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Tématu pražské magistrály se cceA aktivně 
věnuje od roku 2010. Usilujeme o změnu 
magistrály na prostředí, kde se mísí auta, 
chodci, cyklisti a veřejná doprava, kde jsou 
přes cestu přechody, kde jsou vysazeny stromy, 
instalovány lavičky, parter je zaplněn bary, 
restauracemi, obchody, galeriemi i novými 
městskými stavbami. nejprve jsme otevřeli 
diskuzi o transformaci pražské magistrály na 
poli magistrátu, postupně se jednání přesunula 
na jednotlivé městské části a z těchto jednání 
vzešla v roce 2012 Iniciativa pro humanizaci 
magistrály mezi MČ praha 2, praha 4 
a praha 7. Letos jsme se rozhodli diskutovat 
projekt s veřejností skrze otevřenou scénu na 
nejfrekventovanějším místě severojižní spojky 
I. p. pavlova. Testujeme její novou podobu! 

— zapojte se do programu
— vyjádřete se do knihy velkých změn 
po dobu trvání akce
— zúčastněte se minutového flashmobu 
vždy v 19:00
— po celou dobu akce blogujte:
novamagistrala.wordpress.com
— komentujte a sdílejte:
facebook.com /MagistralaNovaPrazskaTrida
— posílejte zajímavé historické i současné 
fotky prostoru magistrály nebo nám je přineste 
k naskenování 9.8 na otevřenou scénu.

pište na urbanity@ccea.cz

podpořTe zMěnU 
MAGISTRÁLy!

Účastníci

Aerofilms     28.7, 31.7, 4.8, 5.8
www.aerofilms.cz
Aerofilms je českou filmovou distribuční 
společností, která vznikla rozšířením aktivit dvou 
největších pražských artových kin Aero a Světozor. 

Auto*Mat     6.8
www.auto-mat.cz
CUT*MAT 
Auto*Mat Lounge
Auto*Mat podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou 
dopravu i rozumné používání aut. přináší 
inspiraci z evropských metropolí a aktivizuje lidi 
k proměně veřejného prostoru.

Bona     2.8, 3.8
www.bona-ops.cz 
workshop: Technika vitráží
BonA, o.p.s. usiluje o opětovné začlenění lidí 
s duševní poruchou do společnosti při zachování 
důstojných životních podmínek.

Café Prostor     26.7-10.8
www.facebook.com/cafeprostor
café prostor je mladá putovní kavárna. vyhýbá 
se instantním řešením a všední samozřejmosti. 
nabízí kávu, domácí koláče a mnoho dalšího.

Compania Element     1.8
www.studio-element.cz
Flamenco
Taneční vystoupení amatérské flamenkové 
skupiny ze studia element.

DanceLab – Rena Milgrom     8.8
www.dancelab.cz
taneční vystoupení 
danceLab je pohybová laboratoř, místo pro 
tanec, vědomý pohyb, terapii a kreativitu.

DJ ChiccochillInfour     26.7, 2.8
www.myspace.com/deeptuneupproject
NuDisco City Lounge
Slow City Lounge
výrazný dJ pražské scény, jeho hudbu můžete 
slyšet v paláci Akropolis , Buddha Baru a dalších 
klubech. zahraje letní energetický koktejl mixovaný 
z nu disco, jazzu, house, deep house a chill outu.

DJ Lumiere     29.7
www.facebook.com/lumir.kiesewetter
The City of Lights
dJ Lumiere hraje především funky deep house, 
který se díky svým vokálovým a jazzovým prvkům 
zcela odlišuje od běžných českých houseových 
setů. patři k výrazným houseovým dJ nejen 
v České republice. dnes pravidelně působí 
v Buddha Baru v praze.

DJs ABAB     3.8
www.facebook.com/weareABAB
techno/house/minimal
Mladí dJs, kteří společne s TenTen pořádají 
dAdA, na kterou pozvali italské duo Say dubai, 
českého producenta a pořadatele legendárního 
vIBRAToRu Tvykse nebo třeba slovenského 
producenta Bad Mojo. pravidelně hrají 
v pražském klubu chapeau Rouge.

