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Zápis z jednání Kulturní komise č. 2 

Datum jednání: 1. 2. 2022 

Místo jednání:                                              vedeno distanční formou videokonference MS Teams 

Začátek jednání: 17.00 h 

Konec jednání: 18.30 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Robert Pecka, 

 Irena Kryštůfková, 

 Zdena Štěpánková,                                                                                                                                                                                                           

                                                                      Vladimír Lieberzeit, příchod 17.05 

                                                                      Anna Gümplová,     příchod 17.05 

                                                                      Gabriela Pecićová,  příchod 17.05 

                                                                      Martin Sumerauer, 

                                                                      Linda Urbánková 

 

Omluveni: Alexander Bellu 

. 

 

Přítomní hosté:   

                                                                     Pavel Křeček, radní pro kulturu, 

                                                                     Pavel Trojan, vedoucí OVVK 

                                                                     Marie Kašparová, ředitelka PO Za Trojku 

 

Počet stran: 5 

 

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 – Kříž na Vrchu sv. Kříže – finální rešerše 

5. Bod jednání 3 – Poskytnutí finančního příspěvku na obnovu pamětní desky legionářů TJ SOKOL 

Bratislava I – Vinohrady 

6. Bod jednání 4 – Kulturní akce pořádané MČ Praha 3 v roce 2022 

7. Různé  

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

Příchod V. Lieberzeit, A. Gümplová, G. Pecićová 17. 05 h 

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

PO Za Trojku – Ředitelka PO M. Kašparová představila výhled činnosti organizace na rok 2022. Oba 

objekty pokračují v nastavených programových schématech a řadách za dodržování platných 

hygienických a protipandemických opatření. Návštěvnost je sice poměrně nízká, ale v rámci situace        

a s celopražským srovnáním se dá stále považovat za uspokojivou. Atrium na Žižkově - v galerii je stále 

prezentována výstava Sváteční umění. Organizace se snaží oslovovat školy s nabídkou vzdělávacích 

pořadů, ale nepříznivá epidemická situace takovou spolupráci bohužel neumožňuje. V letošním roce se 

připravují tyto výstavní projekty: Pro (č) umění? - kolektivní výstava českých a slovenských umělců                

na téma otázek o výtvarném umění (spolupráci přislíbila Slovenská národní galerie); Neboj Neboj  - 

Interaktivní výstava o strachu a o tom, proč se ho nebát. Milada Rezková a Lukáš Urbánek. O výstavní 

projekt Zachraň jídlo projevila po Kroměříži zájem také Olomouc -  Olomoucká kulturní organizace, p.o. 

Začátkem ledna uveřejnilo Atrium také svůj hudební dramaturgický plán na celý rok 2022. Klavírní řada, 

Hudba slovo a cit, Komorní řada, Hudba o třetí, Playing divas. Nově se připravují vzdělávací koncerty 

pro školy (1x měsíčně). V oblasti komunitních projektů chystá Atrium akce související s lidovými 

tradicemi: Masopust, Vítání jara, Žižkonoce, Dušičky, Vánoce. Dále Čaj s Čajkovským, Kytkobraní (jaro 

a podzim), Joga v Atriu. V plánu je opět se připojit k projektům Zažít město jinak, Dny architektury, ad. 

Kulturní centrum Vozovna - nově uvádí diskusní pořad se známými osobnostmi Zastávka na znamení. 

Příští hosté: Matěj Hájek - nemocniční kaplan, Tomáš Sedláček - ekonom, René Levínský - matematik 

a dramatik a další. I v roce 2022 pokračují pořady jako: Sobotní pohádky, Kočárkino, Klub seniorů, 

Tramvajové povídání, výtvarné dílny, Koncerty v rámci cyklu Zatahujeme do Vozovny a kurzy šití nebo 

baletní školy. Větší plánované akce pro rok 2022 jsou Knižižkov - festival malých nakladatelů, Žižkonoce 

- rodinná velikonoční akce. 

PO ŽDJC – divadlo hraje od 9. ledna při plné kapacitě. Od 24. 1. byla v důsledku nemocí zrušena tři 

představení a v současné době se neustále mění tituly DJC, ale i ve složitých podmínkách se hraje. 

