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Zápis z jednání Kulturní komise č. 4 

Datum jednání: 5. 4. 2022 

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,                                                                                                          

                                                                      Linda Urbánková, 

                                                                      Alexander Bellu.                                                                                                         

 

Omluveni: Gabriela Pecićová, 

                                                                       Martin Sumerauer,                                                                       

                                                                       Anna Gümplová. 

                                                                       

 

Přítomní hosté:   

                                                                     Pavel Křeček, radní pro kulturu, 

                                                                     Pavel Trojan, vedoucí OVVK 

 

Počet stran: 4 

 

Tajemník: Eva Hájková 

 

Ověřovatel zápisu: Irena Kryštůfková 
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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 zápis do Knihy cti – Jan Zelenka – Hajský in memoriam (podnět 

občana) 

5. Různé  

 

Návrh předsedy komise na prohození bodů jednání na základě podnětu členů komise a jejich 

časových možností. 

 

Program jednání: protinávrh 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1 – Návrh na zápis do Knihy cti – Jan Zelenka – Hajský in memoriam (podnět 

občana) 

4. Bod jednání 2 – Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury  

5. Různé 

 

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

3. Bod jednání 1 - Návrh na zápis do Knihy cti – Jan Zelenka – Hajský in 

memoriam (podnět občana) 

Zápis in memoriam Jana Zelenky-Hajského navrhuje pan XXX. XXXXX XXXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXX. Jan Zelenka-Hajský byl ústřední postavou podpory, organizace a řízení atentátu 

na Reinharda Heydricha, bez jehož podílu by se akce nedala provést. Je jednou z nejzasloužilejších 

postav českého domácího odboje proti nacistické okupaci. V roce 1941 se v rámci odboje podílel na 

vzniku organizace Jindra. Po rozpuštění Sokola pomáhal budovat údernou skupinu Říjen. Zelenka začal 

používat různá krycí jména, přičemž pro komunikaci s lidmi, které neznal ze Sokola, užíval podle místa 

svého dřívějšího pobytu krycí jméno Hajský. Od jara 1942 jako velitel skupiny Říjen úzce spolupracoval 

s parašutisty Gabčíkem a Kubišem z operace Anthropoid. Zajistil pro ně úkryt a předal jim kontakt na 

svého bývalého žáka Františka Šafaříka, který pracoval jako truhlář na Pražském hradě a parašutistům 

poskytl detailní záznamy denního programu Reinharda Heydricha pro potřeby plánování atentátu. Po 

atentátu vyhlédl pro úkryt parašutistů kostel Cyrila a Metoděje. Po zradě Karla Čurdy byl prozrazen a 

při pokusu gestapa jej zatknout 17. června 1942 ve svém pražském bytě v Biskupcově ulici 4 spáchal 

sebevraždu spolknutím kapsle kyanidu draselného. Atentát na R. Heydricha měl pro Československou 

republiku zásadní dějinný význam. Zápis do Knihy cti Jana Zelenky-Hajského by byl zároveň oceněním 

mnoha dalších českých Sokolů, členů odboje, kteří položili své životy za osvobození naší vlasti. 
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Usnesení 

Kulturní komise doporučuje RMČ schválit zápis Jana Zelenky-Hajského in memoriam do Knihy cti za 

hrdinný boj proti nacismu, odbojovou činnost a zásadní roli v přípravách operace Anthropoid. 

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

  

4. Bod jednání 2 -  Pravidelná informace o činnosti PO v oblasti kultury 

PO Za Trojku – Atrium na Žižkově. Dne 31. 3. byla ukončena výstava Sváteční umění. V posledních 

týdnech ji navštívilo několik školních skupin, pro které byly připraveny workshopy rozvíjející výuku v 

oblasti výtvarné výchovy a občanské nauky. Od zúčastněných pedagogů obdržela organizace velmi 

dobrou zpětnou vazbu. 19. 4. se od 18 hod. v galerii uskuteční vernisáž nové výstavy Pro(č)umění? 

Jedná se o interaktivní expozici, která návštěvníky vezme do zákulisí umělecké tvorby, odpoví na 

otázky, které si roky pokládali (nebo je na ně vůbec nenapadlo se zeptat) a představí díla významných 

českých a slovenských umělců současnosti. Výstava bude bavit i děti a doplní ji vzdělávací workshopy, 

setkání a debaty s umělci, či lektory a popularizátory výtvarného umění. Kurátorem výstavního projektu, 

který vznikl ve spolupráci se Slovenskou národní galerií, je Ondřej Horák. Expozice vychází ze 

stejnojmenné publikace, za níž stojí mezinárodní vzdělávací platforma Máš umělecké střevo? Umělci, 

kteří na výstavě vystaví svá díla: David Böhm, Jiří Franta, Krištof Kintera, Eva Jiřička, Kakalík, Daniela 

Krajčová, Aleš Novák, Rafani, Lucia Sceranková. V Atriu pokračují nastavené koncertní řady a hudební 

spolupráce. V březnu proběhly 3 koncerty klasické hudby a  1 koncert hudby soudobé - ambietní. Dne 

