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Zápis z jednání kulturní komise č. 4 

Datum jednání: 9. 6. 2020 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7 

Začátek jednání:  17.30 h 

Konec jednání:  19.30 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Robert Pecka, 

 Zdena Štěpánková, 

 Irena Kryštůfková, 

 Gabriela Pecićová,  příchod 17.35 h., odchod  18.44 h. 

 Linda Urbánková, 

                                                                      Alexander Bellu,       příchod 17.35 h. 

                                                                      Vladimír Lieberzeit, 

 Martin Sumerauer.   příchod 18.44 h. 

                                                                      Anna Gümplová 

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

přístup. 

Omluveni:  

  

Přítomní hosté: Pavel Křeček, 

 Dan Merta, 

 Marie Kašparová, 

                                                                       Pavel Trojan, 

                                                                       Matěj Michalk Žaloudek, 

                                                                       Filip Stome, 

                                                                       Julie Stomeová. 

  

Počet stran: 5 

Tajemník: Eva Hájková 

Ověřovatel zápisu: Vladimír Lieberzeit  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Představení Landscape festivalu  

4. Informace o průběhu galerijní akce 6. 6. 2020 

5. Pojmenování ulic – prostor NNŽ 

6. Kniha cti – úprava pravidel 

7. Návrh na zápis do Knihy cti RNDr. F Kopecký (navrhuje NF Karla Hartiga), Gabriela Sedláčková 

(navrhuje M. M. Žaloudek, zastupitel) 

8. Různé 

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

Příchod G. Pecičová, A. Bellu 17.35 

Kulturní komise RMČ schvaluje zápis z jednání č. 3 ze dne 5. 5. 2020. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 

1. Představení Landscape festivalu  

Dan Merta představil projekt Landscape festivalu Žižkov 2020, který potrvá od června do září letošního 

roku. Zaměřením festivalu je architektura, krajinářská architektura, urbanismus, veřejný prostor, umění 

a design ve veřejném prostoru, adaptační opatření na změnu klimatu, ekologie a udržitelné architektury. 

Trasa festivalu si klade za cíl ukázat zelený potenciál Prahy 3. Festival je určen laické i odborné 

veřejnosti a kromě výstav, místních instalací a intervencí je součástí i doprovodný kulturní program 

(koncerty, konference, přednášky, komentované prohlídky). Instalace ve veřejném prostoru jsou 

dočasné, ale některé prvky by v případě zájmu mohly na území Prahy 3 zůstat natrvalo. 

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

2. Informace o průběhu galerijní akce 6. 6. 2020 

Ředitelka PO Za Trojku Marie Kašparová informovala o průběhu galerijního dne. Konstatovala, že 

proběhl úspěšně, o takto účelově provázanou návštěvu galerií byl poměrně velký zájem. Do budoucna 

doporučila zlepšit propagační a organizační zázemí, ale určitě je vhodné v této aktivitě pokračovat. 

Vedoucí OVVK Pavel Trojan konstatoval, že předpokládal větší invenci ze strany organizátora,                      

na základě tohoto poznatku se Praha 3 příště ujme iniciativy a akci zakomponuje do umělecké platformy 

pod jednotným designem „ Pražský Montmartre“.  

K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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3. Pojmenování ulic – prostor NNŽ  

Městská část již v minulosti navrhla soubor jmen vhodných pro budoucí ulice a prostranství 

v rozvojových lokalitách, zejména NNŽ. Současně průběžně přicházely podněty od jednotlivců                              

i subjektů se jmény dalších osobností. Dosud však soubory návrhů byly tematicky řešeny ojediněle. Pan 

Stome představil svůj návrh na pojmenování ulice Václava Stomeho, který byl jedním ze zakladatelů 

Žižkova, úzce spojen s jeho historií. Další návrh představil Robert Pecka, konstatoval, že v pojmenování 

ulic Prahy 3 dosud nebylo příliš využito téma Pražského povstání, jeho místních hrdinů a II. světové 

války vůbec. Toto téma je vhodné uchopit právě pro NNŽ. Návrh pana Stomeho by bylo vhodné využít 

v jiné rozvojové lokalitě. Anna Gümplová a Linda Urbánková rovněž podporují téma II. světové války. 

Robert Pecka doporučuje prověřit do příštího jednání možnosti realizace záměru pojmenování ulice 

nebo veřejného prostranství Václava Stomeho v oblasti Ohrady. 

