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Úvodní slovo

Budova Nákladového nádraží Žižkov Městské části Praha 3 nepatří. Stojí však uprostřed 

klíčového rozvojového území na našem území. Její oživení po prohlášení kulturní památkou 

je způsobem, jak připoutat k budově i území celopražskou pozornost, ověřit uskutečnitelnost 

dlouhodobého cíle daného memorandem z dubna letošního roku, které Praha 3 iniciovala, tj. 

konverze objektu nádraží na kulturně-vzdělávací centrum. A možná i víc: je pokusem vytvořit 

nové centrum současné kultury na neobvyklém půdorysu úzké spolupráce obcí oslovených 

subjektů s koncepčně sestavenou dramaturgií a ad hoc zájemců o vytvoření site specific 

projektů (přímo pro toto místo). Při nastavování kritérií pro tvorbu programu jsme se řídili 

především intuicí a konzultacemi se subjekty, které jsme jako Praha 3 oslovili – šlo o 

dlouhodobé příjemce grantové podpory Prahy 3. Stanovili jsme si však nad tento rámec dvě 

podmínky: nádraží bylo v našem pojetí veřejným prostorem, tedy nikdo zde nesměl konat 

uzavřené akce (PR prezentace, soukromé či firemní oslavy atp.), a zadruhé: propagace 

ostatních zdrojů financování mimo MČP3, tedy sponzoring atd., se nikdy nesměly stát tváří 

tohoto prostoru tak, abychom se nestali Gambrinus či ČEZ Nákladovým nádražím. Obě tyto 

podmínky přispěly zásadně k uchování tohoto prostoru jako prostoru veřejného. Doplňkem 

těchto snah byl cenově velmi dostupný bar, jehož nabídka měla být dostupná všem 

sociálním vrstvám společnosti. O úspěšnosti celého projektu mluví sama za sebe již 

závěrečná zpráva.

PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky MČ Praha 3 pro oblast kultury a památkové péče

V Praze, dne 3. listopadu 2014     

Idea projektu

Ideou tohoto projektu bylo zejména oživení prostor Nákladového nádraží Žižkov a 

představení tohoto prostoru nejen obyvatelům Prahy, ale i obyvatelům celé ČR a zahraničí a 

získání jejich pozornosti pro projekt revitalizace, oživení objektu a vytvoření alternativního 

prostoru pro umění. 

Dramaturgie byla rozdělena na 4 hlavní linie: divadlo, hudba, výstavy, film.

Projekt byl realizován od března do října 2014. Na tento půlroční projekt byl měl navazovat

dlouhodobý plán konverze budovy pro kulturně-vzdělávací účely, jehož cílem je vznik veřejné 

instituce složené z výstavních prostor, otevřených dílen, ateliérů, hudebních klubů, kinosálů, 

doplněná o kavárny a další služby.

Technický popis projektu

Prostory jednoho skladu Podeje B o rozloze necelých 600 m2 byly pronajaty městskou částí 

Praha 3 od 1. 3. 2014. První akce se uskutečnila 4.4.2014. Březen byl přípravný měsíc, 

instalovalo se mobilní WC a jeho připojení na sítě, proběhla revize elektřiny a její oprava, 

instaloval se bar a zázemí. 17. března se uskutečnila tisková konference, která představila 

koncept a subjekty zapojené do programu v roce 2014. Od 12.5.2014 si městská část 

pronajala 5 vyřazených vagonů, ze kterých se vytvořila terasa, na které mohli návštěvníci 

vegetovat. Od 19. června byla v provozu také wifi zdarma v rámci jednoho z projektů. Od 17. 



června do 30. září začala fungovat kavárna, která byla v provozu každý den od 13:00 do 

21:00, zejména díky projektu Landscape od Galerie Jaroslava Fragnera.

Během 214 dnů pronájmu jsme kulturním programem vyplnili 153 dnů 59 různými 

akcemi. Počet návštěvníků je odhadován na 45 tisíc.

Pro projekt byl vytvořen grafický manuál, nové logo a webové stránky, které sloužily jako 

hlavní komunikační kanál pro informování veřejnosti, zároveň se aktualizovaly již existující 

Facebookové  stránky z loňského roku, kde se z původních necelých 500 fanoušků navýšil 

počet na 4500 fanoušků.

Na projekt bylo z rozpočtu MČ alokováno 1.900.000,-. Tyto prostředky byly rozděleny mezi 

prvních 5 subjektů, které byly osloveny na konci roku 2013 k vytvoření programu (Divadlo 

Letí, Galerie Jaroslava Fragnera, Move Association, Národní filmový archiv, United Islands of 

Prague).

Celkově do projektu byly zapojeny tyto subjekty: Divadlo Letí, Galerie Jaroslava Fragnera, 

Junior klub, Move Association, Národní filmový archiv, režisér Bambušek s projektem Ropa, 

United Islands of Prague, Noc Literatury, Legio vlak, Gottland, Žižkovské dny kulturního 

dědictví (divadlo Ponec), International Dub Convention, Envirocity, Franz KafkaBaret,

studenti z AVU (Filip Švehla, Jan Harant, Jan Heres, Matěj Macháček), VŠE Art 

Management, Vyměň hák, Free Art Friday, Divadlo utlačovaných, mezinárodní konference 

Landscape, Místa ve tmě. 

Garant projektu: Matěj Stropnický, zástupce starostky Městské části Praha 3
Koordinátorka projektu: Monika Bunžová, odborná asistentka Matěje Stropnického
Správa financí a administrativy: Odbor kultury Městské části Praha 3 v čele s vedoucí 
odboru, Evou Hájkovu
Grafika projektu: Zuzana Mertlíková 
Webové stránky: František Pinc
Garant prostoru, technická podpora: Matěj Velek a Jiří Pospíšil
Architektonické řešení: Matěj Velek, Roman Chvilíček a studenti FA ČVUT
Výroba: Samo Dílna

Jmenný seznam realizovaných akcí

1. TIN MAN (Vídeň), FAILEX (Vídeň), TOOMUCH a DASH

2. SOUTH LONDON ORDNANCE (UK), LOCKED GROOVE (BE)
3. SIGHA (UK), SHIFTED (UK)

4. Nádraží v barvách duhy

5. Atelier Nádraží Letí vol.2: Work in progress

6. Atelier Nádraží Letí vol.2: Prezentace + scénické čtení Balet developerů

7. KUEDO (UK)

8. Po Fredrikovi

9. Principy pohyblivého obrazu

10. MUMDANCE (UK), MICKEY PEARCE (UK)

11. Noc Literatury 2014

12. Horváth na Nádraží - Soudný den

13. 3xBradbury

14. Future D'n'B

15. SEANCE

16. CESTY ENERGIE: ROPA

17. INTERNATIONAL DUB CONVETION

18. LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2014/KRAJINA-MĚSTO-VEŘEJNÝ PROSTOR
19. Klubová noc United Islands of Prague 2014



20. Postavme si svoje město! / Proměny pro školy

21. Prague Cello Quartet

22. STO ZVÍŘAT / ŠVIHADLO / VASILŮV RUBÁŠ
23. Na dotek s městem a přírodou / Proměny pro školy

24. Festival THE BEST OF JUNIOR STAGE

25. Hra Ostrovy / Proměny pro školy

26. Vyměň hák

27. Envirocity

28. Kódované objekty v urbánním prostoru – Martin Gsandtner
29. Psí vycházka po moderní architektuře se Zdeňkem Lukešem
30. Franz KafKABARET

31. Přednášky v rámci výstavy Eunic Landscape Architecture
32. Ensō City – futuristická vize megaměsta

33. Architektura ve vzdělávání

34. GOTTLAND

35. ČokoFest

36. Místa ve tmě

37. Industriální stopy na Praze 3

38. VLADIMIR 518 / GOLDEN CAT / ACID LOBSTER

39. Veřejný prostor Městské části Praha 3 ve vztahu k velké Praze

40. Korekce + koncert Clarinet Factory
41. Přednáška v rámci výstavy Eunic Landscape Architecture

42. Přednáška Filip Lagiewka, Robin Winogrond a Rikke Juul Gram

43. Zvukové performance
44. Moderovaná debata A jak dál? A kdy?

45. Závěr festivalu Landscape 2014 - Chmelnické kořeny
46. NÁDRAŽÍ LETÍ 2014

47. Prošel jsem kolem jabloně/ I passed by an apple tree

48. Svět podle Fagi

49. Kreatury

50. Tuti tututu

51. UDÁLOSTI

52. Hra o nádraží

53. END OF THE WEAK
54. Legio vlak

55. Divadlo utlačovaných

56. Mezinárodní konference Landscape

57. VŠE – art management

58. Free Art Friday

59. INTERNATIONAL DUB CONVETION

V září 2014 jsme podpořili fotografování kalendáře sekce mladých pacientek Bellis Young 

and Cancer Aliance žen s rakovinou prsu.

Popis realizovaných akcí (řazené chronologicky)

1. 
Typ akce: hudba
Název akce: TIN MAN (Vídeň), FAILEX (Vídeň), TOOMUCH a DASH
Organizátor: MOVE Association
Datum konání: 4.4.2014
Popis: Hlavním hostem první hudební akce byl TIN MAN - producent finského původu z 
Kalifornie, který našel zázemí pro svoji produkci i svůj label Global A v Rakouské Vídni. 
Křehká elektronika, acid house a techno. Vizuálně akci doprovodili projekcí Kino Cirkus VJs.
Vstupné: 200,-



2. 
Typ akce: hudba
Název akce: SOUTH LONDON ORDNANCE (UK), LOCKED GROOVE (BE)
Organizátor: MOVE Association
Datum konání: 11.4.2014
Popis: bass techno a hluboká, místy až melancholická house elektronika se současným 
zvukem. Vizuálně akci doprovodili projekcí Kino Cirkus VJs.
Vstupné: 200,-

3.  
Typ akce: hudba
Název akce: SIGHA (UK), SHIFTED (UK)
Organizátor: MOVE Association
Datum konání: 18.4.2014
Popis: SIGHA začal tvořit na konci roku 2008 vycházeje z experimentální polohy dubstepu, 
brzy jeho produkce nabrala směr k rovným beatům až technu. Guy Brewer alias SHIFTED 
pochází taky z anglické techno scény, rád využívá i jeho dubové podoby, která se případně 
mění na drone. Vizuálně akci doprovodili projekcí Kino Cirkus VJs.
Vstupné: 200,-

4. 
Typ akce: divadlo/hudba/film
Název akce: Nádraží v barvách duhy
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 19.4.2014
Popis: Čtení, hudba, workshopy. Tematický doprovodný program Prague Pride. Promítání 
lidskoprávního filmu DUHOVÝ ŠAMPIONÁT. Hudebně akci doprovodili DJ’s: HENRIETTE, 
URXINS, CHICCO, MICHAEL KOKO.
Vstupné: zdarma

5. 
Typ akce: studentská dílna
Název akce: Atelier Nádraží Letí vol.2: Work in progress
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 22.4.-25.4.2014
Popis: Druhý ročník ateliéru se studenty architektury ČVUT, jehož cílem byl doplnit stávající 
vybavenost a mobiliář nového kulturního prostoru – sálu „B“. 
Vstupné: zdarma

6.
Typ akce: studentská dílna / divadlo
Název akce: Atelier Nádraží Letí vol.2: Prezentace + scénické čtení Balet developerů
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 26.4.2014
Popis: Veřejná prezentace výsledků architektonického ateliéru a představení letošní podoby 
sálu veřejnosti. V rámci večera bylo uvedeno tematické scénické čtení krátké hry Balet 
developerů vzešlé z loňské autorské rezidence na téma Nádraží – Urbanismus – Veřejný 
prostor.
Vstupné: zdarma

