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Obsah Deset let Zažít město jinak

Lepší oslavu desátých narozenin si nemohlo Zažít město jinak přát. Jeho obliba mezi 
aktivními lidmi po celé republice roste, popularita se rychle šíří a inspirace proudí k novým 
nadšeným organizátorům. Letošní kulaté narozeniny jsme společně oslavili velkolepě na 59 
místech po celé Praze, od lokalit v centru města až po okrajové části. Zatímco v roce 2014 
si lidé společně užili den na ulicích, náměstích a parcích v Praze, Ostravě, Hradci Králové 
a Jablonci nad Nisou, letos se na venkovním sousedském programu podíleli obyvatelé 11 
měst. V Praze přitom přibylo 31 zcela nových zón.

Zažít město jinak začalo před 10 lety na Smetanově nábřeží jako pokusný happening 
s cílem změnit nábřeží v pěší korzo po zahraničním vzoru. Program byl produkčně 
a dramaturgicky v rukou skupinky lidí, ze které se později vyvinula iniciativa Auto*Mat. 
Po několika letech se slavnost přesunula na Vinohrady, ale program stále vymýšleli lidé 
z Auto*Matu. Zlom nastal v roce 2011, kdy se poprvé otěží chopili lidé z různých městských 
části a začali si náplň vytvářet sami. Od té doby se slavnosti neuvěřitelně rozrostly. 
Přesněji řečeno z jednoho místa v roce 2006 na téměř 60 míst v Praze v roce 2015. To 
považujeme za největší úspěch a za nejkrásnější dárek k 10. narozeninám.

Na čem Zažít město jinak stojí

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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Jaké bylo Zažít město jinak v Praze? 

Padesát devět míst, od Prahy 1 po Prahu 15, se proměnilo k nepoznání. Program letos 
probíhal převážně v sobotu a na některých místech také v neděli. Na ulicích se snídalo, 
obědvalo i večeřelo, zpívalo, hrálo na kytaru, koupalo v bazénku, jezdilo na koních, 
probíhaly bleší trhy, diskuze i tvůrčí dílny. Zábava byla přichystaná pro všechny věkové 
kategorie. 

Organizátoři pojali program a zábavu po svém s ohledem na charakter místa. Osvědčení 
bardi Zažít město jinak jako např. Bio Oko tentokrát zastřešili letošní slavnost tématem 
Mad Max, na Břevnově a na Libeňském mostě zase seznámili obyvatele s problémy, které 
jejich lokalitu pálí a ke kterým by neměli býti lhostejní. Snad každý, kdo navštívil Mařákovu 
ulici v Dejvicích musel odcházet s pocitem, že se mu rodina rozrostla o další stovky členů. 

Pražané si sousedskou slavnost Zažít město jinak oblíbili a stala se z ní natolik atraktivní 
událost, že mnoho čtvrtí letos ožilo úplně poprvé. Poznat místo, ve kterém žijeme 
z jiné perspektivy, otevřít obzory a zkusit ovlivnit život kolem nás, si letos vyzkoušelo 
31 koordinátorů. Mnoho z nich se úkolu zhostilo s velkou lehkostí a hravostí a pojalo 
sousedskou slavnost po svém. „První ročník sousedské slavnosti u nás v ulici se nad 
očekávání povedl. Všichni byli nadšení a nejvíc mě potěšilo, že se k našemu hodovacímu 
stolu postupně přidávali lidé z bytů se svými bábovkami. Populární byl i nafukovací 
bazének, kde se koupaly děti, a písečná pláž, ze které se stane pískoviště v nedaleké 
školce. Hračky přinesené do výměnného bazaru poputují dětem uprchlíků,” svěřila se 
Marie Jansová, organizátorka v Jirečkově ulici, Praha 7.Specifi kem desátého ročníku Zažít 
město jinak, a zároveň za dosti učiněním vytrvalé práce organizátorů Zažít město jinak 
z řad Auto*Matu, byla úzká spolupráce na uspořádání slavnosti s městskými částmi Prahy 
4 a Prahy 7. Ty ocenili a význam akce pro město a lidi a podpořili organizátory xyxyxyxyx.
Naopak tradiční a oblíbené Americká ulice, bez které se minulé ročníky neobešly, dostala 
od radnice Prahy 2 červenou kartu kvůli plánované rekonstrukci Bělehradské ulice. Nebyla 
povolena ani většina plánovaných zón na Praze 1, a to v podstatě bez udání důvodu. 
V květnové výzvě se k pořádání přihlásily nové lokality U Půjčovny, U Obecního dvora, 
Příčná a Míšenská, ale zábor nedostaly.

