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Výroční časopis Zažít město jinak 2014
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Sobota 20. září 2014 i přes deštivé počasí rozzářila ulice čtyř měst. Na padesáti místech přivítalo 
Zažít město jinak 25 000 návštěvníků, kteří oživili jindy šedá a opuštěná prostranství Prahy, Ostravy, 
Hradce Králové a Jablonce nad Nisou. Do příprav se zapojily stovky nadšených lidí, kteří neváhali 
věnovat svůj volný čas na vymýšlení programu a shánění rekvizit, od pingpongových stolů a křesílek 
až po aparaturu.
 
Základní myšlenkou Zažít město jinak je, aby místní obyvatelé proměnili své ulice a veřejné plo-
chy v místa společného setkávání a kulturního vyžití. Ptáte se proč? V našich městech neustále 
přetrvává stereotypní vnímání ulice jako místa přeplněná dopravou, plná hluku a stresu, jež nejsou 
určena pro společenský život. Veřejný prostor ovšem po staletí sloužil právě k těmto účelům a my 
mu chceme tuto roli společně navrátit. 

Ze Zažít město jinak se v průběhu let stal pojem, který už dlouho překračuje hranice Prahy. Jed-
noduchá a smysluplná myšlenka se šíří do dalších měst a pomáhá zlepšovat mezilidské vztahy, 
upevňovat komunitu a citové pouto k místu, učí lidi komunikovat s úřady a vytváří dobrou náladu 
ve společnosti. Zažít město jinak se za dobu své existence výrazně proměnilo. Z jedné akce orga-
nizované Auto*Matem na Smetanově nábřeží se stala celorepubliková oslava veřejného prostoru 
v režii místních obyvatel. Nechme se proto překvapit, kam se celý nápad posune a jak bude dále 
promlouvat do života lidí v Praze i jinde. Prostoru pro vymýšlení je spousta a přispět může každý. 

Tým Zažít město jinak, 
Auto*Mat, o. s.

www.zazitmestojinak.cz

 Foto: Ďáblice 

JAKÉ BYLO A BUDE ZAŽÍT MĚSTO JINAK?

 Foto: Zažít Ostravu jinak 2014



3

2  Jaké bylo a bude Zažít město jinak?
6  Zažít město jinak v Praze
9  Jak to celé funguje? 
10  Příběhy účastníků
12  Zažít město jinak po celé republice 
14  Dali jsme o sobě vědět 
16  Zažít město jinak v ulicích 
17  Jak nás viděla média?
19  Děkujeme partnerům
20  Financování projektu
22  Zažít město jinak by nemohlo existovat bez... 
24  Tým Zažít město jinak
26  Zažít město jinak po celý rok 
28  Úkolník koordinátora Zažít město jinak
30  O iniciativě Auto*Mat

OBSAH



4

 Foto: Anna Šolcová, Františka Křížka

 Foto: Anna Šolcová, U Akademie
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 Foto: Čechova ulice, Johana Pošová

 Foto: Zdeňka Hanáková, Černý Most
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK V PRAZE
V rámci Zažít město jinak se v Praze 46 míst proměnilo v „bezautomobilové“ zóny, které návštěv-
níkům nabídly na 1200 různých aktivit, jak pro děti, tak pro dospělé i seniory. Konalo se přes 300 
koncertů, jedly se domácí dobroty, proběhly desítky divadelních vystoupení, nespočet sportovních 
aktivit a her pro děti, zazněly vzpomínky pamětníků, uskutečnilo se promítání filmů či komentované 
procházky po okolí.

Zažít město jinak nelze popsat lépe než samotnými příklady. Například Řezáčovo náměstí, nevyu-
žívaný plácek v Holešovicích, se díky krásné dekoraci stromů a decentnímu programu stal oázou 
mezi činžovními domy. Nedaleká Veverkova ulice ožila štěkotem letenských psíků během soutěže 
krásy voříšků. Před BIO OKO se už tradičně rozezněla hudba a tančilo se, zatímco kousek opodál, 
před Akademií výtvarných umění byl největším lákadlem koncert zde žijícího Vladimíra Merty a kurz 
lidových tanců. Díky velké koncentraci aktivit na sedmičce lidé korzovali a přebíhali z jedné živé ulice 
do druhé.