Diváci to respektují a vstupenky na změněná představení vrací jen ojediněle. V únoru by mělo být 

odehráno 27 představení a začíná také zkoušet divadlo 3D company, které bude mít v březnu 

premiéru. Zároveň se chystá nový titul Cimrman English Theatre, premiéra bude v říjnu. Festival 

Žižkovská štace se zatím v tomto roce neplánuje, byl by za těchto podmínek velmi prodělečný. 
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K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Bod jednání 2 -  Kříž na Vrchu sv. Kříže – finální rešerše 

Členové kulturní komise byli seznámeni na jednání 2. 2. 2021 s žádostí zastupitele T. Suneghy o 

osazení kříže na Vrchu sv. Kříže. Kulturní komise doporučila, aby OVVK, oddělení kultury a 

památkové péče, prověřilo a dohledalo historické souvislosti, podklady k umístění kříže na Vrchu sv. 

Kříže, na jejichž základě bude možné zapracovat osazení nového kříže, vzešlého z výtvarné soutěže, 

do studie revitalizace vrchu sv. Kříže (Parukářky) a posléze, v rámci její komplexní realizace, jej 

instalovat. Oddělení kultury a památkové péče zadání komise z 2. 2. 2021 splnilo prověřením 

historických souvislostí, zpracovalo ve spolupráci s kronikářem MČ PhDr. J. Vlkem rešerši, jež 

potvrdila existenci kříže, ale neodpověděla na problematické otázky - stanovení přesného prvotního 

důvodu osazení kříže, místa, kde kříž stával a jeho podoby. Rešerše byla předložena kulturní komisi 

4. 5. 2021, ta doporučila pokračovat v bádání v součinnosti s dalšími odborníky a institucemi, za 

účelem možného zpřesnění informací. Osloveny byly tyto subjekty: NPÚ ÚOP v Praze, Klub Za starou 

Prahu, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, Archiv hlavního města Prahy, 

Arcibiskupství pražské. Zásadní význam měla rešerše zaslaná Archivem hlavního města Prahy, která 

potvrdila a rozšířila závěry rešerše zpracované odborem vnějších vztahů a kultury. Navíc obsahovala 

cenné odkazy a další informace.  

 

Usnesení 

Komise se shodla, že rešerše v předložené podobě s přílohami poskytuje dostatek informací, aby 

mohla být předána k vyjádření a doporučení Komisi pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci 

městské památkové zóny, jejíž stanovisko bude postoupeno zpracovateli studie revitalizace 

Parukářky, Ing arch. J. Pleskotovi. 

  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

5. Bod jednání 3 -  Poskytnutí finančního příspěvku na obnovu pamětní desky 

legionářů TJ SOKOL Bratislava I – Vinohrady  

Prahu 3 oslovila Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I – Vinohrady s prosbou o finanční příspěvek 

na obnovu pamětní desky legionářů, kteří zahynuli v bojích o Slovensko v roce 1919. Původní deska 

se jmény 17 legionářů byla v roce 1939 po obsazení sokolovny fašistickou Hlinkovou gardou rozbitá a 

zlikvidovaná. V archivu Sokola se podařilo dohledat jména, data a místa narození padlých legionářů a 

doklady o původní pamětní desce, kterou zhotovil bratislavský akademický sochař prof. Ladislav 

Majerský. TJ Sokol požádala o finanční podporu MČ Bratislava – Staré Město, avšak náklady na 

výrobu nové desky, dle odborného odhadu asi 4 500 Eur (cca 115 000 Kč), přesahují možnosti TJ 

Sokola i MČ. Proto TJ vypsala sbírku a oslovila všechny obce, z nichž padlí pocházejí. V případě 

Prahy 3 se jedná o Josefa Douska, narozeného 4. 8. 1896 na Žižkově. TJ Sokol již eviduje kladné 

odpovědi na prosbu o příspěvek. Ministerstvo vnitra SR stanovilo, že sbírka může být organizována 

do 30. 11. 2022. Následně bude deska vyrobena a předpokládané osazení se uskuteční na přelomu 

roku 2022/23. R. Pecka navrhl přispět částkou 10 000 Kč. A. Gümplová navrhla 5 000 Kč včetně 

doporučení oslovit prostřednictvím sociálních sítí občany, instituce, podnikatele Prahy 3, zda se 
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nechtějí ke sbírce připojit. Nabízí se oslovení TJ Sokol Žižkov I, který letos oslaví 150. výročí svého 

založení a jehož členem byl i J. Dousek. 