7. 
Typ akce: hudba
Název akce: KUEDO (UK)
Organizátor: MOVE Association



Datum konání: 2.5.2014
Popis: Jamie Teasdala alias KUEDO, který byl součástí legendárního post-apokalyptického 
dua Vex'd, jenž na začátku 21. století definovalo zvuk dubstepu, postupně úplně opustil tento 
styl a špinavý zvuk podzemí elektroniky vyměnil za vzletné syntetické symfonie plné radosti, 
křehkosti a melancholie. Vizuálně akci doprovodili projekcí Kino Cirkus VJs.
Vstupné: 170,-

8. 
Typ akce: divadlo
Název akce: Po Fredrikovi
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 3.5., 13.8.,14.8.2014 (3 reprízy)
Popis: Doprovodný program Alcedo Praha, švédské gay monodrama. Strhující švédské 
monodrama zvítězilo v roce 2005 v divácké soutěži stockholmského divadla Riksteatern a od 
té doby slaví úspěchy na mnoha evropských scénách. Režie Petr Hašek. Výprava Jitka 
Nejedlá. Hraje Ivan Lupták.
Vstupné: 300,-

9. 
Typ akce: film
Název akce: Principy pohyblivého obrazu
Organizátor: Národní filmový archiv
Datum konání: 6.5., 10.6., 17.6., 25.6. a 24.9.2014 (5 projektových dnů)
Popis: Projektový den pro školy byl intenzivním vzdělávacím formátem, který vyvinul 
Národní filmový archiv v rámci pravidelných osvětových programů pro mládež v kině 
Ponrepo. Tématem lekce byly „Principy pohyblivého obrazu“. Dopolední část programu byla
věnována přednáškám a praktickým ilustracím filmové techniky a zkonstruovaných zařízení 
(pro tuto příležitost), které osvětlily principy fungování pre-kinematografických vynálezů, 
projekčních a snímacích mechanismů. Odpolední program byl koncipován jako tvůrčí dílna, 
do které se studenti aktivně zapojili. Během dílny budou výtvarně zasahovat do filmového 
materiálu. Díla studentů byla na místě sestříhána a promítnuta z 16 mm projektoru.
Vstupné: zdarma

10.
Typ akce: hudba
Název akce: MUMDANCE (UK), MICKEY PEARCE (UK)
Organizátor: MOVE Association
Datum konání: 9.5.2014
Popis: MUMDANCE - mladý talentovaný producent a DJ z Brightonu, pohybující se hudebně 
mezi grimem, UK funky, afrobeatem a dalšími hýřivými rytmy. Vizuálně akci doprovodili 
projekcí Kino Cirkus VJs.
Vstupné: 200,-

11. 
Typ akce: hudba
Název akce: Noc Literatury 2014
Organizátor: Česká centra
Datum konání: 14.5.2014
Popis: Afterparty 8. ročníku Noci Literatury, zahrál J.H.Krchovský & Krch-off band.
Vstupné: zdarma

12. 
Typ akce: divadlo
Název akce: Horváth na Nádraží - Soudný den
Organizátor: DIVADLO LETÍ ve spolupráci s Tygrem v síti



Datum konání: 22., 23., 24.5., 1.6., 12.9., 13.9., 14.9.2014 (7 repríz)
Popis: Inscenace nastudovaná speciálně pro prostory Nákladového nádraží Žižkov vychází 
z adaptace díla rakouského modernistického dramatika Ödöna von Horvátha (1901-1938) 
Soudný den. Režie & dramaturgie Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. Překlad Jarmila 
Hrubešová. Asistent režie a dramaturgie Tomáš Loužný. Scénografie a kostýmy Dorota 
Březinová. Hudba DJ Myko. Produkce Klotylda Marková & Diana Vávrová. Hráli: Matěj 
Nechvátal, Natálie Drabiščáková, Matyáš Řezníček, Miloslav Mejzlík, Anna Kratochvílová,
Michal Lurie, Eva Burešová, Anežka Rusevová, Vít Roleček, Milan Peroutka, Adam Vacula, 
Antonín Týmal, Jáchym Kučera, Pavel Neškudla, Jiří Hajdyla.
Vstupné: 200,- a 100,- (studenti, důchodci, ZTP/P).

13. 
Typ akce: divadlo
Název akce: 3xBradbury
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 26., 27. a 29.5.2014 (3 reprízy)
Popis: Netradiční nádražní sci-fi v režii studentů 2.ročníku Divadelní tvorby v netradičních 
prostorech.
Vstupné: 50,-

14. 
Typ akce: hudba
Název akce: Future D'n'B
Organizátor: MOVE Association
Datum konání: 30.5.2014
Popis: Elektronická hudba, zahráli DJ‘s: RIDO, F4N4TIK, EMPHONIC, 
COMPUTERARTIST.
Vstupné: 100,-

15. 
Typ akce: hudba
Název akce: SEANCE
Organizátor: MOVE Association
Datum konání: 31.5.2014
Popis: Elektronická hudba, zahráli DJ‘s: SEBASTIAN KOCH, MONOGUM, CHEPUCHOV, 
SASHA NEVOLIN, BREZHNEV. Vizuálně akci doprovodili projekcí Kino Cirkus VJs.
Vstupné: 100,-

16. 
Typ akce: divadlo
Název akce: CESTY ENERGIE: ROPA (OBNOVENÁ PREMIÉRA)
Organizátor: Mezery o.s.
Datum konání: 5.,6.,8.,11.,12.6.2014 (5 repríz)
Popis: ROPA je součástí rozsáhlého dlouhodobého projektu Cesty energie. V tomto 
projektu se o.s. Mezery v čele se svým uměleckým lídrem, režisérem a scénáristou 
Miroslavem Bambuškem zaměřuje na téma téměř nedotčené progresivním, živým uměním 
ve střední Evropě, a jen povrchně rozkryté našimi médii, a sice téma energie. Projekt je 
vázaný na jeden konkrétní prostor a využil prostor kolejiště a suterénu Nákladového nádraží 
Žižkov. Na představení byla přivezena, až z Hodonína, půl tunová maketa kozlíku na ropu, 
v kolejišti bylo umístěno 100 barelů na ropu.
Vstupné: 200,- a 150,- (student, ZTP, důchodci)

17. 
Typ akce: hudba
Název akce: INTERNATIONAL DUB CONVETION
Datum konání: 6.6.2014
Popis: První událost svého druhu na území Prahy. Zahráli: MUNGO'S HIFI feat. EL FATA 
(UK), UNITED FORCES OF DUB feat. FIRESON BANTU (KEN), RIDDIM TUFFA, FYAH 



SOUND, FORWARD MARCH POSSE SOUND SYSTÉM,  BASHMENT BASS, 
FOUNDATION SOUND SYSTÉM, RAGGAULTRAS SOUND SYSTÉM, R2D2 SOUND 
SYSTÉM.
Vstupné: 130,- před 22:30, 180,- po 22:30 hod.

18. 
Typ akce: výstava
Název akce: LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2014/KRAJINA-MĚSTO-VEŘEJNÝ 
PROSTOR
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 17.6.-9.9.2014 (3 měsíce)
Popis: Tematicky přidružená akce ke krajinářské výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera. 
Hlavní myšlenkou bylo nejen oživení městské čtvrti Žižkova, odborné informování veřejnosti 
či rozvoje městského prostoru, ale také otevření problematiky budoucího osudu nákladového 
nádraží v nadcházejících letech. Výstavu navštívilo za tři a půl měsíce 10 000 lidí. Na 
zahájení výstavy 17.6.2014 zahráli Květy, Lesní zvěř, Megaphone a Swamp safari sound 
system.
PREZENTACE A PROJEKTY

Městská část Praha 3 -prezentace projektů týkající se úprav veřejného prostoru na Městské 
části Praha 3.

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha - manuál veřejného prostoru.

Nadace proměny/ Proměny ostrova Santos - Instalace Nadace Proměny a sochaře Václava 
Fialy představil projekt obnovy lesoparku na říčním ostrově v Sušici realizovaného podle 
návrhu atelieru Florart v roce 2013. Mottem projektu bylo: „Přebrodit řeku. Poslouchat ticho. 
Sledovat oblohu. Sednout si do trávy. Přivítat vodáky.“

Automat - Vize Praha 2025 je nový dokument iniciativy Auto*Mat představující Prahu v roce 
2025 jako fungující město, ve kterém jsou sladěny požadavky na udržitelnou dopravu, 
ekonomický rozvoj, kvalitní veřejný prostor a zdravé životní prostředí.

Prezentace studentských projektů - Ústav zahradní a krajinné architektury, Fakulta 
architektura, České vysoké učení technické v Praze; Katedra zahradní a krajinné architektury 
FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze; Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v 
Brně

EnviroCity - EnviroCity ve spolupráci s Landscape Festivalem Praha oživilo industriální 
prostory Nákladového nádraží Žižkov sérií debat, prezentací a uměleckých performancí. 
Festival připravilo občanské sdružení Collaborative Collective a jeho centrem se stal
environmentální pavilon Loop.

Sekyra Group – developerské projekty na lokalitu Nákladového nádraží Žižkov a Rohanský 
ostrov.

KRAJINNÉ A UMĚLECKÉ INSTALACE 
Archwerk,  Václav Fiala,  Kurt Gebauer,  Martina Forejtová+Jana Pyšková,  Lenka Klodová,  
Kokoza,  Na hranici- Grenznah,  Partero,  Prazelenina,  Vladimír Sitta,  Dagmar Šubrtová,  
Eva Wagnerová,  4 dim.
Vstupné: zdarma

19. 
Typ akce: hudba
Název akce: Klubová noc United Islands of Prague 2014
Organizátor: Ostrovy o.s.



Datum konání: 19.6.2014
Popis: 11. ročník festivalu United Islands of Prague se rozšířil o další klubovou scénu na 
Nákladovém nádraží Žižkov. Klubová noc každoročně představuje objevy české a slovenské 
hudební scény. Pořadatelé dávají prostor interpretům, kteří vnáší svěží vítr na tuzemská 
pódia, nebojí se experimentovat a svojí muzikální odvahou se vymykají komerčnímu 
mainstreamu. Vstoupili: LFNT (Izrael), Kiewlowski, Katarzia, Republic of Two.
Vstupné: zdarma

20.
Typ akce: tvůrčí dílny
Název akce: Postavme si svoje město! / Proměny pro školy
Organizátor: Nadace Proměny
Datum konání: 23.6.2014
Popis: V rámci doprovodného programu Landscape Festivalu 2014 nadace ve spolupráci se 
spřátelenými organizacemi připravila program zaměřený na ty nejmenší. Dílny i setkání s 
Nadací Proměny se uskuteční v areálu Nákladového nádraží Žižkov na Praze 3, v rámci 
instalace nazvané „Proměny ostrova Santos“. Dílna byla realizovaná ve spolupráci se Stanicí 
techniků DDM hl. m. Prahy Zaměření 2. třídy ZŠ a družiny (1. třídy). Dílna otevírá téma 
vztahu člověka k místu, ve kterém žije, k formování jeho okolí. Snaží se probudit v dětech 
zájem o architekturu. Nabízí dětem možnost tvořivou formou vyjádřit svoji představu 
ideálního místa k životu. Děti pod vedením lektorů staví z připraveného materiálu své 
vysněné město, které na závěr společně hodnotí.
Vstupné: zdarma

