Simona (69): Ty děti se maj.
Takový krásný pískoviště pro
ně postavili… A pro nás zase
nic.;(

Pepík (79): Nám už asi zbývá
jen ten domov důchodců…

Helča (71): Nechte už těch závistivých řečí!
Včera zrovna ukazovali krásný hřiště pro nás
dříve narozené… Mrkejte.
Simona (69): Ty jo... Ti se maj v tom Manchestru!
Pepík (79): Tak co kdybychom to dali sem na toho
uličníka, třeba si toho náš starosta všimne… Přeci
jen už taky není nejmladší;)
Helča (71): Problém
Hřiště pro dospělé aneb nejen děti si chtějí hrát.
Starosto, chtěli bychom hřiště, kde bychom mohli relaxovat a trochu protáhnout naše klouby. Máme pocit, že na nás starší zapomínáte, tak se chceme
připomenout. Co vy na to?

Starosta: Nazdar omladino, no tak jo, tak my vám
m
to hřiště postavíme. Ale žádné blbiny!;) Líbilo by
se vám takovéhle?
Starosta: Pojďme se o tom pobavit osobně.
Zvu vás k nám na úřad:
Akce 12. 5. 2012 od 17 hodin na radnici.
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to celé
A jak dne?
dopa te se
Dozví lších
n a d a ch …
straná

Co je ulicnik.cz?

ulicnik.cz je geosociální portál, který umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci mezi lidmi,
kteří sdílejí nějaký společný zájem.

ulicnik.cz je prostorem
› pro ty, kteří si za svůj společný zájem vybrali kvalitní život v místě, kde bydlí, pracují či relaxují;
› pro ty, kteří chtějí vědět, co se kde děje;
› pro ty, kteří nechtějí propásnout zajímavé akce;
› pro ty, co pořádají nejrůznější kulturní události a chtějí na ně pozvat i ostatní;
› i pro ty, co chtějí promlouvat do dění ve svém okolí a diskutovat o tom, jakým směrem by se
měla ta daná ulice (čtvrť, město, osada, …) vyvíjet;
› a také pro ty, kterým vadí, že to či ono místo je v jejich okolí zanedbané, nebezpečné či jinak
nevzhledné a chtějí na to jednoduše upozornit.
Pro všechny takové je tu Uličník, český projekt, který je inspirován úspěšnými příklady ze
zahraničí a který věří, že:

veřejný prostor je místem, ve kterém se děje spousta zajímavých
věcí, zároveň ale místem, o které se dělíme všichni společně
a neseme za něj tedy také určitou odpovědnost.

Co přináší radnici?

DIALOG S OBČANY
Komunikace s občany dnes patří k prioritám každého politika. Ne vždy jsou zvolené
komunikační kanály zároveň těmi nejvhodnějšími. Uličník nemá ambici nahradit ty stávající,
vytváří však komunikační platformu pro ty, kteří se o dění ve svém městě skutečně zajímají
a jejichž nápady a náměty mohou poskytnout impulsy pro jeho další směřování.
Využijte možnost komunikace s lidmi, kteří vás mohou inspirovat!

DOBRÉ JMÉNO OBCE
Každá veřejně činná osoba si dnes láme hlavu, jak výsledky své práce prezentovat občanům
způsobem, který bude srozumitelný a přirozený. ulicnik.cz přináší lokálně zaměřené informace,
které budou snadno dostupné i těm, kteří v dané obci přímo nežijí. Zapojte se do projektu
ulicnik.cz, podělte se i s ostatními o náměty a řešení, se kterými přicházíte, a posilujte tak image
vámi spravovaného úřadu nejen ve vaší obci, ale i mimo ni.

ROZVOJ OBCE
Nikdo nemá lepší přehled o potřebách rozvoje města či obce než jeho občané sami. Ti nejlépe
vědí, jaké služby by ze strany města ocenili a které problémy v jejich okolí je trápí nejvíce.
Naslouchejte jim na ulicnik.cz a získejte cennou a okamžitou zpětnou vazbu.

Co znamená pro občana?

JSEM SOUČASTÍ OBCE
Cítíte spoluodpovědnost za prostředí, ve kterém žijete? Nebo zkrátka máte rádi místo, kde
bydlíte či pracujete? Možná máte spoustu námětů k jeho vylepšení, ale nevíte, na koho se
se svými nápady obrátit? Tím správným místem je ulicnik.cz.

VÍM, CO SE DĚJE
Také se naštvete, když se dozvíte, že se před týdnem ve vedlejší čtvrti konal trh, koncert nebo
jiná zajímavá akce, na kterou jste mohli vyrazit s celou rodinou a vy jste ji propásli? Na ulicnik.cz
si snadno nastavíte oblast – místo svého zájmu a nic z vašeho okolí už vám neunikne.

JSEM SLYŠET
Máte nápady, jak zlepšit obec, ve které žijete, a chtěli byste o nich dát vědět i ostatním? Vadí
vám rozbitý chodník, neudržovaná pěšina nebo chudý kulturní program ve vaší obci? Pořádáte
zajímavou akci, na kterou byste rádi pozvali i ostatní? Nebo o ní jen víte a myslíte si, že by mohla
zajímat i další lidi? ulicnik.cz je tu pro vás!

kontakty

www.ulicnik.cz
info@ulicnik.cz
Alice Rezková
alice@ulicnik.cz
+420 602 662 422
Marek Dvořák
marek@ulicnik.cz
+420 777 566 932
Tomáš Hájek
tomas@ulicnik.cz
+420 606 364 826

Simona (69):
9 Díky!!!
y

Helča (71): Paráda.
Pepík (79): Už jsem tam byl a je to super!
Starosta: Rada tím byla nadšena a jsme
rádi, že jsme tímto mohli přispět k většímu pohodlí v našem městě!
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