Palmovka
Odpolední piknik spojený s dekorováním stromů v Thomayerových
sadech tzv. guerilla knittingem. Společné pletení svetrů pro několik
stromů v parku. Rychlokurz háčkování a pletení pro začátečníky
zajištěn. Při nepřízni počasí se akce přesune do blízké kavárny.
Kde – Sraz v 17:00 u dětského hřiště v Thomayerových sadech

Letňany
Letňanská část festivalu má mimo jiné za cíl podpořit snahu obyvatel
Letňan, Kbel a Čakovic zachovat místní lesopark v maximální
možné míře a zamezit jeho rozdělení silnicemi. Proto se zde pořádá
program pro děti i dospělé, kteří o problému budou debatovat.
Kde – Lesopark Letňany
Program – 9:00–10:00 Program pro děti – výtvarka v parku, jízda
zručnosti, závody koloběžek, 9:00–10:00 Program pro dospělé –
veřejná diskuze a představení petice, 10:00 Odjezd letňanské
cyklojízdy, která se přidá k Velké podzimní cyklojízdě

Troja
Troja bude patřit sousedskému setkání, hrám a představení elektrosamohybů.
V místech, kudy měla vést silnice do parkovacích domů v ZOO, si děti
i dospělí vyzkouší alternativní prostředky pro individuální pohyb po
městě. Cílem akce je seznámení návštěvníků a obyvatel Troje zábavnou
formou s možnými následníky automobilů v ulicích měst. Pro hry
a sousedské setkání se využije prostor, kde o víkendech parkují automobily
návštěvníků ZOO. Program pořádá Městská část Praha – Troja ve spolupráci
s občanskými sdruženími Ekoport, Sokol Troja a OS Troja Trojou.
Kde – Veřejný prostor u Trojské lávky na náplavce Vltavy
Program – 11:00 Zahájení akce, 14:00 Začátek oficiálního programu,
představení elektrických vozidel (motorky, koloběžky, kola, skútry…),
17:00 Finále dětského závodu na elektromobilech a vyhlášení vítězů

Karlovo náměstí
Program organizuje občanské sdružení Compitum Carolinum, které
vzniklo kvůli zájmu o atmosféru a dění na pražském Karlově náměstí.
Program – 17:00 Hledání rovnováhy – exhibice a miniškola pro
zájemce o slackline, což je novodobá forma provazochodectví,
18:00 Koncert kapely ExTband na střeše Cafebaru O2

U Pinkasů
Birrel U Pinkasů zdarma pro ty, kdo přijedou na kole! V rámci Evropského týdne
mobility od 16. do 24. 9. dostanou všichni zákazníci na bicyklu nealko Birrel
zdarma. Přijeďte do legendární pivnice na Jungmanovo náměstí a osvěžte se.

Hotel Adria
Soutěž o nejoriginálnější způsob cestování na vlastní pohon v rámci
Evropského týdne mobility od 16. do 24. 9. Zdokumentujte, jak cestujete,
a vyhrajte víkendový pobyt pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji
v ekologicky vstřícném Hotelu Adria superior na Václavském náměstí.

Městská knihovna
Knihovna Dejvice (budova Národní technické knihovny),
Technická 6, Praha 6 – 13:00–17:00 Výměna knih pro ženy
a muže. Přineste si přečtené a odneste si ještě nečtené knihy, které
odložil jiný čtenář. Měníme detektivky a romány pro ženy.

Auto*Mat

Festivalové zóny

Auto*Mat je iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Věříme,
že klíčem k lepšímu prostředí města je organizace dopravy. Naším
posláním je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou
dopravu v Praze. Usilujeme také o zodpovědné používání automobilů
ve městech a zklidňování dopravy. Auto*Mat chce proměnit Prahu
uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu.
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Festival Zažít město jinak, kterého se právě účastníte, je jedním
z našich nejstarších projektů. Letošní už 6. ročník je ale nový – poprvé
ho opravdu tvoříme spolu s Vámi a navíc v mnoha pražských čtvrtích.
S programem festivalu jste se možná seznámili na webu zelenamapa.cz.
To je další aktivita sdružení Auto*Mat – v tištěné a internetové Zelené mapě
ukazujeme, kudy se dá po městě dobře a rychle pohybovat pěšky a na
kole, kde nakupovat lokální či bio produkty, kde si dát fairtradovou kávu
nebo si užívat alternativního umění. Své oblíbené místo – park nebo
kavárnu – můžete na web zelenamapa.cz vložit i Vy.