V Mařákově ulici v Dejvicích způsobil rozruch vtipný kurz sebeobrany či oheň před indiánským 
týpí. Břevnovská slavnost byla ve znamení tradičního běhu do schodů a v kurzu byl taky solární 
taxikář. Ve Švédské ulici na Smíchově zazněly v komorním stylu tóny místního skladatele Varhana 
Orchestroviče Bauera a dalších hudebníků. Poprvé se konal program také na náměstí Bratří Synků 
či v Plaské ulici, kde místní kavárny vytáhly své stoly ven a děti žasly nad pokusy odporující zemské 
přirozenosti. Americká ulice se jako vždy proměnila v nepřehlédnutelnou latinskoamerickou fiestu. 
Paralelní Belgická ulice pojala slavnost mnohem komorněji a své aktivity včetně lekce tanga uspo-
řádala na chodníku. Jak je vidět, kreativitě se meze skutečně nekladly.

Novinkou letošních slavností byl doprovodný program, který nebyl tak rozsáhlý jako na výše uve-
dených místech. Parky, vnitrobloky, kavárny a další veřejná místa se na jeden den změnila. Chutě 
bylin a kávy zavoněly pod lešením v Rytířské ulici, v pražských Vokovicích bylo možné zažít barevné 
dopoledne pro děti a park Folimanka pro děti nachystal bohatý sportovní program.

 Foto: Anna Šolcová, Františka Křížka  Foto: Dukelských hrdinů
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 Foto: Hlubočepy  Foto: Aneta Jaurisová, Krymská ulice

 Foto: Tomáš Vodňanský, U Akademie  Foto: Ondřej Klečka, Přístav 186 00



8 Foto: Julie Kárová, Ambrožova ulice
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Zažít město jinak je však mnohem více nežli jed-
nodenní sousedská slavnost. Ač se to na první 
pohled nemusí zdát, není úplně jednoduché 
akce tohoto typu uspořádat. Starostí ohledně 
povolení užívání vozovky a chodníků, instalací 
a dalších povolení včetně různých poplatků je 
skoro nekonečně. Zároveň ne každý oplývá pro-
dukční kapacitou či komunikačními znalostmi. 
Proto byl po celou dobu příprav k ruce tým Au-
to*Matu, konkrétně užší tým Zažít město jinak. 
Od března se scházel s místními organizátory, 
intenzivně komunikoval, řešil různé nástrahy 
a radil. Zároveň byl čile ve styku s dobrovolníky 
a partnery, kteří pomáhali se sháněním potřeb-
ného materiálu. Cílem tak bylo místním ušetřit 
čas i zdroje, aby se mohli plně zaměřit na komu-
nikaci v rámci své komunity a soustředit se na 
přípravy slavností.

Během deseti let se Zažít město jinak transfor-
movalo z festivalu v největší komunitní projekt 
v České republice. Jedná se o více než půlroční 
proces, který místním obyvatelům dává prostor 
se aktivně podílet na spolupráci v rámci míst-
ního společenství. V průběhu příprav dochází 
k intenzivní spolupráci místních, k navazování 
partnerství ale také k výměně názorů a hledání 
kompromisů. Zároveň podporuje spoluprá-
ci napříč komunitou, propojování občanského 
a soukromého sektoru a místní samosprávy. 
Lidé lépe poznají nedaleké podniky, kulturní či 
vzdělávací instituce apod. To vše přispívá k vyt-
voření bližších vztahů a větší důvěry.

