NAŠE TRASA

SALAD BOWL of PRAGUE
je
průvodcem
po
zajímavých místech, která úzce souvisejí s
historií a současností migrace v Praze. Na každé
procházce se budete moci osobně setkat s
aktivními cizinci, spolu s nimi zažít jejich
kulturu a zkušenosti s migrací, a tak se
vzájemně inspirovat.

Jihozápadní město, aneb sídliště
Nové Butovice, Hůrka a Lužiny,
která během procházky projdeme,
se během posledních let proměnila
v místa, jež se stala domovem
mnoha obyvatel přicházejících ze
zahraničí, především z post-socialistických a post-sovětských
republik. Procentuální poměr obyvatel bez českého občanství se
zde v současnosti pohybuje mezi
20 - 30%. Komentovaná procházka
po těchto lokalitách se pokusí
nastínit, jak současná migrace
proměňuje veřejný prostor ale i
komunitní život v lokalitě. Na
příkladech volnočasových aktivit, důležitých míst i drobného
podnikání budou ve spolupráci s
místními obyvateli (s migrační
minulostí) osvětlena rozmanitá
každodennost tohoto post-socialistického panelového sídliště.

Proč Salad Bowl? - "Salad Bowl" neboli "salátová
mísa" je kulturní model popisující společnost,
ve které vedle sebe bezkonﬂiktně žijí lidé
pocházející z různých kultur, a přitom si
zachovávají své tradice a zvyky. Stejně jako
ingredience v salátu nejsou rozmělněny, není
ani společnost homogenní hmotou, ale spojením
mnoha jedinečných prvků, jednotlivců a kultur.
Pro lepší orientaci v pražských „kulturních
ingrediencích“ jsme vytvořili limitovanou edici
„mapek“ migrantských míst, které od nás
dostanete na každé procházce.
Vezměte si mapku do ruky a pojďte se s námi
dozvědět
více
o
ingrediencích
nepochybně
pestrého pražského salátu.

Komentovaná procházka je výsledkem spolupráce s Anthropictures a
je součástí výstavy Arrival City:
Jihozápadní město, která je k
vidění
v
prostorech
Kasáren
Karlín od 15. 9. do 13. 10. 2018.

saladbowlofprague.cz

Vezměte si mapku do ruky a vydejte se s námi hledat odpovědi do
pražských ulic!

@icpraha
Centrální park Prahy 13
Vinárna André
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Obchod Kalinka

Pražské Brighton Beach
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Dětské hřiště východně od Gymnázia Mezi Školami

PRAHA 13

JIHOZÁPADNÍ MĚSTO TROCHU JINAK

POTRAVINY VLAŠTOVKA
Petržílkova 21 | E5
A

Obchod blízko Slunečního náměstí, kde lze
nakoupit širokou plejádu především ruských
potravin: například cukrovinky, nakládané
pochutiny, čerstvé pelmeně atd.
VINÁRNA ANDRÉ
Petržílkova 19 | D6

B

Na Slunečním náměstí se nachází Vinárna, kde
si můžete o vinařských zálibách a trendech
popovídat s jejich majitelem, jenž je původem
z Ruska.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VÝCHODNĚ OD GYMNÁZIA MEZI
ŠKOLAMI

C

JIHOZÁPADNÍ MĚSTO TROCHU JINAK

Mezi Školami 27 | C5
Malé ale poměrně kvalitně vybavené hřiště
zejména v odpoledních hodinách slunečních dnů
přitahuje kulturně rozmanité spektrum rodičů
s dětmi.
OBCHOD KALINKA

D

Volutová 12 | E3
Slovy paní prodavačky nejstarší obchod s
ruskými potravinami v Praze s podobným
sortimentem jako Vlaštovka. Součástí obchodu
je i sekce zaměřená na prodej ruskojazyčných
knih.

E

OBYTNÉ DOMY VE VOLUTOVÉ ULICI – ALIAS PRAŽSKÉ
BRIGHTON BEACH
Volutová 10 -18 | D2
Věžové bytové domy z konce 90. let jsou místem,
kde bydlí vysoký počet imigrantů. Někteří
místní tvrdí, že se místu přezdívá Pražské
Brighton Beach podle tradiční „ruské“ čtvrti
v New Yorku.

G

HŘIŠTĚ U JEZERA V CENTRÁLNÍM PARKU
Centrální park Prahy 13 | G1
Skutečné přírodní i volnočasové centrum
Jihozápadního města. Pod mostem linky metra B,
který překlenuje údolí s jezerem, se denně
rekreuje velké množství místních obyvatel.
Můžete
zde
potkat
ruské,
běloruské,
vietnamské nebo i indické rodiny, nebo
například rybářské nadšence původem z různých
koutů světa.
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