Usnesení 

Kulturní komise doporučuje zpracování tematických okruhů – zásobníků pro pojmenování budoucích 

ulic a veřejných prostranství NNŽ po osobnostech II. odboje na Praze 3. OVVK připraví na příští 

jednání seznam vhodných osobností pro tento účel.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

4. Kniha cti – úprava pravidel 

Kniha cti Prahy 3 je vedena od roku 1992. Za tuto dobu bylo do ní zapsáno 116 osobností, které jsou 

nějakým způsobem spjaty s životem Prahy 3 a zároveň jsou výjimečné ve své profesi či v občanském 

životě. Robert Pecka vyzval k diskuzi, zda ponechat pravidla ve stávající podobě, nebo je upravit. 

Konstatoval, že Praha 3 nemá městský svátek, datum povýšení Žižkova by mohlo být příležitostí 

k udílení nové vyšší formy ocenění - čestného občanství. Kniha cti by byla zachována, ale současně by 

přibylo udílení čestného občanství. V následující  diskuzi vyjádřil svůj názor Vladimír Lieberzeit, čestné 

občanství by byla zbytečná zátěž, nutné schvalování na zastupitelstvu. Není důvod nic měnit. Linda 

Urbánková sdělila, že z jejího pohledu v současnosti spíše žádná pravidla nejsou a bylo by vhodné je 

doplnit, měly by být zapisovány osoby, které se zasloužily o rozvoj Prahy 3, o její dobré jméno. Robert 

Pecka uvedl, že pravidla by měla zůstat co nejširší, každá doba hodnotí přínos a význam zapisovaných 

osob nějak jinak. Nechal by pravidla tak, jak jsou, a konečné rozhodnutí ponechal na politické 

reprezentaci. Alexander Bellu doplnil, že nemá smysl nic měnit, je na politickém rozhodnutí, koho 

zapsat, pro někoho je významné, že tu žije významný herec, umělec, pro jiného je to činnost 

dobrovolníků, pro někoho je významný slavný architekt. Je to o subjektivním vnímání. Zavádění 

čestného občanství by bylo zbytečnou prací navíc. Anna Gümplová by podpořila pozměnění pravidel. 

Linda Urbánková je pro větší vazbu na Prahu 3, zapisovat osobnosti, které se více o Prahu 3 zaslouží. 

Alexander Bellu zopakoval, že jde o subjektivní vnímání, každý cítí po svém. Někdy se jedná o spojenou 

nádobu tím, že zde významná osobnost žije, je to čest pro Prahu 3 a její zápis je naopak ctí pro ni. 

Mnohde jsou takové pocty udíleny jen proto, že se významný člověk v místě narodil, bývají po těchto 

rodácích pojmenovány ulice, v místě si chtějí připomínat jejich odkaz. Vladimír Lieberzeit doplnil, že je 

to čistě o subjektivním chápání, se zněním je spokojen. Stávající formulace je spravedlivá pro všechny 

obyvatele. Doplněná a rozšířená pravidla omezí je i nás, proto vhodné zůstat u toho, co je. Zdena 

Štěpánková poznamenala, že důležitý je účel a cíl. Anna Gümplová vnímá smysl trochu jinak, chce 

specifikovat. Robert Pecka poděkoval za diskuzi k tomuto tématu,  
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K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

5. Návrh na zápis do Knihy cti RNDr. F Kopecký (navrhuje NF Karla Hartiga) 

Gabriela Sedláčková (navrhuje M. M. Žaloudek, zastupitel) 

Návrh na zápis RNDr. F. Kopeckého zaslal Nadační fond Karla Hartiga. F. Kopecký je pedagog, 

zakladatel hudebních tříd gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici. Tyto třídy našly své místo 

v rekonstruované škole na Komenského náměstí v roce 1996. Později se zasloužil o osamostatnění 

Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy právě na Komenského náměstí. Druhý návrh zaslal 

