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Zápis z jednání Kulturní komise č. 10 

Datum jednání: 7. 12. 2021 

Místo jednání:                                              vedeno distanční formou videokonference MS Teams 

Začátek jednání: 17.00 h 

Konec jednání: 17.30 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Robert Pecka, 

 Irena Kryštůfková, 

 Zdena Štěpánková,                                                                                                                                                                                                           

                                                                      Vladimír Lieberzeit, 

                                                                      Alexander Bellu,        

                                                                      Anna Gümplová. 

                                                                      

 

Omluveni: Gabriela Pecićová, 

                                                                       Martin Sumerauer, 

                                                                       Linda Urbánková. 

 

Přítomní hosté:   

                                                                     Pavel Křeček, radní pro kulturu, 

                                                                     Marie Kašparová, ředitelka PO Za Trojku, 

                                                                     Filip Stome, předseda Klubu přátel Žižkova 

                                                                     Matěj Michalk Žaloudek, předseda Výboru pro územní 

                                                                                                             rozvoj 

 

Počet stran: 3 

 

Tajemník: Eva Hájková 

 

Ověřovatel zápisu: Zdena Štěpánková 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1 – Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury 

4. Bod jednání 2 – Návrh na pojmenování místa podle Olgy Fierzové v nové zástavbě na Žižkově 

5. Různé  

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

3. Bod jednání 1 -  Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury 

PO Za Trojku - oba objekty pokračují v nastavených programových schématech a řadách. 

Návštěvnost je sice poměrně nízká, ale v rámci situace a s celopražským srovnáním se dá stále 

považovat za uspokojivou. Atrium na Žižkově – 17. listopad byl připomenut komponovaným večerem 

na téma „Rockerky za komunismu - Od Plynu k Malým zubům“, v galerii je rovněž od 17. 11. otevřena 

nová výstava „Sváteční umění“, za kterým stojí umělkyně Eva Jiřička a Mira Gáberová. Hlavním 

konceptem práce obou autorek je snaha reagovat na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi 

spojené. Jejich záměrem je hledat a nacházet další způsoby, jak se s těmito významnými svátky – dny 

volna vypořádat. K výstavě byl vytvořen edukační program pro školy. V rámci koncertních řad v Atriu 

probíhají poslední koncerty „Klavírní koncertní řady“ a „Playing divas“. Připravovaná rodinná akce 

„Vánoce v Atriu“ bude zredukována jen na koncert s vánoční atmosférou, Stejně jako vánoční „Zpívání 

s Choreou Bohemicou“. KC Vozovna – před centrem je v současné chvíli umístěna venkovní výstava 

„Příběhy našich sousedů“ (vznikla ve spolupráci s Post Bellum v roce 2016), jako připomínka boje 

proti totalitě v předvečer výročí Sametové revoluce. Kromě pravidelných pořadů zorganizovala 

Vozovna „Svatomartinský lampionový průvod“ a akci pro děti a rodiče „Mikuláš naruby“. Ve spolupráci 

se spolkem Praha Kvete a odborem životního prostředí Prahy 3 připravuje tým Vozovny 

enviromentální projekt hmyzí louky na plácku před Vozovnou. Pravidelné programy nově doplnil i Klub 

seniorů - jednou měsíčně se scházejí aktivní sousedé Vozovny v seniorském věku a společně 

diskutují o zajímavých tématech. 

PO ŽDJC – divadlo se zapojilo do Noci divadel (20.11.) Pro tuto noc byl připraven speciální program 

„Až opadá listí z Cimrmanova dubu“. Vzhledem k tomu, že DJC bylo na zájezdě, byli do tohoto 

programu Divadla Aqualung zapojeni zaměstnanci kanceláře divadla, kteří se ujali mimo jiné čtení čtyř 

seminářů z her DJC. Hlavní program navštívilo 209 diváků. Dále následovaly v průběhu noci dvě 

komentované prohlídky, „Ozvěny barového divadla“- hudební pořad 3D company z jednotlivých 

inscenací tohoto souboru, „Skečírek“ Divadla Aqualung a k poslechu hrála kapela Aquaband. Celkem 

se Noci divadel zúčastnilo přes 300 diváků. 29. 11. se konal pořad „Večery u Werichů 2 s Orchestrem 

Ježkovy stopy“. Byl moderován Miloněm Čepelkou a bohužel vzhledem k nepříznivé situaci v 

souvislosti s opatřeními kvůli Covid 19 přišlo pouze 86 diváků. Divadlo zatím hraje při plné kapacitě, 

ale některá představení (ne DJC) jsou rušena v důsledku onemocnění v souboru. Plánováno je 

silvestrovské představení „Sylvie“ z dílny 3D company od 17,00 hod. Zajímavý prosincový počin 

budou dvě inscenace v režii Diany Šoltýsové: „Vyhnání Gerty Schnirch“ souboru 3D company (13.12.) 

a „Hana“ Klicperova divadla Hradec Králové (14.12.). Představení se budou hrát i v dopoledních 
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hodinách pro školy a je plánována i beseda s autorkou knihy „Vyhnání Gerty Schnirch“ Kateřinou 

Tučkovou. 

Za období od 16. 8. by mělo být do konce roku odehráno 113 představení. 

K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Bod jednání 2 -  Návrh na pojmenování místa podle Olgy Fierzové v nové 

zástavbě na Žižkově 

Občan Prahy 3 pan Ondřej Horký - Hlucháň jako navrhovatel názvu Park Olgy Fierzové v rámci 

nedávné participace, v níž získal druhé místo za vítězným návrhem Park Kapslovna, zaslal kulturní 

komisi podnět na zařazení jména Olgy Fierzové mezi návrhy kulturní komise pro pojmenování nových 

ulic a dalších míst na Žižkově a jeho postoupení Místopisné komisi Rady HMP.   

 

Usnesení 

Kulturní komise doporučuje RMČ předložit Komisi rady hl. m. Prahy místopisné návrh na zařazení 

jména Olgy Fierzové mezi návrhy pro pojmenování nových ulic a dalších míst na Žižkově. 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

 

5.  Různé  

Termíny komise v roce 2022: 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12. od 17 hod. 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 4. 1. 2022 v 17 hod. prostřednictvím MS Teams. 

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

Zapsal Eva Hájková tajemník komise  

Ověřil1 Zdena Štěpánková Ověřeno e-mailem 

Schválil2 Robert Pecka předseda komise Schváleno e-mailem 


