ZÁPIS
z jednání Kulturní komise
Datum: 15. března 2011
Čas: 17.00 – 18.30 hodin
Přítomni: Ing. Jan Srb, Ing. Bc. Jan Holub, Tomáš Kalousek,
MgA. Ak.soch. Kateřina Trčková, Milan Horvát
Omluveni: Markéta Vranová, Bc. Ondřej Pecha
Nepřítomen:
Program:
1. plastika „Cesta trubky“ (Rajská zahrada) , doplňující
informace,nové doporučení Radě
2. návrh metodiky pro vytvoření expozic výtvarných děl na
veřejných prostranstvích Prahy 3 zpracovaný Ing.arch. I.Vavříkem
3. pořádání vánočních trhů na nám. Jiřího z Poděbrad –dotaz stávajícího
provozovatele Ing.arch. M.Valoviče
4. sponzorství projektu nevydaných věcí Jaroslava Foglara
5. žádost o povolení umístění uměleckého objektu ze šamotových
cihel ve veřejném prostranství MČ Prahy 3, žádost Portus Praha o.s.
AKCE CIHLA
6. návrh na zápis pana Lubomíra Nováka do Knihy cti městské části
Praha 3
7. žádost galerie Leica Gallery Prague o spoluúčast na evropském
projektu prezentace fotografií evropských měst ve volném
prostoru.
8. nabídka na zakoupení soch z projektu „Kámen a lidé“
9. žádost o finanční podporu Obnovy pietního místa jezdecké srážky
u Střezetic
1. plastika „Cesta trubky“ (Rajská zahrada) , doplňující informace,nové
doporučení Radě
Vzhledem k tomu, že autor věrohodně nedoložil požadavky na údržbu díla,
nespecifikoval jeho životnost s ohledem na zvolenou technologii výroby, způsob a
náklady ochrany plastiky, které by byly zárukou trvalého uměleckého a výtvarného
přínosu v prostorách Rajské zahrady, KK doporučuje nabídnout autorovi smlouvu o
pronájmu na dobu 2 let s výší nájemného 1000,-Kč/měsíc, což koresponduje také s
předchozí nabídkou MČ. KK nedoporučuje jednat s autorem o odkoupení díla.

PRO: 5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
PROTI:0
2. návrh metodiky pro vytvoření expozic výtvarných děl na veřejných
prostranstvích Prahy 3.
Kulturní komise posoudila předloženou vzorovou ukázku zpracování metodiky,
jejímž autorem je ing.arch. Ivan Vavřík a doporučuje ji k rozpracování a
dopracování v duchu navrženého konceptu. Materiál bude dokončen k 30.6. 2011
a bude sloužit jako základní vodítko při vytváření expozic výtvarných děl na
veřejných prostranstvích MČ.
PRO :
5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ :0
PROTI:0
3. pořádání vánočních trhů na nám. Jiřího z Poděbrad
Kulturní komise nemá výhrady k pořádání vánočních trhů na nám. Jiřího
z Poděbrad, doporučuje tazateli – stávajícímu provozovateli vánočních trhů Ing.
Valovičovi konzultovat zpracování celkového konceptu a architektonické
podoby vánočních trhů včetně formy osvětlení s komisí pro územní rozvoj před
zadáním výroby nového mobiliáře (stánků).
PRO :
5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
4. sponzorství projektu nevydaných věcí Jaroslava Foglara
Dokud nejsou vyřešena autorská práva a dědictví Jaroslava Foglara nedoporučuje
komise angažovanost městské části. Zároveň navrhovaný projekt nezapadá do
koncepce aktivit vyvíjených městskou částí v tomto roce.
PRO :5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0

5. žádost o povolení umístění uměleckého objektu ze šamotových
cihel ve veřejném prostranství MČ Prahy 3
Projekt nekoresponduje s konceptem výtvarného využití veřejných prostor Prahy 3 ,
a to zejména vzhledem k technické náročnosti a požadavku trvalého umístění
s ohledem na možnosti městské části
PRO :
5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ :0
PROTI:0
6. návrh na zápis do Knihy cti Městské části Praha 3
Kulturní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 schválit návrh na zápis
pana Lubomíra Nováka do Knihy cti u příležitosti 40. výročí založení studentského
dechového orchestru a důstojné reprezentace městské části.
PRO : 5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
7. žádost galerie Leica Gallery Prague o spoluúčast na evropském
projektu prezentace fotografií evropských měst ve volném
prostoru.
Kulturní komise doporučuje podpořit realizaci tohoto zajímavého projektu, který
zamýšlí ve vztahu k Praze 3 instalaci velkoplošných fotografií v tunelu pod
Vítkovem. Žadatel však musí samotnou instalaci projednat především s vlastníkem
objektu dle přesného umístění fotografií.

PRO :5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ :0
PROTI:0
8. nabídka na zakoupení soch z projektu „Kámen a lidé“
Kulturní komise nedoporučuje účast na projektu s ohledem na přípravu vlastních
nosnějších a koncepčně řešených projektů.

PRO :5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ :0
PROTI:0
9. žádost o finanční podporu Obnovy pietního místa
Kulturní komise nedoporučuje podporu projektu, není prokázána vazba na
městskou část Praha 3.
PRO :5
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ :0
PROTI:0
Další jednání Kulturní komise se koná v polovině dubna, termín bude
upřesněn.
V Praze dne 15. března 2011
Zapsala: PhDr. Eva Hájková

Ing. Jan Srb
předseda Kulturní komise

