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1 Dostali jsme kulturu na 
čerstvý vzduch

Když jsem 10. února 2020 

nastupovala na pozici ředitelky 

příspěvkové organizace, netušila jsem, 

že jen o měsíc později budeme v Atriu na 

Žižkově pořádat poslední koncert před 

lockdownem. Rok 2020 byl pro všechny 

z nás mimořádný, náročný a plný výzev. 

KC Vozovna a Atrium na Žižkově přesto 

dokázaly kličkovat mezi uzavíráním 

a rozvolňováním a nabídly množství 

originálních akcí. 

Díky tomu, že jste nás na jaře 

podpořili zakoupením vstupenek na 

NIC 2020, jsme mohli pomoci vybraným 

hudebníkům a uspořádat sérii sedmi 

+56%
56 % nárůst fanoušků na Facebooku



Dostali jsme kulturu na čerstvý vzduch

koncertů  v karanténě. Umělci tehdy 

hráli ze zahrady Atria na Žižkově pro 

obyvatele okolních domů. Koncerty jsme 

také streamovali na facebookové stránce 

a snažili jsme se vám tak zpříjemnit 

těžké chvíle. Na bráně Atria vyrostl 

i rouškovník, který se až do konce května 

každý týden obsypával rouškami od 

dobrovolníků z Prahy 3.

Když v létě epidemie ustoupila 

a opatření se rozvolnila, vyšli jsme za 

vámi ven a uspořádali jsme několik 

zajímavých akcí – například červnové 

Kytkobraní nebo zářijové sousedské 

setkání Zažít město jinak. Během 

lockdownu na konci roku jsme zase 

připravili bezkontaktní Mikulášomat, 

který rozzářil stovky dětských očí, a to 

nám udělalo největší radost. 

Navázali jsme spolupráci 

s pobočkou Městské knihovny, která sídlí 

nad kulturním centrem Vozovna. Její 

zaměstnankyně se podílely na našich 



Dostali jsme kulturu na čerstvý vzduch

akcích a v prostorách pobočky proběhla 

i část festivalu Žižkovská loutka.

Máme radost, že jsme 

i přes náročnou situaci neztratili 

kontakt s veřejností, s našimi diváky 

a návštěvníky. Doufáme, že nám rok 2021 

umožní vrátit se k normálnímu životu 

a že se budeme moct potkávat jako dřív. 

Těším se na setkání.

Marie Kašparová,

ředitelka příspěvkové organizace Za Trojku



2 Prostory

Příspěvková organizace městské 

části Praha 3 Za Trojku provozuje dvě 

kulturní centra. Každé je jiné, ale spojuje 

je snaha, aby se na Trojce dobře žilo a bylo 

tu vždy co dělat.

+56%
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Prostory

Kultura i komunitní 
život v Atriu na Žižkově

Atrium je jedinečné kulturní 

centrum na pražském Žižkově, které 

se skrývá mezi bytovými domy jen 

kousek od Žižkovské věže a Olšanského 

náměstí. Návštěvníky překvapí netradiční 

kombinací historického kostela s živým 

kulturním děním. Ve zrekonstruovaném 

barokním kostele, který již neslouží svému 

původnímu účelu, se pořádají koncerty 

vážné hudby i jazzu, v galerii vystavují 

významní současní umělci, na zahradě se 

odehrává čilý komunitní život a v kavárně 

s terasou se vaří výborná káva a pečou 

neodolatelné zákusky.



Prostory

Akce pro všechny 
ve  Vozovně

KC Vozovna je mezigenerační 

centrum a vaše příští kulturní zastávka. 

Pořádají se zde společenské, kulturní 

i vzdělávací akce pro široké publikum od 

dětí po seniory. KC Vozovna sídlí v nově 

zrekonstruovaných bezbariérových 

prostorech kousek od tramvajové zastávky 

Vozovna Žižkov. Návštěvníci zde najdou 

kavárnu, dva sály a foyer vhodné pro 

pořádání nejrůznějších akcí. Pobočku tu 

otevřela i Městská knihovna v Praze, která 

se podílí na přípravě programu.



