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KOHO VOLÁ MĚSTO?

Město se stává domovem pro stále více lidí. Někdy si ho představujeme jako křehký a složitý organismus, kde 
je vše provázané. Má spoustu funkcí, nejenže v něm bydlíme, ale můžeme si v něm například hrát, sportovat, 
nakupovat, odpočívat, pracovat nebo se přepravovat z místa na místo. Pozornost a péče, kterou městu věnujeme, 
se nám vrátí v lepší kvalitě života.

A rozvoj města je dlouhodobý proces, který nikdy nekončí. Jak bude město vypadat v budoucnosti, kdy v něm 
budeš žít ty a tvoje děti, se plánuje už dnes. Právě proto jsme vytvořili tento zápisník. Díky němu si zkusíš město 
zmapovat a podívat se na něj jinýma očima. Zjistíš, kdo se o něj stará a jak se vyvíjí v čase. A hlavně věříme, že tě 
může dovést k přemýšlení o tom, jak můžeš město sama či sám ovlivnit. Každý z nás totiž může alespoň malou 
změnou pomoci místu, na které dosáhne a ke kterému má vztah. Stačí mít otevřené oči.

Věříme, že se tato knížka stane tvou inspirací pro plno malých i velkých nápadů. A ty přijmeš výzvy a dobrodružství, 
která na tebe při objevování města čekají. V ruce máš živý a kreativní deník, který podporuje přemýšlení, diskusi 
a spolupráci – doma, ve škole, mezi kamarády nebo třeba v oddíle. Město tě volá, vítá a potřebuje.

Jak by vypadalo 
tvé město snů?

Kde je ti ve 

městě dobře?

V jakém městě budeš chtít žít?



8

Ahoj, já jsem Bětka. 
Vyrostla jsem ve městě 

a mám ho hrozně ráda. Lidi, ruch, 
obchody, kulturu… Ve městě 

jsem zkrátka jako ryba ve vodě.

Hrozně mě baví vymýšlet 
a organizovat různá setkání. 

Ve škole mám s kamarádkami na 
starosti třeba Zahradní slavnost 

a chceme se pustit do Dne 
Země pro malé děti.

Já jsem urbanistka Bára. 
Moje práce je přemýšlet nad celým 
městem a lidmi v něm. V hlavě mám 

plány, jak lidská sídla měnit tak, aby 
vyhovovala všem svým obyvatelům. A taky 

světu, který se hrozně rychle mění.

Snažím se, aby se nám ve městech společně 
dobře žilo. Měla by to být zdravá, 

spravedlivá a bezpečná místa pro život. 
A proto hledám spolu s kolegy cesty, 

jak toho dosáhnout. 
Teď zrovna plánujeme proměny 

náměstí nebo vznik nové 
udržitelné čtvrti.

Čau, jmenuji se Ben. 
Na městě mám rád hlavně parky 

a zeleň vůbec. A taky různá stará 
opuštěná místa. A ta, kde se dá 

jezdit na skejtu.

 Z města často utíkám do přírody, 
ale rád se zase vracím. Baví mě 

něco kutit, a tak přemýšlím, jestli 
nevylepšit třeba naši školní 

zahradu…