21. 
Typ akce: hudba
Název akce: Prague Cello Quartet
Organizátor: Junior klub
Datum konání: 23.6.2014
Popis: Klasika na NNŽ – Vážně nevážně. Prague Cello Quartet debutovalo na podzim roku 
2006 v Praze v paláci Žofín na vystoupení pro několik set lidí.
Vstupné: 50,-

22. 
Typ akce: hudba
Název akce: STO ZVÍŘAT / ŠVIHADLO / VASILŮV RUBÁŠ
Organizátor: Junior klub
Datum konání: 24.6.2014
Popis: Festival ke konci školního roku a především začátku letních prázdnin. Vystoupila
klubová stálice, kapela plná učitelů Sto zvířat. Průkopníci reggae – kapela Švihadlo, kteří 
navodí letní pohodu. Kapelu doplnilo reggae – punkové duo Vasilův Rubáš.
Vstupné: 250,-

23.
Typ akce: tvůrčí dílny
Název akce: Na dotek s městem a přírodou / Proměny pro školy
Organizátor: Nadace Proměny
Datum konání: 24.6.2014
Popis: V rámci doprovodného programu Landscape Festivalu 2014 nadace ve spolupráci se 
spřátelenými organizacemi připravila program zaměřený na ty nejmenší. Dílny i setkání s 
Nadací Proměny se uskuteční v areálu Nákladového nádraží Žižkov na Praze 3, v rámci 
instalace nazvané „Proměny ostrova Santos“. Téma Na dotek s městem a přírodou. Dílna 
byla realizovaná ve spolupráci s občanským sdružením KRUH. Zaměření na předškolní děti 
(MŠ) a 1. třídy ZŠ a družiny. Děti objevovali přírodu i město všemi smysly. Zaznamenávání 
dráhy pohybu, zvuků i vůní. Tvorba prostorových objektů. Rozzářili krajinu ve městě.
Vstupné: zdarma



24.
Typ akce: hudba
Název akce: Festival THE BEST OF JUNIOR STAGE
Organizátor: Junior klub
Datum konání: 25.6.2014
Popis: Festival nejlepších kapel z projektu JUNIOR STAGE. Kapely TING, PATRICIE, 
ELECTRIC LADY.
Vstupné: 50,-

25.
Typ akce: tvůrčí dílny
Název akce: Hra Ostrovy / Proměny pro školy
Organizátor: Nadace Proměny
Datum konání: 25.6.2014
Popis: V rámci doprovodného programu Landscape Festivalu 2014 nadace ve spolupráci se 
spřátelenými organizacemi připravila program zaměřený na ty nejmenší. Dílny i setkání s 
Nadací Proměny se uskuteční v areálu Nákladového nádraží Žižkov na Praze 3, v rámci 
instalace nazvané „Proměny ostrova Santos“. Dílna byla realizovaná ve spolupráci s 
iniciativou Architekti ve škole. Zaměření 1. třídy ZŠ a družiny. Tato hra děti seznámila, jak 
město funguje, že jeho tvorba má svá pravidla a přiblížila profesi architekta/urbanisty. Žádný 
kvalitní prostor by nevznikl bez spolupráce a komunikace, jež v první fázi povede děti k tomu, 
aby si vytvořily společný plán, který prodiskutují a po jeho schválení jej v druhé fázi realizují.
Vstupné: zdarma

26.
Typ akce: komunitní bazar
Název akce: Vyměň hák
Datum konání: 26.6.2014
Popis: Akce zaměřena na výměnu již nenošeného oblečení. Co se nerozebralo, bylo 
odvezeno do textilních kontejnerů Diakonie ČR.
Vstupné: zdarma

27.
Typ akce: výstava/ performance
Název akce: Envirocity
Organizátor: EnviroCity
Datum konání: 3.7.2014
Popis: Představení environmentálního pavilonu Loop. Součástí večera bylo site-specific
performance tanečníka Pala Kršiaka a hudebníka Filipa Šebšajeviča a dále prezentace 
architektů o vzniku a významu pavilonu.
Vstupné: zdarma

28.
Typ akce: přednáška
Název akce: Kódované objekty v urbánním prostoru – Martin Gsandtner
Organizátor: EnviroCity
Datum konání: 23.7.2014
Popis: Prezentace architekta Martina Gsandtnera představila výzkum Coded Objects in 
Urban Space, který by měl hledat nové formy počítačově generovaných struktur. Výsledný 
dialog je testovaný na stálých, ale i dočasných městských objektech jako pavilon, mobiliář, 
arena aj. Cílem je vytvořit objekty, které se ve své nové podobě dokáží přizpůsobit lidským 
potřebám, reagovat na kontext prostředí a environmentální podmínky v urbánním prostoru.
Vstupné: zdarma

29.
Typ akce: přednáška



Název akce: Psí vycházka po moderní architektuře se Zdeňkem Lukešem, historikem 
architektury
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 25.7.2014
Popis: Již tradiční psí vycházka po moderní architektuře se Zdeňkem Lukešem. Účastníci si 
budou moci prohlédnout také interiéry objektu a výstavy v rámci akce Lanscape Festival 
Praha 2014.
Vstupné: zdarma

30.
Typ akce: divadlo
Název akce: Franz KafKABARET
Organizátor: Franz KafKABARET
Datum konání: 29.7. a 31.7.2014 (2 představení)
Popis: U příležitosti 90. výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky uvedl umělecký soubor 
SEKTOR PRO HOSTY groteskní revue nazvanou Franz KafKABARET, složenou z řady 
existenciálních stand-up výstupů a veselých písní. Koncept představení vychází ze 
specifické vlastnosti Kafkových textů, které ponechávají čtenářům široké pole pro 
interpretaci. Jednotliví umělci a herci fiktivního Varieté Oklahoma vybízeli diváky z pasivní 
role pozorovatelů k aktivním interakcím, ptali se jich na řešení svých neuróz a zjišťovali, jak 
diváci sami existenciálním otázkám čelí. Hráli: Jiří Pěkný, Lukáš Venclík, Pavel Richta, Pavel 
Neškudla, Hedvika Řezáčová, Hana Frejková a další.
Vstupné: zdarma

31.
Typ akce: přednáška
Název akce: Přednášky v rámci výstavy Eunic Landscape Architecture
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 5.8.2014
Popis: Filip Lagiewka, OMGEVING/ Belgie, Robin Winogrond, Studio Vulkan 
Landschaftsarchitektur/ Švýcarsko, Rikke Juul Gram, Schonherr/ Dánsko.
Vstupné: zdarma

32.
Typ akce: přednáška
Název akce: Ensō City – futuristická vize megaměsta
Organizátor: EnviroCity
Datum konání: 12.8.2014
Popis: Oleg Maslovskiy ve svém studentském projektu odprezentuje urbanistickou vizi Ensō 
City, jejíž záměrem je aplikace alternativní představy o navrhovaní měst, která kromě jiného 
využívá poznatků ze současných výzkumů na poli robotiky. Výsledkem pokusu je futuristický 
návrh hmotového modelu proměnlivé struktury města aplikovaný v měřítku šanghajské 
aglomerace, který je koncipován jako samoregulující se robotická struktura.  Na prezentaci 
navázala komentovaná prohlídka instalací Landscape festivalu Praha s kurátorem Danem 
Mertou.
Vstupné: zdarma

33.
Typ akce: prezentace / diskuze
Název akce: Architektura ve vzdělávání
Organizátor: EnviroCity
Datum konání: 19.8.2014
Popis: Jak přispět k rozvoji všeobecného povědomí o souvislostech mezi kvalitou prostředí 
a kvalitou života? Odpověď nejen na tuto otázku nabízí Memorandum nazvané "Architektura 
ve vzdělávání", které vzniklo na základě mezioborového setkání uskutečněného v rámci 
cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů pořádaný Českou komorou architektů) 1. dubna 
2014 v západočeské metropoli ve spolupráci s organizacemi Plzeň 2015, Architekti ve škole, 



Nadace Proměny a ARCHIP. Hlavním diskusním tématem bylo systematické zavádění
tématu architektury do vzdělávání, které by přispělo k obnově vzájemného vztahu člověka a 
kulturního prostředí, pochopení širších souvislostí této vazby a rozvoji péči o kvalitu 
prostředí, tedy i kvalitu života občanů České republiky. Jaké je současné dění a možnosti 
dalšího vývoje?
Vstupné: zdarma

34.
Typ akce: film
Název akce: GOTTLAND
Organizátor: nutproduction
Datum konání: 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 2014 (11 promítacích dní)
Popis: Gottland je netradiční pohled na 20. století. Povídkový film představuje svérázné 
osudy - Letenské pláně s největší sochou Stalina nahrazenou obrovským billboardem 
Václava Klause, milenecký vztah herečky Lídy Baarové s Josephem Goebbelsem či příběh 
létajícího spisovatele ve službách STB Eduarda Kirchbergera. Film vznikl na motivy slavného 
knižního bestselleru Gottland od novináře Mariusze Szczygieła. Režie: Viera Čákanyová, 
Petr Hátle, Rozálie Kohoutová, Lukáš Kokeš, Klára Tasovská. Promítání probíhalo v kolejišti.
Po skončení projekce byly afterparty s DJ Ventolin, DJ Johana, DJ Floex, DJ KamCZa.
Vstupné: 99,-

35.
Typ akce: festival
Název akce: ČokoFest
Organizátor: Ekumenická akademie
Datum konání: 24.8.2014
Popis: Festival férové čokolády. Hudba: Totál Vokál- humorná barbie-vocal-party - lahodná 
pochoutka se šesti různě kořeněnými hlasy. Oheň a bubny: Tribo Fuego. Čoko-auto: 3 
měsíce, 14 zemí, 10.000 kilometrů. Čoko-fontána: jak chutnají férové banány obalené ve 
férové čokoládě? Recyklační dílna: dejme věcem druhou šanci s Já na tom dělám, 
promítání, soutěže a výstava. Za férovou čokoládu! je mezinárodní kampaň, jejímž cílem je 
zapojovat evropské spotřebitele do podpory větší spravedlnosti v globálním kakaovém 
průmyslu.
Vstupné: zdarma

36.
Typ akce: divadlo
Název akce: Místa ve tmě
Organizátor: Místa ve tmě / Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 27. – 29.8.2014 (3 hrací dny)
Popis: V rámci akce LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2014 pořádanou Galierií J. Fragnera, 
byl uveden soubor čtyř interaktivních představení pro jednoho herce a jednoho diváka 
nazvaný Místa ve tmě. Jedinečná příležitost zažít netradiční situaci s fiktivním partnerem –
hercem či herečkou. Jako pár museli společně řešit krizovou situaci, která je potkala během 
cesty po Evropě. Čtyři představení se odehrávají ve čtyřech ročních dobách a zemích a jsou 
rozděleny do dvou bloků přičemž vy si vybere z každého bloku po jednom představení . 
Režie: Tomáš Roček. Scénář: Karel Majer, Tomáš Roček. Hrají: Pavel Neškudla, Hedvika 
Řezáčová
Vstupné: 100,-

37.
Typ akce: debata
Název akce: Industriální stopy na Praze 3
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 1.9.2014



Popis: vystoupil Benjamin Fragner, ředitel/ Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
ČVUT, Zdeněk Lukeš, historik architektury, Tomáš Mikeska, člen Výboru pro územní rozvoj/ 
MČ Praha 3, Lukáš Beran, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT. Moderoval 
Josef Vomáčka. 
Vstupné: zdarma