3 Nové akce v  roce 
2020

Jak jsme koncertovali 
během lockdownu

Netradiční festival Čtvrtky 

v karanténě vznikl díky podpoře 

návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenky 

na NIC 2020. Akce umožnila umělcům 

vystupovat i v nelehké době a alespoň na 



Nové akce v  roce 2020

chvilku rozveselila sousedy z vnitrobloku 

obklopujícího Atrium i fanoušky na 

sociálních sítích. 

10 000
300

10 000 zhlédnutí na Facebooku, 
více než 300 oken ve vnitrobloku



Nové akce v  roce 2020

Zasadili jsme rouškovník

Také v Atriu na Žižkově se 

dařilo této netradiční rostlině. Od 

poloviny března až do konce května se 

plot Atria obsypával rouškami, které 

v jarní karanténě šili obyvatelé Prahy 3 

a pomáhali tak svým sousedům. 

120 l
Rozdali jsme 120 litrů roušek



Nové akce v roce 2020



Nové akce v  roce 2020

Co všechno jsme sklidili 
na  Kytkobraní

Na zahradě Atria na Žižkově se 

21. června rozvoněly květiny, pokojovky 

ukázaly své pestré listy a začervenala 

se tu rajčata. Sousedská slavnost 

přivábila amatérské pěstitele, kteří si 



Nové akce v  roce 2020

zde v rámci swapu vyměňovali rostliny. 

Součástí programu byly i workshopy 

o zahradničení ve městě, kompostování 

či pěstování exotických pokojovek. 

Ochutnávaly se tu sirupy, vyráběla mýdla 

a hrálo divadlo pro děti. 

50m
10Kg410

50 metrů rostlin našlo nový domov, 
přišlo více než 410 nadšených pěstitelů, 
rozdali jsme 10 kilo koňského hnoje



Nové akce v  roce 2020

Žižkovská loutka měla 
důležité poslání

Tradiční žižkovský festival, který 

se odehrál o víkendu 12. a 13. září, letos 

obohatilo velice důležité téma životního 

prostředí. Kromě divadelních představení 

mohli malí účastníci a účastnice 



Nové akce v  roce 2020

navštívit tematicky zaměřené workshopy 

s důrazem na recyklaci a udržitelnost. 

18 11
18 divadelních představení a koncertů, 
11 workshopů



Nové akce v  roce 2020

Zažili jsme město jinak

Atrium na Žižkově i KC Vozovna 

se 19. září poprvé zapojily do 

celorepublikové sousedské slavnosti 

Zažít město jinak, která ukazuje, že 

za zábavou není potřeba chodit nijak 

daleko. Na programu se podíleli místní 



Nové akce v  roce 2020

obyvatelé a živnostníci, Diakonie ČCE, 

Českobratrská církev evangelická, 

nakladatelství Argo nebo pobočka Městské 

knihovny v Praze. Nechyběla hudební 

vystoupení, swap kytek, autorské čtení 

nebo kouzelnická hra pro malé i velké 

a mnoho dalších akcí.



Nové akce v  roce 2020



Nové akce v  roce 2020

Básničky říkejte 
do Mikulášomatu!

Mikolášomat se stal v době 

pandemie jediným výdejním okénkem, 

kde se platilo básničkami. V Atriu na 

Žižkově ho otevřel bezkontaktní Mikuláš 

schovaný za stěnou. Děti recitovaly 



Nové akce v  roce 2020

básničky do okénka a dostávaly odměny. 

Rodiny ze sousedství si tak mohly užít 

jednu z nejoblíbenějších předvánočních 

tradic, aniž by se porušila bezpečnostní 

pravidla.

100+
0

Více než 100 básniček, 
0 čertů



4 Kde nás najdete 

Za Trojku, p.o.

Čajkovského 12a

Praha 3, 130 00

Atrium na Žižkově

Čajkovského 12a

Praha 3, 130 00

Vozovna

Za Žižkovskou vozovnou 18

Praha 3, 130 00




