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V Praze 7. září 2017

Zažijte své město jinak
Sousedské slavnosti letos oživí jedenáct míst v Praze 4, a to jak v tradičních městských lokalitách,
tak ve vilové zástavbě i mezi paneláky. Je to o tři lokality víc než v loňském roce a o čtyři víc než
v roce 2015. V místech, kudy lidé obvykle jen spěchají do práce, do školy nebo domů, vzniknou
improvizované koncertní a divadelní scény, kavárny nebo herní zóny pro děti. Prvním takovým
místem bude v letošním roce Bezová ulice v Praze 4 – Braníku, kde sousedské slavnosti připadnou
na sobotu 9. září.
„Rostoucí zájem našich obyvatel o akce, které si s podporou městské části vymyslí a pro sebe a své
sousedy zorganizují sami naši obyvatelé, mne opravdu nesmírně těší,“ uvedla radní pro kulturu a
volný čas Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Potvrzují to, že naši sousedé a vlastně my všichni
dokážeme být nejen konzumenty kulturních a zábavy, ale i jejími velmi dobrými organizátory.“
Letošní novinkou akce Zažít město jinak je centrální téma „Příběhy naší čtvrti“. Organizátoři
sousedských slavností na sídlištích se chtějí a budou věnovat především historii své lokality, například
skoro padesátiletému výročí Novodvorské. Auto*mat, který pouliční slavnosti po celé Praze pořádá,
navíc letos připravil ještě projekt Městomil, jehož cílem je zapojení veřejnosti do proměny veřejného
prostoru v hlavním městě a proměna zanedbaných nebo jen nevyužívaných míst. Jednou z lokalit
vybraných k realizaci je Jílovská ulice v Praze 4, konkrétně prostor před Kulturním centrem
Novodvorská.
Akce Zažít město jinak se v Praze 4 konají za podpory městské části. Hlavní slovo v nich ale mají
místní obyvatelé a jejich spolky. Napříč Prahou 4 bude v ulicích opět znít živá hudba a neformální
hovory sousedů, vonět vlastnoručně připravené pokrmy, někde i cizokrajné. Návštěvníci sousedských
slavností zjistí, co všechno obyvatelé jejich čtvrti umějí, a budou si moci vyzkoušet řadu neobvyklých
aktivit – od výroby mozzarelly až třeba po hru pétanque.
„Městská část organizátorům nabízí pomocnou ruku,“ uvedla dále Adéla Gjuričová. „Můžeme pomoci
se záborem veřejného prostranství, s tiskem a roznosem letáčků, s asistencí městské policie a také
s úklidem po akci.“
Akce Zažít město jinak se v Praze 4 koná pod záštitou starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení).
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