Jirečkova ulice

Břevnov, foto: Tomáš Hercog

Řezáčovo náměstí, foto: Martin Podhola

Františka Křížka, foto: Kristýna Trpáková

Františka Křížka, foto: Kristýna Trpáková
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Místní koordinátoři v Praze

Praha 1

Opatovická — Jiří Boháč  
Senovážné náměstí — Jiří Kučera  

Praha 2

Oldřichova — Karin Šrubařová
Anglická — Lenka Škeříková
Balbínova — Nina Mainerová
Belgická — Lenka Sehnalová
Vratislavova — David Vazda
Výtoň — Kateřina Szczepaníková
Zderaz — Jarmila Svobodová

Praha 3

Biskupcova — Zuzana Kameníková
Ambrožova
Jeseniova — Tadeáš Polák

Praha 4

Jílovská — Denisa Dašková
Krč
Michle — Jakub Štědroň
Nusle — Jiří Reichl
Nová Cesta — Jan Tilinger
Podolí — Alena Kadlčková
Spořilov — Luboš Fendrych

Praha 5

Barrandov — Dana Tůmová
Hlubočepy — Radka Špičáková
Radlická — Kateřina Šandová
Švédská — Michaela Schrollová
Plaská — Veronika Nováková

Praha 6

Břevnov — Michal Volf
Mařákova — Jindřich Pinc
Ořechovka — Jana Horáková 
Buštěhradská — Irena Vočková
Větrník — Dana Sobotková  

Grafi cké zpracování jednotlivých lokalit

Dvojice grafi ků, Michal Veltruský a Jonatan Novák, vytvořili unikátní grafi ckou podobu 60 lokalit v Praze 
a několika dalších měst. Motivy vždy vycházely z místa nebo objektu typického pro dané místo. Například 
ve Švédské ulici fi gurovala místní kaplička, na Řezáčově náměstí parčík s lavičkami a v Ústí nad Labem 
známý moderní most. Barevné provedení objektů koresponduje s oživování měst během Zažít město jinak.  

Praha 7

Bubenská — Tatiana Brederová
Dukelských hrdinů — Lucie Štůlová Vobořilová
Plynární — Nina Špitálníková
Čechova — Jiří Zujič
Františka Křížka (divadlo) — Barbora Šlapáková
Františka Křížka (kino) — Olga Svitáková
Jirečkova — Marie Jansová
U Akademie — Jiří Knitl
Veverkova — Martina Feitová
Na Ovčinách — Lukáš Fátor
Ortenovo náměstí — Barbora Koláčková
Řezáčovo náměstí — Adam Podhola
Troja — Hana Weiser

Praha 8

Ďáblice — Jitka Boučková
Hybešova — Linda Kriegerbecková
Negrelliho viadukt — Petr Procházka
Kobylisy — Matěj Šach
Ládví — Ondřej Tuček
Libeňský most — Pavlína Kalandrová
Před Libeňským zámkem — Libor Kálman
Staré Ďáblice — Simona Dvořáková

Praha 10

Náměstí Sv. Čecha — Tomáš Vokatý
Strašnice — Kryštof Koláček
Trojmezí — Renata Chmelová
Krymská — Dan Walter
Mexická/Bulharská — Kristina Š. Gotteltová

Praha 11

Háje — Jiří Dohnal
Chodov — Alžběta Tichá

Praha 14

Černý Most — Lucie Voláková
Hloubětín — Barbora Bírová

Praha 15

Horní Měcholupy — Jitka Pencáková, Petra Petrů



8 9

Jaké bylo Zažít město jinak po celé republice?

