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Zápis z jednání Kulturní komise č. 6 

Datum jednání: 6. 9. 2022 

Místo jednání:                                          Havlíčkovo nám. 9, jednací sál zastupitelstva č. 126, 1. patro  

Začátek jednání: 17.00 h 

Konec jednání: 17.45 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Robert Pecka, 

 Irena Kryštůfková,     odchod 17.40 h 

 Zdena Štěpánková,   příchod 17.15 h                                                                                                                                                                   

                                                                      Linda Urbánková,                                                                       

                                                                      Anna Gümplová,                                                                                                     

                                                                      Vladimír Lieberzeit. 

. 

 

Omluveni: Gabriela Pecićová, 

                                                                       Alexander Bellu, 

                                                                       Martin Sumerauer.                                                           

. 

                                                                    

 

Přítomní hosté:   

                                                                     Pavel Křeček, radní pro kulturu, 

                                                                     Marie Kašparová, ředitelka PO Za Trojku, 

                                                                     Vendula Guhová, komunitní koordinátorka 

                                                                     Karel M. Světlík, OVVK 

                                                                     Filip Stome, předseda KPŽ 

                                                                      

                                                                      

 

Počet stran: 4 

 

Tajemník: Eva Hájková 

 

Ověřovatel zápisu: Anna Gümplová 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

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

4. Bod jednání 2 – Záměr zhotovení památníku hrdinům Anthropoidu  v rámci revitalizace parku 

                                       Ohrada 

5. Bod jednání 3 – ZÁBORY BEZ ZÁBRAN. Jak uspořádat akci pod otevřeným nebem – příručka 

                                       pro pořadatele akcí ve veřejném prostoru 

6. Různé 

 

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

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

Za Trojku - V galerii Atrium na Žižkově bude do konce října probíhat výstavní projekt Pro(č)umění? a od 

24. 11. jej vystřídá nová výstava Neboj Neboj! věnovaná tomu, jak lidé vnímají strach. Autory jsou Milada 

Rezková a Lukáš Urbánek. Výstava potrvá do konce března 2023 a jsou k ní plánovány vzdělávací 

programy pro školy a veřejnost. V nové koncertní sezóně budou pokračovat již probíhající hudební cykly 

a od října i nově Komorní řada, o kterou je mezi diváky velký zájem. Komunitní projekty začaly tuto 

neděli tradičním Kytkobraním a pokračovat budou dalšími osvědčenými akcemi jako Zažít město jinak, 

Dušičky či rodinný Vánoční program. KC Vozovna má od srpna novou vedoucí (Adriana Bielková), která 

bude dále pokračovat v nastavené dramaturgii centra. Naplánována jsou i nadále pohádková 

představení pro děti a školy, diskusní pořady a komunitní projekty. Zvažuje se příprava čtenářského 

klubu a mezigeneračního kurzu tvůrčího psaní. Organizace se celkově potýká se zvyšujícími se cenami 

v mnoha oblastech. Velmi přínosné je tak navýšení příspěvku na energie, které RMČ p.o. Za Trojku 

schválila. I tak byla ale organizace nucena od začátku září navýšit ceny pronájmů o 20%. Během jednání 

komise byl členům předložen Přehled kulturní činnosti organizace za rok 2021. 

ŽDJC- V průběhu letních měsíců odehrálo divadlo na dvoře 22 představení. Poslední letní představení 

se odehraje 7.9, průměrná návštěvnost při kapacitě 60 míst jev tuto chvíli odhadována na 80%. Běžný 

provoz divadla začíná 8.9. Na představení DJC je obligátně vyprodáno na září i na říjen, ostatní 

představení jsou zatím prodána velmi nerovnoměrně. V ŽDJC jsou naplánovány na podzim tři 

premiéry.Cimrman English Theatre bude mít premiéru hry DJC Švestka – „Plum“ 21.10., 3D Company 

uvede 24.10.  inscenaci Martina Shermana „Bent“ v režii Martina Vokouna a Divadlo AQUALUNG 

bude mít 1. a 2. 11. premiéru hry H.P. Lovecrafta „Barva z kosmu“ v režii Ondřeje Lážňovského. ŽDJC 

plánuje účast na Noci divadel 19. 11. Program je nyní v jednání, měl by být letos s účastí Divadla Járy 

Cimrmana. Dramaturgie se nemění, stále zůstávají s DJC čtyři domácí soubory a pokračuje 

spolupráce s příbramským divadlem A. Dvořáka. 