DJ Crazyhelena     9.8
www.facebook.com/crazyhelena
Mix with Deep and Touch
dJ crazyhelena je jako pan Hyde součást 
daniela Alta. dJ rakouského původu se stal 
symbolem českého undergroundu.

DJ Romeo Green     28.7
Chill Out City
původem brněnský dJ během posledního roku 
proniká na pražské scény. v současné době 
od něj uslyšíte hlavně starší soul a funk, naživo 
například do café v Lese.

Dyzajn na Ípáku     3.8
prodejní výstava autorské tvorby 
Umění, šperky, móda, doplňky, cenově dostupný 
design, kultura, hudba, dobré jídlo, pohodová 
atmosféra, přátelské prostředí…

EZMONT     6.8 
www.ezmont.cz 
módní přehlídka 
ezMonT je česká značka kreativního šití, 
návrhářka Monika esopová.

Grzegorz Klatka     30.7
výstava Češi
Fotograf narozený v katovicích. Absolvent 
opavského Institutu tvůrčí fotografie. v letech 
1998-2003 reportér týdeníku „polityka”.

Firefly  Poledance  Studio     28/7
www.firefly-poledance.cz
Pole Dance
pole dance, nebo-li tanec na tyči, obsahuje 
gymnastické prvky spolu s akrobacií, moderní 
a volný tanec. originální sport  pro posílení těla 
i sebevědomí.

Foosball     1/8
www.foosball.cz
turnaj ve stolním fotbale
 Česká foosballová organizace vznikla před 
patnácti lety. první foosballové mistrovství na 
území České republiky se konalo 1999 v praze. 
Je členem  mezinárodní foosballové federace ITSF.

Iglú     5.8
www.igluband.com 
koncert 
IGLÚ je kapela, která hraje a zpívá vlastní tvorbu – 
funk, latinu a ska. v hudbě si potrpí na nečeské prvky 
a texty kombinují češtinu, francouzštinu a angličtinu.

International Young Naturefriends     1.8
www.iynf.org 
workshop Maluj ulici 
Mezinárodní organizace sdružující mladé 
milovníky přírody z celé evropy. S více než 
120 000 mladých členů je to jedna z hlavních 
evropských mládežnických organizací. 

La Piada     26.7 - 10.8
www.facebook.com/lapiada.praha 
sendvičový stánek 
první a jediný výrobce pravé “piadina romagnola” 
v České Republice.

Lamanai     4.8
www.lamanai.cz
koncert 
Lamanai je hudební projekt Ladislava Sedláka. 
Láska k jazykům prorůstá do osobité poetiky 
v angličtině, španělštině a češtině. Šest strun, 
hlas a obnažená duše.

Lukáš Cetera     30.7, 2.8
www.artykel.cz
workshop: Fotit město
výstava fotografií z workshopu
pochází ze Slovenska, vystudoval psychologii na 
prešovské a karlově Univerzitě, poté fotografii 
na Institutu tvůrčí fotografie v opavě. 

Marek Borský     6.8
www.bandzone.cz/marekborsky
koncert 
Mladý hudebník z nové role svými písněmi 
balancuje okrajově někde mezi folkem a blues. 
Typické pro něj jsou syrové texty plné osobitého 
projevu odrážející současný okolní svět a lidi 
v něm.

Marie Vymazalová     5.8, 6.8, 8:8
www.marievymazalova.tumblr.com 
dětské výtvarné workshopy
Marie vymazalová vystudovala pedagogiku 
na Uk. Její tvorba se soustřeďuje na figuru, 
nekonečno, různé obrysy a symboly, sladěný 
pohyb barevných ploch.

MIB Quartet     1.8
www.MIBquartet.cz
koncert 
MIB Quartet je mladé moderní dynamické 
smyčcové kvarteto složené z profesionálních 
hudebníků. veškerý repertoár obsahuje výhradně 
vlastní aranže.

Myslet město     9.8
www.facebook.com/MysletMesto
diskuze 
cílem projektu Myslet město je otevřít 
mezioborovou diskuzi o flexibilním plánování 
měst. Hledáme společná východiska a témata, 
jak chápat současné město, moderuje Lucie 
Stejskalová.