Sousedské slavnosti zažít město jinak již nejsou jen pražskou událostí. V letošním roce se prvně proměnila 
celá Česká republika od Ústí nad Labem až po Ostravu. Ulice a náměstí ožili v deseti městech: Ústí nad 
Labem, Roudnice nad Labem, Český Krumlov, Hradec Králové, Mnichovo Hradiště, Praha, Krnov, Frýdek- 
Místek, Havířov a Ostrava.

Richard Červený, koordinátor sousedské slavnosti v Roudnici nad Labem:

„Mé dojmy z první sousedské slavnosti Zažít Roudnici jinak v Roudnici nad Labem jsou veskrze pozitivní, díky 
ideálnímu počasí a zajímavě připravenému programu sousedské slavnosti navštívilo během celého dne 1500 - 
2000 obyvatel Roudnice a okolí. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům jak od návštěvníků, tak od lidí, kteří se na 
přípravách podíleli, doufáme, že se nám podobnou akci podaří zopakovat na místě původně plánovaného záboru, 
který město nepovolilo.”

Tereza Strmisková, koordinátorka slavnosti ve Frýdku-Místku:

„Během sobotního odpoledne se staré autobusové nádraží změnilo v místo k sousedskému setkání, jehož 
hlavním tématem byl veřejný prostor v našem městě. K podnícení diskuse sloužily panely s otázkami typu: Co 
byste ve městě postavili či zbořili? Znáte své sousedy? Jaké je vaše oblíbené místo?, na něž návštěvníci ochotně 
a hojně psali své názory. Zvláštností a výjimečností frýdecko-místeckého „města jinak“ byly koncerty hudebních 
kapel a dvojic nejen na starém autobusáku, ale také v linkách městské hromadné dopravy. Milovníci hudby si 
přišli na své také při hře na první veřejný frýdecko-místecký klavír.”

Soňa Frídlová, koordinátorka sousedské slavnosti v Ostravě:

„Třetí sousedská slavnost v Ostravě se opět povedla. Krásné počasí, spousta usměvavých akčních lidí, domácí 
jídlo, skvělé nápady, skvělá atmosféra. Letos jsme rozšířili slavnost již do třetího obvodu a pro příští rok se 
předběžně zajímají další dva. Letos jsme se poprvé snažili po sobě zanechat něco, co by mohlo sloužit lidem po 
celý rok. Vznikly tak lavičky a knihobudky, které skvěle fungují a sousedé je hojně využívají. Slavnost je v Ostravě 
čím dál populárnější a věříme, že se bude dařit ji dále vylepšovat. Už teď chrlíme nové nápady pro další ročník.”

Martina Erbsová, koordinátorka sousedské slavnosti v Hradci Králové:

„Naše sousedské setkání (možná spíše happening) se letos přesunulo do oscilující zóny přímo v centru města, 
kde za normálního provozu postávají taxikáři a lidé spěchají na hlavní uzel MHD. Na polštářích a tzv „špulkách” si 
za celé odpoledne poleželo a povyměňovalo různé koláče a pochutiny více jak 300 kolemjdoucích. Program byl 
pestrý jako nadcházející podzimní dny: od pouliční kadeřnice, palačinek (do kterých občas zaletěl nějaký ten vlas 
a list), skvělého DJ a snad ještě lepší kávy až po vyšívání s Ateliérem ženy, workshop Rekol nebo Recykliteratury. 
I když se mnozí z nás k pozdějším hodinám choulili do šál, do konce tam vydržela (i díky svařáku) spousta 
nadšenců a příznivců, kteří projevili i zájem spolupodílet se na našich dalších aktivitách. Zní to jako sluníčková 
akce? Taky že byla!

Ela Chmiel, koordinátorka slavnosti v Havířově:

„V Havířově se se sousedská slavnost velmi vyvedla, užili jsme si ji nejen my, ale i všichni, kteří zavítali. Pozitivní 
ohlasy máme i z akcí konaných v autobusech, což nás velice těší. Upřímně jsme se toho my i kapely trochu báli.”

