Městská část Praha 3
Úřad městské části
Kulturní komise

Zápis z jednání Kulturní komise č. 4
Datum jednání:

06. 04. 2021

Místo jednání:

distanční formou videokonference MS Teams

Začátek jednání:

17.00 h

Konec jednání:

17.56 h

Jednání řídil:

Robert Pecka

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Robert Pecka,
Irena Kryštůfková,
Linda Urbánková,
Alexander Bellu,
Anna Gümplová,
Martin Sumerauer,
Vladimír Lieberzeit.

Omluveni:

Zdena Štěpánková
Gabriela Pecićová

Přítomní hosté:

Pavel Křeček, radní MČ
Pavel Trojan, vedoucí OVVK
Marie Kašparová, ředitelka PO Za Trojku
XXXXX XXXXX
Matěj Michalk Žaloudek, zastupitel
Michal Vronský, zastupitel

Počet stran:

4

Tajemník:

Eva Hájková

Ověřovatel zápisu:

Linda Urbánková
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Bod jednání 1 – Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury
Bod jednání 2 – Participace nového názvu parku pod Vrchem sv. Kříže (tzv. Pitterův park)
Bod jednání 3 – Záměr pojmenování ulic nové zástavby Žižkova (Vackov)
Bod jednání 4 – Budoucnost kultury v Praze 3
Různé

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, – schváleno

3. Bod jednání 1 - Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury
PO Za Trojku – ředitelka PO M. Kašparová informovala o probíhajících a chystaných akcích a
projektech v souladu s aktuálními vládními nařízeními. Zmínila pozitivní zpětnou vazbu na spíše
komunitní akce pořádané u příležitosti Velikonoc. V Atriu dále pokračuje výstava Nejkrásnější místo
na světě, ke které se připravuje online doprovodný program, rozhovory se zajímavými osobnostmi,
sdílené na FB. Školy budou mít možnost zapojení prostřednictvím instruktážního videa, jak přispět do
výstavy v rámci výtvarné výchovy. V KC Vozovna skončila výstava ve výloze knihovny, instaluje se
nová, a to výtvarnice a návrhářky J. Bakošové, která žije na Žižkově. Vernisáž výstavy „Zachraň jídlo“
bude přesunuta na červen. V létě plánuje organizace pořádat akce spíše ve venkovním prostoru,
nabídnout kulturní program pro příměstské tábory. M. Sumerauer vznesl dotaz, zda organizace
uvažuje o tom, dát šanci žižkovským umělcům, oslovit soukromé subjekty, kapely, umělce ze Žižkova.
M. Kašparová potvrdila, že tímto způsobem uvažuje, preferuje umělce z Prahy 3, na léto zvažuje
poskytnout otevřený prostor Atria místním kapelám a umělcům.
PO ŽDJC – trvá příprava letních a podzimních akcí, představených již na březnovém jednání komise,
ostatní chod divadla probíhá v souladu s vládními nařízeními.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

4. Bod jednání 2 - Participace nového názvu parku pod Vrchem sv. Kříže (tzv.
Pitterův park)
Bod uvedl radní pro kulturu P. Křeček. Informoval o participaci v souvislosti s přípravou nového parku
s „pracovním názvem“ park Přemysla Pittera. Komise pro strategické plánování a participaci
podporuje participaci nového názvu parku pod Vrchem sv. Kříže. Komise doporučila na jednání 25. 3.
2021, aby občané Prahy 3 mohli vznášet vlastní návrhy na pojmenování. Tyto návrhy pak budou
posouzeny kulturní komisí, následně proběhne veřejné hlasování formou ankety. Mohlo by být
prezentováno mobilním rozhlasem, aby se zvýšila jeho sledovanost, jedná se o vhodný nástroj
komunikace s veřejností. Upřesnil harmonogram procesu, v červnu vyjde článek na FB, webu, v RN
s výzvou a související historický článek, následně bude zveřejněna výzva, návrhy budou zasílány
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na Plánuj Trojku.cz. Zaslané návrhy projdou kontrolou oddělení kultury, zda splňují všechny výzvou
dané náležitosti, v září na kulturní komisi proběhne předvýběr, v listopadu budou vyhlášeny výsledky a
následně schváleny a doporučeny kulturní komisí. P. Křeček současně nastínil některé zásady pro
návrhy názvů vycházející z platných právních norem. R. Pecka vznesl dotaz, proč se při malé
sledovanosti mobilního rozhlasu uvažuje o vyhlášení ankety pouze touto formou. P. Křeček doplnil, že
bude hledána i jiná forma.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

