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.

NAŠE TRASA
Centrum Prahy je prostorem, kde
se
různé
kultury
sdružovaly
odedávna. Výsledkem toho je hustá
síť zajímavých podniků, obchodů,
spolků a kulturních institucí,
které provozují migranti.
Pojďte s námi na procházku po
některých z nich a poznejte
daleké kultury i zkušenosti s
migrací prostřednictvím osobních
příběhů aktivních cizinců, kteří
v Praze našli svůj domov.
Vezměte si mapku do ruky a
vydejte se s námi hledat odpovědi
do ulic Prahy 1!

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.
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PRAŽSKÝ
KULTURNÍ

MIX

EMESSA
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 937/3
Útulný obchůdek s libanonskými a syrskými specialitami. V
nabídce jsou libanonská vína, kávové a čajové sety, arabské
cukroví (baklawa), oříšky, arabská káva, datle, čaje, koření,
aj.
Vše se dováží z Palestiny, Jordánska, Íránu, Spojených
arabských emirátů a Sýrie. Emessy jsou dvě – v prodejně v
ulici Politických vězňů prodává pan Murhaf původem ze syrského
města Homs a v prodejně ve Vodičkově ulici zase můžeme potkat
jeho paní. V rámci příjemného povídání u kávy se můžete
dozvědět třeba i něco o zázračných vlastnostech arabského
koření. Například, že černucha nejenže výborně chutná se
sýrem, ale také zpomaluje některé formy rakoviny.
TONKIN KAFÉ
OPLETALOVA 928/20
Dva kamarádi z dětství, kteří se potkali na campu pro
vietnamské děti, si po jedenácti letech rozhodli, že otevřou
v Praze kavárnu. Důvod byl jednoduchý. „Tak jsme si oblíbili
kávu, že jsme šli do kávy. My se prostě topíme v kávě.“
Kavárna zároveň funguje jako obchod a bistro dohromady. Dají
se zde nakoupit bio potraviny, suroviny na vietnamská jídla,
produkty od místních firem i od farmářů. Podávají zde domácí
zákusky, zákazníci si mohou také zahrát společenské hry.
Jednou za měsíc tu také pořádají akustický open-mic, kde si
může kdokoli zazpívat nebo zahrát na svůj nástroj, který si
přinese.
PELMEŇÁRNA
ŠTĚPÁNSKÁ 538/11
Malé rodinné bistro už druhým rokem nabízí na jedenáct druhů
pelmení a varenyků se zakysanou smetanou a širokým výběrem
omáček. Jednoduchý streetfoodový design si klade za cíl ukázat
na mezinárodní charakter tradičních ruských a ukrajinských
pokrmů. Nejen suroviny, ale i nápoje jsou výhradně z českých
rodinných farem a podniků. No a jak přeskočí člověk od umění
na jídlo, se můžete zeptat majitele Gleba.
LATIN ART GALLERY
JUNGMANNOVA 17/3
Latin
Art
Gallery
založila
česko-venezuelská
umělkyně
Kateřina před více než pěti lety. Hledala místo, kde by mohla
vystavovat umělce z Latinské Ameriky, karibských ostrovů, ale
také české umělce, kteří mají nějaký vztah s hispánskou
kulturou. Latin Art Gallery vystavuje současné umění včetně
obrazů, fotografií, grafiky, soch, instalací a videoartu.
Kromě toho se zde pořádají i další kulturní akce, jako čtení
poezie, koncerty, ochutnávka vín, představení pro děti a
workshopy. Cílem bylo vytvořit jakýsi kulturní dialog:
prostřednictvím
interakce
seznámit
českou
veřejnost
s
latinskoamerickým uměním. Pojďme si nad sklenicí vína
poslechnout, jak takový dialog zní.