Petr Ondruška, koordinátor slavnosti v Krnově, Spolek Flemmichovka:

„Z letošní sousedské slavnosti jsme nadšení! Největší radost a překvapení zároveň bylo zapojení lidí z ulice, 
ve které se slavnost konala. Spontánně se přidali, vytáhli nábytek před dům a vytvořili takovou vlastní malou 
sousedskou slavnost. Krása, kterou nečekáte.”

Milan Macoun, koordinátor slavnosti v Mnichově Hradišti:

„Osobně mi nejvíce působivý připadal moment, kdy se uzavřela Palackého ulice a celý prostor od náměstí 
směrem ke kostelu začal fungovat jinak, než jak běžně funguje - tedy jako koridor pro auta, kde jsou poměrně 
úzké chodníky. Konečně byl mezi těmito dvěma cílovými body dostatek místa i pro korzování pěších. Bylo krásné 
počasí, lidé přišli v hojném počtu a slavnost si užívali. Není větším potěšením než to, že od účastníků akce 
získáváte pozitivní zpětnou vazbu.”

Kateřina Chalašová, koordinátorka slavnosti v Ústí nad Labem

„V Ústí nad Labem se první ZMJ velmi vydařilo. Oživili jsme městskou část Střekov a celé odpoledne se neslo 
v přátelském duchu. Vzhledem k pozitivním ohlasům už se nám nyní v hlavě rodí nápady na další ročník 
a doufáme, že se tak v Ústí vytvoří nová tradice.“

Bára Hudečková, koordinátorka Český Krumlov:

„Hodně lidí s námi vydrželo na ulici po celý den, což mi přijde neuvěřitelné. Měli jsme strach, že se ulice zaplní 
turisty, kterých tu je mnoho, a nebude to celé fungovat tak, jak jsme si představovali, a místní to odradí. 
Nakonec turisti procházeli, na chvilku se zastavili, ale pak zase šli - a místní zůstali. Všichni včetně starosty si 
sousedskou slavnost chválili a ptali se, kdy taková akce bude znova. Zpětná vazba byla hodně pěkná, dostali 
jsme pak i pár děkovných zpráv.“
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Ostrava, foto: Petr Kiška

Ostrava, foto: Petr Kiška

Hradec Králové, foto: Natálie BalcarováRoudnice nad Labem, foto: Martin Řežábek

Roudnice nad Labem, foto: Martin Řežábek

Frýdek-Místek, foto: Tereza Strmísková
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přes 1000
aktivit

Zažít město jinak v číslech

11
měst

10.
ročník akce

71
sousedských zón po celé republice

přes 30 000
návštěvníků

8
členů týmu Zažít město jinak

31
štrůdlů na poradách

259
litrů čaje a kávy

bezpočet
probdělých nocí

6
měsíců intenzivní práce

Dojmy účastníků a koordinátorů

Martina Tajdušová, účastnice Zažít Opatovickou jinak:

„Zažít město jinak? Krásné, krásné bylo! Zažít Opatovickou jinak okořeněnou literární 
procházkou s mistrem Ladislavem Čumbou bylo zkrátka moc fajn. Na této akci nejvíce 
oceňuji sousedskou soudržnost a vystoupení z anonymit bytu. Takže děkuji za příjemný 
den.”

Petr Studený, obyvatel Karlína, návštěvník a IT administrátor:

„Původně jsem uvažoval o tom, že bych se sám připojil k programu v Hybešově ulici a že 
bych zorganizoval cyklobojovku po Karlíně. Z mých plánů ale sešlo a do Hybešovy jsem 
se šel podívat pouze jako místní obyvatel. Ocenil bych, kdyby se tu dal větší prostor 
sousedským aktivitám a kdyby zde bylo víc programu pro dospělé. Mimo mou čtvrť se mi 
moc líbil program v Mexické ulici, který pořádal můj kamarád Petr Filip a kde byla výborná 
atmosféra.”