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

 Foto: Belgická ulice Foto: Michal Králíček, Americká ulice
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 Foto: Anna Šolcová, Břevnov

Břevnov

Pokud se ptáte, proč to všechno děláme, odpověď je jednoduchá: protože v Břevnově žijeme, máme 
to tady rádi a chceme, aby to tak měli i ostatní sousedé. 

Zažít Břevnov jinak ale není jen o poznávání nových sousedů a seznámení se s lokálními podniky nebo 
umělci, je to i o prohloubení vztahů v rámci naší komunity. Vždyť náš spolek před rokem a půl vzniknul 
právě z popudu zorganizovat sousedskou slavnost v rámci celoměstské akce Zažít město jinak. 

Takovým způsobem jsme se dali dohromady a za tu dobu se naše spolkové aktivity už poměrně 
rozrostly. A to je jedině dobře.

Michal Volf

PŘÍBĚHY ÚČASTNÍKŮ
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Švédská ulice 

Během dopoledne se sousedé postupně začínají scházet, každý přináší nějaký zahradní nábytek 
k sezení. Kolem poledne začíná hrát pan Varhan Orchestrovič Bauer s kapelou. V tu chvíli dochází 
k dramatickému zvratu, který ovšem vzhledem k předpovědi počasí nebyl neočekávaný – začíná 
prudká letní bouřka. Ta ale nakonec paradoxně ještě celý průběh akce zpříjemňuje. Neplánovaným 
zlatým hřebem odpoledne se stává otevření zrekonstruované kapličky jejím majitelem. 

Starousedlíci mají radost, je to možná první a poslední příležitost si stavbu, kolem které denně 
chodíme, prohlédnout i zevnitř. Ozývají se nápady na pravidelná setkávání, vznik společných iniciativ 
nebo myšlenky na využití blízkého veřejného prostoru. Slyším plno chvály za zorganizování akce. 

Ale i kdyby nezazněla, mám radost – podařilo se snad vytvořit něco, co pozitivně ovlivní naše 
sousedské soužití nejen na jeden den, ale i do budoucna.

Šárka Ducháčková

 Foto: Švédská ulice
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Již druhým rokem je o Zažít město jinak zájem i v dalších městech České republiky. Kromě Ostravy, 
Hradce Králové a Jablonce nad Nisou se přidruženými slavnostmi staly i Krnov a Havířov.

Zažít město jinak se v Ostravě odehrálo již podruhé, 
tentokrát na dvou místech, u kostela sv. Václava 
u Masarykova náměstí a na Porubě U Věžiček. 
I přes to, že se ve stejný termín konaly v Ostravě 
oslavy NATO, dorazilo na 5000 návštěvníků. Hlavní 
organizátor, Multižánrové centrum současného umění 
Cooltour, připravil množství pouličních divadelních 
představení, bleší trh, soutěž o nejlepší buchtu a celý 
den hrála do rytmu jedna místní kapela za druhou. 
Vyvrcholením bylo jedinečné akrobatické představení 
na Sýkorově mostě.

Hradec Králové
Ve spolupráci s organizací Kontrapunkt se sousedské slavnosti odehrály na rušné třídě Karla IV. Tato 
frekventovaná komunikace se z ničeho nic přeměnila v odpočinkového místo, kde místní mohli posedávat 
za zvuku gramofonových desek a pochutnávat si na místních koláčích a buchtách. Podle organizátorů 
bylo největším přínosem zvelebení podchodu pod ulicí. Jedno z témat, na něž se podařilo upozornit, byla 
probíhající diskuze nad budoucí podobou bulváru Karla IV.

Jablonec nad Nisou
V Jablonci byl první ročník v komorním duchu před podnikem La Kavárna, kde proběhl dobročinný bazar. 

K oslavám Zažít město jinak se dále přihlásily slavnosti v Krnově a Havířově, které se uskutečnily 
o týden později.

