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Úvod

Na první pohled to vypadá jako čiré bláznovství či absurdita, chtít prostřednictvím
neziskové organizace úspěšně „podnikat“ na periferii Prahy a ještě k tomu v kulturní
oblasti, se záměrem nabízet širokou škálu kulturních sluţeb a komunitních projektů místní
sídlištní veřejnosti. Veřejnosti, která je kaţdodenně přilepená k obrazovkám svých
moderních televizorů či „brouzdá“ po sociálních sítích a času, ale ani peněz, nemá nazbyt.
Přesto se ještě najdou tací, kteří se o to pokoušejí. Za vhodný příklad potvrzující tuto
skutečnost (toto úsilí) povaţuji existenci a působnost Kulturního centra Zahrada (dále jen
KC Zahrada), které se nachází uprostřed betonové změti paneláků na praţském Jiţním
Městě. Poté, co jsem se dozvěděla o existenci této kulturní instituce, ihned mě napadlo
několik otázek: S jakou motivací, představou a záměrem tito lidé do tohoto projektu
vstupovali? Komu tím chtěli a chtějí slouţit? Jak vlastně vypadá prostředí, v kterém své
sluţby nabízejí? A proč aktivity KC Zahrada směřují i do vnějšího - veřejného prostoru, co
tím management zamýšlí a kam tím směřuje? Chtějí snad vychovávat, kultivovat, burcovat,
apelovat, motivovat?
Mám za to, ţe pochopit projekt a záměr produkčního týmu KC Zahrada a jeho působení
v podmínkách sídlištní aglomerace Jiţního Města a roli umění ve veřejném prostoru a
odpovědět si přitom na mnoho dalších otázek, lze za předpokladu zasazení KC Zahrady do
celkového kontextu doby, do současné lokální, ale i globální reality. Do doby převratných
změn, které významně ovlivňují současný ţivotní styl „městského člověka“, tj. jeho
preference a priority, jeho potřeby, jeho starosti a radosti, ale ovlivňují i podobu prostředí,
v kterém ţije. Kultura a umění ţije v a s kontextem doby, to samé platí o kulturní instituci.
KC Zahrada je organizací, která nabízí, kromě jiného, „kulturní záţitek“ a tak za důleţité
povaţuji pozastavit se i nad tím, kde vlastně dnes „začíná a končí“ kultura. Zda existují
směrodatná měřítka či charakteristické rysy kulturní vyspělosti, zda lze převládající a často
poţadované kulturní potřeby majoritní veřejnosti (masového diváka) vůbec ještě označit za
kulturní. Co je umění a co uţ za umění povaţovat nelze, jaké hodnoty kultura a umění
mají nabízet a jakou formou, tj. co je skutečnou funkcí kultury a umění a jaký postoj
k těmto problémům a otázkám zaujali lidé tvořící management KC Zahrada. Zda se promítl
jejich postoj ke kultuře a umění i do jejich vstupního projektu transformace KC Zahrada.
3

Jakým způsobem monitorují a vyhodnocují kulturní potřeby obyvatel Jiţního Města, jak
s veřejností komunikují.
K čemu ve světě, kde je všechno na prodej, kde hodnota je cena a cena hodnota, kde za
umění je vydáváno prkno opřené o zeď, kde je těţké rozpoznat rozdíly mezi kulturou a nekulturou, uměním a kýčem, poslouţí v dnešní době současná interaktivní umělecká
produkce, kdo ji bude vyhledávat, kdo se na ní bude aktivně spolupodílet, a co od ní bude
očekávat? Proč a za jakým účelem ji vlastně vytvářet a produkovat, nabízet?
Práce je zaloţena jak na teoretických východiscích, tak i na sdělení osobní zkušenosti,
která jsou postupně transformována do závěrečného vypracování obsáhlého přehledu
praktických poznatků a doporučení, s cílem naznačit další moţný vývoj, směřování a
podobu těchto víceúčelových kulturních institucí - multifunkčních kulturních center nové
generace.