Michaela Schrollová, místní organizátorka ve Švédské ulici, Praha 5:

„Díky tomu, že jsme měli zábor celé ulice, si děti z vozovky udělali venku obří hřiště. Bylo 
to moc příjemné komorní odpoledne s grilováním, dětskými workshopy a hudbou – den 
završilo vystoupení zpěvačky Alice Bauer, která zde také bydlí.”

Ondřej Tuček, koordinátor Ládví:

„Děkujeme za podporu a všestrannou pomoc! Já jsem si sobotu nesmírně užil a zkusil něco 
opravdu nového. Příštímu ročníku zdar!”

Dana Tůmová, koordinátorka Barrandov:

„Zažít město jinak jsme na Barrandově pořádali poprvé. Místo ulice jsme se rozhodli 
symbolicky oživit nepříliš pěkný betonový plácek, který zbyl po zbourání misijního střediska. 
Na Barrandově se moc akcí neděje, chybí tu přirozený prostor pro setkávání a my jsme 
vlastně vůbec netušili, jestli místní mají chuť se družit. Počet lidí, kteří dorazili, nás až 
zaskočil. Podle odhadu se za odpoledne na plácku vystřídalo 400 - 500 lidí. Překvapilo nás, 
kolik lidí se zapojilo do pečení a jaká panovala celé odpoledne družná a pohodová nálada. 
Díky tomu jsme si slavnost užili i my, organizátoři.”

Denisa Dašková, koordinátorka Jílovská:

„Celý soubor byl naprosto nadšený, byla to pro nás nová a vážně skvělá zkušenost. 
Děkujeme moc, že jste nám jí umožnili zažít a že jste nás provedli vším, co bylo třeba, 
trpělivě a s pochopením. Všichni se těšíme na další ročník.”
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Ve vaší čtvrti se chystá sousedská slavnost Zažít město jinak
Proběhne v sobotu19. září 2015

Můžete také pomoci s organizací jako dobrovolník, fotografka, vylepo-

vač plakátů.

Při akci bude omezen provoz aut v místě konání sousedské slavnosti, 

abychom všichni měli více prostoru. Prosíme vás proto, přeparkujte svá 

auta o ulici dál v dostatečném předstihu a hned se vraťte, ať si může-

me naši sousedskou slavnost vychutnat společně.

od

www.zazitmestojinak.cz

do

Chceme oživit lokalitu

Zapojit se můžete například

a zapojit do příprav co nejvíce lidí, podniků, 

organizací a spolků v okolí. Společně tak můžeme 

vytvořit jedinečnou událost pro naše sousedy.

• přípravou občerstvení (buchty, koláče, káva, limo, čaj, vaše osvědčené recepty)

• vytvořením či půjčením posezení pro sousedy 

(židle, palety, pohovky, stolky)
• programem pro děti (hry, kreslení na ulici, čtení pohádek)

• hudbou nebo divadlem (nezáleží na profesionalitě, důležitý je 

zápal)
• ukázkou toho, co umíte nebo vás zajímá

• sportovní aktivitou• směnným trhem

zmj_2015_leporelo_uzsi.indd   3
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Propagace

Bylo o nás vidu i slechu!

Barevné plochy ikonických míst mnoha pražských ulic a náměstí, taková byla letošní 
grafi cká podoba jubilejního ročníku Zažít město jinak 2015. Na desítky různých motivů 
rozjasnily městské části a upozornily na blížící se oslavu svobodného života ve městě. 
V ulicích bylo k vidění kiosky a mnoho podob letáků a plakátů. Díky spolupráci s DPP byli 
lidé informováni letáky v tramvajích a autobusech a mohli se podívat i na video-spot 
v Metrovision, Senovážné náměstí zase oživil velkoplošný banner. Pro lepší orientaci 
v programu lokalit letos nově vznikl tištěný program. Celkem vydal Auto*Mat na 30 tisíc 
reklamních materiálů na podporu propagace jednotlivých sousedských slavností. V den 
Zažít město jinak usnadnila návštěvníkům výběr programu mobilní aplikace s programem 
a mapou míst vyrobená fi rmou Goodshape.