38.
Typ akce: hudba
Název akce: VLADIMIR 518 / GOLDEN CAT / ACID LOBSTER
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 1.9.2014
Popis: Doprovodné vystoupení v rámci Landscape Festivalu. Vystoupili: VLADIMIR 518, 
REFEW a DJ MIKE TRAFIK, GOLDE CAT live set plný vlastní tvorby (techno/minimal/deep), 
ACID LOBSTER live (techhouse/techno/deep/minimal).
Vstupné: zdarma

39.
Typ akce: debata
Název akce: Veřejný prostor Městské části Praha 3 ve vztahu k velké Praze
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 2.9.2014
Popis: Přednáška v rámci LANDSCAPE FESTIVALU PRAHA 2014/KRAJINA-MĚSTO-
VEŘEJNÝ PROSTOR. Vystoupil Ondřej  Rut/zástupce starosty MČ Praha 3 a Jan 
Šépka/IPR Praha. Přednáška v rámci výstavy Eunic Landscape Architecture. Vystoupil 
Marcus Gnuechtel, Michael Triebswetter/GTL studio, Německo Aleš Steiner/atelier a05.
Vstupné: zdarma

40.
Typ akce: taneční představení
Název akce: Korekce + koncert Clarinet Factory
Organizátor: Divadlo Ponec
Datum konání: 3.9.2014
Popis: Představení volně navazuje na projekt Naučená bezmocnost. Site specific, který 
vznikl v suterénu budovy ORCO. Režie: Jiří Havelka. Choreografie a tanec: Veronika 
Kotlíková, Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová, Karolína Hejnová, Robert Nižník, Jaro 
Ondruš, Petr Opavský. Scéna a kostýmy: Dáda Němeček. Světelný design: Katarína 
Ďuricová. Hudba: Clarinet Factory – ŽIVĚ. Produkce: VerTeDance o.s.. Akce byla součástí 
Dnů žižkovského kulturního dědictví.
Korekce na festivalu Česká taneční platforma 2014 získala od mezinárodní poroty titul Taneční inscenace roku 
2014. Katarína Ďuricová za ni dostala Cenu za světelný design. Tři ze sedmi tanečníků byli nominováni na cenu 
Tanečník roku. Porota rovněž ocenila mimořádný přínos Clarinet Factory mimo kategorie a v hlasování o Cenu 
diváka se Korekce umístila na druhém místě.

Vstupné: zdarma

41.
Typ akce: přednáška
Název akce: Přednáška v rámci výstavy Eunic Landscape Architecture
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 4.9.2014
Popis: Vystoupili: Herwig Spiegl/AllesWirdGut z Rakouska a Ganit Mayslifts Kassif/MK 
architekt z Izraele.
Vstupné: zdarma

42.
Typ akce: přednáška
Název akce: Přednáška Filip Lagiewka, Robin Winogrond a Rikke Juul Gram
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera



Datum konání: 5.9.2014
Popis: Vystoupili: Filip Lagiewka/OMGEVING Studio z Belgie, Robin Winogrond/Vulkan 
Studio z Švýcarska, Rikke Juul Gram/Schonherr Studio z Dánska.
Vstupné: zdarma

43.
Typ akce: hudba
Název akce: Zvukové performance
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera
Datum konání: 6.9.2014
Popis: Rampa Nákladového nádraží Žižkov jako hudební nástroj/ Martin Janíček, Gívan 
Belá a hosté. Ajznbony/ terénní nahrávky pražských nádražních zvuků/ Miloš Vojtěchovský a 
kolektiv autorů.
Vstupné: zdarma

44.
Typ akce: debata
Název akce: Moderovaná debata A jak dál? A kdy?
Organizátor: Tady není developerovo
Datum konání: 8.9.2014
Popis: Debata se signatáři memoranda a dalšími odborníky o budoucím využití lokality 
Nákladového nádraží Žižkov.  Hosté: Daniel Herman, ministr kultury ČR, Václav Novotný, 
náměstek primátora/ Hlavní město Praha, Jan Šépka, vedoucí kanceláře projektů a soutěží/ 
IPR Praha, Matěj Stropnický, zástupce starostky/ MČ Praha 3, Naďa Goryczková, generální 
ředitelka/ NPÚ, Martin Ďurina, náměstek pro správu majetku/ České dráhy, Leoš Anderle, 
ředitel pro development/ Sekyra Group. Moderuje: Adam Gebrian.
Vstupné: zdarma

45.
Typ akce: hudba
Název akce: Závěr festivalu Landscape 2014 - Chmelnické kořeny
Organizátor: Galerie Jaroslava Fragnera & architektonická huť ARCHWERK
Datum konání: 9.9.2014
Popis: zakončení Landscape festivalu Praha 2014 na NNŽ symbolickým spálením českého 
"řešení problémů u piva". Koncerty kapel Už jsme doma, Garage & Tony Ducháček, Tea Jay 
Ivo.
Vstupné: zdarma

46. 
Typ akce: multižánrový festival
Název akce: NÁDRAŽÍ LETÍ 2014
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 13., 14., 20., 21.9.2014 (4 reprízy)
Popis: Cílem již druhého ročníku Nádraží LETÍ, bylo interaktivním způsobem představit a 
přiblížit prostory Nákladového nádraží Žižkov. Festival nabídne pestrý program. Kromě 
divadelních představení proběhly také koncerty, dílny, geocaching nebo tango tančírnu.
Vstupné: zdarma

47. 
Typ akce: výstava obrazů
Název akce: Prošel jsem kolem jabloně/ I passed by an apple tree
Organizátor: Jan Harant, Jan Heres, Matěj Macháček, Filip Švehla



Datum konání: 16.9.- 21.9.2014
Popis: Výstava nových velkoformátových obrazů studentů AVUv suterénu Nákladového 
nádraží Žižkov. Součástí výstavy byla prezentace společného katalogu. Vystavující: Jan 
Harant, Jan Heres, Matěj Macháček, Filip Švehla. Hudba: Dj Argište.
Vstupné: zdarma

48. 
Typ akce: divadlo
Název akce: Svět podle Fagi
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 17.9.2014 
Popis: Na začátku roku se na facebooku objevila "komiksová" postava "Fagi". Divadlo DNO 
ji oslovilo a jako první může hrát její komiksy na divadle. Divoké písně, co nezařadíte, ale si 
na ně zařádíte.  Ujeté loutky, co ujely a vás tu nechaly. Slovní smyčky, co se na nich jde 
oběsit. Kabaret, improvizace, písně, humor, zběsilost i v srdci. Autor: Fagi a DNO. Režie: Jiří 
Jelínek. Hudba: Michal Dalecký. Scénografie: Františka Jelínková a její kamarádky. Hráli:Jiří 
Jelínek a Michal Dalecký. Akce byla součástí Dnů žižkovského kulturního dědictví.
Vstupné: zdarma

49. 
Typ akce: divadlo
Název akce: Kreatury
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 18.9.2014 
Popis: Hostování brněnského HaDivadla. Autorská inscenace inspirovaná filmem Petra 
Jacksona Heavenly creatures na pomezí popu a surreálna. Úvahy o lásce a jejím ohrožení, o 
těle a šílenství a o první „svobodné“ generací. Režie Ivan Buraj. Dramaturgie Dagmar 
Radová. Scénografie Lenka Jabůrková. Hráli Sára Venclovská, Lucie Končoková, Miroslav 
Kumhala. Akce byla součástí Dnů žižkovského kulturního dědictví.
Vstupné: zdarma

50. 
Typ akce: divadlo
Název akce: Tuti tututu
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 19.9.2014 
Popis: Hostování brněnského Divadla Feste. Text pracuje s existencí fiktivní starověké 
civilizace nadlidí. Hru napsal PAVLO ARJE (1975). Překlad: Alexandra Fabišíková. Režie: 
Matyáš Dlab. Hudba: Radim Hanousek. Hráli: Jan Kovář, Jan Neugebauer, Marika 
Smreková, Anna Klimešová. Akce byla součástí Dnů žižkovského kulturního dědictví.
Vstupné: zdarma

51. 
Typ akce: divadlo
Název akce: UDÁLOSTI
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 20.9.2014 
Popis: Kontroverzní hra známého skotského dramatika je volně inspirována teroristickým 
činem Anderse Breivika. Zkoumá destruktivní touhu člověka pochopit nepochopitelné a klade 
před nás otázku: jak daleko sahá odpuštění tváří v tvář krutosti. Hra pro dva herce a pěvecký 
sbor měla premiéru v roce 2013 na prestižním festivalu v Edinburghu, odkud se ihned 
dostala do dalších britských divadel, včetně londýnského Young Vic Theatre. Představení je 
součástí Dnů žižkovského kulturního dědictví.
Vstupné: zdarma

52. 
Typ akce: divadlo



Název akce: Hra o nádraží
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 24., 25.9.2014 (2 reprízy)
Popis: Site-specific koláž, která vycházela z jednorázové akce, která se konala v říjnu 2013 
na Nákladovém nádraží Žižkov pod názvem Hra o Nádraží. Jednalo se o výběr nejlepších 
krátkých her, které vzešly z autorské rezidence Divadla Letí na téma „Nádraží – Urbanismus 
– Veřejný prostor“. Tento divadelní formát se setkal s velmi vřelým přijetím veřejnosti i 
odborného publika, tvůrčí tým se proto rozhodl tento koncept ještě rozpracovat a znovu uvést 
v září 2014. Scénář dramaturgyně Marie Novákové je napsán pro konkrétní prostory nádraží. 
V interiérech, průchodech na perónech a kolejích se odehrává mozaika příběhů posunovačů, 
bezdomovců, demonstrantů a developerů. Roman Sikora: Balet developerů. Anna Saavedra: 
Poslední vlak do Hameln. Iveta Horváthová: Hra plná pary. Helena Eliášová: Nádraží. Nikdy 
bych se nenarodil Ondřej Novotný: Orgovány pro Jozefa Blanka Křivánková: Zpráva o konci 
světa David Košťák: Fresh Love. Úprava Marie Nováková. Režie Ivo K. Kubák. Dramaturgie 
Marie Nováková. Pohybová spolupráce Eva Zápotocká. Hrají Tomáš Havlínek, Michal 
Lurie, Matyáš Řezníček, Daniel Kranich, Marie Švestková, Bára Purmová, Vít Roleček, 
Marián Škorvaga, Lucie Palonciová, Anna Kratochvílová, Miloslav Mejzlík, Filip Kaňkovský, 
Pavol Smolárik.
Vstupné: 190Kč a 120Kč v předprodeji

53. 
Typ akce: hudba
Název akce: END OF THE WEAK
Organizátor: DIVADLO LETÍ
Datum konání: 28.9.2014 
Popis: DJS:  CUT DEM,  BACK, CHEFF, ODPOR, YOFFRE. Živá kapela: Sakra Buraja 
(Brazil). Moderoval: Deron. Freestyle show: Metoděj a Dozr. Závěrečný večer festivalu 
Nádraží Letí.
Vstupné: „Výstupné dobrovolné" (neplatil se vstup, ale platilo se po konci, dle toho jak se 
líbilo...)

