Městská část Praha 3
Úřad městské části
Kulturní komise

Zápis z jednání Kulturní komise č. 7
Datum jednání:

07. 09. 2021

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, zasedací místnost č. 126, 1. patro

Začátek jednání:

17.00 h

Konec jednání:

18.20 h

Jednání řídil:

Robert Pecka

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Robert Pecka,
Irena Kryštůfková,
Linda Urbánková,
Anna Gümplová,
Zdena Štěpánková,
Martin Sumerauer,

Omluveni:

Vladimír Lieberzeit,
Alexander Bellu,
Gabriela Pecićová,

Přítomní hosté:
Pavel Trojan, vedoucí OVVK
F. Stome
Počet stran:

4

Tajemník:

Eva Hájková

Ověřovatel zápisu:

Zdena Štěpánková
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Bod jednání 1 – Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury
Bod jednání 2 – Participace pojmenování nového parku – výběr návrhů pro finální hlasování
Bod jednání 3 - Pojmenování parku Červená skála mezi ulicemi Jeseniova, Jana
Želivského a Na Parukářce
Různé

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
.

3. Bod jednání 1 - Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury
ŽDJC - do 6.9 byla pořádána představení na dvoře divadla, odehráno do půlky července a od poloviny
srpna celkem 29 představení divadel 3D company, Aqualung, Cimrman English teatre a Divadla
v Řeznické. 7. 9. zahajuje provoz i Divadlo Járy Cimrmana. Připravují se podzimní premiéry: 3D
company ve spolupráci s agenturou Familie „Sylvie“ 10. 9., 3D copmany „Nevyléčitelní“ 25. 10. a
Divadlo Aqualung „Pravda“ 5.11. Divadlo se zapojí 20. 11. do přehlídky „Noc divadel“. V divadle
působící soubory slaví významná výročí, Divadlo Aqualung 15 let působnosti, Divadlo 3D company
10 let působnosti, Divadlo Járy Cimrmana 55 let působnosti – všechny oslavy se uskuteční v průběhu
října a listopadu. Na podzim odehraje také Divadlo A.Dvořáka Příbram v ŽDJC šest inscenací
v pražské premiéře.
Za Trojku - s ohledem na platná opatření a především na bezpečnost návštěvníků, byly letní akce
realizovány ve venkovních prostorech, v omezeném počtu a kontrolou O-N-T (očkování – prodělaná
nemoc – test). Atrium na Žižkově tak připravilo komponovaný program s názvem "Žižkovské letovisko"
a KC Vozovna průběžný letní projekt "Žižkovská lou(t)ka". V Atriu byl během prázdninových měsíců
uveden program složený ze 7 koncertů nejrůznějších žánrů od klasické hudby po současnou
populární scénu. Vystoupilo například harfové duo Beautiful strings nebo populární interpretka Never
sol či čerstvá držitelka ceny Anděl, Amelie Siba. Koncerty se těšily velkému diváckému zájmu a díky
nim se podařilo Atriu dostat do povědomí odborné hudební veřejnosti a reportáže o některých z těchto
koncertů se objevily i v oceňovaném hudebním magazínu Full Moon. Hudební program byl doplněn
také večery nazvanými "Open mic" s podtitulem "Jsi Bob Dylan ze Žižkova?", kterých se kromě
hudebníků účastnili také básníci a básnířky či slampoetristé. Díky tomu dostali amatérští a
poloamatérští umělci z Prahy 3 možnost vystoupit pro široké publikum. Během léta se také
uskutečnila 3 divadelní představení Do Tmy (podle knižní předlohy Anny Bolavé, oceněné Magnesií
literou), v hlavní roli s Terezou Hofovou. Každé úterý ráno se v zahradě Atria cvičila jóga. V kavárně
proběhla 2 nedělní taneční odpoledne se salsou. Program byl doplněn také akcemi dlouhodobých
partnerů jako je Fresh Senior, nebo koncerty městské části z cyklu Pražský Monmartre. Výstava
Zachraň jídlo! zaznamenala během léta 3x vyšší návštěvnost než výstavy ve stejném období minulý
rok. V rámci doprovodného programu byly uspořádány lektorské programy pro příměstské tábory
(např. z Komunitního centra Nová Trojka). Výstava se dlouhodobě těší velkému mediálnímu ohlasu.

