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Zápis z jednání Kulturní komise č. 2 

Datum jednání: 7. 2. 2023 

Místo jednání:                                              Lipanská 7, 3. patro, č. 301 

Začátek jednání: 17.00 h 

Konec jednání: 18.20 h 

Jednání řídil: Anna Gümplová 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Anna Gümplová, 

 Vojtěch Marek, 

                                                                      Martin Sumerauer,                       odchod 17.30 h 

 Bohuslava Kočvarová,  

 Denisa Šťastná, 

 Lucie Bogdanová.                

                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           

                                                                   

 

 

Omluveni:                                                     Julie Smejkalová,                                                           

                                                                       Jan Štern, 

                                                                       Gabriela Sedláčková. 

 

Přítomní hosté:  Pavel Křeček, radní pro kulturu 

                                                                       Jana Rumlenová, ředitelka ŽDJC 

                                                                       Jan Vincenec, art re use centrum  

                                                                       Michal Vronský, starosta MČ Praha 3                                                                    

                                                                      

                                                                      

 

Počet stran: 4 

 

Tajemník: Eva Hájková 

 

Ověřovatel zápisu: Denisa Šťastná 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Bod jednání 1 – Představení vedení kulturních PO včetně pravidelné informace o jejich 

                                       činnosti 

4. Bod jednání 2 -  Prezentace kulturních akcí pořádaných MČ Praha 3 v roce 2023  

5. Bod jednání 3 – Návrh na zápis do Knihy cti – Milan Gála starší in memoriam 

6. Bod jednání 4 – Záměr dočasného využití budovy školy na Havlíčkově náměstí 

7. Různé 

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

3. Bod jednání 1  -  Představení vedení kulturních PO včetně pravidelné 
informace o jejich činnosti 

ŽDJC – Ředitelka PO představila provoz a dramaturgii divadla, zároveň referovala o průběhu roku 2022 
včetně ekonomických dat. V ŽDJC bylo odehráno 245 představení s návštěvností 39.530 diváků. 
Návštěvnost DJC je prakticky 100% a celková návštěvnost téměř 70%. ŽDJC v roce 2022 připravilo pro 
diváky dva cykly abonentních vstupenek, které obsahovaly představení Divadla Járy Cimrmana, Divadla 
Aqualung, 3D company a Divadla A. Dvořáka Příbram. ŽDJC v letních měsících opět otevřelo 
„Žižkovský divadelní dvorek“, na kterém na přelomu června a července, srpna a září odehrálo 20 
představení. ŽDJC se zapojuje pravidelně do Noci divadel, velkému zájmu se těší i doprovodné 
programy a prohlídky divadla. Komise byla rovněž seznámena s probíhajícími a plánovanými 
uměleckými aktivitami divadla v 1. pololetí roku 2023. 
 
Za Trojku - Oba provozované objekty pokračují v nastavených programových schématech a řadách.  
Atrium na Žižkově - v galerii probíhá interaktivní výstava o strachu „Neboj, neboj!“ Je úspěšná nejen 
návštěvnicky, ale i mediálně. Zájmu se těší i lektorské programy připravované k výstavě pro základní 
školy. Úspěchem galerie je uplatnění jejích předchozích výstav. Výstavní projekt „Zachraň jídlo“ je 
umístěn v galerii Opavské kulturní organizace a koncept výstavy „Pro(č)umění?“ převzala do nově 
otevřené budovy Slovenská národní galerie. Začátkem ledna uveřejnilo Atrium svůj hudební 
dramaturgický plán na celý rok 2023, který je rozdělen do několika základních hudebních řad, 
navazujících na úspěšné cykly loňského roku a zároveň čerpá z potenciálu nově oslovených 
programových partnerů jako je MenArt nebo Vážný zájem. Atrium rovněž připravuje žádané vzdělávací 
programy v oblasti klasické i současné hudby. Zároveň chystá komunitní projekty, v nejbližších měsících 
akce související s lidovými tradicemi: Masopust a Vítání jara. 
Kulturní centrum Vozovna připravilo pro rok 2023 několik nových programů zaměřených na seniory. 
Odpolední projekce životopisných snímků – Kinematiné, Zpívání s harmonikou a kurz tvůrčího psaní.    
V roce 2023 pokračují pravidelné pořady Sobotní pohádky, Kočárkino, Sdílny nebo Sousedské snídaně, 
trvá spolupráce s MČ Praha 3 a organizací Fresh senior na přípravě besedních programů. Komunitními 
akcemi připravenými pro nejbližší měsíce jsou Masopust, Knižižkov a Den země. 
 