54. 
Typ akce: výstava
Název akce: Legiovlak
Organizátor: Československá obec legionářská
Datum konání: 11.10.-30.10.2014 
Popis: Vystavení věrné repliky legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na 
Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace čs. legií. Tato replika bude v letech 
2015–2020 křižovat Českou republiku a svými expozicemi pomáhat veřejnosti, a především 
mládeži, obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného 
československého státu.
Vstupné: zdarma

55. 
Typ akce: divadlo
Název akce: Divadlo Utlačovaných
Organizátor: Divadlo Utlačovaných
Datum konání: 14.10.2014 
Popis: 2 představení (Matka v tísni, Bundy a řízky). Představení jsou podle skutečných 
příběhů. Divadlo utlačovaných založil brazilský režisér Augusto Boal. Jde o soubor her, 
cvičení a technik, které skrze divadlo zkoumají lidské problémy nebo konflikty a snaží se najít 
jejich možná řešení.
Vstupné: zdarma

56. 
Typ akce: konference
Název akce: LANDSCAPE Transformations



Organizátor: Ateliér Landscape & Architecture Fakulty architektury ČVUT
Datum konání: 16.10. – 17.10.2014 
Popis: Studentská vědecká konference k tématu proměn krajiny. Cílem konference bylo 
vytvoření příležitosti nejen pro studenty krajinné architektury prezentovat svoji odbornou 
práci a podílet se na dialogu mezi různými obory, které se zabývají krajinou ve všech jejích 
významech a projevech.
Vstupné: zdarma

57. 
Typ akce: film + hudba
Název akce: Art Movie Party
Organizátor: VŠE
Datum konání: 23.10.2014 
Popis: Tradiční ARTS PARTY, která se každoročně pořádá předně pro prváky Arts 
managementu (VŠE).  Party se nesla v duchu kultovních filmů a seriálů. Celou akci zahájilo
promítání filmu. Zahráli Dj’s NobodyListen + host Dj Akvamen a yeseter
Vstupné: 100,-

58. 
Typ akce: výstava
Název akce: Free Art Friday
Organizátor: Ateliér Landscape & Architecture Fakulty architektury ČVUT
Datum konání: 24.10.2014
Popis: Umělci tvořící malby, kresby, náčrty, fotky, sochy nebo instalace, zanechají své díla 
na ,,ulici'', nebo v místě konání akce. V tomto případě se akce konala ve venkovních 
prostorách NNŽ. Každý návštěvník, který si jedno dílo vyhlédne, si jej může odnést zdarma 
domů. Fotografie s dílem pak sdílí přes sociální sítě. Tvůrci se tak lépe dostanou do 
podvědomí lidí.
Vstupné: zdarma

59. 
Typ akce: hudba
Název akce: INTERNATIONAL DUB CONVETION
Datum konání: 31.10.2014 
Popis: Dub convention podruhé v Praze a opět na NNŽ. DJ’S: BOANERGES [LIVE], 
SHAKK-ATTACK [LIVE], RIDDIM TUFFA, UNITED FORCES OF DUB, JAKUB JOHÁNEK, 
PETR MÍKOVEC & TEAMATIQUE, R2D2 [DUB SELECTION]
Vstupné: do 22:30 za 150,- po 22:30 za 200,-

Za podporu projektu děkujeme:

Českým drahám a.s. (za pronájem skladový prostor)
SŽDC (za pronájem kolejí)



ČD Cargo (za pronájem vagónů)
Pivovaru Rohozec
Toi –Toi
Pražským službám
Protišedi.cz
Club-Mate

     





____



Grafika projektu

Logo NNŽ (3 používané verze)

Piktogramy použité na NNŽ v jednotném vizuálu

Reklama použitá pro MHD



Reklama MF DNES (letní příloha)   a         reklama v Design guide (Design blok)

  

Banner na webových stránkách www.a2larm.cz

Propagace projektu

MÍSTA PRAVIDELNÉHO PUBLIKOVÁNÍ

Facebookové stránky NNŽ - https://www.facebook.com/pages/N%C3%A1kladov%C3%A9-

n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD-%C5%BDi%C5%BEkov/584789681567119

Webové stránky NNŽ http://nakladovenadrazizizkov.cz/

Webové stránky MČ Praha 3 http://www.praha3.cz/

Radniční noviny Prahy 3

Protišedi.cz http://www.protisedi.cz/

Goout: http://goout.cz/cs/kluby/praha/nakladove-nadrazi-zizkov/

Prague-up.com: http://www.prague-up.com/mista/hudba/terminal-b/
https://www.facebook.com/pages/Prague-Up-
Coming/363465247127910?focus_composer=true&ref_type=bookmark

http://www.kdykde.cz/pridejte-svoji-akci?queryform=ok



PLACENÉ REKLAMY

Inzerát v MF DNES ve vydání letní přílohy 3.7.2014

MHD polepy na tramvajích

A2 /Alarm banner na webových stránkách + informace v newslettru

Monitoring médií je přílohou této závěrečné zprávy.

Fotky z akcí

  

  

  



  

  

  

         



  

  

  

  

           



  

  

  

  



    

  

  

  



Příloha: Monitoring médií Nákladové nádraží Žižkov 2014

MEDIÁLNÍ OHLASY Z INTERNETU obecně

1. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/266694-nakladove-nadrazi-ozije-kulturou/
2. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-

praha/214411000140317/
3. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-

metropole/214411058230011/video/315442
4. http://art.ihned.cz/architektura/c1-61865860-nakladove-nadrazi-zizkov-kulturni-

scenou
5. http://www.prazskypatriot.cz/nakladoveho-nadrazi-zizkov-bude-letos-nabyte-akcemi-

koncerty-promitani-netradicni-divadlo/
6. http://www.metro.cz/zizkovske-nadrazi-letos-laka-na-netradicni-divadlo-film-i-hudbu-

psf-/co-se-deje.aspx?c=A140317_125415_co-se-deje_rab
7. http://www.lidovky.cz/stane-se-nakladove-nadrazi-zizkov-kulturnim-centrem-pc4-

/kultura.aspx?c=A140317_181304_ln_kultura_hep
8. http://www.halonoviny.cz/articles/view/18706601
9. http://www.expats.cz/prague/article/design/pragues-amazing-spaces/
10. http://www.zet.cz/tema/chrnn-ikovsk-ndra-je-teba-zalenit-do-organismu-msta-k-m-

stropnick-2639
11. http://www.protisedi.cz/article/international-dub-convention-poprve-v-praze

http://www.protisedi.cz/article/klubova-noc-united-islands-prague-2014
12. http://www.radio.cz/cz/static/industrialni-praha/nakladove-nadrazi
13. http://www.praha3.cz/noviny/zpravy/nakladove-nadrazi-zizkov-predstavilo.html
14. http://www.informuji.cz/objekt/3933-nakladove-nadrazi-zizkov/
15. http://qool.cz/detail-mista/3961-nakladove-nadrazi-zizkov/
16. http://www.citybee.cz/kultura/:/vizitky/7788-nakladove-nadrazi-zizkov/detail
17. http://www.kauza3.cz/kauza-nakladove-nadrazi/navstivte-program-na-nakladovem-

nadrazi-je-to-skvele.html
18. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/nakladove-nadrazi-zizkov-ozije-divadlem-

hudbou-i-filmem/

MEDIÁLNÍ OHLASY na hudbu

1. http://goout.cz/cs/kluby/praha/terminalb/
2. http://technokracie.org/2014/03/newseventterminalbhudebniprojektynanakladove

mnadrazizizkov/
3. http://www.spaceboss.net/party/shiftedasighadorazidoterminalub
4. http://www.rave.cz/forum/2289/
5. http://www.pragueoffthemap.com/culture/musicvenues/terminalb.html
6. http://mywe.de/de/veranstaltungenpartys/terminalbplatform2wsouthlondonordnan

celockedgroove
7. http://www.expats.cz/prague/entertainment/22003terminalbplatform2wsouthlondo

nordnancelockedgroove.html
8. http://www.cheads.com/2014/03/25/terminalbabouttoopeninprague/
9. http://qool.cz/detailmista/3961terminalb/
10. http://unypnews.com/2014/04/eventsweekapriliii/
11. http://www.residentadvisor.net/event.aspx?578469

12. http://www.protisedi.cz/article/nakladove-nadrazi-zizkov-uvadi-south-london-

ordnance-uk-locked-groove-be

MEDIÁLNÍ OHLASY na divadlo 

1. http://kulturissimo.cz/index.php?soudny-den-nakladove-nadrazi-zizkov&detail=2132
2. http://www.prazskypatriot.cz/interaktivni-experiment-soudny-den-ozivi-nakladove-

nadrazi-divaci-budou-jeho-soucasti/



3. http://www.blesk.cz/clanek/live-kultura/252588/inscenace-soudny-den-zaplni-
nakladove-nadrazi-zizkov.html

4. http://www.friendslife.cz/index.php/kultura/314-nakladove-nadrazi-zizkov-zazije-
soudny-den

5. http://www.topvip.cz/divadlo/soudny-den-na-zizkove-%E2%80%93-divadelni-site-
specific-na-nadrazi

6. http://www.divadelni-noviny.cz/tygr-leti-a-studenti-na-nadrazi
7. http://denikreferendum.cz/clanek/tisk/18061-metafyzika-v-kolejisti
8. http://www.swotee.cz/events/33898/Soudn%C3%BD-

Den_N%C3%A1kladov%C3%A9-N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD-
%C5%BEi%C5%BEkov

9. http://www.rozhlas.cz/regina/tipy/_zprava/divadlo-leti-uvede-slavne-gay-monodrama-
po-fredrikovi--1384248

10. http://www.blesk.cz/clanek/live-kultura/254551/nakladove-nadrazi-zizkov-bude-hostit-
bambuskovu-hru-ropa.html

11. http://www.alfredvedvore.cz/cs/program/scenicky-dokument-ropa-svetlo-z-halice-m-
bambusek-a-e-mclaren--o-s-mezery?pid=468&bck=program

12. http://radio.cz/cz/rubrika/zpravy/nakladove-nadrazi-zizkov-bude-hostit-bambuskovu-
hru-ropa

13. http://www.i-divadlo.cz/z-tiskovych-zprav/ropa-v-praze
14. http://www.freesam.org/cz/domu/145-ropa
15. http://www.denik.cz/divadlo/soudny-den-se-jeste-jednou-odehraje-na-zizkovskem-

nadrazi-20140909-yuof.html

MEDIÁLNÍ OHLASY  na festival Landscape

1. http://goout.cz/cs/ve-meste/praha/landscape-festival-2014-prezentace-projektu/mhht/
2. http://goout.cz/cs/vystavy/landscape-festival-2014-krajina-mesto-verejny-prostor/jhks/

3. http://www.protisedi.cz/article/jake-jsou-projekty-landscape-festivalu-praha-2014
4. http://www.nadace-promeny.cz/cz/web/aktuality/novinky/140528_Landscape-Festival-

2014.html
5. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dprnS3QFO5I
6. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/277226-landscape-festival-nenechavejte-

krajinu-na-kraji/
7. http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/czech-scape-portret-soucasne-

ceske-krajinne-architektury--1369106
8. http://www.zet.cz/tema/o-veejn-prostor-se-musme-zajmat-sami-k-spolupoadatelka-

landscape-festivalu-2610
9. http://www.praha3.cz/noviny/akce-mestske-casti/landscape-festival-pise-

nakladovemu.html
10. http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/1364632
11. http://www.praha.cz/volny-cas/landscape-festival-ozivuje-prostory-nakladoveho-

nadrazi-zizkov
12. http://prazelenina.cz/novinky/prazelenina-pro-nakladove-nadrazi-zizkov/
13. http://www.kultura21.cz/spolecnost/9735-landscape-festiva-nakladove-nadrazi-zizkov-

tz
14. http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/tipy-a-

inspirace/tematem-landscape-festivalu-praha-2014-bude-nakladove-nadrazi-
zizkov/2134/

