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ZÁPIS  Č. 3 Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Datum jednání:     5. 5. 2020 

Místo jednání:      distanční formou videokonference MS Teams 

Začátek jednání:     17. 30 h.  

Konec jednání:      18. 30 h. 

Jednání řídil:      Robert Pecka, místopředseda 

Počet přítomných členů:    5, komise usnášení schopná 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Robert Pecka, místopředseda 

                                                                                      Alexander Bellu, člen  odchod 18. 05 hod.                                                         

      Zdena Štěpánková, člen  

       Vladimír Lieberzeit, člen  

       Linda Urbánková, člen                                                                                    

                                                                                       

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

Omluveni:       Irena Kryštůfková, člen  

                                                                                      Gabriela Pecićová, člen 

                                                                                      Martin Sumerauer, člen 

                                                                                                                                                                                  

Přítomní hosté:     Marie Kašparová, ředitelka PO Za Trojku 

                                                                                       Jana Belecová, radní pro kulturu 

        Pavel Trojan, vedoucí OVVK 

                                                                                      Tomáš Mikeska, místostarosta 

Počet stran:      4 

Tajemník komise (zapisovatel):   Eva Hájková, vedoucí oddělení kultury a památkové  

                                                                                                             péče OVVK 

Ověřovatel zápisu:                                                   Zdena Štěpánková 
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Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Aktuální informace o situaci v PO v oblasti kultury 

4. Návrhy na zápis do Knihy cti – A. Linhart, K. Šíp 

5. Možnosti pomoci kulturním organizacím na Praze 3 

6. Ostatní 

 

Body programu: 

 

1. Zahájení 

 

Pořízením zápisu byla pověřena Eva Hájková, vedoucí oddělení kultury a památkové péče a tajemník 

komise a za ověřovatele byl pověřena paní Zdena Štěpánková                   

Hlasování:                            pro                                proti                          zdržel se 

                                               5                                       0                                  0 

 

2. Schválení programu 

  Kulturní komise schválila program jednání v předložené podobě.                              

                                          

Hlasování:                            pro                                proti                          zdržel se 

                                               5                                      0                                  0 

 

3.  Aktuální informace o situaci v PO v oblasti kultury 

Situace v PO Za Trojku -  probíhá improvizovaný program v rámci daných možností, na zahradě 

Atria jsou pořádány „koncerty v karanténě“, umělci mají možnost využít klavír pro zkoušky, stejně 

jako prostory Atria k nahrávání. Pro veřejnost jsou k dispozici na zahradě roušky, byl vytvořen 

“rouškovník“. Je připravován festival Žižkovská loutka (požádáno o dotace), v červenci bude 

otevřena výstava a aktivity připravené ve spolupráci s Landscape festivalem. Program v červnu 

bude omezen s ohledem na trvající opatření a podmínky stanovené vládou. Současně jsou řešeny 

provozní záležitosti související se změnou vedení organizace a novou strategií. Konkrétně dochází 

ke stabilizaci organizace odstraňováním nedostatků, revizemi nevýhodných smluv dodavatelských 

i nájemních, probíhají změny organizační struktury organizace, které jsou realizovány postupně 

s ohledem na komplikace spojené se závazky nestandardně uzavřené kolektivní smlouvy, probíhá 
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jednání s odborovou organizací. Proběhla inventarizace majetku, řešena je energetická náročnost 

Atria. 

 

ŽDJC – průběžně je řešeno vracení vstupenek a překládání představení na podzimní měsíce, 

některá představení musela být zrušena kompletně. Řeší se případný červnový program, do 10. 

5. by mělo být jasné, které soubory se zapojí. V jednání je Divadlo Járy Cimrmana a divadlo 3D 

company. Divadlo Aqualung z personálních důvodů hrát nebude. Představení příbramského 

divadla v červnu si ŽDJC nemůže z finančních důvodů dovolit. Limitující jsou rovněž stávající 

podmínky umožňující konání divadelních představení. Proto ještě budou tyto okolnosti zváženy, 

zda je v silách divadla dodržet veškeré hygienické podmínky a představení v červnu realizovat. 

