
Ve dnech 20.–23. 9. 2012 se na Praze 6 koná fes-
tival Živé město – Ožijte se svou čtvrtí, který 
navazuje na úspěšný loňský nultý ročník (27. 9.–4. 
10. 2011). Festival pořádá stejnojmenné občanské 
sdružení složené převážně z nedávných absolventů 
či studentů uměleckých škol. Živé město, o. s. 
se snaží svými aktivitami přispět k oživení kul-
turního dění, veřejného prostoru a soused-
ských vztahů převážně na Praze 6. Kromě festi‑
valu o. s. plánuje uspořádat i několik menších akcí 
v průběhu roku. Festival je určený návštěvníkům 
všech generací a nejen místním rezidentům, ale 
i obyvatelům ostatních pražských čtvrtí. Festival 
je nízkorozpočtový a neziskový, vstup na něj je 
zdarma. 

PROGRAM FESTIVALU
Významnou součást programu, přestože na Praze 6 
není žádné funkční kino (v současnosti probíhá ob‑
nova Kina Ořechovka), tvoří večerní filmové projek‑
ce. V parku poblíž Vítězného nám. proběhne první 
den festivalu venkovní projekce filmu Urbanized. 
Další dny se uskuteční dvě promítání s následnými 
moderovanými diskusemi. Jeden večer patří tématu 
Praha umělecká: Kultura v ulicích, během něhož 
budou promítnuty dva české dokumentární snímky 
Načerno veřejně a Pražské pouliční jaro (aneb 
o buskingu v Praze) v Galerii NTK. Druhý večer má 
téma Praha hravá: Život v ulicích a uskuteční 
se ve výše zmiňovaném Kině Ořechovka na závěr 
festivalu, promítat se bude estonský snímek Nový 
svět.

Všichni, kdo mají zájem lépe poznat Prahu 6, se 
mohou zúčastnit komentované procházky po 
Bubenči a Podbabě s teoretikem architektury 
Richardem Biegelem. Méně obvyklé pohledy na 
okolí poskytne i cyklovyjížďka za architekturou 
či performance v trafostanici RS 4000 (neboli 
Kokpitu) na Klárově. V průběhu festivalu se dále 
uskuteční výstava INDUST´ROLL v prostorách 
nedávno vzniklé bubenečské Kunsthaly-C.

Dále se návštěvníci můžou těšit na řadu soused‑
ských aktivit, např. na bleší trh na zahradě klubu 
Klubovna, ale i na méně obvyklé aktivity jako je 
městská bojovka RAMUSTRACH! z dílny o. s. Ra‑
mus nebo lekce swingu s tančírnou pod širým 
nebem před Národní technickou knihovnou.

SOUSEDSKÁ SLAVNOST ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Součástí festivalu je i sousedská pouliční slavnost 
Zažít město jinak, koordinovaná 22. 9. 2012 po 

celé Praze sdružením Auto*Mat. Místo konání bude 
upřesněno; o záboru plánovaného místa konání na 
rozhraní ulic Mařákovy a Dejvické probíhají jednání 
s úřady.

Během dejvického Zažít město jinak, které Živé 
město, o. s. spolupořádá s kavárnou Vypálené 
koťátko, proběhnou divadelní představení Im‑
proligy, autorská čtení Jáchyma Topola nebo 
Daniely Krolupperové (s workshopem pro děti) 
a o hudební produkci se postarají především míst‑
ní hudebníci – Vladimír Merta, Iamme Candlewick, 
Inženýr Vladimír, Bláhovec/Soukup (slam‑poetry/
kontrabas), Totál Vokál nebo Hm...

Dále pouliční slavnost nabídne řadu výt-
varných workshopů pro děti i pro dospělé 
(mj. samoobslužný ilustrátorský automat Ilustro‑
matic 3AX), svépomocnou cyklodílnu Cyklosféry, 
komentované procházky s Pragulic, pouliční 
kadeřnictví, městskou hru od I Spy, guerilla-
knitting, box, masáže, hry Skandinávského 
domu, sportovní aktivity Sokolu Dejvice a mno‑
ho dalšího.

VÍCE INFORMACÍ
V blízkosti Vítězného nám. bude již od 18. 9. zřízena 
odpočinková zóna, její součástí bude festivalový 
rozcestník vytvořený architekty z ateliéru Collab‑
orative Collective a po několik dnů také  kavárna.
Více informací viz www.zive-mesto.cz a www.
facebook.com/zivemesto. Součástí webu je také 
blog Živého města (www.zive-mesto.cz/blog), 
který přináší mj. rozhovory s osobnostmi Prahy 6 
či články o inspirativních „oživovacích“ městských 
projektech z ČR i ze zahraničí. Podrobnější infor‑
mace k programu viz www.zive-mesto.cz/pro-
gram, příp. informace k loňské akci viz www.
zive-mesto.cz/2011.

Festival finančně podpořila Era (prostřednictvím 
Nadace VIA) a dále Nadace Život umělce. Dalšími 
partnery jsou např. Auto*mat, Collaborative Col‑
lective, FEL ČVUT, I Spy, Kino Ořechovka, Kulturní 
centrum Klubovna, Kruhžítko, o. p. s., Národní tech‑
nická knihovna, Ramus, o. s. aj.

Kontakt: 
Kateřina Švanderlíková
PR: media@zive‑mesto.cz
tel.: +420 739 599 160