Novinkou Zažít město jinak 2015 byla spolupráce s Českou televizí, která odvysílala 
v internetovém vysílání ČT video-spot. Ten mohli lidé vidět i před fi lmy v kinech sítě 
Aerofi lms. O Zažít město jinak se diskutovalo i v mnoha rádiích, ve kterých také zazněl 
letošní radiospot.

Jako vzpomínku na desátý ročník Zažít město jinak si mohli návštěvníci zakoupit trička s 
letošní originální grafi kou.

Zažít město jinak, ČT 1, Události, 19. 9. 

V Ústí nad Labem akce začala sousedským sdílením. 
Lidé mohli přinést doma uvařené jídlo anebo také 
knihy, které už nechtějí. V parku před Činoherním 
studiem se našel prostor pro talenty všeho druhu. 
Olomouc zažívala město jinak na bleším trhu, více než 
40 prodejců tady nabízelo třeba oblečení, boty anebo 
třeba knihy.

Do slavností se zapojí šedesátka míst v metropoli, 
Právo, 17. 9.

V Praze i mimo ni zájemců o pořádání sousedských 
slavností přibývá. Loni jich bylo v metropoli 45 
a zapojila se jen čtyři města.

Zažít město jinak, ČT 2, Nedej se, 25. 10.

Každá lokalita má trochu jiný charakter, což je pro 
nás na té akci zajímavé, že to není festival, který by 
někdo organizoval shora pro někoho, ale ta organizace 
vychází od místních lidí, kteří v té lokalitě bydlí, pracují 
nebo tam mají kamarády.

Tisícovka lidí uspořádá akce ve svých čtvrtích, 
Metro, 17. 9.

Přípravami v těchto dnech žije také ulice Opatovická, 
která se oslav účastní letos poprvé. Podle jednoho 
z organizátorů, Jiřího Boháče, byl nejvíce překvapující 
velký zájem místních, kteří nabídli svou účast i pomoc. 
„Byl jsem skoro dojatý, když jsem viděl, s jakým 
zápalem se do akce zapojili sousedé, místní podniky 
i kamarádi,“ vysvětluje Boháč, podle kterého něčím 
přispěl téměř každý.

Krnov: Zažít město jinak, Týdeník Krnovské noviny, 
15. 9.

„Auta používáme rádi a často, usnadňují nám život. Ale 
neměla by nás z města vytlačovat. Kde přibývá asfaltu, 
ubývá lidí a příjemného života v ulicích. Vrátit město 
lidem není jednoduché, ale ne nemožné. Sousedskou 
slavností jsme k tomuto cíli blíž,“ říká Petr Ondruška.

Roudnice nad Labem: Zažít město jinak. Zábavou ožije 
sedm zón, parlamentnilisty.cz, 15. 9.

Přijďte potkat sousedy, vyměnit kytku či knížku 
a ochutnat bábovky našich babiček na místo, kde 
je běžně automobilový frmol. Je čas neztrácet čas 
a konečně zažít Roudnici jinak se sousedy a bez aut.

Zlomili jsme české peciválství, 5plus2, 11. 9. 

Chceme, aby se lidé naučili aktivně využívat veřejný 
prostor i mimo Zažít město jinak a organizovali si 
podobnou aktivitu i kdykoliv jindy během roku. Abychom 
k tomu lidi motivovali, připravujeme web, kde budeme 
shromažďovat všechny podobné úspěšné akce a radit 
lidem, jak na to.

Autobusy MHD se promění v pojízdná pódia, Frýdecko-
místecký deník, 8. 9.
  
Přáli byste si, aby Frýdek -Místek vypadal jinak? Měl víc 
parků,méně aut nebo v něm nestály některé stavby? Rádi 
byste to nahlas a třeba i vtipně vyjádřili? Zúčastněte se 
v sobotu 19. září unikátní veřejné debaty. Diskutovat se 
bude v MHD a přímo za jízdy. 

PŘIJĎTE ZAŽÍT MĚSTO JINAK, Žena a život, 2. 9. 

