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Akce „Zažít město jinak“ měla 10. výročí
Velký nárůst zájmu zaznamenává každým rokem sousedská slavnost Zažít město jinak. 
Letošní kulaté narozeniny byly velkolepě oslaveny ve více než 60 lokalitách po celé Pra-
ze, od lokalit v centru města, až po okrajové části. Vzrostl počet zapojených měst na Mo-
ravě: ostravské slavnosti se konaly už ve třech lokacích, přidal se také Krnov, Havířov, 
Frýdek-Místek a Olomouc. Většina slavností se uskutečnila v sobotu 19. září.

Lepší oslavu desátých naro-
zenin si festival Zažít město 
jinak nemohl přát – v Praze 
přibylo 32 zcela nových zón.

Třeba v Michly se sou-
sedská slavnost uskutečnila úplně popr-
vé a jejím spoluorganizátorem, společně 
s MČ Praha 4, byl i Dům národnostních 
menšin v Praze pod vedením pana ředi-
tele Jakuba Štědroně. Zúčastnili se také 
Mateřská škola a Základní škola Men-
díků, Sokol Michle či Škola mezinárod-

Чешкото 
национално радио 
подготвя 
ново предаване 
за малцинствата

През август т.г. чешкото правителство одобри старта 
на ново радиопредаване – негови автори ще бъдат пред-
ставители на десетте национални малцинства на терито-
рията на Чешката република, които до момента нямаха 
ефирен простор за изява. Предаването се нарича „Между 
нас“ (Mezi námi) и, по последна информация, излъчване-
то му трябва да започне на 7 ноември по ČRo Plus. Вре-
метраенето му ще бъде 20 минути, всяка събота от 16:10 
до 16:30. Във всяко предаване, със свои репортажи и ин-
тервюта, ще участват максимално четири малцинства, а 
тематиката ще е изключително разнообразна: култура, 
политика, икономика, социални проблеми и т.н.  ◆

ních a veřejných vztahů Praha, celá řada 
organizací a jednotlivců, kteří proměnili 
ulici k nepoznání. 

Pro sousedy a návštěvníky byl připra-
vený rozmanitý program – živý folklór a 
hudba národnostních menšin, meziná-
rodní knižní jarmark (knihy zdarma v re-
gálech a knihy k zakoupení), dobré jídlo, 
malování na ulici, soutěže a workshopy 
pro děti a samozřejmě přátelská víkendo-
vá atmosféra. Bulharský kulturně osvětový 
klub v Praze se spolupodílel na kulturním 

programu a dodal do knižního jarmarku 
především knížky pr nejmenší čtenáře.

„Město tvoříme my lidé, a když se k 
sobě naučíme chovat slušně jako soused 
k sousedovi, stane se i celá milionová 
metropole vlastně jen příjemným sou-
sedským místem setkávání a nenucené-
ho klábosení“, říká ředitel Domu národ-
nostních menšin pan Jakub Štědroň. 

Všichni, jenž si užili tento sluneč-
ný zářiový den, zajisté budou s jeho 
slovy souhlasit.  ◆
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