OKOLO     26.7-10.8
www.okolo-bikes.cz 
půjčování kol
půjčovna horských, trekových, městských, 
dětských kol, tandemů a elektrokol.

Ondřej Galuška     30.7 
www.oddgifts.cz 
koncert 
ondřej Galuška je kytaristou, pozounistou, 
zpěvákem a spoluautorem písní skupiny 
eggnoise. poslední album o.G. and the odd 
Gifts má 4 nominace na nezávislých hudebních 
cenách TAIS Awards. 

Patrik Hábl     26.7
www.patrikhabl.com 
Malba I.P. Pavlova 300 m2
Malíř a grafik, laureát Waldesovy ceny a ceny 
europol aktivně vystavuje v čechách i v zahraničí.
Je autorem letošní instalace pro kostel nejsv.
Salvátora v praze a jeho poslední výstava nedávno 
proběhla v centru současného umění doX.

Plzeňská Restaurace U Gráffů     26.7 - 10.8
www.restaurant-graff.cz
Tradiční podnik s výtečným tankovým pivem 
pilsner Urquell a českou kuchyní, nabídne ke 
scéně i letní gril.

Prague Modern     27.7
www.praguemodern.cz
koncert 
prague Modern garantuje nadšení a zároveň 
zkušenost v oblasti interpetace soudobé hudby, 
jaká je na české scéně unikátní. v repertoáru 
prague Modern převažují díla světových autorů, 
ansámbl však zároveň aktivně podporuje vznik 
nových děl českých autorů. 

ProART Company     29.7, 4.8
www.proart-festival.cz 
jóga
tanec SFIDA FURIOSO Who is me?
Těžištěm práce mezinárodního tanečníka 
a choreografa Martina dvořáka a jeho proART 
company je snaha o hledání společných cest 
pro tanec, činohru a zpěv. od roku 2004 vytváří 
současná tanečně-divadelní představení, která 
s úspěchem prezentuje nejen u nás, ale i na 
zahraničních scénách.

René Nekuda     29.7
www.renenekuda.cz 
4 x hodinové kurzy tvůrčího psaní 
René nekuda několik let pracoval jako novinář, 
píše povídky a divadelní hry. od roku 2011 
profesionálně vyučuje tvůrčí psaní.

Super Sekáč     31.7 
www.facebook.com/super0sekac 
originální bleší trh/hudební produkce 
Speciální blešák na Magistrále pro všechny 
milovníky secondhandové módy.

Strašné dítě     30.7
www.strasnedite.cz 
Neviditelné hřiště, aneb Hraju si, ani nevím jak 
Hřiště, zahrady a umělecké prvky založené na 
přesvědčení, že každé místo má specifického 
ducha a potřeby a zaslouží si tak jedinečný přístup.

Šachový svaz ČR     31.7
www.chess.cz
šachy - hra velmistrů
Šachový svaz České republiky o.s. 
je organizátorem a představitelem šachu na 
území České republiky. zastupuje šach vůči všem 
orgánům, svazům organizacím a institucím.

Škola Výmolova pro sluchově     8.8 
postižené & Česká komora 
tlumočníků znakového jazyka
www.vymolova.cz, www.cktzj.com 
miniworkshop & tlumočení písní do českého 
znakového jazyka
Miniworkshop českého znakového jazyka pro 
děti i dospělé vedený neslyšícím lektorem, 
který zodpoví různé otázky týkající se českého 
znakového jazyka a kultury neslyšících.

Tineola Theatre     8.8
www.drawinginmotion.com
Kresba v pohybu, vizuální básně na iPadu
obvykle statická kresba se dává do pohybu v čase 
a rytmu hudby. projekce živé kresby na ipadu, 
která vzniká v přítomném čase přímo na scéně. 
Autoři Michaela Bartoňová a Ralf Lücke.