15. http://obcanskymonitoring.cz/?p=2547
16. http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=15810
17. http://www.landezine.com/index.php/2014/07/contemporary-czech-landscape-

architecture/
18. http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/v-praze-zacal-landscape-festival-

umelci-promenili-prostory-nakladoveho-nadrazi-zizkov--1364632
19. http://www.kulturissimo.cz/index.php?landscape-festival&detail=2221/
20. http://stavbaweb.dumabyt.cz/Stavby-a-projekty/Landscape-Festival-Praha-2014.html
21. http://www.designmagazin.cz/udalosti/49220-landscape-festival-provede-krajinou-

architektury.html



22. http://www.prazskypatriot.cz/landscape-resite-envirocity-festivaly-se-zameri-na-
vyuzivani-verejneho-prostoru/

23. http://euro.e15.cz/archiv/festival-landscape-
1095280#utm_source=hp&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss

24. http://www.artalk.cz/2014/06/24/top5tydne-24-6-2014/
25. http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/festival-lidem-otevre-nadrazi-na-zizkove-a-

ukaze-mestskou-krajinu/1092359?utm_source=rss&utm_medium=feed
26. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/277579-fotogalerie-krajina-ceskych-mest-a-

zahrad/
27. http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/festival-meni-zizkovske-nakladove-nadrazi-

20140621.html
28. http://www.bydlet.cz/369622-praha-festival-landscape-nasel-spravny-prostor/
29. http://www.prazskypatriot.cz/festival-landscape-vrcholi-pestry-program-je-pripraven-

na-finale/

MEDIÁLNÍ OHLASY různé

1. http://www.rozhlas.cz/zpravy/film/_zprava/novy-film-gottland-tvurci-promitli-divakum-
na-prazskem-nakladovem-nadrazi-zizkov--1386153

2. http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/nadrazi-zizkov-debaty-o-krajine-doplni-
gottland-i-prague-pride_314764.html#.VD-HXk0cSUk

3. http://www.rozhlas.cz/zpravy/film/_zprava/1386153
4. http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/gottland-mel-predpremieru-na-nakladovem-

nadrazi-zizkov/1113443?utm_source=rss&utm_medium=feed
5. http://www.prazskypatriot.cz/gottland-primo-v-kolejisti-nakladoveho-nadrazi-zizkov/
6. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/286549-jablone-jsou-na-zizkovskem-nadrazi-

v-undergroundu/
7. http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/1406988
8. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288766-podivejte-se-kulomety-na-kolejich-

legiovlak-prijel-na-zizkov/

Z DENNÍHO TISKU

Nádraží Žižkov znovu ožije. Dočasně   (Lidové noviny, 18.03.2014) 

Rubrika: Domov. Str.: 4 

PRAHA Od chvíle, kdy ministerstvo kultury prohlásilo funkcionalistickou budovu 
Nákladového nádraží Žižkov kulturní památkou, uplynul rok. Za tu dobu akce pořádané v této 
výjimečné stavbě stačily přilákat více než šedesát tisíc lidí. Tedy zhruba stejný počet, jaký 
loni zavítal třeba na malebný jihočeský zámek Červená Lhota. 

Na loňské kulturní počiny, jako byl třeba Designblok 2013, chtějí radnice Prahy 3 a 
spřátelené organizace navázat i letos. Městská část navíc pokračuje v přípravě podkladů 
umožňujících trvalé využití zhruba deseti hektarů vnitřní plochy, které obří památka ukrývá. 

"Na letošní kulturní akce na Nákladovém nádraží Žižkov uvolníme z rozpočtu necelé dva 
miliony," říká místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (Žižkov nejen sobě). 

V budově z 30. let, která podle odborníků patřila k nejmodernějším svého druhu v Evropě, 
sehraje několik inscenací třeba Divadlo Letí. "Mimo jiné půjde o švédskou hru s gay 
tematikou s názvem Po Frederikovi," nastiňuje umělecká šéfka Martina Schlegelová. 

Akce věnované studentům uspořádá Národní filmový archiv. Pro vybrané květnové, 
červnové a poté zářijové dny pro ně naplánoval například šestihodinový naučný program 
včetně tvůrčích dílen. 



Účast na letošnímprogramu přislíbila také Galerie Jaroslava Fragnera. Od 17. června do 10. 
září na nádraží uspořádá festival, v jehož rámci se bude konat výstava, ale i odborné 
tématické přednášky, diskuse a semináře. 

"Hlavní myšlenkou je nejen oživeníměstské čtvrti, ale také otevření problematiky budoucího 
osudu nádraží," vysvětluje ředitel galerie a historik umění Dan Merta. 

Radnice přiznává, že kulturní akce jsou jen dočasná záležitost. Památkově chráněná 
nádražní budova potřebuje trvalé využití a rekonstrukci. Nad nimi však nadále visí otazníky, 
stejně jako nad revitalizací celého nádražního areálu. 

Letité spory o nádraží Prohlášení kulturní památkou předcházely několikaleté spory mezi 
developeryŽižkov Station Development patřící Českým drahám a společnosti Sekyra Group, 
jež budovu a část areálu vlastní, - a některými občanskými sdruženími. Těmvadilo, že 
developeři chtěli v rámci plánované stavby nové městské čtvrti budovu zbourat. 

Nyní už tak učinit nemohou a nezbývá než se dohodnout. Leoš Anderle ze společnosti 
Sekyra Group už dříve uvedl, že cestu vidí ve spojení neziskového sektoru s komerčním. A 
na tom také radnice pracuje. "Byl zpracován management plán, který ještě budeme 
připomínkovat. Jeho podstatou je vytvoření systému, jak nádražní budovu rozdělit, aby v ní 
mohlo být více subjektů, jednalo by se o společenství vlastníků," vysvětluje starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová (TOP 09). 

Radnice hodlá oslovit nejrůznější instituce, včetně ministerstva kultury a příspěvkových 
organizací státu či města. 

Na konci února radní schválili materiál, který po celkovém dopracování předloží magistrátu 
jako podkladovou studii ke změně územního plánu. Ta je pro výstavbu v tomto místě 

____

Žižkovské nádraží uvítá divadla a hudebníky  ( Mladá fronta Dnes, 18.03.2014) 

Rubrika: Praha. Str.: 3 

PRAHA V prostorách památkově chráněného Nákladového nádraží Žižkov se letos 
uskuteční mnoho kulturních a společenských akcí. Návštěvníci uvidí divadelní představení, 
některá speciálně vytvořená pro specifický prostor funkcionalistické stavby, budou se moci 
zúčastnit filmových projekcí, hudebních akcí a workshopů na téma architektura či 
kinematografie. 

Praha 3 chce ve spolupráci s neziskovými a zájmovými organizacemi otevřít nádraží 
pestrému okruhu diváků. 

Kolem osudu funkcionalistické budovy se vedou bouřlivé diskuse už několik let. Společnost 
Žižkov station development, která vznikla spojením Českých drah a firmy Sekyra Group, 
plánovala rozsáhlou výstavbu, jíž mělo nádraží ustoupit. Proti demolici se však postavila část 
odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo kultury nakonec loni na jaře rozhodlo, že nádraží 
musí být zachováno. Původní plány na výstavbu nové městské čtvrti nicméně i nadále trvají. 

Otevřela se však otázka dalšího využití obrovské památkově chráněné budovy. Už vloni se 
tam uskutečnilo několik akcí, například Designblok. V letošním roce se budova otevře znovu. 

Zapojí se i United Islands 

"Chceme ukázat, že má smysl, že je budova zachráněna od demolice a že umožňuje 
pestrost využití," uvedl místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (ŽnS). Radnice na to letos v 
rozpočtu vyčlenila 1,9 milionu korun. 



Účast na kulturním programu přislíbilo letos znovu Divadlo letí, ale i organizátoři United 
Islands, Galerie Jaroslava Fragnera a Národní filmový archiv. V září se tu uskuteční Dny 
žižkovského kulturního dědictví. 

Otazníky však i nadále visí nad dlouhodobým využitím nádraží a také nad tím, kdo by 
případné převzetí a rekonstrukci zaplatil. 

____

Nákladové nádraží poslouží kultuře   (Právo, 18.03.2014) 

Autor: Petr Janiš. Rubrika: Praha - Střední Čechy. Str.: 11 

Pro kolejiště, peróny i suterén památkově chráněných budov Nákladového nádraží Žižkov se 
letos chystá bohatý kulturní program. 

Od dubna do října se zde bude hrát divadlo a hudba, budou se promítat filmy, diskutovat o
architektuře, konat workshopy a vzdělávací programy pro děti. Vše ušito na míru 
industriálnímu prostoru. 

Letošní sezóna má překonat loňskou, kdy nádraží hostilo Designblock, Pražské bienále a 
bylo cílem velké cyklojízdy. Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (Žižkov (nejen) sobě) 
řekl, že loni kultura na nákladové nádraží přilákala na 60 tisíc lidí. 

Žižkovská radnice vyčlenila prostředky a snaží se ukázat, že zachování nádraží, které chtěl 
developer zbořit, mělo smysl. "Nyní se snažíme přivést do nákladového nádraží život," uvedl 
Stropnický. Projekt pro jeho konverzi na kulturní stánek už vzniká a připomínkuje ho jak 
Praha 3, tak majitel nádraží, tedy České dráhy. 

"Plán ukazuje, že realizovat konverzi je možné, je to trvale udržitelné," uvedl Stropnický. 

Program pro nádraží chystá Galerie Jaroslava Fragnera, Národní filmový archiv, United 
Islands, Divadlo letí či sdružení Mezery. 

Režisér Miroslav Bambušek řekl, že by na žižkovském nádraží rád uvedl hru Cesty energie –
ropa, jež loni vznikla v Gočárových mlýnech v Pardubicích. 

"Inscenace má dvě části, první se bude odehrávat v překrásném suterénním prostoru," řekl 
Bambušek. Druhou část by měli herci ztvárnit na peróně, vše doprovází hudba Vladimíra 
Franze. 

Fragnerova galerie i Kancelář veřejného prostoru městského institutu rozvoje chce přímo u 
nádraží ukázat příklady konverze industriálních památek jak u nás, tak ve světě. 

"Budeme se snažit provést určité krajinné úpravy, krajinářské vstupy a prostupy," přiblížil za 
galerii Dan Merta. 

Na konci srpna by měli studenti DAMU, její nové katedry tvorby v netradičních prostorách na 
nákladovém nádraží dělat klauzury. Téma zní 4 x Ray Bradbury. 

Junior klub uvede mladé kapely a Move Association hodlá přivézt soudobé hvězdy 
elektronické hudby z Velké Británie. Národní filmový archiv předvede své podklady a se 
studenty středních škol bude vytvářet a promítat 16mm film. Nádraží má také hostit dny 
žižkovského kulturního dědictví a vyloučit ani nelze, že se stane opětovným dějištěm 
Designblocku. 

Nyní se snažíme přivést do nákladového nádraží život Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 
3.

____



Kříšení Nákladového nádraží Žižkov pokračuje   (Haló noviny, 18.03.2014) 

Rubrika: Z domova. Str.: 3 

Oživit prostor Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), které je od loňska památkově chráněno, 
plánuje radnice městské části Praha 3. Nádražní budova nebyla zdemolována a v příštích 
týdnech a měsících ožije netradiční kulturou, a hlavně lidmi. 

