
 

 

 

 
 

 
Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19 na Kotlasce 

 
Praha, 28. 4. 2021 - V prostorách Komunitního centra a zahrady Kotlaska bude od 1. května 

připravena pro návštěvníky expozice fotografií „Česká vlna solidarity aneb Občanská 

společnost v boji proti covid-19". Putovní výstava vznikla z iniciativy Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace se záměrem poukázat na potenciál neziskového sektoru a nasazení 

jednotlivců i organizací, se kterým čelili důsledkům první vlny koronavirové krize. Zahájena 

byla pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové na začátku loňského září 

v Lichtenštejnském paláci na Kampě.   

 

Neziskovou organizaci RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem překročit trestní minulost, zastupuje 

na výstavě fotografie Jana Jirkovského. Zachycuje činnost tzv. „krizového okénka“, které se právě v 

areálu Kotlasky otevřelo na jaře 2020 pro klienty RUBIKON Centra. Tato speciální služba 

umožňovala bezpečně poskytovat podporu lidem v akutní krizové situaci po propuštění z vězení v 

době, kdy pro ně státní správa či sociální služby nebyly dostupné. 

 

„Kotlaska je pro tuhle výstavu přesně tím správným místem,“ říká Katka Jirová, garantka KCaZ 

Kotlaska. „Návštěvníci z široké veřejnosti se tu potkávají se světem našich klientů, kteří si sem 

chodí pro pomoc a podporu, ale také zde pracují na tréninkových místech a udržují zahradu i 

centrum v chodu. Panely s fotografiemi pomáhali o víkendu instalovat dobrovolníci, kteří naši práci 

podporují,“ dodává.  

 

„Jako fotografa mě zajímají sociální témata a reportáž o „krizovém okénku“ byla mým prvním, ale 

zdaleka ne posledním setkáním s činností RUBIKON Centra. Jsem rád, že se moje fotografie spolu 

s výstavou symbolicky vrací na místo, kde byla pořízena,“ říká fotograf Jan Jirkovský. 

 

Výstava bude v Komunitním centru a zahradě Kotlaska až do 16. června, kdy se bude přesouvat na 

další místo. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, 

kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a 

udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými 

aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí 

dát šanci na nový začátek. 

www.rubikoncentrum.cz 

 

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska je prostor na Praze 8 určený pro městské zahradničení, 

kulturní, společenské, vzdělávací a osvětové aktivity. Kotlasku provozuje organizace RUBIKON 

Centrum, jejíž klienti s trestní minulostí zde mají příležitost rozvíjet své pracovní a sociální 

kompetence v rámci tzv. tréninkových míst. 

http://www.kckotlaska.cz/ 

 

http://www.rubikoncentrum.cz/
http://www.kckotlaska.cz/


 

 

 

 

 

 

 

Jan Jirkovský propadl kouzlu pouliční fotografie, která tvoří největší část jeho tvorby. Dále se 

věnuje reportáži a sociálnímu dokumentu. Na jaře 2020 měl poprvé příležitost fotografovat lidi 

s trestní minulostí, od té doby navštívil Věznici Kuřim a stal se „dvorním fotografem“ Yellow Ribbon 

Run, společné osvětové akce Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a RUBIKON 

Centra. 

https://www.jjfoto.cz/ 

 

Kontakt: 

Mgr. Kateřina Jirová 

garantka KCaZ Kotlaska 

Nad Kotlaskou I., 180 00 Praha 8 

Tel: +420 775 408 484 

E-mail: jirova@rubikoncentrum.cz 
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