19. září se na 60 místech v Praze a v dalších 11 městech 
(Český Krumlov, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Havířov, 
Ostrava aj.) budou konat již desáté sousedské slavnosti 
Zažít město jinak. V ten den budete mít jedinečnou 
možnost skutečně poznat své sousedy, vypít s nimi kávu, 
ochutnat domácí buchty nebo shlédnout místní divadlo. 
Zapojte se i vy!

Šedesátka míst zažije město jinak, Pražský deník, 17. 9. 

Podle radní Prahy 4 pro kulturu Adély Gjuričové (SZ) 
chce městská část iniciovat změnu magistrátní vyhlášky 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství tak, 
aby byla k lidem vstřícnější.

KULTURA, ForMen, 1. 9.

Richard Fischer boří Stínadla. Alespoň tak to slibuje 
dvorní ilustrátor ForMena, který na 19. září chystá 
vernisáž v pražském Obecním dvoře na Františku v rámci 
akce Zažít město jinak.

Jak viděla Zažít město jinak média

www.zazitmestojinak.cz

Sousedská slavnost ve vaší čtvrti
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Praha 2,
Americká ulice

Zažít město jinak slaví svůj desátý ročník.

www.zazitmestojinak.cz

Sousedská slavnost ve vaší čtvrti

19. září 2015

Praha 2,
Americká ulice

Zažít městojinak slavísvůj desátýročník.
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hry pro děti
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dílny
sportovní aktivitytrhy

Slavíme 

10 let!
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Sousedská slavnost po celé Praze

Generální partneři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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Záštitu nad akcí převzala primátorka Adriana Krnáčová.

19. září 2015

Praha 7,
Řezáčovo náměstí

Zažít město 
jinak slaví 

svůj desátý 
ročník.

Záštitu nad akcí převzala primátorka Adriana Krnáčová.

19. září 2015

Praha 7,
Řezáčovo náměstí

Zažít město
jinak slaví

svůj desátý
ročník.



16 17

Zažívejme město normálně!

Fenomén Zažít město jinak je čím dál populárnější a lidé chtějí využívat své ulice nejen 
k parkování nebo přesunům, ale také ke společenskému životu. Přesvědčivým důkazem je 
zapojení 10 měst do Zažít město jinak 2015.

Zažít město jinak začalo před 10 lety na Smetanově nábřeží jako takový pokusný happening 
s cílem změnit nábřeží v pěší korzo po zahraničním vzoru. Program byl produkčně 
a dramaturgicky v rukou skupinky lidí, ze které se později vyvinula iniciativa Auto*Mat. 
Po několika letech se slavnost přesunula na Vinohrady, ale program stále vymýšleli lidé 
z Auto*Matu. Zlom nastal v roce 2011, kdy jste se poprvé otěží chopili vy, lidé z různých 
městských části a začali si náplň vytvářet sami. Od té doby se slavnosti neuvěřitelně 
rozrostly. Přesněji řečeno z jednoho místa v roce 2006 na téměř 60 míst v Praze v roce 
2015. A máme radost z toho, že se připojují i další města!

Díky vzrůstajícímu zájmu o aktivity ve veřejném prostoru jsme spustili komunitní web 
s názvem „Zažít město normálně” (proklik na něj je umístěný vpravo nahoře v menu), který 
obsahuje kalendář sousedských akcí po celé republice, příklady úspěšných akcí, rady a tipy 
pro pořadatele a do budoucna také manuál, jak pořádat sousedskou slavnost, který vzniká 
ve spolupráci s MČ Praha 7. Zažívejme město spolu každý den!

60 %
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Zažít město jinak
20 %
Produkční
náklady projekty

15 %
Propagace
Zažít město jinak

5 %
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Děkujeme partnerům!

Realizace Zažít město jinak, propagace a práce realizačního týmu by se nemohla uskutečnit 
bez podpory partnerů. Náklady 10. ročníku Zažít město jinak 2015 činily 1 300 000 Kč.