Program festivalu
Zažít město jinak Praha 2011
Zažít město jinak a Velká podzimní cyklojízda
Pouliční festival a sousedská slavnost
ve více než 10 částech Prahy
Hlavní festivalová zóna Vinohrady
Projížď ka na kole centrem města

12

Po pěti úspěšných ročnících festivalu Zažít město jinak v centru Prahy se
letos festival vydává do dalších čtvrtí města, kde se snaží zapojit zejména
místní obyvatele, spolky, kulturní stánky a podnikatele a povzbudit
tak pozitivní sousedské vztahy. Festivalové zóny proto letos vznikají na
několika místech zároveň. Program festivalu si vytvářejí přímo lokální
spolky a skupiny. Auto*Mat jim při tom pomáhá s produkcí a propagací.
Akce se koná pod záštitou radní HMP Aleksandry Udženije.
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Aktuální informace a články na Zelené mapě Prahy www.zelenamapa.cz

S Vámi jsme loni prožili také první ročník kampaně Do práce na kole.
Nestačili jsme se divit, kolik firem a jednotlivců se rozhodlo soutěžit
v každodenním cyklo-dojíždění do kanceláře, a spolu s nimi jsme
si užili slavnostní vyhlášení výsledků a rozdávání cen.
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A kde na to všechno bereme? Dostáváme granty a dotace, sponzorské dary.
Ale bez Vaší pomoci se neobejdeme. Jen přímá finanční podpora našich
příznivců a příznivkyň nám umožní zvýšit naši nezávislost na úřadech a jiných
institucích. Staňte se také členem či členkou Klubu přátel Auto*Matu
a podporujte nás, abychom mohli dále pracovat ve Váš prospěch.
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www.auto-mat.cz/klub
3

Dům čtení, Ruská 192/1455, Praha 10 – 10:00–15:00 První
čtení – Když města nepatří jen autům. Druhé čtení – Chůze
městem v literatuře. Turnaj v petanque v atriu.
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Knihovna Záhřebská, Záhřebská 20/158, Praha 2 – 11:00–18:00 Dnes patří
knihovna (ne)jen dětem. Soutěže a hry nejen pro malé, ale i větší (ne)čtenáře,
výtvarná dílna venku i vevnitř, knihy a hlavně knihovník, který poradí, co číst.
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design blueturtle.cz

Ve vybraných zónách a během cyklojízdy vysílá radio Skutečnost na 107,0 FM

Auto*Mat, Bořivojova 108, 130 00 Praha 3, 212 240 666, www.auto-mat.cz

Rumunská

Latinskoamerická část (od ulice Jana Masaryka k Máchově ulici) –
Mexické speciality, latinskoamerická fiesta s dekoracemi, koncert skupin
CCTV Allstars, Los Chilakillerz, bluesového hráče Martina Chika, harmonikáře
Jana Kodada a dalších, terasa redakce A2 Americká 2 17:00 Pavel
Novotný a Jaromír Typlt interpretují Ursonatu Kurta Schwitterse.

Francouzská
Cyklozóna
Info stánek
Módní zóna
Uruguayská
Středomořská část
Záhřebská

Veletržní
Pod Buďánkou
Buďánka

Alfred ve dvoře

Hlavní podium – 11:00–12:30 dj s-bish (France),
12:30–14:00 Los Chilakillerz (Latin fusion band),
14:00–15:30 CCTV allstars (reggae, rock, ska band), 15:30–17:00 dj Baltazar,
17:00–18:30 dj Patron (salsa session), 18:30–20:00 Rolando (mashup)

Šlikova

Kochanova

Francouzská
U Dvora

U Zámečnice
Plzeňská

Františka Křížka

Kodaňská
Nad Tejnkou

Bio Oko
Tachovské
náměstí

Latinskoamerická část

Vítkovská stezka
Ponec

Americká

Středomořská část (od Uruguayské k Záhřebské ulici) – místní obchody
s produkty z jižní Evropy (Olive point, Tesori d’Italia). Víno, olivy, sýry, balkánský
gril a další speciality. Na náměstí v Záhřebské ulici bude hudební stage Radia 1.
Workshopy, aktivity pro děti, neziskové organizace (od Záhřebské
k ulici Jana Masaryka) – Atelier K1 představí projekt pro děti s názvem
Paptoys, sítotisková dílna, neziskové organizace Greenpeace, sdružení
pro integraci a migraci SIMI, Člověk v tísni, Zelený kruh, Pobočka Městské
knihovny Záhřebská 11:00–18:00 Dnes patří knihovna (ne)jen dětem. >

