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 Co, proč a jak 

 
Někdy stačí minuta přemýšlení o tom, jak by se dalo vylepšit místo, ve kterém žijeme. Každý dobrý nápad může spustit velké změny. Projekt 
iniciativy ulicnik.cz Minuta pro město umožňuje přemýšlet o změnách nahlas.

Právě tak tomu bylo 22. září 2012 během festivalu Zažít město jinak. Kolemjdoucí mohli na pouliční stojany napsat na barevné post-it papírky, 
co mají rádi na čtvrti, ve které žijí, pracují nebo je zajímá, co jim naopak vadí a jakou změnu by uvítali.

Kdo a kolik 

 
Účastníci festivalu Zažít město jinak, kterých bylo v Libni

500, kteří popsali celkem

105 post-itů, na nichž bylo

264 vzkazů.

Organizoval

 

Podporovali + spolupracovali



A co psali...

ŽIVOT V DEJVICÍCHPARKY A ZELEŇ

DOPRAVA

DOPRAVA

POLITIKA

BORDEL

ZÁDY K LIDEM

1/ „MÁME RÁDI“

2/ „VADÍ NÁM“

3/ „MĚLI BYCHOM NÁPAD“

POLITIKA RADNICE

DOPRAVA

PRO LIDI

atmosféra a lidé na šestce 34 %, kultura 20 %, trhy na Kulaťáku 17 %, hospůdky, kavárny a obchůdky 11 %, dětská hřiště 6 %, péče o veřejné prostory 6 %, ostatní 6 %

KONKRÉTNÍ STAVBY

OTRAVNÍ LIDÉ

kulturní akce 25 %, pokuty nepořádným pískařům 17 %, lavičky a místa pro relax 14 %, kvalitní architektura 14 %, hřiště a zázemí pro děti 11 %, trhy 5 %, vnitrobloky 4 %, ostatní 10 %

ZELEŇ

přechody 30 %, silný provoz 17 %, Blanka 17 %, parkování 13 %, zázemí pro cyklisty 13 %, ostatní 10 %

nevhodná výstavba, neudržovaná zeleň, stavební práce, stav chodníků

neprůhledné uzemní plánování, bytová politika, konkrétní politici

špína, prach a odpadky, psí exkrementy

cyklistika a zázemí pro cyklisty 46 %, utlumení provozu v Dejvické ulici 24 %, stav chodníků 6 %, MHD 6 %, parkování 6 %, přechody a semafory 6 %, ostatní 6 %

stromy na Dejvické a Hradčanské, zpřístupnění parku u Hotelu Praha



nezastavěný 
Kulaťák

máme rádi...

parky a zeleň (Šárka, 
Ladronka, Hvězda, 
Baba, Stromovka)

farmářské 
trhy na 

Kulaťáku

studentský 
klub 

Klubovna

Národní 
technická 
knihovna

hospody 
a obchůdky



nedostatečné 
zázemí pro cyklisty 
a málo cyklostezek

nepořádek na 
dětských hřištích

psí 
exkrementy

plány na 
zastavění 
Kulaťáku

vadí nám...
nesystematické 
stavební práce 

v ulicích

veřejný prostor a 
dopravní situace na 

Hradčanské

park mezi 
Kulaťákem 

a ČVUT



pokuty pro 
nepořádné 
pejskaře

máme nápad...

kulturní akce 
v parcích o 
víkendech

revitalizace 
vnitrobloků

zlepšení 
situace pro 

cyklisty 
(obousměrné 

cyklostezky, asfalt 
místo dlažby, 

stojany na 
kola)

oživení Dejvické 
ulice (stromy, 

pěší zóna)

pořádání 
vánočních trhů 

na Kulaťáku







Alice Rezková
alice@ulicnik.cz
+420 602 662 422

Tomáš Hájek
tomas@ulicnik.cz
+420 606 364 826

Marek Dvořák
marek@ulicnik.cz
+420 777 566 932

www.ulicnik.cz
facebook.com/ulicnik.cz
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