29. 3. se uskutečnil vzdělávací koncert pro první stupeň ZŠ ve spolupráci s Mladí ladí dětem. Od 

zúčastněných žáků i pedagogů přišla dobrá zpětná vazba a další koncerty se připravují i pro další 

měsíce. Také se uskutečnily komunitní akce. 20.3. Proběhlo Vítání Jara v Atriu. Děti se prostřednictvím 

víly Vesny seznámily se starými lidovými zvyky spojenými s vítáním jara, ornitolog Mgr. Lukáš Viktora 

z České společnosti ornitologické vyprávěl  o ptácích, které v těchto dnech již můžeme ve městě 

zaslechnout a o tom, jak je můžeme chránit. Komponované odpoledne vyvrcholilo koncertem folklorního 

ženského sboru Lada. 19.3. Poskytlo Atrium prostor pro uspořádání charitativní akce na podporu 

Ukrajiny, pořádané studenty z Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Kulturní centrum Vozovna dál pokračuje v 

pravidelných programových cyklech, jako jsou sobotní pohádky, Kočárkino, Tramvajová povídání, Klub 

seniorů a další. Nově uvádí nedělní projekce dětských filmů, které jsou jazykově bezbariérové, jako 

nabídku pro děti ukrajinských uprchlíků. Nad rámec pravidelných programů byly v březnu uvedeny 

například tyto akce: 1. března proběhla v rámci cyklu Zastávka na znamení diskuse s ekonomem 

Tomášem Sedláčkem, 7. března poskytla Vozovna prostor pro šansonový večer, jehož výtěžek byl 

určen na podporu Ukrajiny. Dne 26. března proběhl ve Vozovně festival malých knižních nakladatelů 

Knižižkov. Z oslovených nakladatelství se zúčastnili: Knihovna Václava Havla, Baobab, Cesta domů, 

Jakost, Kher, Pell Mell, Maraton a Viriditas. Kromě stánků nakladatelů nabídla KC Vozovna také bohatý 

doprovodný program složený z autorských čtení, debat a výtvarných workshopů. 

V dubnu pořádá Za Trojku velkou venkovní Velikonoční hru. Ke spolupráci byly přizvány i další 

volnočasové organizace z Prahy 3. Aktivity pro děti a jejich rodiče na trase mezi KC Vozovna a Atriem 

zaměřené na velikonoční tematiku tak připravují také Farnost svatého Vojtěcha, Aeroškola, Ulita, 

Rodinné a pohybové centrum Pražačka, Ateliér Kroužek nebo Diakonie a Farnost Českobratrské církve 

evangelické. 
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PO ŽDJC –  Připravuje již pevný program na letní divadelní dvorek, bude se hrát od 23. 6. do 10. 7. a 

následně od 22. 8. do cca 8. 9. Soubor 3D company uvedl 1. 4. premiérové představení  „Stockholm“. 

Přehlídka Žižkovská štace není v tomto roce z ekonomických důvodů plánována. Představení 

hostujících profi divadel jsou velmi drahá a přehlídky by byly prodělečné. Hrací termíny bez problému 

naplní divadlo z vlastních souborů. V červnu v divadle vystoupí již druhým rokem divadelní soubor 

Waldorfské školy z Prahy 6, rýsuje se pravidelná spolupráce. 

K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

5. Různé 
R. Pecka vznesl dotaz, zda se letos plánují sousedské slavnosti, zda by nebylo vhodné uspořádat 

tematicky zaměřené na Ukrajinu. V minulosti se prezentovaly menšiny akcemi zaměřenými na 

představení kultury, gastronomie, apod. Reagoval P. Trojan s tím, že OVVK nic podobného neplánuje, 

slavnosti pro cizince pořádá odbor sociálních věcí, OVVK pomáhá s propagací. V současnosti se  

nedaří naplnit ani kroužky pro Ukrajince pořádané neziskovými organizacemi. Doplnil P. Křeček, že 

učiní dotaz na místostarostu O. Ruta, zda bude cílená část programu na Ukrajinu v rámci „Poznejme 

se sousedé“. 

P. Křeček informoval, že v dubnu bude 110. výročí Vozovny Žižkov. Program představil P. Trojan, dne 

30. 4. proběhne společná akce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, od 10 do 15 hod. každou 

půlhodinu pojede od Vozovny historická tramvaj, bude i program pro děti, MČ přichystá stánek s 

merchem s tematikou Vozovny a výstavu „ Tramvaje na Žižkově a 110. výročí Vozovny Žižkov“. 

P. Křeček dále informoval o vývoji záměru na výtvarnou soutěž vyústění Žižkovského tunelu 

v souvislosti s revitalizací Tachovského náměstí. Hl. m. Praha schválilo 600 tis. Kč na vypsání 

soutěže, další prostředky je připraveno poskytnout i na realizaci. P. Křeček rovněž charakterizoval 

aktuální stav jednání ve věci výduchu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Proběhlo koaliční jednání, 

investorem revitalizace náměstí je hl. m. Praha, realizaci výduchu bude mít na starosti DP a M. M. 

Žaloudek byl pověřen úkolem, zjistit od DP, co by záchrana výduchu ve stávající podobě znamenala 

finančně i technologicky. Až bude výsledek jednání M. M. Žaloudka znám, bude informován i spolek 

Skutek. 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 3. 5.  2022 v 17 hod. místo bude upřesněno. 

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

Zapsal Eva Hájková tajemník komise  

Ověřil1 Irena Kryštůfková Ověřeno emailem 

Schválil2 Robert Pecka předseda komise Schváleno emailem 