Havířov
Týden po Zažít město jinak se otevřely havířovské dvorky. „Měli jsme pocit, že Havířovákům chybí vztah ke 
svému městu, že fungují na principu práce-supermarket-byt-práce… Chtěli jsme ukázat, že to jde i jinak, že 
si život v našem městě můžeme užívat a že i tady žijí šikovní lidé. Stačí se jen porozhlédnout v okolí,“ řekla 
o slavnosti Ela Chmiel, organizátorka havířovských 
dvorků. Po celý den návštěvníky provázelo praskání 
starých LP desek, k večeru zahrálo několik kapel 
a došlo i ke spontánnímu jamu v podání mladých 
místních hudebníků.

Krnov
Pod taktovkou sdružení Flemmichova proběhl 
v Krnově první ročník slavností. Akce se uskutečnila v 
blízkosti Městského divadla a kromě blešího trhu daly 
ulice prostor hudebníkům ze skupiny Jazzle, Kočovné 
divadelní společnosti Červiven, pěveckému sboru 
Legatto a dalším interpretům a kavárníkům.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK PO CELÉ REPUBLICE

 Foto: Ostrava

 Foto: Krnov
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 Foto: Julie Kárová, Řezáčovo náměstí  Foto: Ondřej Klečka, Libeň

 Foto: Lublaňská ulice  Foto: Jiří Pasz, Plaská ulice
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Rostoucí strom do tvaru pražských městských částí 
a přechod pro chodce, tak vypadala vizuální podoba Zažít 
město jinak 2014 v Praze, která upozorňovala na rozkvět 
místních komunit a přechod k jinému způsobu přemýšlení 
o městě. Díky Auto*Matu byly v ulicích k vidění citylighty 
a v podnicích výrazné plakáty a letáky. Už  na Velké 
podzimní cyklojízdě se rozdávaly noviny s programem 
a v den Zažít město jinak se jich rozdistribuovalo na 5000 
tisíc kusů. Celkem vydal Auto*Mat na 30 tisíc reklamních 
materiálů na podporu propagace jednotlivých sousedských 
slavností. Také vznikla nová přehledná mobilní aplikace 
s programem z dílny Goodshape, která návštěvníkům 
umožnila vybrat si z programu všech sousedských slav-
ností v ČR. 

Komu oficiální propagace nestačila a chtěl si přizpůsobit 
leták či plakát vlastním potřebám, místu i vkusu, mohl si 
vyrobit vlastní návrh. Svou fantazii zapojili organizátoři ze 
Švédské ulice, v ulici Františka Křížka, v Kobylisích, na 
Újezdu či v Americké ulici.

DALI JSME O SOBĚ VĚDĚT!

20. zárí 2014
Pouliční slavnost po celé Praze.

www.zazitmestojinak.cz

sPě tujeme dobré sousedské vztahy.

+ koncerty + domácí jídlo + tanec + divadlo + hry pro děti + 
+ diskuse + blešáky + dílny + sportovní aktivity +
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Milí sousedé,

v sobotu 20. září proběhne v ulicích Prahy sousedská pouliční slavnost 
Zažít město jinak. Akci pořádá iniciativa Auto*Mat ve spolupráci 
s místními obyvateli, spolky a podniky a koná se na 50 místech po celé 
Praze, včetně naší čtvrti.

O co se jedná? V tento den můžete poznat svou čtvrť z jiného pohledu. 
Ulice ožijí hudbou, divadlem, dílnami, výstavami nebo sportem. Máte 
možnost poznat své sousedy, místní sdružení a podniky. Je připraven 
program pro děti i dospělé – a zapojit se můžete i vy! Pečete, vaříte, 
pletete, hrajete na hudební nástroj? Kontaktujte lokální organizátory 
(kontakty najdete na druhé straně nebo na webových stránkách 
www.zazitmestojinak.cz), kteří vám poradí, jak se stát součástí slavnosti.