Pokud bude možné od září hrát v běžných podmínkách, bude divadlo schopno bez problémů 

zajistit i plnou úhradu mezd zaměstnanců, neboť kromě příspěvku na provoz od MČ, který celkové 

náklady na mzdy včetně odvodu nepokrývá, hradí tyto z tržeb včetně celého celoročního provozu 

divadla. Probíhá komunikace s diváky prostřednictvím webových stránek a e-mailů a za nevrácené 

vstupenky posílá paní ředitelka osobně každému děkovný dopis.  

 

Doporučení, náměty a stanoviska: 

K  tomuto bodu nebylo hlasováno. 

 

 

4.  Návrhy na zápis do Knihy cti – A. Linhart, K. Šíp 

Byly předloženy dva návrhy na zápis do Knihy cti městské části Praha 3. Jedná se o Antonína 

Linharta, významného hudebníka, zpěváka a skladatele, dlouholetého občana třetí městské části, 

který v červnu oslaví významné životní jubileum. Navrhovatelem je pan Tomáš Tichý, člen OSA, 

SAI a leader skupin Nová Sekce a TomTones. Druhým navrhovaným je pan Karel Šíp hudebník, 

moderátor, humorista, scenárista a písňový textař, rezident Prahy 3, který v červnu rovněž oslaví 

významné životní jubileum. Návrh na zápis do Knihy cti předložilo oddělení kultury a památkové 

péče OVVK. 

 

Doporučení, náměty a stanoviska: 

Kulturní komise doporučuje RMČ schválit zápis pana Antonína Linharta do Knihy cti za 

celoživotní počiny v oblasti country, folku a trampské hudby a u příležitosti letošního 

významného životního jubilea. 

 

Hlasování:                            pro                                proti                          zdržel se 

                                                4                                       0                                  1 

Návrh nezískal potřebný počet hlasů a nebyl schválen. 

 

Doporučení, náměty a stanoviska: 

Kulturní komise doporučuje RMČ schválit zápis pana Karla Šípa do Knihy cti za celoživotní tvůrčí 

přínos v oblasti kultury u příležitosti životního jubilea. 
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Hlasování:                            pro                                proti                          zdržel se 

                                                4                                       0                                  1 

Návrh nezískal potřebný počet hlasů a nebyl schválen.  

 

5. Možnosti pomoci kulturním organizacím na Praze 3  

Pan Pecka uvedl tento bod a dal podnět k podpoře kulturních subjektů formou propagace, 

prostřednictvím informačních kanálů městské části. Paní Štěpánková se dotázala, zda městská 

část uvažuje o snížení – odpuštění nájemného pro kulturní subjekty v nebytových prostorách 

MČ. Městská část nabízí zatím odklad plateb nájemného po dobu 3 měsíců. Vedoucí OVVK pan 

Trojan informoval o vzniku mapy prezentující kulturní subjekty Prahy 3 a zároveň o chystané 

platformě prezentace kulturních a podnikatelských subjektů Prahy 3, paní Urbánková navrhla 

podpořit kulturní subjekty jednorázovou akcí, paní Štěpánková doporučila propagaci v RN, pan 

Pecka navázal podnětem podpořit galerie článkem v RN. Paní Kašparová upozornila na chystaný 

červnový projekt několika soukromých galerií v Praze 3, které ve společném odpoledni představí 

své prostory a výstavy veřejnosti.  

 

Doporučení, náměty a stanoviska: 

Členové komise se shodli, že by bylo vhodné zapojit Prahu 3 do tohoto projektu, podpořit jej a 

pokusit se oslovit a propojit i další galerie v Praze 3. O tomto bodu nebylo hlasováno. 

 

6. Ostatní 

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 9. 6. 2020, v 17. 30 hod. 

 

Zapsal: Eva Hájková, tajemník komise  

Ověřil: Zdena Štěpánková, ověřovatelka  

Schválil: Robert Pecka, místopředseda komise  

 