Rádi bychom poděkovali generálním partnerovi, Nadaci Karla Janečka, která nás podpořila 
částkou 248 832 Kč. Velké díky dále patří hlavním partnerům, kteří podpořili naše aktivity:

Nadace Vodafone 150 000 Kč
Magistrát hlavního město Praha 200 000 Kč
Ministerstvo životního prostředí 198 000 Kč

Nemalé díky náleží i dalším partnerům, kteří fi nančně podpořili největší sousedskou 
slavnost: Nadaci Via (25 000Kč), Úřadu městské části Prahy 1 (10 000 Kč), Úřadu městské 
části Prahy 2 (20 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 3 (25 000Kč), Úřadu městské části 
Prahy 4 (10 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 5 (35 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 
6 (10 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 7 (48 000 Kč), Úřadu městské části Prahy 8 (25 
000 Kč), Úřadu městské části Prahy 10 (11 000 Kč), Dopravnímu podniku hl.města Prahy 
a JCDecaux, kteří poskytli reklamní plochy k propagaci Zažít město jinak.

Zakoupit si tričko a odnést si ho jako památku na jubilejní ročník mohli návštěvníci u fi rmy 
Zoot.cz. 

Celoroční partnerství s carsharingovou fi rmou Autonapůl nám umožnilo rozvést včas 
všechny materiály a podklady pro místní organizátory.

A díky, že jsme byli vidět a slyšet v médiích. Hlavním mediálním partnerem tohoto ročníku 
se stala Česká televize. Za mediální prostor také děkujeme Radiu 1, Radiu Wave, Aerofi lms za 
odvysílání video spotu, časopisu Soff a a Raketa, webu Go Out.

Sousedské slavnosti Zažít město jinak 2015 získaly záštitu primátorky hlavního města 
Prahy Adriany Krnáčové, starosty MČ Prahy 2,  starosty MČ Prahy 3,  starosty MČ Prahy 
4,  starosty MČ Prahy 5,  starosty MČ Prahy 6,  starosty MČ Prahy 7,  starosty MČ Prahy 8, 
spolupořadatelem se stala i MČ Praha 1

Sousedské slavnosti Zažít město jinak 2015 byly jako součást projektu Podpora udržitelného 
rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Kdo za tím vším stojí?

Iniciativa Auto*Mat

Hlavním organizátorem Zažít město jinak je sdružení Auto*Mat. 
O konkrétním programu a podobě jednotlivých slavností rozhodují místní 
obyvatelé, podniky a organizace. Auto*Mat jim k tomu poskytuje podporu 
formou vyjednávání záborů, propagace a konzultací.
 
Auto*Mat se v průběhu celého roku zasazuje o zlepšování životního 
prostředí a veřejného prostoru v Praze. Podporuje veřejnou, pěší 
a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přináší inspiraci 
z evropských metropolí a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic 
a veřejného prostoru. Dohlíží na politiky a efektivní využití veřejných 
peněz, sleduje a reaguje na aktuální témata a kauzy týkající se vztahu 
veřejného prostoru a dopravy v Praze. Kromě sousedské slavnosti 
Zažít město jinak pořádá v květnu celorepublikovou soutěž Do práce 
na kole, dohlíží na politiky prostřednictvím watchdogovému týmu, 
vede vzdělávací projekt na školách, pořádá cyklojízdy, spravuje portál 
Prahounakole.cz, Cyklistesobe.cz, TunelBlanka.cz a Zelenamapa.cz.

V rámci Auto*Matu funguje tým lidí, kteří se starají o projekt Zažít město 
jinak. Kdo se podílel na tom, aby sousedské slavnosti mohly proběhnout?  

Shora vlevo: Martin Šotola (koordinátor Zažít město jinak), Viktor Tuček 
(manažer záborů), Sára Němečková (asistentka produkce), Julie Kárová 
(koordinátorka programu), Jakub Hradilek (produkční), Iva Pohanková 
(grafi cké zpracování a vizuální podoba), Adéla Brabcová (PR a mediální 
partnerství), Anna Strejcová (PR a sociální sítě).  

Generální partneři Hlavní partneři Hlavní mediální partner

Záštitu nad akcí převzala primátorka Adriana Krnáčová.

Mediální partneři Lokální partneři