Na místě konání slavnosti je ulice otevřená pěším a cyklistům. Dojde 
proto ke zklidnění automobilové dopravy. Chtěli bychom poprosit řidiče, 
aby svá vozidla odstavili na jeden den jinam a zónu objížděli. V ulici 
se bude pohybovat velké množství lidí. Prosíme, neparkujte na 
vyznačených místech.

Srdečně Vás zveme na sousedskou slavnost v naší čtvrti! Děkujeme 
za pochopení a omlouváme se za případná omezení.

Pro více informací o programu sledujte web www.zazitmestojinak.cz 
a Facebook Zažít město jinak. Program naší zóny najdete na druhé 
straně letáku.
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20. zárí 2014

Obecný leták

Lokální leták

Kiosek

Mobilní aplikace
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 Foto: Jiří Pasz, Kobylisy

 Foto: Barbora Yousifová, Tachovské náměstí  Foto: Julie Kárová, Veverkova ulice
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Zažít město jinak se za poslední roky rozkošatilo a strom se stal základním vizuálním 
motivem letošního ročníku. Během příprav jsme si v červenci vyzkoušeli malou guerillovou 
akci a nalepili jsme ho na nevzhlednou a  šedou stěnu na křižovatce U Bulhara v Praze. 
Z průběhu lepení vznikl animovaný gif (video z fotografií).

Minuta čekání na Zažít město jinak se dá strávit jinak než přešlapováním na místě. Třeba 
kávičkou, prohozením pár slov s kolemjdoucím nebo přivoněním ke květině. Během čekání 
na zelenou uspořádala skupina Wariot Ideal malý happening na náměstí Míru, při kterém 
lákali chodce k  malé zastávce a hlavně na sousedskou slavnost Zažít město jinak. Takhle 
to vypadalo ve čtvrtek 4. září dopoledne na rušné křižovatce Rumunské a Americké ulice. 
Nápad se na Facebooku setkal s nadšením.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK V ULICÍCH

Foto: Anna Strejcová, čekání na zelenou – happening Zažít město jinak 2014
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JAK NÁS VIDĚLA MÉDIA?
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18 Foto: Komořany, Antonín Lavrenčík 18
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Realizace Zažít město jinak, propagace a práce realizačního týmu by nebyla možná bez 
podpory našich partnerů a podporovatelů. Celkové náklady Zažít město jinak v roce 2014 
činily 782 456 Kč.

Velké díky patří našim generálním partnerům, kteří svými fnančními příspěvky pokryli více nežli 
polovinu celého rozpočtu.

Nadace Vodafone 220 000 Kč
Nadace Karla Janečka* 248 832 Kč 
Hlavní město Praha 90 000 Kč
*včetně podpory sousedské slavnosti v ulici Švédská

Naše poděkování patří i dalším finančním partnerům: Velvyslanectví USA v Praze (80 000 Kč), 
Úřadu městské části Praha 2 (20 000 Kč), Úřadu městské části Praha 3 (32 000 Kč), Úřadu městské 
části Praha 4 (10 000 Kč), Úřadu městské části Praha 5 (15 000 Kč), Úřadu městské části Praha 6 
(10 000 Kč), Úřadu městské části Praha-Troja (5 000 Kč) a Galerii NE (20 000 Kč), která zároveň 
poskytla své prostory pro tiskovou konferenci v Americké ulici a výstavu občanských hrdinů. Prague 
City Tourism částkou 50 000 Kč přispěla na propagaci sousedských slavností, zatímco Dopravní 
podnik hl. města Prahy stejně jako JC Decaux poskytly své reklamní plochy k propagaci Zažít 
město jinak.

Návštěvníci měli možnost zakoupit benefiční trička skrze Zoot.cz či dobrovolně přispět na realizaci 
Zažít město jinak. Za všechny tyto drobné příspěvky velice děkujeme, jmenovitě Břetislavu Horákovi, 
Lence Marečkové, Lence Mikovcové, Radku Borskému, Lence Hradilkové, Eduardu Brabcovi 
a Olze Cieslarové.

