiště pro auta, mrtvý zóny, ožijou
a jsou prostorem pro setkání. A všímám si, že ten efekt dlouho přetrvává, dojezd tý euforie. Díky podobným akcím
si lidé začnou víc všímat prostředí, ve kterém žijí, a uvědomí si, že jsou to oni, kdo ho spoluutváří.
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Praha – Lhotka (Martin Adámek)
V místní vinotéce jsme si řekli, že není dobré se na chodníku jen pozdravit a míjet, ale je príma se také zastavit
a poznat se. Tak vznikl desetihlavý tým, který slavnosti zajišťoval. K němu se aktivně připojilo asi 20 sousedů, kteří
napekli, zorganizovali dílnu se zdobením perníčků, stavěli stany apod. Při plánování jsme se drželi při zemi, tak se
vše naplánované povedlo – dílny, grilování, koncert, promítání, občerstvení, aktivity pro děti. Reakce účastníků,
mezi nimiž převažovali místní, by se daly shrnout větou “musíme se sejít i příště nebo i při jiné příležitosti.” Když
jsem měl možnost při roznášení letáků s někým osobně mluvit, tak všechny reakce byly příznivé, někde litující,
že již něco mají. Také Praha 4 byla velmi aktivní a vyšla nám vstříc s úpravami záboru, propagačními předměty,
navštívili nás i p. starosta Štěpánek a pí. radní Gjuričová.

Praha – Lublaňská (Alice Mirovská)
Slavnosti v Lublaňské děláme rády, atmosféra tu bývá milá. Má to malý háček. I když víme, že to bude fajn, není
vždy jednoduché přesvědčit lidi, ať se zapojí. Preferujeme totiž spíše slavnosti s místními, než nějaké monstr akce.
Svízel jsou také peníze. Vanda (majitelka místní kavárny) platí věci ze svého a zatím to vždycky nějak dopadlo.

Praha – Malešice (Filip Vránek)
Kvůli dešti se ne zcela naplnilo moje očekávání. Jelikož nepřišlo tolik lidí, tak některé části programu buď zanikly,
nebo neměly moc smysl. Na druhou stranu jsme na akci prezentovali naší organizaci, její působení, plány a naší
práci. Stejně tak se prezentovala spousta klubů, spolků a podniků, za což jsme byli rádi. Sami jsme díky tomu
poznali spoustu nových lidí a organizací. S MČ máme dobré vztahy a dlouhodobě spolu spolupracujeme. Jedinou
menší překážkou bylo financování propagace, jinak vše proběhlo hladce. Zažít město jinak se mi ale líbí a rád se
zapojím i příští rok. Na slavnostech jsme třeba vynechali společný jídelní stůl, na který každý něco přinese, protože
chceme takovou akci udělat pro místní sólo.

Praha – Podolí (Filip Ježek)
Díky Zažít město jinak se u nás v Podolí dala dohromady komunita lidí, kteří už spolu plánují další aktivity. Zdobili
jsme vánoční stromek nebo se čas od času sejdeme u společného brunche na pokec. Za rok se zúčastníme taky,
bavíme se, že to pojmeme trochu jinak, více komorněji a ještě více sousedštěji.

Bára Mišíková
Kdybych měla popsat, v čem pro mě bylo město během akce jiné, tak by to bylo predevším tím, že jsem se
najednou cítila v ulicích jako v obýváku. Naprosto přirozeně. Člověk si mohl kdekoli sednout, popít, pojíst,
poslouchat muziku, poklábosit se sousedy, přáteli či úplně cizími lidmi, sdílet společný prostor tak trochu jinak,
než se v něm běžně denně pohybujeme. A i když lilo jako z konve, všichni mi přišli veselí a usměvaví a vlastně si
říkám, proč se něco takového třeba i v menší formě neděje častěji. Mě by se to rozhodně líbilo.

Halka Třešňáková
Díky Zažít město jinak mám konečně pocit, že město, ve kterém bydlím, patří i mně a mým sousedům – že si můžu
vytáhnout křesílko před barák, přinést si z domova čaj, podělit se s kolemjdoucími o koláč, co jsem upekla. V tento
den nejde o byznys, ale o nezištné vztahy.