5. Bod jednání 3 - Záměr pojmenování ulic nové zástavby Žižkova (Vackov)
Záměr představil M. M. Žaloudek. Na Vackově v blízkosti parku Židovské pece se dokončují stavby
Metrostav development. Není zatím jasné, zda zde někdo již navrhl nějaké názvy veřejných
prostranství. Zástupce developera není s tímto obeznámen. Proto přichází s podnětem, že by bylo
zajímavé doplnit tamější ulici Olgy Havlové a pokračování ulice Mezi domky pojmenovat Hany
Benešové a malé náměstí Ch. G. Masarykové. Některé budovy jsou zde již prakticky hotovy, takže
pojmenování je již na pořadu dne. Vhodnost návrhů je nutné samozřejmě znovu ověřit u místopisné
komise, ale rád by tento záměr dal kulturní komisi na vědomí. Reagoval R. Pecka, nápad se mu líbí,
ale pojmenování náměstí se mu jeví z praktického hlediska dlouhé.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje návrhy na pojmenování ulice Hany Benešové a náměstí Ch. G.
Masarykové v nové zástavbě na Vackově.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

6. Bod jednání 4 - Budoucnost kultury v Praze 3
Bod uvedl R. Pecka jako diskuzi nad tím, jak nastartovat kulturu v době „pocovidové“. M. Sumerauer
připomněl, že toto téma nastínil již minule, na promyšlení je dostatek času, rozvolňování bude pomalé,
je dobré, aby se zapojila i veřejnost, kulturní subjekty budou mít problémy nastartovat svou činnost,
pomocí by určitě bylo propagovat uměleckou činnost bez komerčního ladění, připomenout tyto kulturní
subjekty veřejnosti po dlouhé odmlce, výborná je určitě stávající kulturní interaktivní mapa.
Doporučuje, až se rozvolní, udělat setkání se subjekty, viděly by zájem ze strany městské části,
důležité je propojení, poskytnout jim ze strany městské části místa, kde by mohly představit svou
tvorbu. Prospělo by to kulturní obci a byl by to dobrý restart. L. Urbánková namítla, že nevíme, jak se
situace bude vyvíjet, co bude realizovatelné, napadlo ji, že by mohla vzniknout vícestránková kulturní
příloha RN, kde by byly rozhovory s institucemi, umělci, jejich plány, program, jak tuto složitou dobu
prožívali. Vnímá, že investice do kulturní přílohy a dosah je zajímavý, dostanou se každému do
schránky a nikoho to neohrožuje. R. Pecka reagoval, nápad se mu líbí, příloha by asi do budoucna
nebyla stále v plném rozsahu, ale trvale by mohlo být této problematice věnováno v RN například půl
stránky. Dále v diskuzi zaznělo, že i letos se připravuje Landscape festival, jehož realizace bude
v září. R. Pecka připomněl návrh M. Sumerauera na postavení podia na nám. Jiřího z Poděbrad pro
prezentaci kulturních subjektů. P. Trojan upozornil na komplikace spojené se stavbou podia v tomto
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prostoru. Nedokáže si představit umístění v tuto chvíli tak, aby splňovalo, vše, co je nezbytné. Má
obavy z této sezóny, byl by rád, kdyby se povedl Pražský Montmartre, minimalistické koncerty pro
omezený počet diváků ve volném prostoru. M. M. Žaloudek, připomněl loni nerealizovaný projekt
„židle a plácek“, který předpokládal ve spolupráci s IPR umístit na vybraná veřejná prostranství židle a
oživit místo kulturním programem, loni jako nejvhodnější vytipovali Prokopovo náměstí. Nám. Jiřího
z Poděbrad je již zatíženo dost, je třeba objevovat jiná zákoutí. V. Lieberzeit upřesnil, že IPR se již na
projektu nepodílí, přešel na Kreativní Prahu. P. Křeček navázal, může projekt prověřit a v rámci
Landscape festivalu bude Prokopovu náměstí věnována část programu. M. Sumerauer doplnil nápad
pořádání krátkých odpoledních koncertů na žižkovských restauračních zahrádkách.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

7. Různé:
P. Křeček informoval o tom, že projektu „Art-re-use centra“ v Chlumově ulici, který doporučila kulturní
komise, bude schvalována RMČ záštita a záměr pronájmu. Centrum bude sloužit nejen výtvarníkům,
ale i divadlům po dobu dvou let. Řeší se vystěhování stávajícího skladu.
Příští jednání komise se uskuteční 4. 5. 2021 v 17 hod.

1
2

Zapsal

Eva Hájková tajemník komise

Ověřil1

Linda Urbánková ověřovatel

Ověřeno e-mailem

Schválil2

Robert Pecka předseda komise

Schváleno e-mailem

Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.
Schválení může být provedeno formou emailu zaslaného předsedou.
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