Tomáš Křikava     4.8
Město textů – Texty měst
Čtení literatury, které inspirovalo město, doprava, 
autobusy a urbanizace. Čtení je volně otevřené. 
přijďte s vlastní knihou či textem a nechte si je 
zarecitovat, zhudebnit nebo prostě jenom přečíst. 

Trey Roque     7.8
www.treyroque.com 
koncert 
Trey Roque nabídne ukázky ze svého nejnovějšího 
alba, kde čerpá inspiraci z tvorby dylana, Tima 
Hardina a – samozřejmě – Bowieho.

Tribo Fuego     26.7
www.tribofuego.org
hra s ohněm 
Seskupení lidí se zálibou v žonglování s ohněm, 
pravidelně se scházejí a pořádají svá vystoupení 
od roku 2003.

Tropical Urban Lounge     26.7 - 10.8
www.lasadelitas.cz
bar Las Adelitas a přátelé
občerstvěte se přímo na nejrušnějším místě 
prahy. osvěžte se čerstvými džusy a koktejly 
a ještě čerstvějšími Urban Latino djs ve stylu 
cumbia, mombaton, merenge.
 
Will Eifell     6.8
www.bandzone.cz/willeifell
koncert 
Mladý písničkář narozený v šedém Ústí nad 
Labem. píše své malé písně o malých věcích 
člověka. Jsou o tom, jak lidé opouštějí své sny 
a jaké je to přežívat v tomto prapodivném století. 

Yaroslava Gerfanova     3.8
www.gerfanova.com 
módní přehlídka 
yaroslava Gerfanova je mladá návrhářka se 
sídlem v praze. původem Ukrajinka, v současné 
době studuje na prague Fashion college.

novAMAGISTRALA.
WoRdpReSS.coM

Sponzoři 

AAA barvy Praha 
www.aaabarvypraha.cz
dodavatel všech druhů barev, 
člen skupiny colorlak.

ALTYsound
www.altysound.cz
komplexní řešení akcí, 
od festivalů po firemní 
školení. Samozřejmostí je 
poskytování dílčích služeb 
ozvučení, osvětlení, pódia.

ALZA.CZ
www.alza.cz
největší internetový prodejce 
IT techniky, tabletů, hraček 
a kosmetiky na českém 
i slovenském trhu. Lidský 
přístup k zákazníkům 
i k životnímu prostředí je 
prioritou celé firmy.

BOOM TISK
www.boomtisk.cz
nejvýznamnější polygrafický 
podnik v ČR, soustředí se 
na dodání komplexního 
řešení v oblasti ofsetového 
a digitálního tisku. 

Copy General
www.copygeneral.cz
Hlavní poskytovatel 
reprografických, tiskových 
a kopírovacích služeb ve 
střední a východní evropě. 

Komwag
www.komwag.cz
od roku 1996 zajišťuje 
komunální služby na území 
hlavního města prahy a jeho 
okolí.

Zahradní architektura Kurz
www.landscaping.cz
kompletní služby v oblasti 
životního prostředí. naše 
zakázky bereme jako umělecké 
dílo, na které poskytujeme 
dlouholeté záruky.

Mediální partneři 

A2
www.advojka.cz
nezávislý kritický 
čtrnáctideník, který reflektuje 
kulturu v co nejširším pojetí, 
tedy včetně společenského 
dění a politiky. vychází každou 
druhou středu a má 32 
stran novinového formátu. 

Archiweb.cz
www.archiweb.cz
Internetový portál do světa 
moderní architektury.

ArtMap
www.artmap.cz
ArtMap je nezávislá 
informační platforma 
zaměřená na současné umění 
s cílem poskytovat kvalitní 
informace a tím dále celkově 
rozvíjet zájem veřejnosti 
o výtvarné umění. 

ERA 21
www.era21.cz
Časopis era 21 se během 
deseti let své existence stal 
nejvýraznějším periodikem 
ve svém oboru, nezávislým 
zdrojem informací pro 
všechny, kteří se zabývají 
architekturou a stavitelstvím. 

Earch.cz
www.earch.cz
earch je nezávislá internetová 
platforma zaměřená na 
architekturu, její součástí je 
i sociální síť pro sdílení projektů 
a názorů Archicakes.cz.

