MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
ODBOR KULTURY

ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Datum jednání:

01. 10. 2019

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 126, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17. 30 h.

Konec jednání:

19. 40 h.

Jednání řídil:

Tomáš Hrubý, předseda

Počet přítomných členů:

7, komise usnášení schopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Tomáš Hrubý, předseda
Robert Pecka, místopředseda
Zdena Štěpánková, člen
Irena Kryštůfková, člen
Vladimír Lieberzeit, člen
Martin Sumerauer, člen
Alexander Bellu, člen přích. 18.07 h., odch. 18.30h.

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:

Gabriela Pecićová, člen
Eliška Beranová, člen
Eva Hájková, tajemnice komise

Přítomní hosté:

Tomáš Mikeska, místostarosta
Jana Belecová, radní pro kulturu a cestovní ruch
Zástupci kulturních subjektů dle prezenční listiny

Počet stran:

4

Tajemník komise (zapisovatel):

Petra Mrkvičková, referent odboru kultury

Ověřovatel zápisu:

Robert Pecka, člen komise
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Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Žádost o záštitu s finanční účastí na projektu Dětství na Žižkově - Literární procházka
Žižkovem a následující literární večer věnovaný autorům, kteří vyrostli na Žižkově
4. Základní informace o plánovaných kulturních akcích pořádaných MČ na rok 2020
5. Průběžná zpráva o vývoji v organizaci Za Trojku
6. Diskuze se zástupci kulturních subjektů z Prahy 3
7. Ostatní

Body programu:
1. Zahájení
Kulturní komise RMČ schvaluje zápis z jednání č. 8 ze dne 3. 9. 2019.
Hlasování:

pro

proti

6

0

zdržel se
0

Pořízením zápisu byla pověřena Petra Mrkvičková, referent odboru kultury a tajemník komise a za
ověřovatele byl pověřen Robert Pecka, místopředseda komise.
Hlasování:

pro

proti

6

0

zdržel se
0

2. Schválení programu
Kulturní komise schválila program jednání v předložené podobě.
Hlasování:

pro

proti

6

0

zdržel se
0

3. Žádost o záštitu s finanční účastí na projektu Dětství na Žižkově - Literární procházka
Žižkovem a následující literární večer věnovaný autorům, kteří vyrostli na Žižkově
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Žádost o záštitu byla zaslána paní radní Janě Belecové patronkou akce, básnířkou města Prahy
Sylvou Fischerovou. Akce je součástí mezinárodního festivalu Den poezie, uskuteční se 10. 11.
2019. Součástí bude vycházka po místech spojených s autory, kteří své dětství a mládí prožili na
Žižkově. Na vycházku naváže literární večer v hospůdce U Habásků, zakončený koncertem.
Doporučení, náměty a stanoviska:
Kulturní komise doporučuje RMČ schválit záštitu nad akcí s finanční účastí ve výši 5 000 Kč na
honoráře účinkujících v rámci literárního večera.
Hlasování:

pro

proti

zdržel se

5

0

1

4. Základní informace o plánovaných kulturních akcích pořádaných MČ na rok 2020
Referentka odboru kultury představila seznam projektů, předložených do plánu činnosti odboru
kultury na rok 2020. Nastínila charakteristiku a koncept tematických projektů navržených
v souvislosti s významnými výročími příštího roku.
Doporučení, náměty, stanoviska:
Aby mohl být posouzen přínos a kvalita navržených projektů, vyslovil předseda komise Tomáš
Hrubý požadavek na odbor kultury k předložení koncepcí akcí Husité na Vítkově, Vinobraní a
Barikáda a pan Martin Sumerauer se připojil se stejným požadavkem k akci Pivobraní.
5. Průběžná zpráva o vývoji v organizaci Za Trojku
Předseda komise informoval členy o aktuální situaci v PO Za Trojku, kde proběhla mimořádná
finanční kontrola.
Doporučení, náměty, stanoviska:
V diskuzi Pan Bellu upozornil, že zásadně nesouhlasí se zasahováním do chodu PO Za Trojku,
Kulturní komise nemá pověření od RMČ. Pan předseda T. Hrubý oponoval gescí komise, která
má sledovat, zda organizace funguje dobře. Paní radní Belecová vyjádřila nespokojenost
s fungováním PO Za Trojku a navrhla svolání další komise k tomuto tématu.
Komise doporučuje důkladné seznámení se s provozem Atria na Žižkově a KC Vozovna, proto se
uskuteční její přespříští jednání přímo v prostorách Atria. Termín navrhne a upřesní tajemnice
komise E. Hájková
Hlasování:

pro

7
Příchod pan Bellu 18.07 hod.

proti

zdržel se

0

0

6. Diskuze se zástupci kulturních subjektů z Prahy 3
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Na základě pozvání přišlo na jednání komise 13 zástupců kulturních subjektů působících v Praze 3.
Člen komise M. Sumerauer uvedl body k následující diskuzi na téma financování, propagace a dotační
problematiky
Doporučení, náměty, stanoviska:
Podněty vyslovili zástupci kulturní komise a dotčení radní. Informovali o možnosti spolupráce s
OVVK, kam je možné posílat informace o svých akcích apod. Paní radní Belecová informovala o fondu
hl. m. Prahy pro umisťování umění ve veřejném prostranství. Současně požádala přítomné o náměty
do RN – rozhovory, pohledy na Prahu 3 apod. Další podněty směřovaly na zlepšení navigačního
systému ke kulturním zařízením v Praze 3 (navigační „cedule“ na ulici), na vytvoření digitální mapy
do IC, propojení kulturních organizací a subjektů i mezi sebou, na reklamu na zastávkách, ad. Paní
radní Belecová vyslovila rovněž návrh na opakované schůzky 1x za 2 měsíce.
Ze strany zástupců kulturních subjektů zazněly tyto podněty. Divadlo Aqualung navrhuje umístit
„toaletu pro psy“ v parku W. Churchilla. Divadlo Ponec i divadlo Aqualung chtějí představit své další
aktivity – pro děti a seniory – nabídky pro školství a sociální odbor. Nastíněna byla problematika
nočního klidu a navigačních systémů v Praze 3. Sdružení Zvoneček uvedlo dotazy k dotacím. Storm
club Praha by rád propojil spolupráci s Prahou 3, např. formou poskytnutí svých prostor k legálnímu
graffiti, workshopům, vzdělávání mládeže v elektronické hudbě (mateřská firma Storm klubu pořádá
největší festival elektronické hudby v Evropě – Let it roll, celosvětový dosah). Zároveň by Storm club
Praha rád propagoval MČ Praha 3 formou virálních videí. ŽižkovŠiška navrhuje vytvoření kulturního
kalendáře pro subjekty, ale pravděpodobně webová platforma pro soukromé subjekty není možná,
zdůrazňuje problémy nočního klidu. Kreativní centrum Zkusebny.com, Občanské sdružení Kultura pro
mládež, z. s. nabízí pořádání workshopů. Fotograf Rudo Prekop informoval o chystané putovní
výstavě. Kino Aero pochválilo spolupráci s Prahou 3, zdůraznilo problémy nočního klidu. Galerie
Gambit poděkovala za zřízení nové zastávky a pochválila spolupráci s Prahou 3.

7. Ostatní
Příští jednání komise se uskuteční dne 5. 11. 2019 v 17.30 hod.

Zapsal: Petra Mrkvičková, zastupující tajemníka
komise
Ověřil: Robert Pecka, ověřovatel
Schválil: Tomáš Hrubý, předseda komise
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