17. září 2016

Milí sousedé,
v sobotu 17. září proběhne v ulicích Prahy jedenáctý ročník pouličních sousedských slavností Zažít
město jinak. Ulice, parky, náměstí či plácky si opět vezmou do parády místní obyvatelé a organizace
a na jeden den jim vdechnou více života, přátelskosti a pohody. A že bude z čeho vybírat - slavnosti
se letos odehrají už na 65 místech v Praze a 23 dalších městech.
Na Zažít město jinak, které jsou otevřené všem generacím, můžete konečně poznat své sousedy, blízké podniky a jejich majitele, vyzkoušet si nové věci nebo se prostě bavit. Tak přijďte také posousedět!

Máte chuť pomoci s přípravami, nebo se jakkoli zapojit? Kontakty na místní organizátory najdete
na druhé straně nebo na webových stránkách www.zazitmestojinak.cz v záložce Zapoj se. Slavnosti
koordinuje iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s dobrovolníky - místními obyvateli, spolky a podniky.
Místa konání slavností budou otevřená pěším a cyklistům, v některých ulicích dojde i ke zklidnění
automobilové dopravy. Prosíme tedy řidiče, aby svá vozidla na tento den přeparkovali jinam a
slavnost objížděli. V ulici se bude pohybovat velké množství lidí včetně nejmenších dětí. Děkujeme
za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.
Pro více informací o programu sledujte web www.zazitmestojinak.cz a Facebook Zažít město jinak.
Program vaší zóny najdete na druhé straně letáku.
Pokud Vám slavnosti Zažít město jinak dávají smysl a dělají radost, můžete je podpořit na:
www.zazitmestojinak.cz/daruj
Srdečně Vás zveme na sousedskou slavnost ve vaší čtvrti!
Auto*Mat a místní organizátoři
Generální partneři

Záštitu nad akcí převzala primátorka
Adriana Krnáčová.
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Lokální partneři

Praha 2,
Zderaz
Zažít Zderaz jinak
V sobotu 17. září od 10 hodin zveme na Zažijte Zderaz jinak: Kostel patří Bohu, ale terasa patří
lidem! A dětem ještě o kousek víc :-)
Již tradičně chystáme hry a hříčky (nově i nějakou tu soutěž), kavárnu Václavku či prohlídku
kostela. Letos poprvé: šperkařská dílna a výměnný sekáček – doneste nudné kalhoty a odneste
si body pro miminko. Máme vyzkoušeno, že některé naše hříčky zaujmou i dvouleté, školáci a
teenageři docení zbytek.
Akce se koná za každého počasí! Pokud bude nevlídno, schováme se s programem do sakristie
a rádi přidáme i hrnek horkého čaje. Máte-li čas a nápad, přidejte se k nám! Terasa je velká :-)

* Mladí ochránci přírody – Ekoporadna
Aktivity o přírodě a v přírodě pro děti i dospělé.
* AZ kvíz
Slavná televizní soutěž tentokrát s Vámi v hlavní roli.
11:30, 15:30
* Soutěže v hodu vlaštovkou do dálky a na cíl
Dvě soutěže, štos papírů a vaše ruce konstruktéra.
11:00 – 16:00
* Šperkařská dílna
Už jste si sami vyrobili naušnice? Přívěsek? Korále? Dnes máte šanci.
Máte roztrhané korále či řetízek nebo dokonce osamělou naušnici – prosím, darujte nám je a my Vás
odměníme novým šperkem.
* Tři hříčky pro malé i velké
Jste všímaví? Lovíte rádi ryby? Skládají slepci puzzle?
* Freeshopový butik Emmanuella aneb výměnný sekáč
Vyměňte staré nudné kalhoty za apartní sáčko. Za organizátory slibujeme i pár kousků pro těhulky a
víc než pár pro miminka.
* Kavárna Václavka
Zelená oáza v srdci velkoměsta nabízí domácí limonády a koláče, ale i deskové hry a hračky pro
nejmenší.
* Výstava Jeroným Pražský
Nudné jméno v čítance? Rebel bez bázně a hany?
* Prohlídka kostela Sv. Václava na Zderaze
Románská zeď, gotické fresky, renesanční okna a barokní střecha – jde to vůbec dohromady?
A samozřejmě jedinečný interiér od Františka Bílka.
Kde nás nejdete: Sv. Václav na Zderaze, Resslova 6, Praha 2