Kryštof Hádek
Na Letné žiji již rok, plnovous si nepěstuji, na nákupy bos nechodím a designovým kavárnám se vyhýbám, ale Zažít
město jinak je skvělá příležitost, jak poznat sousedy a vypustit mé dva syny takzvaně na ulici.
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Zažít město jinak v číslech

7
členů koordinačního
týmu Auto*Matu

11.
ročník slavností

250 000
250 000 vybraných korun
v crowdfundingové kampani

21 %

150 000

353

oživených metrů
čtverečních v celé ČR

potřebných úředních
razítek pro všechny
pražské lokality

66

12

900
dobrovolníků

hudba, nejčastější
položka programu

lokalit v Praze

nově zapojených měst
oproti loňsku

32 410
22

kusů tištěných materiálů

zapojených
měst

1 500 000
323

celkový rozpočet slavností

lidí se složilo na podporu
11. ročníku slavnosti
12
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Zažít město jinak všude kolem

Stovky míst po celé ČR se během měsíce září oblékly do zářivých barev 11. ročníku sousedských slavností.
Ilustrace významných míst z roku 2015 obohatilo grafické duo Michal Veltruský a Jonatán Novák o ikony aktivit,
kterými lidé oživují ulice, náměstí a parky v den sousedských slavností. Kavárny, kulturní instituce i krámky plné
plakátů, prostranství s desítkami citylightů, tisíce letáků a plakátů v tramvajích a autobusech, video pozvánky
v metru a stovky tištěných programů všude kolem lákaly na další oslavu sousedského života a svobodného
pohybu na zklidněných ulicích Prahy a dalších měst.
Téma oživování veřejného prostoru rezonovalo v mnoha rozhovorech v rádiích, televizích i v tištěných médiích. Na
iVysílání České televize byla mnohokrát odvysílána video-pozvánka na sousedské slavnosti, stejně tak i v kinech
sítě Aerofilms. A na trochu jinaký radiospot kampaně se naladili posluchači Radia 1 a Radia Wave.

Zažít město jinak očima médií
Pražané mohli o víkendu Zažít město jinak, Pražský deník, 19. 9. 2016
Sousedské slavnosti Zažít město jinak se v sobotu konaly na více než sedmi desítkách ulic a náměstí metropole.
Slavnosti, při kterých z ulic na jeden den zmizela auta, aby je nahradily stolky a židličky pro sousedská setkávání,
atrakce pro děti či improvizovaná pódia s programem, který vytvářeli sami obyvatelé daných lokalit, se každoročně
konají třetí sobotu v září.
Zoopark ožil další akcí, Frýdecko-místecký a třinecký deník, 19. 9. 2016
Lidé ve Frýdku-Místku mohli opět po čase navštívit bývalý zoopark poblíž haly Polárka, který je běžně veřejnosti
nepřístupný. Do areálu ředitelství Slezanu zavítala sousedská slavnost Zažít město jinak. Akce se současně koná
na řadě míst v republice, programovou náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit.

Sousedé se potkají na pouliční oslavě, Mladá fronta DNES Vysočina, 16. 9. 2016
Projít se bosky, zacvičit si jógu přímo na ulici, poklábosit s herci Horáckého divadla, zaposlouchat se do
harmoniky, podílet se na vzniku galerijních novin nebo si jen tak dát kávu se sousedem. Komenského ulice
v Jihlavě se v sobotu od 10 do 22 hodin stane místem velké sousedské slavnosti.
Sousedé se sejdou v ulicích: Na 87 místech v Praze se bude tančit, zpívat nebo plést, blesk.cz, 15. 9. 2016
V sobotu 17. září bude celá Praha hostit sousedské slavnosti » Zažít město jinak «. Do sobotní akce se zapojí
rekordních 87 míst v Praze. Festival se ale nekoná jen v srdci republiky, ale i v dalších 21 městech. Návštěvníci se
mohou těšit na zážitky plné kultury, her a především vzájemného poznávání.
Pražské ulice zaplní sousedské slavnosti, MF DNES, 16. 9. 2016
Šestašedesát ulic, náměstí a veřejných prostranství po celé Praze se v sobotu změní na dějiště sousedských
slavností. Uskuteční se totiž už jedenáctý ročník akce s názvem Zažít město jinak, která na jeden den vytlačí z ulic
automobily a nahradí je stánky, provizorními kavárnami a kulturou. Oproti loňskému ročníku přibyly i některé
novinky. „Letos pořádáme například městský víceboj, který se skládá z různých disciplín na třiceti místech Prahy,“
říká mluvčí festivalu Adéla Brabcová ze sdružení Auto*Mat. Čím více stanovišť lidé navštíví, tím budou mít větší
šanci na výhru některé z cen.
Zažít město jinak 2016: slavnosti sousedství a veřejného prostoru, euro.e15.cz, 12.9. 2016
Co kdybychom se na ulicích přestali jen míjet a začali bychom se tu spíš potkávat? Co kdybychom si na nich
místo parkovišť postavili radši hřiště, kde by mohly volně pobíhat děti a vy byste mohli konečně poznat své
sousedy? A jak by vlastně ulice vypadaly, kdyby záleželo jen na fantazii jejich obyvatel?