K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Odchod M. Sumerauer 17.30 h. 
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4. Bod jednání 2  -  Prezentace kulturních akcí pořádaných MČ Praha 3 v roce 
2023  

Komise byla seznámena s projekty a akcemi chystanými pro rok 2023. Tradičně se uskuteční Žižkovský 
masopust, Pivobraní a Vinohradské Vinobraní, cyklus koncertů Pražský Montmartre, Dny žižkovského 
kulturního dědictví, výstavy v Galerii Toyen, cykly vlastivědných a architektonických vycházek, dále jsou 
připravovány projekty k významným výročím – 190. výročí narození Karla Hartiga, 120. výročí založení 
fotbalového klubu Viktoria Žižkov, 90. výročí narození Olgy Havlové a další, která budou připomenuta 
v rámci historických okének a tematických pořadů. Chybět nebude také adventní program. Připravuje 
se rovněž projekt naučné stezky Olšanské hřbitovy.  
 
K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

5. Bod jednání 3  -  Návrh na zápis do Knihy cti – Milan Gála starší in memoriam  

Bod uvedl  a zdůvodnil M. Vronský, předkladatel návrhu. Milan Gála starší založil v roce 1960 při TJ 
Stadion Žižkov atletický oddíl. O dva roky později našel oddíl útočiště v prostorách při ZŠ Jeseniova      
a v roce 1972 se zde otevřely první sportovní třídy. Současně se začalo budovat sportovní zázemí, 
běžecké dráhy, sauna a další. Spojení SK Jeseniova se ZŠ Jeseniova je dnes vnímáno jako 
samozřejmost. Na počátku však nic z toho nebylo, jen nadšení mladého muže, kterému se podařilo 
nadchnout lidi kolem sebe a tisíce hodin jeho dobrovolnické práce a obětavosti. Sportovní klub 
Jeseniova je dnes jedním z největších a nejdůležitějších sportovních oddílů v Praze 3. Jeho členové 
dosahují výborných výsledků na úrovni celopražské, státní, ale i evropské. Těžko si dnes představit 
Prahu 3 a zejména ZŠ Jeseniova bez SK Jeseniova. Na práci Milana Gály staršího navázalo mnoho 
pokračovatelů. Pro každou obec i město je jakákoliv tradice či spolková činnost velmi cenná                                  
a prospěšná. Za tento skvělý sportovní příběh Sportovního klubu Jeseniova je Milan Gála starší 
navrhován na zápis do Knihy cti Prahy 3. 
 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje RMČ schválit zápis Milana Gály staršího in memoriam do Knihy cti                  
za  přínos v oblasti sportu a spolkového života. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

6. Bod jednání 4  -  Záměr dočasného využití budovy školy na Havlíčkově 
náměstí 

Radní pro kulturu P. Křeček a J. Vincenec (art re use centrum) seznámili komisi se záměrem dočasného 
využití budovy školy na Havlíčkově náměstí pro vznik sdílených dílen a ateliérů, navazujících na provoz 
art re use centra v Chlumově 8. K již fungující recyklaci a distribuci výtvarného materiálu bude přidána 
fungující transformace přímo v místě skladu. Sklad má se školou společnou zahradu, kde se již rok 
pořádá edukační činnost a konají workshopy pro veřejnost. Propojení obou míst tak vytvoří logický celek 
v efektivním využití darovaného materiálu. Přínosem pro MČ Praha 3 budou nové příležitosti využití 
nejen pro uměleckou obec, ale i pro další činnosti radnice a občanů městské části (např. komunitní 
půjčovna). Nezanedbatelným přínosem bude rozšíření oblíbené a fungující služby art re use a zajištění 
její dlouhodobé udržitelnosti. Projekt je koncipován jako finančně soběstačný bez nutnosti dalších dotací 
ze strany MČ Praha 3. Portfolio činností spolků Skutek, Artmap a partnerů projektu poskytne personální 
zajištění a materiálové zázemí pro  komunitní půjčovnu (vč. materiálu art re use zdarma k dispozici), 
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komunitní dílnu (pro veřejnost), kreslírnu a prostor pro setkávání (sdílený prostor pro neziskovky                           
a workshopy), umělecké ateliéry. Využití je plánováno do doby, než bude realizována rekonstrukce 
budovy. 
 
Usnesení 
 
Komise se seznámila se záměrem dočasného využití budovy školy na Havlíčkově náměstí pro vznik 
sdílených dílen a ateliérů a doporučuje RMČ jeho schválení. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

7. Různé 

Příští jednání komise se uskuteční 7. 3. 2023 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 Denisa Šťastná Ověřeno e-mailem 

Schválil2 Anna Gümplová předsedkyně komise Schváleno e-mailem 