K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

Z. Štěpánková příchod 17.15. 
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4. Bod jednání 2 -  Záměr zhotovení památníku hrdinům Anthropoidu  v rámci 
revitalizace parku Ohrada 

Rada městské části Usnesením č. 384 ze dne 18. 05. 2022 (Záměr na Revitalizaci veřejného 

prostranství na Ohradě s umístěním veřejného tržiště včetně obnovy veřejné zeleně) schválila v bodě 

I. 2. prověření záměru na revitalizaci veřejného prostranství na Ohradě s umístěním veřejného tržiště 

včetně obnovy veřejné zeleně dle zadání, které je součástí usnesení (Návrh zadání architektonicko-

krajinářské studie). V Návrhu zadání se uvádí v bodě 9) Dalším prvkem, který může být zvážen při 

přípravě studie, je umístění uměleckého díla připomínající založení Žižkova vzhledem k tomu, že se 

jedná o místo bezprostředně spojené s prvním starostou Žižkova Karlem Hartigem. Osobnost Karla 

Hartiga však byla navržena v souvislosti s přejmenováním Koněvovy ulice, je proto otázkou, zda v 

reakci na tento bod nenavrhnout alternativní podnět, a to: umístění uměleckého díla  trvale 

připomínajícího operaci Anthropoid a hrdiny Prahy 3 s ohledem na skutečnost, že v blízkých ulicích 

žily rodiny odbojářů, které se významně podílely na přípravě atentátu na R. Heydricha. Na červnovém 

jednání Kulturní komise radní pro kulturu P. Křeček v této souvislosti v bodě různé již nastínil podnět k 

možnosti zakomponovat do plánované revitalizace památník, který by trvale připomínal Anthropoid a 

hrdiny Prahy 3.  V diskuzi reagovala A. Gümplová, vnímá záměr jako skvělou příležitost spolupracovat 

od počátku s umělcem, konkrétní autorkou, autorem, vhodná je i ideová soutěž, aby architekti 

spolupracovali s autorem od počátku přípravy revitalizace. P. Křeček doplnil, že záměr bude rovněž 

participován s veřejností, důležitá je zpětná vazba od občanů. 

 

Usnesení 

Komise doporučuje do stávajícího zadání architektonicko-krajinářské studie revitalizace veřejného 

prostranství na Ohradě doplnit  alternativní podnět: Umístění uměleckého díla  trvale připomínajícího 

operaci Anthropoid a hrdiny Prahy 3 s ohledem na skutečnost, že v blízkých ulicích žily rodiny 

odbojářů, které se významně podílely na přípravě atentátu na R. Heydricha.  

  

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

5. Bod jednání 3 -  ZÁBORY BEZ ZÁBRAN. Jak uspořádat akci pod otevřeným 
nebem – příručka pro pořadatele akcí ve veřejném prostoru  

Dokument uvedla a představila autorka, komunitní koordinátorka V. Guhová. Jeho zpracování  

navazuje na strategický plán, snahou je snížit byrokratickou zátěž při pořádání aktivit veřejností a 

podpořit tak kulturu zdola. V procesu tvorby dokument konzultovala napříč úřadem a s kulturními 

subjekty. Příručka představuje konkrétní postupy, které se týkají městské části, je praktická pro ty, 

kteří se snaží něco uspořádat.  

 

I. Kryštůfková odchod 17.40. 

 

Usnesení 

Komise doporučuje vydat příručku občanům k užívání s průběžnou aktualizací. 

  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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6. Různé 

 

 

Příští jednání komise 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 Anna Gümplová Ověřeno e-mailem 

Schválil2 Robert Pecka předseda komise Schváleno e-mailem 