M. M. Žaloudek, zastupitel a předseda Výboru pro územní rozvoj Prahy 3. Navrhuje zápis G. Sedláčkové 

za příkladnou dobrovolnickou činnost v době pandemie Covid 19, je důležité oceňovat i lidi, kteří 

nepopiratelně prospěli městské části. Bylo těžké volit mezi dobrovolníky, zjišťoval, koho vybrat za 

kandidáty, nakonec vybral paní G. Sedláčkovou, která svůj podnik předělala na dílnu pro šití roušek, 

měřítkem a nasazením je její příklad bezprecedentní. V následné diskuzi Alexander Bellu uvedl, že 

v zásadě nemá problém ocenit dobrovolníky městskou částí, vhodné je všem poděkovat, projevit úctu, 

pro Knihu cti je ale tento formát neadekvátní, vzhledem k tomu, co kniha cti představuje. Jednalo se o 

přechodnou kritickou dobu, do pomoci se zapojila celá řada lidí, pak by se měly poctít desítky, možná 

stovky, vybírat jednoho je mimo rámec. Spíš se přiklání k obecnému ocenění. Robert Pecka doplnil, 

bylo by nefér vybrat jednoho člověka, lepší ocenit všech 300. Pavel Trojan informoval o chystaném 

koncertu pro dobrovolníky, který MČ pořádá jako poděkování všem, kteří pomáhali. Linda Urbánková 

argumentovala tím, že zápis je trvalý, motivační, navrhovaná byla velmi iniciativní, šla do pomoci naplno. 

Zdena Štěpánková oponovala, že by to nebylo spravedlivé vůči obyčejným lidem, kteří tu možnost 

neměli. Alexander Bellu doplnil, že paní Sedláčková díky svému zájmu o politické dění je vnímána 

radnicí, ale je tu spousta lidí, o kterých ani nevíme, co vše dělali, s těmi lidmi nemají zastupitelé takové 

komunikační toky. Matěj M. Žaloudek konstatoval, že dokázala využít kontaktů, ale lidi se oceňují za to, 

co udělali, je symbolem občanských aktivit v období pandemie. Tento názor podpořila Anna Gümplová. 

Proti původnímu návrhu podal protinávrh Robert Pecka s tím, že zapsáni budou symbolicky všichni 

dobrovolníci a při slavnostním zápisu je bude reprezentovat paní Sedláčková. Další protinávrh podala 

Anna Gümplová, bude uvedeno jméno G. Sedláčkové a ostatní dobrovolníci a dobrovolnice. Následně 

byla navržena usnesení, o kterých se postupně hlasovalo.  

M. Sumerauer příchod 18.44 h., G. Pecićová odchod 18.46 h. 

Usnesení 

Komise doporučuje RMČ zapsat RNDr. F. Kopeckého do Knihy cti za významnou pedagogickou 

činnost v oblasti hudby a významný podíl na založení Gymnázia a Hudební školy hl. m Prahy se 

sídlem na Žižkově, na Komenského náměstí. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Protinávrh – Anna Gümplová 

Usnesení 

Komise doporučuje RMČ zápis do Knihy cti Gábiny Sedláčkové a ostatních dobrovolníků a 

dobrovolnic za příkladnou občanskou iniciativu v době pandemie Covid 19 a mimořádné 

dobrovolnické aktivity na Praze 3. 
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Hlasování: 3 pro, 0 proti, 5 zdržel se – nebylo schváleno 

Protinávrh Robert Pecka 

Usnesení 

Komise doporučuje RMČ zápis dobrovolníků do Knihy cti za příkladnou občanskou iniciativu v době 

pandemie Covid 19 a mimořádné dobrovolnické aktivity na Praze 3. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Usnesení 

Komise doporučuje RMČ zápis Gabriely Sedláčkové do Knihy cti za příkladnou občanskou iniciativu             

v době pandemie Covid 19 a mimořádné dobrovolnické aktivity na Praze 3. 

Již nehlasováno. 

6. Různé  

Zdena  Štěpánková vznesla dotaz na přejmenování Koněvovy ulice, množí se dotazy lidí. Alexander 

Bellu připomněl, že zastupitelstvo přijalo usnesení k odbornému zpracování analýzy, posouzení této 

osobnosti. Na základě toho potom bude postupováno dál. Matěj M. Žaloudek upřesnil, že petice není 

iniciativou Prahy 3, zatím není řešeno ani nebyly podniknuty žádné kroky. 

OVVK představilo chystaný projekt doplňkových uličních tabulek k názvům ulic a veřejných prostranství 

souvisejících s husitstvím. Tabulky budou osazeny u příležitosti 600. výročí bitvy na Vítkově. 

Navrženy termíny jednání komise v druhém pololetí 2020 s úpravou času. 

1.9., 6.10., 2.11., 1.12. v 17 hod. 

Eva Hájková tajemník komise  

Vladimír Lieberzeit ověřovatel Ověřeno e-mailem 

Robert Pecka předseda komise  


