Instrukce - Živá kronika
Jeden týden výročního roku, jeden zlínský život. Mezi lednem a prosincem zaznamená
dvaapadesát obyvatel či organizací ze Zlína svůj pohled na město v rámci projektu Živá
kronika. Akce, která má za cíl spojit všechny napříč generacemi, obory i zájmy, je součástí
oslav sedmi set let Zlína. Hotové výstupy budou vycházet každý týden na výročním webu,
na facebooku města Zlín a kulturního a kreativního centra Živý Zlín. Chcete se zapojit?
Ozvěte se nám na email info@kulturazlin.cz a dohodneme se na termínu a detailech vaší
práce.
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Možné formy výstupu: souvislý text (včetně odpovědí na klíčové otázky), stručné
odpovědi na otázky, báseň, deníkový zápis
Dobrovolné přílohy: fotografie, ilustrace, kresby, videa a další
Termín odevzdání: pondělí ihned následující po Vašem týdnu
Email pro odevzdání: gavendova@kulturazlin.cz
Publikace výstupu: Váš výstup zveřejníme na výročním webu www.zlin700.eu v sekci
Živá kronika a dalších online platformách souvisejících s oslavami výročí města. Dále
se může text objevit také v tištěném médiu či tiskových zprávách a podobně.
Konkrétní informace k publikování naleznete v přiloženém Souhlasu s poskytnutím
osobních údajů.
Součásti výstupu: jméno, zájmy a záliby, zaměstnání a Vámi autorizovaná fotografie
(pokud nám nemůžete žádnou poskytnout, Váš portrét může zachytit náš fotograf)

Klíčové otázky, na něž musí odpovědět každý respondent:
Kde jste tento týden byl/a? Co jste navštívil/a?
Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě?
Co Vám udělalo tento týden radost?
Prožil/a jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?
Objevil/a jste tento týden nějaké nové místo (místa) ve Zlíně?
Proč je Zlín skvělé místo?
Doplňte: Město Zlín je…
Kde vidíte město Zlín za 10 let? Jak bude vypadat?
Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě
podpořit?
Co byste rozhodně ukázal/a někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady
nezná?