Díky podpoře Nadace Vodafone a umu vývojářů týmu GoodShape se nám za rekordní čas podařilo 
vytvořit první mobilní aplikaci, která usnadnila vyhledávání programu všem návštěvníkům. 
 
V rámci našeho celoročního partnerství s carsharingovou firmou Autonapůl jsme rozváželi materiál 
a podklady pro místní organizátory prostřednictvím sdíleného auta.

Pouliční sousedské slavnosti získaly záštitu primátora Hl. města Prahy Tomáše Hudečka a dále 
starostů městských částí Prahy 2, Prahy 3, Prahy 4, Prahy 6, rady Prahy 5 a iniciativy Ladíme Prahu. 
Díky podpoře městských částí došlo k usnadnění vyřizování potřebných povolení a k zajištění 
dalších potřebných opatření.

Za mediální prostor a průběžné zpravodajství děkujeme Radiu 1, Radiu Wave a dále webům Go 
Out, EARCH, Senivia a časopisu HRANA. 

DĚKUJEME!
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

1 včetně podpory sousedské slavnosti ve Švédské ulici
2 P2, P3, P4, P5, P6, Praha-Troja
3 drobný materiál, technické zajištění, brigádníci, urbanistické studie
4 grafika, dtp, tisky, radio a videospoty, web
5 happeningy, příprava spotů

PŘÍJMY

VÝDAJE

Nadace Vodafone

Nadace Karla Janečka¹

Magistrát hl. města Prahy

Velvyslanectví USA v Praze

Granty a spolupořadatelství
pražských městských částí²

Individuální dary či prodej služeb

28 ��%

32 ��%

7 %

12 %

10 ��%

11 ��%

Produkční tým Zažít město jinak

Produkční náklady projektu³

Propagace Zažít město jinak5

Náklady na umělce a autory4

68 ��%

15 ��%

14 ��%

3 ��%



21

Foto: Anna Šolcová, U Akademie

Foto: Anna Šolcová, Řezáčovo náměstí
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Hlavními tvůrci Zažít město jinak jsou však samotní místní obyvatelé, kteří věnovali stovek hodin svého volného času, 
úsilí, nápadů a zápalu do pořádání sousedských slavností.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK BY NEMOHLO 
EXISTOVAT BEZ...

Praha 1

Praha 2

Praha 3

 Praha 4
Praha 5

Praha 6

Praha 7

Praha 8
Praha 10

Praha 12

Praha 16

Praha 14
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Praha 1
  + Malá Strana /// Kampa – Barbara Šabachová
 + Malá Strana /// Tržiště/Břetislavova – Kateřina        
    Jacques

Praha 2
 + Nové Město /// Dittrichova – I Need Coffee, Tranzit
 + Nové Město /// Zderaz – Jarmila Svobodová
 + Vinohrady /// Americká – Omri Goz
 + Vinohrady /// Belgická – Lenka Sehnalová
 + Vinohrady /// Lublaňská – Vanda Zumrová
 + Vyšehrad /// Vratislavova – Církev česko-
    slovenská husitská
  
Praha 3
 + Vinohrady /// Kolínská – Milan Vítek
 + Žižkov /// Biskupcova/Ambrožova – Kino Aero
 + Žižkov /// Tachovské náměstí – Bajkazyl, Hostel   
    Lipa
 
Praha 4
 + Nusle – Jiří Reichl, Jan Němec
 + Podolí – Asistence o. s.
  
Praha 5
 + Buďánka – Buďánka
 + Hlubočepy – Prokopovo o. s.
 + Kavalírka – Občanské sdružení na záchranu   
    parku Kavalírka
 + Malá Strana /// Plaská – Kamil Skrbek
 + Malvazinky – Přátelé Malvazinek
 + Smíchov /// Švédská – Šárka Ducháčková
 + Smíchov /// Za Ženskými domovy – Radlická –               
    kulturní sportovna, Člověk v tísni, KC Prádelna

Praha 6
 + Břevnov – Pro Břevnov
 + Dejvice – Živé město
 + Střešovice – OS Via 
 + Šárecké údolí – Šárecké údolí, o. s. 
 + Větrník – Kavárna Do Větru
  
Praha 7
 + Dolní Holešovice /// Profi media s. r. o.