Zažít město jinak, blesk.cz, 18. 9. 2016
I bezdomovci se zapojili do komunitní akce Zažít město jinak. Holešovičtí tak měli šanci poznat své sousedy, kteří
žijí pod Hlávkovým mostem, kde se akce pořádala. Celoodpolední akce nabídla lidem možnost popovídat si s lidmi
na ulici a zjistit, co je do dané životní situace přivedlo.

foto: Josef Šarík

Zažít město jinak, ČT1, Události, 17. 9. 2016
Michal Kubal: 15 měst v České republice ožilo sousedskými slavnostmi. Během akce Zažít město jinak dnes mohli
třeba obyvatelé v Praze, Ostravě nebo Jihlavě navštívit výtvarné dílny, nakoupit na bleších trzích nebo ochutnat
neobvyklé potraviny.
Zažít město jinak, ČT 24, Polední události, 17. 9. 2016
Na 22 místech po celém Česku se dnes koná akce s názvem Zažít město jinak. Z řady ulic dnes zmizí auta, veřejná
prostranství totiž lidem nabídnou pestrý program. Třeba výstavy, koncerty nebo workshopy. Nejvíc akcí připravili
organizátoři v Praze.
Ulice patří na den lidem. Začíná akce Zažít město jinak, Metro a iDNES.cz, 17. 9. 2016
Zvukové pexeso, skákání v kávových pytlích, trénink paměti pro seniory, sousedské obědy, výroba bot z pneumatik,
jízda na jelenovi, ping-pong s robotem, geronto-oblek, souboj baristů, hororové divadlo pro nejmenší – to je jen
zlomek toho, co můžete dnes zažít přímo v ulicích metropole, které dle své fantazie oživí jejich obyvatelé. Na
slavnostech Zažít město jinak se můžete nejen bavit, ale také poznat své sousedy, mezi kterými může být třeba
slavný fotograf Antonín Kratochvíl.
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Finance
Výdaje

32 %
Produkční náklady

24 %
Propagace

Příjmy

42+24+322
30+13+171816321

#Nenímitofuk
– crowdfunding Zažít město jinak
2%
Ostatní

S nárůstem oživených míst roste i rozpočet na celou organizaci události, proto se spolek Auto*Mat pořádající
Zažít město jinak rozhodl požádat o pomoc samotné návštěvníky. Na realizaci letošních slavností Zažít město jinak
spustil crowdfundingovou kampaň s mottem #Nenímitofuk, jejíž cílem bylo podpořit dlouhodobé aktivity směřující
k zažívání města normálně. Letos se přihlásilo dokonce o 8 měst a 12 ulic v Praze více. A to něco stojí. Aby byly
sousedské slavnosti finančně udržitelné, potřebují organizátoři ze spolku Auto*Mat dlouhodobější finanční
podporu. „Zažít město jinak je a bude pro návštěvníky vždy zadarmo. Nechceme a ani se nemůžeme spoléhat jen
na podporu dotací. Proto jsme se poprvé rozhodli požádat o podporu samotné návštěvníky,“ říká koordinátor Zažít
město jinak Martin Šotola.
Během kampaně, která probíhala na Facebooku a webových stránkách Zažít město jinak od 15. srpna do 17. září
2016, se podařilo vybrat 346 000 Kč, včetně 90 000 Kč od Nadace Karla Janečka. Všem dárcům děkujeme!

42 %
Produkční tým ZMJ

1%
Nadace Život umělce

2%
St. fond. Kultury

3%
Pražská plynárenská

16 %
Městské částí

13 %
Crowdfunding

30 %
MHMP

13 %
MŽP

17 %
Nadace Karla Janečka
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Od hlavy až k patě v sousedském!
Jako třešinka na dortu se vyjímal kolekce jedenáctého ročníku sousedských slavností. Podpořit a zviditelnit
akci mohli návštěvníci ilustrovanými tričky, batůžky a mikinami z dílny autorů Tomski & Polanski, tetovačkami
navrženými Dorotou Šebkovou – S kůží na trh, ale i koupí speciální benefiční edice limonády Maté s etiketou Zažít
město jinak od jablářství F.H.Prager, která byla k mání v barech a kavárnách po celé České republice.