Hlasování o protinávrhu paní A. Gümplové. 

 

Usnesení 

Komise doporučuje RMČ schválit příspěvek ve výši 5 000 Kč do sbírky pořádané TJ SOKOL 

Bratislava I – Vinohrady na obnovu pamětní desky padlých legionářů, kde je uvedeno i jméno 

žižkovského rodáka a člena žižkovského Sokola Josefa Douska. Zároveň komise doporučuje vyzvat 

občany, instituce a podnikatelské subjekty Prahy 3 prostřednictvím sociálních sítí k možnosti přispět 

do této sbírky. 

 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 2 zdržel se – schváleno 

6. Bod jednání 4 – Kulturní akce pořádané MČ Praha 3 v roce 2022 

Chystané kulturní projekty na rok 2022 připomenou významná výročí, - 110 let Vozovny Žižkov 

(společný program s DPP, výstava před KC Vozovna a merch), 150. výročí TJ Sokol Žižkov I 

(připravuje se kniha a výstava na Prokopově náměstí), 80. výročí atentátu na R. Heydricha a 

heydrichiády (připravuje se několik akcí a výstava na Ohradě), 45. výročí Asanace Žižkova (připravuje 

se výstava), 140. výročí narození F. Sauera (připravují se podcasty na pokračování / kniha), 150. 

výročí narození J. Plečnika a 90 let od vysvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (výstavy, 

vycházky, besedy a společný koncert s ambasádou Slovinska). Celým rokem nás bude provázet 

výročí 100 let vzniku „Velké Prahy“, ke kterému se připravuje stálá multimediální výstava v Galerii 

Toyen. Půjde o technologicky relativně náročnou věc, s otevřením se počítá během podzimu. Chystají 

se samozřejmě také tradiční akce, byť jejich realizace závisí na vývoji pandemie Covid.  Masopust 

proběhne pouze ve formě masopustních trhů na nám. Jiřího z Poděbrad 26. 2. s představením 

limitované edice masopustního piva společně s Vinohradským pivovarem, Žižkovské pivobraní zatím 

není potvrzeno, Vinohradské vinobraní – počítá se, že bude v podobném duchu jako v roce 2021, 

vyčkáváme na vývoj pandemie. Dále se uskuteční Dny žižkovského kulturního dědictví, letos na téma 

„Udržitelné památky“,  Landscape festival červen – září (pražská nádraží využitá a nevyužitá, NNŽ, 

revitalizace okolí Florence - Příběnická) a také Advent. Podle situace se počítá i s realizací aktuálních 

akcí, jakými jsou Svatomartinská husa či Husitská hra. 

K bodu nebylo přijato žádné usnesení 

7.  Různé  

MČ se tradičně připojí k projektu „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2022. 

 

Jedním z bodů příštího jednání komise budou připomínky, podněty, návrhy změn pro další dotační 

období. Případné změny by se mohly týkat těchto částí dotačního programu: cíl programu, 

podprogramy – např. změna názvu, změna počtu, vymezení účelu, na který mohou být peněžní 

prostředky poskytnuty, kritéria pro stanovení výše dotace. Podněty jsou vítány rovněž k úpravě 

dotačních zásad, systému hodnocení, dotačního systému. Bezprostředně reagovaly s významným 

podnětem Z. Štěpánková a G. Pecićová, pokud dojde ke změnám po návrzích komise v dotačním 
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výboru tak, jak se stalo v řízení pro letošní rok, bylo by vhodné informovat znovu komisi, respektive 

s ní konzultovat.  

 

Členové komise byli seznámeni s dopisem Spolku Skutek ve věci zachování sochařských děl Petra 

Šedivého na náměstí Jiřího z Poděbrad. Komise vzala dopis na vědomí. 

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 1. 3.  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 