 + Holešovice /// Dukelských hrdinů – Národní 
    galerie v Praze a Café Jedna
 + Letná /// Čechova – Tygr tisk
 + Letná /// Františka Křížka - Alfred ve dvoře
 + Letná /// Františka Křížka - Bio Oko
 + Letná /// U Akademie – Café Lajka
 + Letná /// Veverkova – Bistro 8 & K14
 + Řezáčovo náměstí – Martin Podhola
  
Praha 8
 + Bohnice – Bohnice žijí, o. s.
 + Ďáblice – ZŠ Německo-českého porozumění 
 + Karlín – Karlín Sobě 
 + Kobylisy – Kobylisení
 + Libeň – 8Jinak
 + Přístav 18600 – Michal Tošovský

Praha 10
 + Chmelová – Koalice trojmezí 
 + Malešice – ČSOP, Moje Malešice 
 + McCreary – Start Vršovice
 + Peroutka – Římskokatolická farnost Vršovice 
 + Uhrinová – ČSOP, Moje Malešice 
 + Vršovice /// Krymská – Start Vršovice
 + Vršovice /// Náměstí Sv. Čecha – Římsko-
     katolická farnost Vršovice 
 + Záběhlice /// Trojmezí – Koalice trojmezí
  
Praha 12
 + Komořany – Rodinné centrum Komůrka
  
Praha 14
 + Černý Most – Praha 14 Kulturní

Hradec Králové – Martina Erbsová

Jablonec nad Nisou – Eliška Šídová

Ostrava – Hana Dvořáčková

Havířov – Ela Chmiel

Krnov – Petr Ondruška

ZAŽÍT MĚSTO JINAK BY NEMOHLO 
EXISTOVAT BEZ...
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Tímto by vám celý tým Zažít město 
jinak rád poděkoval za přetrvávající 

podporu a nadšení a budeme se na vás 
těšit i v příštím roce, tentokrát už podesáté.

Dále děkujeme kreativitě a trpělivosti 
Honzy Mucsky

při přípravě webových stránek.

Quyen Doan
za kreativitu a důvtip při vytváření 

originálního grafického 
vizuálu Zažít město jinak.

Mistrovi zvuku
 Jindřichu Kravaříkovi

za rádiové spoty.

Marii Úlehlové 
za přetrvávající dobrou náladu a podporu 
našeho týmu v dobách největšího vypětí.

Fotografům 
Anně Šolcové a Jiřímu Paszovi 

za jejich bystré oko.

Zdeňkovi Chaloupkovi
za přípravu videí a za to, 

že se vrátil z Libanonu.

A také našemu duu Inspektorů Jinakosti 
Tomáši Bořilovi a Janu Bártovi

 za jejich odvahu. 

TÝM ZAŽÍT MĚSTO JINAK
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Foto: tým Zažít město jinak – zleva: Sára Němečková, Adéla Brabcová, Anna Strejcová, Jan Šindelář, Julie Kárová, 
Tereza Vohryzková, Iva Pohanková, Jakub Hradilek
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Zažít město jinak však nečeká na září 2015. Díky podpoře Nadace Partnerství a Norských fondů 
projektu „Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci“ a Nadaci Via projektu „Snižování 
bariér ve veřejném prostoru“ bude mít tým Auto*Matu možnost nadále pořádat akce ve veřejném 
prostoru. Zažít město jinak se v průběhu své existence transformovalo z festivalu v projekt, kde je 
zapojení místních obyvatelů věnován veliký prostor. Tato transformace však pokračuje i nadále. 