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Záštitu nad akcí převzala
primátorka Adriana Krnáčová.

Mediální partneři

Partneři

Poděkování partnerům
Realizace Zažít město jinak, propagace a práce realizačního týmu by se nemohla uskutečnit bez podpory partnerů,
bez nichž by náklady 11. ročníku v celkové výši 1 490 173 Kč nebyly únosné.
Rádi bychom poděkovali generálním partnerům Magistrátu hlavního města Prahy za 450 000 Kč a Nadaci Karla
Janečka, která nás podpořila částkou 250 000 Kč. Děkujeme i hlavnímu partnerovi akce Ministerstvu životního
prostředí, který nás podpořil částkou 199 000 Kč. Za dlouhodobou finanční podporu děkujeme MMD.
Nemalé díky náleží i dalším partnerům, kteří finančně podpořili největší sousedskou slavnost:
Nadaci život umělce (15 000 Kč), Pražské plynárenské (40 000 Kč), Státnímu fondu kultury (35 000 Kč), Avastu
(50 000 Kč), F.H.Prageru (50 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 1 (20 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 2 (20
000 Kč), Úřadu městské části Prahy 4 (25 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 5 (25 000 Kč), Úřadu městské části
Prahy 6 (29 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 7 (67 900 Kč), Úřadu městské části Prahy 8 (35 000 Kč), Úřadu
městské části Prahy 10 (20 000 Kč) a Úřadu městské části Prahy 11 (3000 Kč).

Lokální partneři

Zakoupit tričko a odnést si ho jako památku na jubilejní ročník mohli návštěvníci u firmy Zoot.
Celoroční partnerství s carsharingovou firmou Autonapůl nám umožnilo rozvést včas všechny materiály
a podklady pro místní organizátory.
Nemalé díky patří i hlavnímu mediálnímu partnerovi České televizi. Za mediální prostor také děkujeme Radiu 1,
Radiu Wave, Aerofilms, Dopravnímu podniku HMP a Magiclabu.
Záštitu nad sousedskými slavnostmi Zažít město jinak 2016 převzala primátorka hlavního města Prahy Adriana
Krnáčová, záštitu dále převzali: starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek,
starosta MČ Praha 5 Radek Klíma, starosta MČ Prahy 6 Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský, starosta
MČ Prahy 8 Roman Petrus, radní MČ Praha 10 Ivana Cabrnochová, spolupořadatelem se stala i MČ Praha 1.
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Grafickou podobu Zažít město jinak navrhli Michal Veltruský a Jonatan Kuna.
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Zažít město normálně

Na základě zkušeností ze Zažít město jinak jsme se rozhodli sdílet naše zkušenosti a know-how veřejně a umožnit
tak, aby se různé společenské aktivity ve veřejném prostoru mohly uskutečnit kdykoliv i bez pomoci Auto*Matu.
Proto jsme vytvořili komunitní web Zažít město normálně s praktickými informacemi, jak uspořádat vlastní
událost ve veřejném prostoru. Můžete se zde inspirovat tradičními úspěšnými událostmi, vyrazit na nějakou díky
kalendáři aktuálních akcí nebo se pomocí slovníčku hesel lépe zorientovat v úřednických pojmech. V roce 2015
jsme ve spolupráci s MČ Praha 7 také vytvořili pilotní Manuál pro pořádání akcí ve veřejném prostoru. Naše další
úsilí se zaměří na snižování administrativy, zjednodušení správních procesů a na usnadnění přístupu k relevantním
informacím.

O Auto*Matu

S myšlenkou oživit šedivý veřejný prostor a přiblížit k sobě lidi, kteří vedle sebe žijí, přišel v roce 2006
spolek Auto*Mat, který Zažít město jinak nyní koordinuje.
Auto*Mat v roce 2017 oslaví deset let své oficiální existence. Za tu dobu se také stal respektovaným
hlasem na poli pražského dopravního plánování a organizátorem celorepublikové soutěže Do práce na
kole.
Auto*Mat 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.

Tým Zažít město jinak
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