Musílkova

Kavalírka

Podplukovníka Sochora

Břevnov
Milady Horákové

U vystřelenýho oka
Husitská

Žižkov
Program bude probíhat na Vítkovské stezce a na Tachovském náměstí
a vytváří ho místní podniky (U vystřelenýho oka, U Slovanské lípy,
divadlo Ponec) a neziskové organizace. Proběhnou ukázky městských
veřejných kol Homeport, guerilla gardening, ukázky návrhů architektů
na řešení okolí vítkovské cyklostezky, workshop na využití recyklovaných
materiálů od ReReRe, vaření z místních surovin s LokalBurgerem atd.
Kde – Vítkovská cyklostezka a Tachovské náměstí
Program – 9:00–10:00 Dobrovolnický úklid stezky, 10:30–11:30 Workshop
ReReRe – recyklace cykloduší a barvení látkových tašek, 11:30–12:30 Exkurze
po vítkovské stezce s historickým výkladem, 16:00–17:00 Koncert
v zahradě U vystřelenýho oka, 17:00–17:30 Divadelní performance
divadla Ponec, 11:00–18:00 Škola jízdy na kole pro děti s Amuletem
Celodenní akce a stánky 11:00–19:00 – občerstvení LokalBurger.cz,
hostinec U Slovanské lípy, U vystřelenýho oka, ReReRe – bezplatná burza
oblečení a knížek, cyklodílna – stánek o městské cyklistice Nadace
Partnerství/Greenways, Arnika – výstava Voda v krajině, Prostor 008 –
prezentace projektu zpřístupnění cyklostezky z ulic Jeronýmova
a U Božích bojovníků, Architekti e-chmelar.com – prezentace projektu
výtahu na Vítkov, UrbanGarden.cz – prezentace veřejných zahrad

Letná
Na Letné program vytváří Bio Oko spolu s Divadlem Alfred ve dvoře
a dalšími lokálními partnery. Místem zábavy se stane ulice Františka
Křížka. Od 18:00 se bude v kině Oko promítat strhující dokumentární film
Dva muži z Bogoty o přeměně veřejného prostoru v kolumbijské metropoli
(vstupné dobrovolné). Před kinem Oko bude celé odpoledne bohatý
program, akustická hudba, tanec i DJs. Lahůdkou bude obří pouliční hřiště
na dámu s figurkami v podobě pneumatik v podání architektů H3T.
Kde – V prostoru před kinem Bio Oko
a divadlem Alfred ve dvoře (ulice Františka Křížka)
Bio Oko – 13:00–18:00 Bio Lounge – Oko / Wakata DJs & TJ Ivo (před kinem),
13:00–18:00 Město jinak (workshop pro rodiče s dětmi) (před kinem),
13:00–20:00 Lavička Letná (workshop Letná sobě!), 15:00–16:30 Město
jinak (projekce Královna koloběžka + workshop pro rodiče s dětmi),
16:00–18:00 Náhradní divadlo Studia ALTA (performance před kinem),
16:30–18:00 Letná sobě! (diskuse v kině), 18:00–20:00 Dva muži
v Bogotě + diskuse po filmu (v kině), 20:30–22:50 Strom života projekce
filmu (v kině), 13:00–20:00 Dáma z ulice (H3T), 13:00–20:00 Střelnice
pro děti, 19:30–19:50 S Křížkem po funuse (performance)
Divadlo Alfred ve dvoře – 15:30 Odhalení stojanu, 15:45–16:15 Decalages,
16:45–17:15 Decalages, 13:00–20:00 Výstava Handa Gote

Heroldovy sady

Pod Kavalírkou

U Slovanské lípy

Hudební podium

Módní zóna (od Rumunské ulice k Uruguayské ulici) – stánky mladých
nekonvenčních návrhářů a designových obchodů (Plazmalab, Atom Rat,
Julius Fashion Shop, Sutsu, Punktura, MySqaure, Acid-Designs, Sofistick,
Skunkfunk atd.). V Rumunské ulici najdete prezentaci spřátelených
obchodů a organizací podporujících rozvoj městské cyklistiky v Praze.

Café Sladkovský
Sevastopolská

Jana Masaryka

Kontinuální program 10:00–21:00. Hlavní festivalová zóna
v Americké a Rumunské ulici – 13:00 Sraz k Velké podzimní cyklojízdě,
13:20 Start Velké podzimní cyklojízdy, čelo vyjíždí z Rumunské ulice

Café v lese

Ham Tam

U Kavalírky

Heřmanova

Workshopy, aktivity

Idea pouliční slavnosti se zrodila mezi majiteli a hosty mexické restaurace
Las Adelitas, které fascinovala pestrost a množství podniků v Americké ulici.