Motivy pro psaní bakalářské práce a výběru tématu
Dlouhodobě se zajímám o problematiku nejaktuálnější podoby (obsahu a formy) českého
současného umění, především takových oblastí jako: publick art, performing art a street
art. Sleduji nejnovější světové trendy, jejich představitele, kulturní instituce, výstavy,
festivaly a jednotlivé akce. Zaměřuji se na problematiku naší paralelní kultury - nezávislé a
alternativní kulturní scény, její propojenosti se světem, přebírání zahraničních zkušeností,
na její působení v našich domácích podmínkách, vzniku nových kulturních institucí –
Centrum pro současné umění Futura - Galerie Futura, Karlín Studios, Centrum současného
umění Dox a jiné. Sleduji jednotlivé představitele naší současné umělecké scény a jejich
tvorbu – např. uměleckých skupin Rafani či Ztohoven apod.
Z tohoto zájmu se odvíjela i moje motivace k bliţšímu seznámení se s činností KC
Zahrada, jehoţ management se v sídlištním prostředí, na periferii Prahy, snaţí o vytvoření
zcela ojedinělé dramaturgie a programové linie, o vybudování multifunkčního kulturního
centra, které se svými aktivitami a svou podobou začíná blíţit současnému evropskému
standardu.
Hlavním impulsem, který rozhodl o tom, ţe jsem se začala, systematicky a intenzivněji,
zabývat problematikou existence a smyslu víceúčelových sídlištních kulturních zařízení
byla skutečnost, ţe dost dobře nešlo přehlédnout a nereagovat na fakt, ţe na jejich
4

existenci, roli a funkci v současných trţních podmínkách, na existenci a podobu našich
panelových sídlišť, ale i na projevy současného umění ve veřejném prostoru se v mém
bezprostředním okolí vyskytovaly a vyskytují dva odlišné, a často protichůdné názorové
proudy. Zásadově odmítavý a pragmaticky vstřícný.
Zastánci zásadově odmítavého názorového proudu vycházejí z přesvědčení, ţe panelová
sídliště byla a stále jsou, jeden velký „socialistický“ omyl a měla by se urychleně odstranit
a nahradit něčím lidštějším, estetičtějším. Víceúčelová kulturní zařízení povaţují za dávno
překonanou formu, coţ dokládají na nevalném zájmu o jejich sluţby. Produkovaný
program povaţují za druhořadý a málo kvalitní, nabízený ve stále „socialistickém duchu a
prostředí“. Jejich funkci mají převzít soukromá, účelově zaměřená kulturní zařízení
poskytující sluţby na úrovni doby a v daleko vyšší kvalitě. K úloze současného umění ve
veřejném prostoru (konceptuální a interaktivní forma) se vyjadřují tak, ţe tyto performance
jsou často odtrţené od reality, spíše slouţí k zviditelnění samotných umělců, neţ aby
slouţily k humanizaci a kultivaci veřejného prostoru a jejich proklamovaná účinnost na
změnu sociálního cítění a veřejného mínění je diskutabilní a někdy přímo
kontraproduktivní.
Zastánci pragmaticky vstřícného názorového proudu vycházejí naopak z přesvědčení, ţe
sídlištní aglomerace jsou nadále potřebnou formou bydlení (není za ně v současné době
náhrada), ţe úroveň bydlení se na panelových sídlištích markantně zvýšila a výrazně
k lepšímu se proměnilo i venkovní prostředí a ţe v mnoha směrech překonávají nově
vznikající „satelitní sídliště“. Smysl a podobu (existenci) víceúčelových kulturních zařízení
nezpochybňují, coţ zdůvodňují tím, ţe na našich sídlištích stále ţijí čtyři miliony lidí a
z tohoto faktu odvozují i předpokládanou různorodost jejich zájmů a potřeb, coţ si
vyţaduje i pestrou nabídku kulturních a sociálních sluţeb. K úloze současného moderního
umění ve veřejném prostoru mají kladný vztah a tuto formu povaţují za legitimní a
potřebnou, a to z toho důvodu, ţe můţe výrazným způsobem přispět k demokratizaci,
humanizaci a revitalizaci veřejného prostoru – fyzickému i sociálnímu.

Moje úsilí bylo proto vedeno snahou zjistit, ověřit a posoudit (prostřednictvím konkrétního
kulturního zařízení), který z těchto dvou názorových proudů se více blíţí skutečnosti,
zjištěné zaznamenat a popsat.
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Snaţím se vyslovit k příliš mnoha otázkám na příliš malé ploše. Chci tím upozornit na
skutečnost, co všechno s problematikou víceúčelových kulturních sídlištních zařízení
souvisí, co všechno souvisí s uváděním současného umění do veřejného prostoru. Proto
pohled do minulosti, současnosti i budoucnosti, proto rozbor současných fenoménů a
oblastí, které se s těmito problematikami pojí.

