
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
edukační hudební programy pro školní skupiny

Atrium na Žižkově je jedinečné kulturní centrum na pražském Žižkově, které připravuje pro své sousedy i přespolní 
program zaměřující se zejména na hudbu, umění a komunitní program. V zrekonstruovaném barokním kostele se 
pořádají koncerty vážné, soudobé i alternativní hudby a jazzu. V galerii Atrium na Žižkově probíhají výstavní projekty, 
které pod vedením kurátora Fuczika nabízejí divákům zajímavá témata zaměřená na výrazné aktuální společenské 
problémy. A celým prostorem i krásnou zahradou uprostřed vnitrobloku se pak propojují oba tyto světy v rámci 
komunitních akcí, které se programově celoročně zaměřují na významné svátky či sousedské slavnosti.

Program Atria na Žižkově je přístupný široké veřejnosti a všem sociálním i věkovým skupinám.

Za hudbou do Atria s….
Atrium na Žižkově historicky připravovalo především 
klasický hudební program určený zejména pro dospělé 
posluchače. Tradici má však i v pořádání edukačních 
koncertů pro školáky. Hudebnímu vzdělávání se chceme 
věnovat i nadále a našim cílem je přiblížit hudbu a její 
vnímání divákům malým i mladým. Chceme tak malými 
krůčky budovat zájem dětí i studentů o hudební umění, 
naučit je živou hudbu vnímat, přijímat, ocenit. Chápeme 
hudbu jako velmi důležitou součást našich životů. 
Uspokojuje celou řadu lidských potřeb (tělesných 
i duševních), dětem pomáhá zpracovávat emoce, 
přispívá k jejich soustředění, dokáže zmírňovat problémy 
s učením.  Zároveň posiluje kulturní a společenský rozvoj 
mladých lidí.

V rámci programové série „Za hudbou do Atria s…“ 
chceme pravidelně uvádět koncertní programy, hudební 

workshopy či přednášky s výraznými hudebními 
osobnostmi a uskupeními připravené na míru pro mladé 
posluchače. Program se neomezí pouze na oblast 
tzv. vážné hudby, ale bude zahrnovat pestrou škálu 
hudebních žánrů od klasiky až po rap. Pestré bude 
i věkové zaměření akcí od nejmenších diváků po náctileté 
publikum. Koncerty i workshopy mají vždy edukační 
charakter, jejich hlavním cílem je však dětské a mladé 
publikum nadchnout pro hudbu.

Nabídka hudebního programu pro mladé publikum bude 
čítat až 4 různé pořady a bude se konat pravidelně 
dvakrát-třikrát do měsíce.

Cena programu činí 100 Kč až 120 Kč za jedno dítě 
podle vybraného programu. Pedagogický doprovod má 
vstup vždy zdarma. Akce jsou určeny pro maximálně 
50 až 70 dětí podle vybraného programu. 

 

Atrium na Žižkově je součástí příspěvkové organizace 
Městské části Praha 3 Za Trojku.

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, Praha 3, 130 00
 
REZERVACE
Pro bližší informace a rezervace neváhejte 
kontaktovat koordinátorku edukačních 
programů, Kristýnu Kalivodovou.

E-mail: kristyna.kalivodova@zatrojku.cz 
Telefon: +420 775 272 201

SÍLA ZVUKU A HUDBY
Interaktivní přednáška s audio 
a video ukázkami

Jak nás ovlivňuje hudba, kterou slyšíme, ale ve 
skutečnosti vědomě neposloucháme? Dokáže hudba 
léčit a může nám určitý zvuk nebo hudba pomoci usnout 
nebo se vyrovnat se smutkem? Proč je důležité chránit 
svůj sluch na koncertech, ale i ve městech, kde nás může 
ohrožovat zvukový smog? Co je to zvukový design, 
a kde všude jste se s ním setkali, aniž jste o tom věděli. 
Jak a proč se vytváří zvuk na míru do filmu, reklam i pro
nejrůznější věci denní potřeby? A jak se dá hudbou 
a zvukem klamat a měnit význam?

DÉLKA TRVÁNÍ:  50 min

VHODNÉ PRO:  studenty*ky od 12 do 18 let. 
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk 
bude převládat.

CENA:  100,- Kč za studenta*ku 

TÉMATY ELEKTRONICKÉ HUDBY, 
POPULÁRNÍ HUDBY A HUDEBNÍCH 
TECHNOLOGIÍ PROVEDOU:

Marie Čtveráčková
Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, 
kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague 
a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým 
rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace 
nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií 
i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla
Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze 
svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako 
producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý 
a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu 
získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho 
workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro 
studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do 
škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

Věříme, že naše plánované aktivity pomohou mladým 
divákům najít si vlastní cestu k hudbě a jejímu vnímání. 
Myslíme si, že hudba je zásadní součástí našich životů 
i našeho prožívání, skrz hudbu si můžeme porozumět 
napříč generacemi i napříč kontinenty. Budeme rádi, když 
se do Atria posluchači budou vracet i na běžný program 
určený široké veřejnosti a hudba se stane součástí jejich 
životů.



