Latinská Amerika je pro mnohé tak trochu
španělská vesnice, zejména v Praze jsou
však Latinoameričani důležitou asi dvoutisícovou komunitou. Nejvíce je v Praze
Brazilců, Mexičanů a Kubánců, otevírají tu
kluby a učí Čechy tancovat salsu nebo
restaurace, kde nabízí autentickou chuť
své země. Někteří zde žijí už dlouhá desetiletí, zejména Kubánci do České republiky
jezdili za minulého režimu pracovat a
někteří z nich tu již zůstali, jiné zase
můžete potkat v Havaně, kde Vás překvapí
svoji i po letech dobrou češtinou. Mezi
další výrazně zastoupené národnosti patří
Kolumbijci,
Argentinci,
Venezuelani,
Chilani či Peruánci. Mezi jednotlivými
národnostmi tu panuje solidarita, mnozí se
dobře znají a nebojí se podat pomocnou ruku
těm, kteří sem nově přicházejí, třeba díky
ročnímu programu working holiday.
Přijďte se seznámit s latinskoamerickou
kulturou, která je všude kolem nás. Víte,
co je to cumbia, arepas nebo jaký je rozdíl
mezi salsou a bachatou? Víte, že můžete
poměrně snadno na rok odjet pracovat do
Chile? A co si o Češích myslí Latinoameričani?
Vezměte si mapku do ruky a vydejte se s
námi hledat odpovědi do pražských ulic!

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.
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.

saladbowlofprague.cz
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SALSA, CULTURA, BURRITOS
V ULICÍCH PRAHY

LATIN ART GALLERY
JUNGMANNOVA 17/3, PRAHA 1

CANTINA
ÚJEZD 38

Mezinárodní galerii s díly latinskoamerických umělců provozuje již
více než pět let česko-venezuelská
umělkyně Kateřina Bohač Linares,
za tu dobu se zde konalo přes 40
výstav a více než 80 kulturních
událostí.

V roce 1997 se na Malé Straně
otevřela
mexická
restaurace,
která v Praze v roce 2002
připravovala pohoštění v rámci
oslav
výročí
nezávislosti
Mexika pro mexickou ambasádu.

LAS ADELITAS
MALÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 1
AMERICKÁ 8, PRAHA 2
LUCEMBURSKÁ 6, PRAHA 3
Mexická restaurace, ve které můžete
ochutnat quesadillas či tacos nebo
zažít vystoupení Mariachi, vznikla
díky původní myšlence šéfkuchaře
Rodrigo, který se svým kamarádem
Patriciem, založili donáškovou
službu mexického jídla, které
Rodrigo vařil u sebe doma a společně
s Patriciem je pak rozváželi metrem
nebo tramvají.
LA CASA BLŮ
KOZÍ 857/15
Unikátní restaurace, kde se u
džbánku sangrie schází nejen
latinskoamerická komunita, byla
založena již v roce 1996 pražským
Chilanem Jorgem Zúńigou a natáčel
se zde film Samotáři.
LA MACUMBA
ŠTEFÁNIKOVA 230/7
Mandy Valdes, jeden z prvních
lektorů salsy u nás, toužil
otevřít si tančírnu, kterou by
pojmenoval
po
nejznámějším
havanském klubu. V La Macumbě si
můžete užít kurzy salsy, bachaty,
merengue a dalších tanců či
volnou večerní zábavu, to vše ve
velmi
příjemném
až
domáckém
prostředí.
GRAN FIERRO
VORŠILSKÁ 138/14
Přijďte
ochutnat
pravý
argentinský steak a jiné typické
latinskoamerické
pokrmy
jako
jsou plněné taštičky tucumanas do
příjemného
prostředí
vhodného
pro oslavu či posezení s přáteli.

EL CENTRO
MALTÉZSKÉ NÁMĚSTÍ 293/9
Na
konci
devadesátých
let
otevřeli Norma Lam Neruda a její
manžel
Radek
Neruda
první
španělskou restauraci v Praze.
Můžete zde ochutnat tradiční
tapas či paellu.
CAFÉ BAR MARACAS
NEKÁZANKA 8
Latinsko-americký
coctail
&
music bar v centru Prahy vlastní
Kubánec Samuel. Můžete si zde
vychutnat pestrou paletu koktejlů, tapas, saláty a další speciality, to vše v rytmech latinsko-americké hudby. Dvakrát do
měsíce v úterý se zde konají
salsa večírky s živou hudbou.
CAFÉ DE HONDURAS
VLKOVA 365/19
Kavárna, bistro a taneční klub v
jednom. Přijďte si od majitele
Gustava dozvědět, jak bankéř
propadl "vášni pro Arabicu" a
zatančit si cumbii.
AREPAS DE LYNA
KORUNNÍ 1173/83
Malé útulné bistro na pražských
Vinohradech otevřela v roce 2016
Venezuelanka Lyna Pepiada. V
domácím
prostředí
se
zde
podávají
hlavně
tradiční
venezuelské placky z kukuřičné
mouky s vynikajícím kuřecím
salátem a zeleninou. Občas zde
hostí
hudebníky
z
Latinské
Ameriky.