Městská část, na jejímž území se nákladové nádraží nachází, udělí letos projektu ze svého
rozpočtu takřka dvoumilionovou dotaci. Dramaturgie počítá s divadly, hudbou, filmem, 
výstavami, workshopy, setkáními lidí všeho věku – a to vše v netradičních nádražních 
prostorách. Akce navazuje na loňský nultý ročník kulturního programu na NNŽ, který se
setkal s velkým zájmem veřejnosti. Jen jedna jeho část, loňský Designblock, přivítal 35 tisíc 
návštěvníků, společně s dalšími akcemi pak nultý ročník festivalu, jehož cílem je oživení 
památky, přitáhl zájem 60 tisíc lidí, pochlubil se místostarosta MČ Matěj Stropnický (SZ). Ten 
také sdělil, že se v současné době připomínkuje materiál Konverze NNŽ na kulturní centrum. 

»Projekt je vypracován tak, aby kulturní centrum bylo ekonomicky samostatné a finančně 
udržitelné,« informoval na tiskové konferenci. Aktivit je přehršel a každý si podle organizátorů 
najde svou parketu. Např. Divadlo Letí připraví ve spolupráci s Katedrou divadelní tvorby 
DAMU projekt Nádraží Letí, v rámci kterého se v dubnu, květnu a srpnu uskuteční netradiční 
divadelní představení. Občanské sdružení Mezery, jež se specializuje na mimodivadelní 
prostory, připravuje na červen s předními herci vedenými režisérem Miroslavem Bambuškem 
další divadelní představení, které se odehraje v suterénu nádraží a v kolejišti. 

V prostorách NNŽ se zabydlí i film. Podle Jiřího Forejta z Národního filmového archivu se 
uskuteční několikahodinové programy pro skupiny školní mládeže, která si vedle teorie užije i 
filmovou praxi. Pražská Galerie Jaroslava Fragnera připraví na červen až září projekt s 
názvem »Krajina – město – veřejný prostor«. Půjde o kombinaci vzdělávání a odpočinku. 
Prakticky to budou workshopy, výstavy, tematická představení či semináře na téma 
industriální architektura, krajinářství, rekonverze postindustriálních objektů. »Cíl je, aby 
nádraží dva a půl měsíce žilo programem, venkovními pořady,« uvedl Dan Merta z pořádající 
galerie. Na NNŽ se projeví i místní tvůrci z příspěvkové organizace Prahy 3 Junior klub.

____

Nákladové nádraží Žižkov ožívá: láká na divadlo i hudbu   (Pražský deník,18.03.2014) 

Rubrika: Titulní strana. Str.: 1 

Dlouhodobé využití nádraží je dál s otazníkem. Minimálně letos ale prostor nabídne aspoň 
bohatý kulturní program 

Žižkov – Léta chátrající Nákladové nádraží Žižkov, které je od loňského roku památkově 
chráněným místem, letos bude hostit hodně zábavy: návštěvníci v jeho prostorách uvidí 
divadelní představení, některá speciálně vytvořená pro specifický prostor funkcionalistické 
stavby, budou se moci zúčastnit filmových projekcí, hudebních akcí a workshopů na téma 
architektura či kinematografie. 

Praha 3 chce ve spolupráci s neziskovými a zájmovými organizacemi otevřít nádraží 
pestrému okruhu diváků, prohlásil včera místostarosta Matěj Stropnický. 

Kolem osudu funkcionalistické budovy se vedou bouřlivé diskuse už několik let. Společnost 
Žižkov station development, která vznikla spojením Českých drah a firmy Sekyra Group, 
plánovala rozsáhlou výstavbu, jíž mělo nádraží ustoupit. 

Proti demolici se ale postavila část odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo kultury nakonec 
loni na jaře rozhodlo, že nádraží, které stojí na rozsáhlých nevyužívaných pozemcích, musí 
být zachováno. Původní plány na výstavbu nové městské čtvrti ale i nadále trvají. Nádraží se 
stane jejím centrem. 



Otevřela se však otázka dalšího využití obrovské památkově chráněné budovy. Už v 
loňském roce se v areálu uskutečnilo několik akcí. 

Lidé mohli vidět mimo jiné vystoupení Divadla letí, uskutečnil se zde Designblok. V letošním 
roce se budova otevře znovu. 

"Chtěli bychom přivést další návštěvníky a diváky. Chceme ukázat, že má smysl, že je 
budova zachráněna od demolice a že umožňuje pestrost využití," uvedl místostarosta. 
Radnice na to letos v rozpočtu vyčlenila 1,9 milionu korun. 

Účast na kulturním programu přislíbilo letos znovu Divadlo letí, ale i organizátoři United 
Islands, Galerie Jaroslava Fragnera a Národní filmový archiv. V září se tu uskuteční Dny 
žižkovského kulturního dědictví. 

Otazníky ovšem i nadále visí nad dlouhodobým využitím nádraží a také nad tím, kdo by 
případné převzetí a rekonstrukci zaplatil. 

Radnice a některé neziskové organizace usilují o to, aby se budova stala kulturním centrem. 
Už dříve se diskutovalo o umístění Národního filmového ústavu. Plány chce radnice spolu s 
majitelem a developerem představit v nadcházejících týdnech, řekl Stropnický. 

Leoš Anderle ze společnosti Sekyra Group už dříve uvedl, že cestu vidí ve spojení 
neziskového sektoru s komerčním. Pomoci by měly také státní instituce. Náklady na konverzi 
prý totiž překračují možnosti městské části i developera. Stavba z 30. let patřila podle 
odborníků k nejmodernějším svého druhu v Evropě jak technologicky, tak z architektonicky.

____

Praha má nový festival, lidem ukazuje proměnu nádraží   (Metro, 25.6.2014)

Rubrika: Příloha - Praha 1 + 2 + 3. Str.: 14 

Představují se projekty, které mají ukázat, jak oživit naše prostředí. 

Dvě místa, tři měsíce, šestice výstav, několik desítek přednášek, uměleckých akcí, 
performance a kontinuální doprovodný program. Taková je náplň nového festivalu 
Landscape Praha. 

Rozsáhlý mezioborový festival představuje asi stovku projektů především z evropských 
zemí, pod nimiž jsou často podepsáni architekti zvučných jmen. Představí se však i studenti 
předních českých vysokých škol. Centrem festivalu je jeden z potenciálně nejzajímavějších 
příkladů krajinné architektury - Nákladové nádraží Žižkov. 

"Mnoho projektů je z oblasti rekultivace, rehabilitace opuštěných částí krajiny nebo 
průmyslových území, urbanizace zanedbaných městských veřejných prostor - vše pro nové, 
převážně rekreační funkce a sportovní vyžití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání," láká na 
zajímavý festival jeho kurátor Dan Merta. Výstavní část po tři měsíce doprovodí hudební 
vystoupení, krajinné a land-artové instalace nebo ukázky guerillových průniků do veřejného 
prostoru. Pod instalacemi jsou podepsány významné osobnosti tuzemského uměleckého a 
krajinářského prostředí - například Kurt Gebauer, Lenka Klodová nebo Vladimír Sitta. 

---

Proměna 

Festival Landscape se do 9. září rozklenul po "krajině" mezi Galerií Jaroslava Fragnera na 
Starém Městě a Nákladovým nádražím Žižkov. 



- Představuje nejpodnětnější realizace i návrhy z oblasti architektury jak krajinářské 
architektury, tak tvorby zaměřené na veřejný prostor. 

- Více: landscape-festival.cz nebo na nakladovenadrazizizkov. cz 

____

Festival mění žižkovské nákladové nádraží  (Pražský deník 21.06.2014) 

Rubrika: Z metropole. Str.: 3 

Žižkov – Podle radnice Prahy 3 je omyl, že zeleň do industriálního prostředí nepatří. 

Výstava krajinářské architektury na nákladovém nádraží představuje výběr projektů 
vhodných pro rekonverzi postindustriálních objektů. Formou výstavy je zde k vidění řada 
návrhů zabývajících se konkrétně problematikou nákladového nádraží Žižkov. 

Areál funkcionalistické stavby se proměnil do dočasného mobiliáře, v němž nechybí instantní 
zeleň realizovaná na vlakových soupravách, v kontejnerech a jiných přilehlých objektech. 
Jednoleté rostliny vytvořily podivuhodnou dekoraci, v níž se mísí dva zcela odlišné subjekty–
železobeton a příroda. Co je ale smyslem celé expozice, je vytvoření dialogu, jak uchopit 
tento kus veřejného prostoru a umožnit i jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst 
a vesnic. 

Galerie Jaroslava Fragnera, která Landscape festival spolu s radnicí organizuje, si vzala za 
cíl ukázat veřejnosti, že krajinářská architektura ve vztahu k současné architektuře a 
veřejnému prostoru má rozhodně co říct.

___

Nový festival provede krajinou   (Mělnický deník, 17.06.2014) 

Rubrika: Mělnicko/Region, Str.: 2 

Praha – Dvě místa, tři měsíce, šestice výstav, několik desítek přednášek, uměleckých akcí a 
performance a kontinuální doprovodný program. Taková je náplň nového festivalu pro 
Pražany i návštěvníky metropole. Festival Landscape se od 18. června do 9. září rozklene po 
krajině mezi Galerií Jaroslava Fragnera na Starém Městě a Nákladovým nádražím Žižkov. 

"Rozsáhlý mezioborový Festival Landscape Praha 2014 přiváží do Prahy okolo stovky 
projektů především z evropských zemí, pod nimiž jsou často podepsáni architekti zvučných 
jmen. Představí se však i studenti předních českých vysokých škol, které se věnují tématu 
krajinářské architektury," vysvětlil jeden z autorů celého konceptu Landscape festivalu, 
kurátor Dan Merta. 

Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, 
jakožto společné architektury pod jednou oblohou. "Výběr představuje díla vzniklá pod 
taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v 
úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou 
současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují," přiblížila obsah Klára 
Stachová z 4dim. 

Snahou pořadatelů je oživit na letní měsíce lokalitu kulturní památky Nákladového nádraží 
Žižkov, místa, které se může zdát zapomenuto, ale které má potenciál.

_____

Nádraží nekonečných možností   (Lidové noviny, 12.07.2014)

Autor: ZDENĚK LUKEŠ, Rubrika: Orientace. Str.: 27 



Funkcionalistický areál pražského Nákladového nádraží Žižkov ožil moderním uměním. A 
nadějí na budoucnost 

Jak využít bývalé průmyslové areály? Co dělat se zdevastovanými místy a dávno 
opuštěnými budovami? Na tyto a podobné otázky hledá odpověď výstava Landscape 
Festival, která se příznačně koná v areálu opuštěného Nákladového nádraží Žižkov v Praze. 

Asi málokdo z nás nepodlehne kouzlu starých továren. Já je miloval už od dětství, kdy jsme s 
kamarády do takových míst pořádali dobrodružné výpravy. Když jsem pak před lety navštívil 
tehdy ještě funkční areál Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), který se rozkládá východně od 
ulice Jana Želivského, byl jsem unesen: tohle byl pravý poklad! Je ovšem třeba vidět 
rozlehlou stavbu zezadu, od východu. Funkcionalistická fasáda administrativního křídla 
obráceného do Želivského ulice je hezká, ale nijak mimořádná. Kolmo k ní však běží dozadu 
dvě skladová křídla, mezi něž zajížděly vlaky. Stovky metrů dlouhá křídlamasivní 
železobetonové konstrukce s hřibovými stropy a rampami jsou propojena systémem 
železných lávek s výtahy, které sloužily k vykládání zboží z vagonů a jejich dopravě do 
skladových hal. 