SVĚTEM KLASICKÉ HUDBY VÁS PROVEDE

Jiří Pinkas, který má bohatou zkušenost se vzdělávacími 
koncerty, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí (Bates College, 
USA; Salt Lake City High School, USA, Šanghaj 
Conservatory, Čína; Groningen University, Nizozemí 
atd.). Vystudoval hru na housle a hru na violu na hudební 
fakultě AMU. Mezi lety 2002–2004 absolvoval studium 
s Bennewitzovým kvartetem na Escuela Superior de 
Música Reina Sofía Madrid, kde převzali diplom z rukou 
královny Sofíe pro nejlepší komorní soubor roku. V roce 
2004 byl laureátem Spolku pro komorní hudbu České 
filharmonie. Mezi lety 2004–2006 působil jako pedagog 
na Musik-Akademie Basel. Na mezinárodní soutěži 
v Osace v roce 2005 získal zlatou medaili, poté zvítězil 
na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itáli. Jiří 
Pinkas pravidelně účinkuje ve významných hudebních 
centrech Evropy, Asie a USA. Je otec tří dětí.

UČITELÉ A UČITELKY ŘÍKAJÍ...

„Program se nám moc líbil. Oceňujeme uvedení do 
historického kontextu, je vidět, že pan Pinkas má velký 
přehled a dokázal si získat pozornost dětí. Dobrý výběr 
skladeb.“

Třídní učitelka, děti 11 let

„Mezipředmětové vztahy: Dějepis – Hudební výchova. 
Schopnost udržet pozornost žáků. Adekvátně vybrané 
ukázky hudebních kusů.“

Třídní učitelka, děti 10 let

RAP A HIP HOP
Interaktivní přednáška s audio 
a video ukázkami

V současné době nejpopulárnější hudební žánr, původně 
afroamerické subkultury, která zásadně ovlivnila 
populární hudbu, ale také módu na celém světě. V čem 
je její síla? Co o ní vlastně víme? Jak zní? Kdo je to DJ*ka 
a kdo je to MC, a jak se tvoří hiphopové beaty? 

Jsou rappeři básníci? Rapové texty měly tradičně zásadní 
dokumentární hodnotu. O čem vyprávěla tzv. stará škola 
Hip Hopu a o čem vypráví dnes? Můžeme skrze něj lépe 
poznat současný svět, hierarchie a existující nerovnosti 
nebo své emoce a vztahy? Prozkoumejme zásadní etapu 
hudební historie i příběhy jejích tvůrců a tvůrkyň nejen ze 
Spojených států amerických, Velké Británie a Čech.

DÉLKA TRVÁNÍ:  50 min 
Možno také 90 min s praktickou částí, během které si 
studenti*ky vyzkouší několik elektronických hudebních 
nástrojů nebo zkusí napsat rapový text.

VHODNÉ PRO:  studenty*ky od 14 do 18 let. 
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk 
bude v publiku převládat.
Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na 
hudební nástroj.

CENA:  50 minut – 100,- Kč za studenta*ku 
 90 minut – 120,- Kč za studenta*ku 

Za hudbou do Atria s 
Marií Čtveráčkovou 
a Martinem Hůlou 

HRAJEME SI SE ZVUKEM
Interaktivní přednáška s audio 
a video ukázkami

Co a jak posloucháme? Co je a co není hudba? Kdo 
to určuje? Proč se nám některá písnička tak líbí a jiná 
vůbec? Jak se vlastně dělá současná populární hudba, 
a víte, že vám k tomu stačí váš počítač nebo dokonce 
telefon? Elektronická hudba má více než stoletou historii, 
která nás může naučit o něco lépe porozumět i současné
populární hudbě. Pojďme společně objevovat a sdílet, 
co by nemělo chybět v našich playlistech a v učebnici 
hudební výchovy.

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min 
Možno také 90 min s praktickou částí, během které si 
studenti*ky vyzkouší několik elektronických hudebních 
nástrojů. 

VHODNÉ PRO:  studenty*ky od 11 do 18 let. 
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk 
bude v publiku převládat.
Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na 
hudební nástroj. 

CENA:  50 minut – 100,- Kč za studenta*ku
 90 minut – 120,- Kč za studenta*ku 

UČITELÉ A UČITELKY ŘÍKAJÍ...