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Kulturní komise
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

2/4

Kulturní centrum Vozovna - stejně jako v jarních měsících využilo pro pořádání bezpečného letního
programu "plácek" v protějším parčíku. Divákům v létě nabídlo akce jako rodinný koncert, parkourový
workshop, tradiční loutkové pohádky nebo bazárek dětského oblečení a hraček. Během července a
srpna bylo také dokončeno nové interiérové vybavení foyer, které tramvajovou estetikou odkazuje k
názvu kulturního centra. Herní prvky s tramvajovou tematikou tak dělají z předsálí nově velmi
originální a unikátní prostor. Ve spolupráci s novým nájemcem kavárny byl rozšířen sortiment a
upraven barový pult (v konzultaci Ing. arch. Leškem), aby lépe splňoval potřeby a normy pro
gastronomický provoz. Oba prostory přichystaly na září zajímavý kulturní program, např. 5. 9. Koncert
Beaty Hlavenkové z cyklu Playing divas, 25.9. Komponovaný večer k 115. narozeninám Jaroslava
Ježka (swingovou tančírnu doprovodí odborná přednáška o životě a díle skladatele) v Atriu a 19. 9.
Tramvajové povídání s Štěpánem Šmehlíkem - první z řady diskusí zaměřených na zajímavosti z
pražské tramvajové dopravy, 23. - 26. 9. sérii literárních a hudebních programů k oslavě 120. výročí
narození Jaroslava Seiferta v KC Vozovna.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

4. Bod jednání 2 - Participace pojmenování nového parku – výběr návrhů pro
finální hlasování
Usnesení
Komise se shodla na následujícím výběru návrhů pro konečné hlasování: Park Karla Hartiga, Park
Jaroslava Foglara, Park Olgy Fierzové, Park Práčat, Kapslovna.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

5. Bod jednání 3 - Pojmenování parku Červená skála mezi ulicemi Jeseniova,
Jana Želivského a Na Parukářce
Návrh předložil p. Filip Stome. V srpnu 2021 získala Praha 3 do nájmu park Červená skála a parčík u
ZŠ Jeseniova. Součástí nájemní smlouvy na park Červená skála (mezi ulicemi Jeseniova, Jana
Želivského a Na Parukářce) je závazek vlastníků a pronajímatelů realizovat ve spolupráci s MČ Praha
3 revitalizaci tohoto prostoru. Název Červená skála je původní historické označení tohoto prostoru. Je
zmiňované v starém tisku, je uváděno ve zpravodaji Klubu přátel Žižkova. Tento název přejala i
zahrádkářská kolonie č. 72 Na Červené skále, jejíž členové zde do konce 50. let, kdy byla z moci
úřední zrušena a přesunula se na Balkán, měli své zahrádky. Název „Červenka“ používají i místní
starousedlíci.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje RMČ předložit Komisi rady hl. m. Prahy místopisné návrh na pojmenování
parku Červená skála v souladu s podnětem pana F. Stomeho.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
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6. Různé:
M. Sumerauer připomněl možnost uskutečnit jím navrhované setkání kulturních subjektů. Bude
stanoven termín v říjnu, v týdnu 11. - 15. 10, pravděpodobné místo konání bude Atrium. Předseda
komise obešle členy s návrhy.
Z. Štěpánková připomněla svůj dotaz na možnost navýšení finančních prostředků do dotací MČ
v oblasti kultury, které ve stávající výši považuje za tristní a v rámci prahy za jedny z nejnižších.

Příští jednání komise se uskuteční 5. 10. 2021 v 17 hod.

1
2

Zapsal

Eva Hájková tajemník komise

Ověřil1

Zdena Štěpánková 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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