Radio 1
www.radio1.cz
Radio 1 vzniko v roce 1991. 
Během své existence se 
Radio 1 stalo významným 
kulturním fenoménem, zcela 
ojedinělým v evropském 
prostoru.

Rádio Wave
www.rozhlas.cz/radiowave
Rádio Wave je stanicí pro 
mladě smýšlejíci populaci.

zApoJTe Se do pRoMěny
neJRUŠněJŠí pRAžSké
křIžovATky v kULTURní
ScénU!

Organizátor

CCEA MOBA
www.ccea.cz 
www.moba.name 
zaměřujeme se na současné 
město. cceA se podílí na 
definování středoevropské 
kultury. [centre for central 
european Architecture] 
MoBA se věnuje výzkumu, 
architektuře a vizím měst.

Grafický design
The Bestseller creative 
platform

Projekt vzniká za podpory 
hlavního města Prahy 

Nad projektem převzali 
záštitu: 
Rndr. Tomáš Hudeček, ph.d., 
primátor hlavního města prahy
Ing. arch. václav vondrášek, 
místostarosta MČ praha 2

Speciální poděkování 
patří všem účastníkům.
podpořili projekt Magistrála = 
nová pražská třída bez 
nároku na honorář. 

Za podporu děkujeme 
kanceláři veřejného prostoru 
– ÚRM praha, Italskému 
kulturnímu institutu v praze 
a flashmob.cz komunitě.

2013_07_07_MAGISTRALA_programA2.indd   1 7/18/13   12:41 PM



oTevřenÁ ScénA I. p. pAvLovA
pRoSToR pRo SponTÁnní ČInnoSTI  

pÁ 26.7 So 27.7 ne 28.7 po 29.7 ÚT 30.7 ST 31.7 pÁ 2.8 So 3.8 ne 4.8 po 5.8

16:00 – 17:00
Diskuze: Magistrála –
Nová pražská třída –
Věc mediální 
cceA MoBA

17:00 – 19:00
Chill Out City
dJ Romeo Green

19:00
Dýchej zhluboka 
Flash mob 
+
Zahájení
cceA MoBA
+ 
19:30– 22:00
NuDisco City Lounge 
dJ chiccochillinfour 
+ 
Hra s ohněm
Tribo Fuego 

19:00 
Poležení na náměstí
Flash mob
+
19:00 – 22:00
Koncert
prague Modern

+
20:00 – 22:00
Searching for 
Sugar Man
Aerofilms

20:00 – 22:00
Architekt odpadu
Aerofilms

19:00
Obějměte se
Flash mob
+
19:00 – 19:30
Pole Dance
Firefly poledance 
Studio

19:00
Chovej se jako auto
Flash mob

19:00
Přines čerstvý vzduch 
v jakémkoliv balení
Flash mob
+
Zahájení výstavy 
fotografií z workshopu 
Fotit město
+
19:00 – 22:00
Slow City Lounge
dJ chiccochillinfour

18:30 – 19:00
Módní přehlídka 
yaroslava Gerfanova

19:00
Bez bot
Flash mob
+
19:00 – 22:00
techno/house/minimal
 dJs ABAB

19:00
Obějměte se
Flash mob
+ 
Zahájení výstavy Češi
Grzegorz klatka
+
19:30 – 22:00
Koncert
ondřej Galuška

8:00 – 19:00
Malba I. P. Pavlova 
300 m2 
patrik Hábl
+
Instalace 
Otevřené scény 
cceA MoBA 
+
Instalace městské 
zahrady
zahradní Architektura 
kurz

10:00 – 20:00
Sekáč na Magistrále
Super Sekáč

10:00 – 20:00
Paměť Magistrály: 
Sbírka fotografií 
a pamětí
cceA MoBA

10:00 – 22:00
Turnaj 
ve stolním fotbale
Foosball 

17:00 – 19:00
Djs
Sekáč na Magistrále
Super Sekáč

16:00 – 18:00
DJ set Radia Wave

15:00 – 19:00
Šachy
Hra velmistrů

14:00 – 15:00
Kurz kreativního 
psaní
René nekuda

14:00 – 18:00
Neviditelné hřiště, 
aneb Hraju si, 
ani nevím jak
Strašné dítě

16:30 – 18:30
Workshop: 
Fotit město
Lukáš cetera

16:30 – 18:00
Workshop: 
Maluj ulici
International young 
naturefriends 
+
18:00 – 19:00
Diskuze: Magistrála –
Nová pražská třída – 
Věc politická
cceA MoBA