Za Strahovem

Krymská

Sraz k cyklojízdě

Vinohrady

Ruská
Tejnka

Košíře
Program pořádá Iniciativa za záchranu Buďánek a Občanské sdružení
za záchranu parku Kavalírka. V parku bude celé odpoledne probíhat
hudební program s občerstvením zakončený cimbálovkou, sousedé
i příznivci si mohou udělat představu o kultivaci zanedbaného parku
Kavalírka, prohlédnout výstavu o historii Košíř, Buďánek i činnosti obou
sdružení. Na Buďánkách se pak k večeru setkají v komornějším duchu
zájemci o historii místa, proběhne prohlídka toho, co zbylo z osady,
a afterparty rozličných pouličních hudebníků z iniciativy Buskerville.
Kde – Park Kavalírka a domkářská osada Buďánka
Program – 15:00 Výstava v šapitó (park Kavalírka) a pražské
latino-blues B. Duel, 18:00 Cimabálová kapela Marka Baloga,
19:30 Prohlídka Buďánek a povídání o historii, 20:00 Oheň,
afterparty hudebníků, překvapení sochařky Lenky Hubené

Národní technické muzeum
Kolo – dílna pro děti i dospělé. Historie jízdního kola a jeho význam.
Návštěvníci si prohlédnou a vyzkouší jízdu na replice historického vysokého
kola. Projedou se též na moderním lehokole, přitom si mohou měřit tep
a spotřebovanou energii. Seznámí se s funkcí jednotlivých částí kola,
zalepí poškozenou duši, naučí se čistit řetěz. Nejmenší děti si mohou
vyrobit kolečko z kartonu. Dílny se budou zčásti konat před muzeem, kde
bude k vidění ukázka jízdy na dobových velocipedech (ulice Kostelní).

Černomořská
Moskevská

Program pořádá Sdružení Tejnka. Osada Tejnka leží na poutní cestě
z Lorety do Hájku. V roce 1989 zázrakem unikla asanaci. Komunita
je aktivní během celého roku a již delší dobu pořádá sousedské
slavnosti, které během festivalu představí Pražanům.
Kde – Osada Tejnka, ulice Za Strahovem
Program – 16:00 Divadlo pro děti – Tonda Novotný, 16:45 Taneční
vystoupení žen z Dobříše, 17:30 Sólo pro akordeon – šanson – Prokop
Závada, 18:15 Anna Polívková a Iby, 19:15 Vulture, 20:15 Sketa Fotr
Dále vystoupí Kayoko Fukuda Zemanová na piano, Jakub Zeman – bojová
umění, proběhne výstava fotografií Nicka Millera. Stánky s předměty vlastní
výroby, výměnný bizar bazaar, prezentace Sdružení Tejnka. Oheň až do noci.

Smíchov
Pouliční happening proběhne pod taktovkou Kavárny Jarda Mayer ve
Staropramenné ulici na Smíchově. Cílem akce je využít celou plochu
vyklizené ulice jako obrovské plátno a pomocí bílé křídy společně
vytvořit obraz. Během dne budou k dispozici zdarma křídy a každý
návštěvník bude moci přiložit ruku k dílu, přizvána je i řada výtvarníků.
Jedinou podmínkou je dodržovat čistě obrazové vyjádření, tzn. beze
slov. Celá ulice se zároveň pomocí časosběrné kamery bude ze střechy
natáčet a z celé akce nakonec vznikne dokumentující snímek.
Kde – Náměstí 14. října, Staropramenná ulice
Celodenní program – 10:00–20:00 Stánky s oblečením, footbag a bmx
free style exhibice, grilování, hudební program a mnoho dalšího

Vršovice
Sdružení Start Vršovice a podniky Café Sladkovský, Ham Tam a Café
v lese vytvoří festivalové zázemí ve Vršovicích. Členové sdružení
usilují o zlepšení prostředí staré části Vršovic, kde jeho zakládající
členové dlouhá léta bydlí, pracují a mají své podniky. Sdružení Start
Vršovice usiluje o obnovení zmizelého Vršovického tržíčku.
Kde – Krymská ulice a její okolí
Program – 11:30 sprint na jakémkoliv kole do vrchu o hodnotné cyklo ceny
Celodenní akce – představení projektu první Open air skulpturální
galerie nad Vršovickým tržíčkem (uvede Krištof Kintera), Paella z obří
pánve připravovaná na ulici, program pro děti, fotbálek, design
market, hudba, Slam poetry (Spirit Child – New York) atd.

Strašnice
Občanské sdružení Útulné Strašnice se ve spolupráci s MČ Praha 10
chystá na vyčištění a nátěr zaneřáděné tramvajové zastávky Průběžná.
Svojí činností chtějí upozornit na téma nízkoprahové kultivace veřejných
prostranství. Zkrášlování zastávky začne v deset hodin dopoledne.
Kde – Zastávka Průběžná, Strašnice