Skladiště. Nebo také galerie Železná konstrukce vytváří jedinečný krajkový ornament, který 
si ve své industriální kráse v ničem nezadá třeba s konstrukcí Eiffelovy věže nebo areálem 
Vítkovických železáren – dnes národní kulturní památky. Fascinující jsou i prostory uvnitř 
protáhlých skladových křídel. Z průběžných ramp krytých přístřešky se vstupuje do velkoryse 
řešených hal s výbornou akustikou a prakticky nekonečnými možnostmi vnitřního členění. 
Mohou sloužit jako skladiště. Nebo také jako výstavní prostory, koncertní sály, divadelní 
zkušebny, depozitáře uměleckých sbírek nebo knihovny... Mohly by tam být tvůrčí dílny, 
výtvarné ateliéry, fotostudia, filmové kluby, architektonické ateliéry, designérská studia, ale 
také obchody, kanceláře, restaurace a kavárny nebo ekologické trhy či levné ubytování pro 
studenty. To vše ve třech úrovních, a navíc by se daly využít i ploché střechy a spojovací 
rampy, které by usnadnily dopravu zboží. 

Jsem moc rád, že se nakonec podařilo tento cenný funkcionalistický komplex, vytvořený na 
přelomu 20. a 30. let minulého století architekty Karlem Caivasem a Vladimírem Weissem, 
zapsat jako nemovitou kulturní památku. Mimochodem, ti dva absolventi pražské techniky 
nebyli žádní suchaři: Caivas byl proslulým tvůrcem luxusních módních salonů pražské city 
první republiky a extravagantních lázeňských pavilonů v lázních Teplice nad Bečvou, Weiss 
respektovaným malířem. 

Teď jen aby se podařilo včas najít vhodná využití. Jak jsem uvedl výše, může jich být docela 
dost a mohou se zde doplňovat komerční i nekomerční funkce. Podle několika studií sem lze 
přivést i tramvajovou trať, zajíždět by sem mohly historické vlaky – možnosti jsou takřka 
neomezené. 

V této souvislosti nelze nepřipomenout areál bývalých jatek MataderovMadridu (viz 
Orientace LN, 19. 11. 2011), skvělý příklad toho, co všechno se dá v takovém prostoru 
podnikat a jak se dá z mrtvého území vytvořit jedna z hlavních atrakcí metropole. Areál 
žižkovského nákladového nádraží má nyní k podobnému osudu našlápnuto velmi dobře: na 
sympóziu věnovaném jeho budoucímu využití se totiž zástupci ministerstva kultury, 
památkáři z Národního památkového ústavu i zástupci pražského magistrátu vyjádřili v tom 
smyslu, že budova není nedotknutelnou památkou. To je pro její další osud velmi důležitý 
ortel, protože jen díky tomu bude možno ji různě upravovat, dostavovat, přistavovat a 
nastavovat (samozřejmě tak, aby neztratila své charakteristické kouzlo), takže bude možné 
její potenciál využít v plné šíři. A další pozitivní věc: není třeba spěchat, stavba je robustní, 
zčásti stále slouží jako skladiště různých firem a obsazována novými funkcemi může být 
postupně. 

Zahrady s trávníky a písečné pláže Náznak, jak by mohla budova fungovat, přinesl už loňský 
Designblok, další příležitostí je právě probíhající cyklus výstav pořádaný v letní Praze pod 
hlavičkou Landscape festival. Jedna z expozic je v Galerii Jaroslava Fragnera v centru 
Prahy, další pak právě v areálu nákladového nádraží na Žižkově. 



Zde uvidíte ukázky land artu v podání našich předních výtvarníků, kteří dostali k dispozici 
nákladní vagony zaparkované uvnitř areálu (mj. Kurt Gebauer, Lenka Klodová nebo Václav 
Fiala). V interiéru skladů i na krytých rampách je pak řada expozic představujících zahraniční 
příklady revitalizace průmyslových areálů. Najdete tu ale i výstavu věnovanou činnosti 
Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje Prahy či ukázky landscape 
architektury a prezentaci urbanistických studií pro Prahu 3. Mimo jiné se tu představuje firma 
Sekyra Group, která bude v této oblasti stavět a areál NNŽ integrovala do svých projektů. 
Vlastními instalacemi přispěli i studenti zahradní a krajinné architektury z Prahy i Brna. 

Není přitom třeba mít obavy, že jde o nějakou suchopárnou akci: na vagonech vytvořili 
výtvarníci s architekty jakési mikrosvěty – zahrady s trávníky a ovocem či písečné pláže s 
lehátky pro relaxaci za pěkného počasí. Nechybí ani bar a připravují se také různé kulturní 
programy. Troufám si tvrdit, že kdo sem jednou zavítá, stane se milovníkem "industriálu" už 
navždy.

_____

Vítejte v Gottlandu: Vávra se ptá Lídy na Goebbelse (Metro, 29.08.2014)

Autor: ALEŠ MEČÍŘ, Rubrika: Víkend, Str.: 14

Nový povídkový film Gottland je odvážný. I tím, že ho v kině neuvidíte. 

Polský novinář Mariusz Szczygiel je autorem svižně napsaných reportáží, v nichž na příkladu 
výjimečných osudů skládá poutavou mozaiku nedávných dějin této země. Jsou to sice jen střípky, 
ale i tak vzbudila sarkasticky nazvaná kniha Gottland zasloužený ohlas nejen v Česku. Z jeho 
psaní je cítit snaha o pochopení toho, čím vším si Češi během minulého století museli projít a jak 
se to pak projevilo na jejich... řekněme národní mentalitě. Szczygielův vklad spočívá hlavně v 
tom, že se na naše nedávné dějiny dívá s nadhledem, který je pro nás jako "aktéry" jen obtížně 
dosažitelný. Nelze se tedy divit, že svou kritičností oslovil generaci třicetiletých filmařů, kteří právě 
završují svá studia na katedře dokumentární tvorby pražské FAMU. Se Szczygielem je spojuje 
ironický pohled a odstup. Naštěstí jim nechybí ani hravost a chuť si zaexperimentovat. Třeba i 
tím, že odmítli svůj film promítat v klasických kinech a zvolili několik industriálních míst po celém 
Česku. Hravá, ale také ironicky kousavá byla i virální kampaň k filmu, v níž vyzvali obyvatele, aby 
hlasovali, kdo by měl nahradit Stalina na Letné. A panečku, jak by se tam vítězná Jiřina 
Bohdalová vyjímala... 
U samotného filmu, jenž se skládá z pěti krátkých snímků více či méně inspirovaných knihou,
obohacují tvůrci tradiční dokumentaristický přístup o animované či hrané pasáže nebo netradiční 
koncept. 
Povedená je hned první "povídka" s názvem 86 400, jež je formálně vytříbeným zamyšlením nad 
dědictvím Baťova obuvnického impéria. Tvůrci se podobně jako Szczygiel odpíchnou od běžícího 
pásu a nechají kameru volně "běžet" prostorem. Nahlédnou tak i do dnešního Zlína, kde už 
výroba obuvi skomírá. A skončí až u pásové výroby ve Škodovce, kde práci lidí u pásů nahrazují 
roboti. Dodávají tak jiný akcent Baťovu údernému heslu Pohyb je život – nehybnost smrt. 
Panenství Lídy Baarové je zase rekonstrukcí rozhovoru Otakara Vávry s herečkou, která musela 
celý život odpovídat na otázku, jak to bylo tehdy s tím Goebbelsem. Originál se tvůrcům 
nepodařilo získat, asi aby svým "drzým" přístupem nepošpinili odkaz "ohebného" filmaře Vávry, 
jenž na režisérské sesli proplul všemi režimy. Životem usmýkanou Baarovou totiž zpovídal až v 
době, kdy už za to nemusel nést následky (herečka byla za minulého režimu takzvaně na 
indexu). 
Vizuálně nejpůsobivější je asi Letící kůň o spisovateli a spolupracovníkovi StB Eduardu 
Kirchbergerovi. Technikou rotoskopie natočený rozhovor dvou jeho dcer, jež se přou o to, jaký 
otec byl, tvůrci proložili rozpohybovanými obrázky ilustrujícími jednu z jeho dobrodružných a době 
poplatných knih. Zbývající dva krátké filmy Místo Stalina a Zdeněk jsou víceméně slušnou 
televizní publicistikou, ale oproti třem předchozím jim chybí originálnější přístup. 
A kde se Gottland promítá? V Praze se projekční plátno pne nad kolejemi žižkovského
nákladového nádraží. Po setmění ho tam můžete zhlédnout až do neděle. V plánu je i televizní 
uvedení rozšířených "povídek", k nimž přibude i jedna nová: Miláček národa režiséra Radovana 
Síbrta pojednávající o osudu spisovatele Jana Procházky. 

Gottland Film uvidíte až do neděle na Nákladovém nádraží Žižkov. Projekce začínají se ve 21.30. 
* 86 400 režie: Lukáš Kokeš Panenství Lídy Baarové režie: Petr Hátle Letící kůň režie: Viera 
Čákanyová Místo Stalina režie: Rozálie Kohoutová Zdeněk režie: Klára Tasovská * Česko, 2014, 



105 minut 

_____

STOLETÍ LEGIONÁŘŮ PŘIPOMENE VLAK (Pražský deník, 10.10.2014)

Rubrika: Ze zahraničí, Str.: 16

JAKO ZA VÁLKY. Československá obec legionářská při příležitosti stého výročí vzniku legií 
představila repliku legionářského vlaku. 
Parní lokomotiva přivezla Legiovlak tvořený věrnými replikami vozů a vybavení, které používaly 
československé legie na Rusi během své nejslavnější éry, kdy ovládaly celou transsibiřskou 
magistrálu. Vlak v rámci oslav přijede na pražské nákladové nádraží Žižkov tuto sobotu. 
První dobrovolnická skupina na východní frontě, Česká družina, složila přísahu 11. října 1914 v 
Kyjevě, o den později se ve francouzském Bayonne přidala rota Nazdar. Obě události se budou v 
sobotu připomínat na pražském Vítkově od 10 hodin. 

_____

MEDIÁLNÍ OHLASY Z RÁDIA

Nákladové nádraží Žižkov by mělo sloužit kultuře a vzdělávání  (ČRo-Regina, 
22.03.2014) 

Čas vysílání: 13:02:02, Moderátor: Václav MÜLLER. Relace: Události dne 

Pořadí: 3. Rozsah: 00:00:44. Oblast: Regionální rozhlas 

Nákladové nádraží Žižkov by mělo sloužit kultuře a vzdělávání. Praha 3 jedná s 
Ministerstvem kultury a developerem Žižkov Station Development o budoucím využití a 
správě budovy i areálu. Podle zástupce starostky Prahy 3 Matěje Stropnického ze Strany 
zelených, chce městská část do budovy umístit Národní filmový archiv. 

Matěj STROPNICKÝ, zástupce starostky Prahy 3 /SZ/: 

Připravujeme vlastně memorandum ve spolupráci s Ministerstvem kultury, které bude 
vycházet z toho tak zvaného management plánu, který si zadala radnice dohromady s Žižkov 
Station Development na podzim. Probíhají teď intenzivně jednání, že tím lídrem v tom celém 
projektu se nově stane Ministerstvo kultury, právě proto, že do toho průčelí by měl být 
umístěno sídlo Národního filmového archivu.