15:00 – 16:00
Kurz kreativního 
psaní
René nekuda

16:00 – 17:00
Kurz kreativního 
psaní
René nekuda
+
16:30 – 18:30
Jóga proArt
+
17:00 – 18:00
Kurz kreativního 
psaní
René nekuda

16:00 – 17:00
Koncert
Lamanai

17:00 – 19:00
Město textů – 
Texty měst 
Tomáš křikava

19:00
Staň se stromem
Flash mob
+ 
19:00 – 22:00 
The City of Lights
dJ Lumiere 

19:00 
Bílá linie
bílých triček
Flash mob
+
19:00 – 20:00
Koncert
MIB Quartet
+
20:00 – 22:00
Tanec Flamenco 
compania element

12:00 – 20:00
Workshop: 
Technika vitráží
Bona 

12:00 – 20:00
Workshop: 
Technika vitráží
Bona 

10:30 –19:30
Trh:
Dyzajn na ípáku

16:30 – 18:00
Děti malujte 
na krabice
Marie vymazalová 

12:30 – 15:00
CUT*MAT
Auto*Mat Lounge
Auto*Mat

12:00 – 15:00
Veřejný piknik 
na závěr
cceA MoBA

16:30 – 18:00
Děti malujte 
na kameny
Marie vymazalová 

16:30 – 18:00
Namaluj si své 
zvířátko
Marie vymazalová 17:00 – 18:30

Diskuze: 
Myslet město 
moderuje 
Lucie Stejskalová

16:30 – 18:00
Dětský workshop: 
Recyklujme 
a tvoříme město
cceA MoBA

18:00 – 19:00
Diskuze: Magistrála –
Nová pražská třída –
Věc veřejná
cceA MoBA

18:00 – 19:00
Diskuze: Magistrála –
Nová pražská třída –
Věc technická
cceA MoBA

19:00
Čti oblíbenou knihu
Flash mob
+
20:00 – 20:30
Tanec Sfida Furioso
proArt

19:00
Zakousni se do ovoce
Flash mob

20:00 – 21:00
Koncert
Iglú

21:00 – 22:00
Life in a Day
Aerofilms

19:00
Dotkni se nebe
Flash mob
+
19:00 – 20:00
Módní přehlídka
ezmont
+
20:00 – 22:00
Koncert
Marek Borský  
& Will eifell

20:00 – 22:00
Koncert
Trey Roque

19:00
Zvední oči 
a dívej se na domy 
Flash mob

19:00
Zavři oči a vyskoč 
Flash mob
+
19:00 – 22:00
Mix with Deep 
and Touch
dJ crazyhelena

19:00
Ukaž směr svého 
bydliště
Flash mob
+
19:00 – 20:00
Miniworkshop 
českého znakového 
jazyka & písně 
v českém znakovém 
jazyce Škola výmo-
lova pro sluchově 
postižené & Česká 
komora tlumočníků 
znakového jazyka
+
20:00 – 21:00
Tanec danceLab
+
21:00 – 22:00
Kresba v pohybu, 
vizuální básně 
na iPadu
Tineola Theatre

21:00 – 22:00
Urbanized
Aerofilms

do programu se můžete zapojit i vy — vystoupením, perfomancí 
či jinou aktivitou a to vždy od 10:00 do 19:00 . pište na urbanity@ccea.cz

organizátor: centre for central european Architecture
změna programu vyhrazena 

26.7—  10.8  
2013

So 10.8pÁ 9.8ÚT 6.8 ST 7.8 ČT 8.8ČT 1.8
10:0010:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:0010:0010:0010:0010:00

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

18:0018:00
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