Zažít město jinak je platforma, která místním usnadňuje pořádat akce ve veřejném prostoru, ale byla 
by škoda, kdyby se všechno úsilí soustředilo jen na jeden den. Cílem avizovaných projektů, které 
navazují na práci Zažít město jinak, je pořádat různé společenské aktivity ve veřejném prostoru 
kdykoliv, a to ve spolupráci s místními obyvateli a samosprávou. Chceme se zaměřit na snižování 
administrativy, zjednodušení správních procesů a na usnadnění přístupu k relevantním informacím. 
Připravte se na mnohá vzájemná setkání, debaty a hlavně na manuál pro pořádání akcí ve veře-
jném prostoru.

Pokud máte zájem o další informace o našem projektu, sledujte průběžně naše stránky na www.zazitmestojinak.cz.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

26
Foto: Julie Kárová,Tisková konference 
Zažít město jinak

ZAŽÍT MĚSTO JINAK PO CELÝ ROK
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19. září 
2015
možná i ve
vaší čtvrti

www.zazitmestojinak.cz

Slavíme 
10 let!
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Úkolník koordinátora 
Zažít město jinak

Vytištěný úkolník     

Vytištěný manuál
do kapsy každého městského aktivisty

Doklady 
vytištěná veškerá povolení, smlouvy, prohlášení …

Hudba/OSA 
ohlášení veřejné hudební produkce

Záchody
dohodnuto s kavárnami, podniky …

Hygiena
je třeba dodržovat stanovené hygienické předpisy při výdeji potravin  link 
pokud máte živnostenské oprávnění v oblasti pohostinství apod., mějte jej vždy při ruce

Oheň ve veřejném prostoru
ohlásit hasičům
potvrzení (stačí email) od vlastníka komunikace (TSK) či majitele veřejné zeleně (radnice)
dodržujte bezpečnostní předpisy (trvalý dohled, bezpečná vzdálenost od stromů a budov, 
hasící materiál v blízkosti …)  link 

Úklid
zajistit třídění odpadů (koše, pytle …)
zajistit případně svoz odpadu při větším objemu
navrácení prostoru do původního stavu do 22.00 
úklid městského mobiliáře (lavičky, stromy, zábradlí …)
po 22.00 přesunutí zábavy z ulic dovnitř

Městská policie
oznámit konání akce, domluvit se 

Značky
zkontrolovat, že jsou značky osazeny podle plánku

Parkování pro kola
oplocenky, zábradlí …
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Foto: Jiří Pasz, Podolí

 Foto: Jan Hromádko, Dejvice

 Foto: Lucie Fenclová, Nusle
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Iniciativa Auto*Mat vznikla v roce 2003 jako neformální platforma, která se v roce 2007 trans-
formovala do občanského sdružení. Smyslem Auto*Matu je prosazovat lepší prostředí pro 
kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání 
aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic a veře-
jného prostoru. Dohlíží na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Auto*Mat organizuje 
motivační soutěž Do práce na kole, sousedskou slavnost Zažít město jinak, vzdělává děti 
o udržitelné dopravě, pořádá jarní a podzimní cyklojízdy, spravuje Zelenou mapu Prahy, 
dohlíží na politiku magistrátu v rámci tzv. watchdogové skupiny, spravuje weby o městské 
cyklistice, propojuje politiky, architekty a občany a dělá mnoho dalších věcí. Novinky z dílny 
Auto*Matu můžete sledovat na stránce www.auto-mat.cz.

Pokud se Vám naše aktivity líbí, můžete se stát členem nebo členkou Klubu přátel Auto* Matu 
a posílat pravidelný dar či nás obdarovat jednorázově. Podporu veřejnosti Auto*Mat potřebu-
je, aby mohl dál zůstat nezávislý.

www.auto-mat.cz

O INICIATIVĚ AUTO*MAT
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Foto: Anna Strejcová
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www.zazitmestojinak.cz