„Velmi dobře připraveno. Srozumitelné pro žáky 
8. a 9. ročníku ZŠ. Chválím neformální přístup obou 
přednášejících. Myslím, že žáci odcházeli ze sálu s velmi 
dobrou představou toho, co je potřeba – ať už se budou 
v budoucnu zajímat o skládání elektronické hudby 
z pozice sound designera, skladatele, DJ nebo 
muzikanta.Věřím, že se žáci budou o zvuky, které 
nás obklopují, více zajímat a zpracovávat je.“

Učitel hudební výchovy, 8. a 9. ročník

„Náplň programu byl obohacující. Jsem ráda, 
že elektronická hudba je součástí životů.“

Třídní učitelka, děti 13 let

Pravidelně uvádíme tyto 
programy: 

Za hudbou do Atria s 
Jiřím Pinkasem

Koncertní program klasické hudby pro děti, který 
postupně představuje krátké hudební ukázky od období 
baroka přes klasicismus, romantismus, impresionismus, 
expresionismus až po současnost. Ukázky jsou vybrány 
tak, aby byly co nejvíce výstižné pro představovaný styl, 
ale zároveň barvité a pokud možno strhující pro všechny 
posluchače. Naším cílem je děti hlavně překvapit 
a nadchnout pro hudbu.

Hudební ukázky jsou prokládány historickými fakty, které
dávají vznik jednotlivých hudebních děl do souvislosti 
s technickými objevy daného období. Ty děti nejvíce 
zajímají. Např. Čím si při komponování svítil Wolfgang 
Amadeus Mozart nebo Antonín Dvořák? Od kdy si 
mohli skladatelé pustit svoje skladby na gramofonu, 
tisknout noty pomocí knihtisku, zatelefonovat si, vyfotit 
se, vyčistit si zuby zubní pastou? Tyto informace dětem 
pomůžou zasadit hudbu do kontextu času. Celý program 
je interaktivní. Po celou dobu pan Pinkas komunikuje 
s dětmi v sále. 

DÉLKA TRVÁNÍ:  50 min.

VHODNÉ PRO:  žáky*yně od 8 do 12 let
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, 
jaký věk bude v publiku převládat.

CENA:  100,- Kč za žáka*yni



AUTOŘI:

Milada Rezková, spisovatelka a redaktorka 
dětského časopisu Raketa

Lukáš Urbánek, výtvarník, animátor, grafik 
a ilustrátor 

KURÁTOR:
Ondřej Horák, autor výstavních, vzdělávacích 
a sociálně angažovaných projektů. Za publikaci Proč 
obrazy nepotřebují názvy získal (společně s Jiřím 
Frantou) ocenění Magnesia Litera. Zakladatel 
vzdělávací platformy Máš umělecké střevo? 

O PROJEKTU:

Obecným cílem je kulturní zážitek na pomezí 
současného výtvarného umění a literatury.
Konkrétními cíli pak otevření tématu EMOCE 
a STRACH široké veřejnosti. Interním cílem je to, aby 
byl návštěvník po zhlédnutí/prožití výstavy připraven 
o svých obavách uvažovat beze strachu ze selhání, 
nebál se objevovat nové a ptát se na neznámé. 

„Jsem strach. Ach! Žádný strach! Jsem tvůj kámoš. 
Sedím a čekám, až mě bude potřeba. Všimneš si mě,
když ti hrozí nebezpečí. Upozorním tě, aby ses do něj 
nehnal nebo vzal nohy na ramena, když je kalamita 
na dosah.“ 

Atrium na Žižkově je součástí příspěvkové organizace 
Městské části Praha 3 Za Trojku.

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, Praha 3, 130 00

KONTAKT A REZERVACE 
Pro bližší informace a rezervace neváhejte 
kontaktovat koordinátorku edukačních 
programů, Kristýnu Kalivodovou.

E-mail: kristyna.kalivodova@zatrojku.cz 
Telefon: +420 775 272 201

NEBOJ, NEBOJ! Interaktivní 
výstava o strachu a o tom, 
jak se ho nebát 

Neboj, Neboj! je výstava o podobách strachu pro malé 
i velké. Interaktivním způsobem představuje nejrůznější 
podoby našeho strachu, jeho příčiny a způsoby, jak 
se s ním vypořádat. Otevírá témata strachu v rodině, 
v domácnosti, ve škole, ve městě a přírodě, nebo 
i zcela iracionálních strachů, které však k životu prostě
patří. 

Výstava se inspiruje stejnojmennou úspěšnou knihou,
jejímiž autory jsou Milada Rezková, Lukáš Urbánek
a Jakub Kaše.

VHODNÉ PRO:  žáky*yně MŠ, tak prvního 
 i druhého stupně ZŠ

DÉLKA TRVÁNÍ:  60 min. 

CENA:  80 Kč/dítě.

TERMÍNY A REZERVACE: Edukační program je 
možné rezervovat na každý všední den od 22. 11. 2022 
do 2. 4. 2023 ve vámi vybraný čas. Rezervaci, prosíme, 
zašlete minimálně 14 dní před vybraným termínem. 
Kapacita je omezená.

Podpořili:

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.


