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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 Karlíně

300, kteří popsali celkem

44 post-itů, na nichž bylo

95 vzkazů.

Organizoval

 

Podporovali + spolupracovali



A co psali...

zóna 30, MHD

ŽIVOT V KARLÍNĚ

DOPRAVA

DOPRAVA

bourání industriálních staveb, výjimky z územního plánu, úvahy o stavbě AFI POLITIKA A ROZHODOVÁNÍ

DOPRAVA

BORDEL

1/ „MÁME RÁDI“

2/ „VADÍ NÁM“

3/ „MĚLI BYCHOM NÁPAD“

chybějící zázemí pro děti, chybějící veřejná knihovna, místa pro relax, život v ulicích

ŠPINAVÉ ULICE

DOPRAVA

PRO LIDI

atmosféra, karlínská komunita a občanská společnost, místa pro relax, hospůdky a kavárny, trhy, živé ulice

STAVBY

OTRAVNÍ LIDÉ

STAVBY

psí exkrementy, odpadky na ulicích, herny, hluk, málo košů na psí exkrementy

propojení Karlína s Vítkovem, bezbariérovost metra Křižíkova, pěší zóna v Křižíkově ul.
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alice@ulicnik.cz
+420 602 662 422

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