Cíle práce
Cílem bakalářské práce je představit „podnikatelský“ záměr a jeho realizaci v praxi, jedné
konkrétní neziskové multifunkční kulturní instituce v současných trţních – konkurenčních
podmínkách a na základě obsáhlého přehledu zjištěných poznatků a praktických
doporučení, naznačit další moţný vývoj a podobu těchto kulturních institucí veřejného
zájmu, které mají plnit zejména sociálně integrující funkci. Její ambicí je dále ukázat na
důvody, moţnosti a způsoby prezentace současného umění ve veřejném prostoru sídlištním prostředí, a na sociální roli a funkci současného umění. Na konkrétních
komunitních projektech ukázat, ţe umění ve veřejném prostoru je rozšířený vyjadřovací
prostředek a zároveň sociální fenomén, ţe můţe významným způsobem přispět ke
zkulturnění a humanizaci veřejného prostoru, cestou přímého oslovení a zapojení občanské
veřejnosti a tím podpořit její kreativitu.
Účelem, mnou zvoleného komplexního a kontextuálního přístupu k dané problematice
a následného zaměření se na jednu konkrétní instituci, je dosaţení hlavního cíle práce:
pochopit a popsat smysl, roli a podobu – funkci a formu působnosti a činnosti sídlištního
víceúčelového (multižánrového, multifunkčního a vícegeneračního) kulturního zařízení
v současné době, prostřednictvím KC Zahrada.
V souvislosti s vymezením hlavního cíle jsem hlavní otázku definovala takto: „Komu,
čemu a s jakým cílem a úspěchem slouží KC Zahrada na počátku 21. století, a jaký účel
mají centrem produkované kulturní a umělecké projekty, směřující do veřejného sídlištního
prostoru - jak jsou veřejností přijímány?
S vymezením hlavního cíle práce a hlavní otázky souvisí i moje snaha o nalezení odpovědi
na další zásadní otázku: „Zda a jak se daří KC Zahrada plnit hlavní úkoly Koncepce
rozvoje kultury Městské části Praha 11 (zřizovatele)“. Mezi základní cíle kulturní politiky
MČ Praha 11 totiţ patří zajištění rovného přístupu občanů Jiţního Města ke kulturním
6

aktivitám, poskytování a podpora kulturních sluţeb napříč uměleckými ţánry pro všechny
věkové kategorie (děti, mládeţ, dospělé a seniory) s důrazem na včasnou reakci na sociodemografický vývoj.
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1
1.1

Vymezení a charakteristika základních oblastí a pojmů
Východiska

Za vhodný vstup do problematiky působnosti multifunkčního kulturního centra, povaţuji
uvedení charakteristiky vybraných základních pojmů, které naznačují směřování a okruh
působnosti KC Zahrada.
Multifunkční kulturní centrum – je multifunkční prostor bez vlastního souboru slouţící
všem věkovým kategoriím a skupinám obyvatelstva, řízený jen malým týmem lidí
vyuţívajících externích produkčních, kteří si prostor pro své akce pronajímají. 1 Cílem
tohoto centra je aktivizovat obyvatele a probudit v nich kreativitu a sounáleţitost s místem
ţití a to prostřednictvím „otevřenosti, komunitní práce, prezentace a podpory místních, ale
i „dovezených“ uměleckých produkcí, poskytování širokého rozmanitého programu a
různých alternativ.“2 Multifunkční kulturní centrum reflektuje aktuální společenské
potřeby a je příkladem nového přístupu k podpoře kultury, reprezentuje nový model
kulturního organismu. V kontextu s ostatními kulturními institucemi je jeho účel, poslání i
způsob práce odlišný. Často vzniká jako důsledek občanských a umělecky nezávislých
aktivit.
Komunitní nebo kulturně komunitní projekt – „je takový projekt, který svým zaměřením a
působením zasahuje do života místní komunity, vyzývá ji k participaci s cílem kultivovat,
obohatit, inspirovat, motivovat a to ve spojení s různými uměleckými a kreativními
aktivitami. Kulturně komunitní projekty mají sloužit k propojení lidí v dané lokalitě, často
vycházejí z místních tradic, které se v mnoha případech snaží obnovit.“3
Edukativní charakter kultury – „je nepostradatelný rozměr percepce umění a kultury, který
rozšiřuje obzory, budí zájem, inspiruje k dalšímu poznání a tvořivosti. V konečném
důsledku vede k rozvoji osobnosti a dále k zodpovědnosti za jednání sebe sama vůči
společnosti.“4
Podle definice Nadace Open Society Fund Praha je komunitní projekt takový projekt,
který: „rozvíjí zaujetí a zájem lidí, a pomáhá otevřeným skupinám podílet se na veřejných
1

KAŠPÁREK, 2010, s. 5
Tamtéţ s. 5
3
Tamtéţ s. 5
4
Tamtéţ s. 5
2
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věcech. Dává lidem příležitost myslet a jednat kreativně, otevírá lidem a skupinám nové
rozměry, posiluje a pomáhá uvést věci do pohybu. Pomáhá formulovat priority zájmu
komunity. Samotné myšlení lidí se v projektu zároveň ovlivňuje a kultivuje.“5
KC Zahrada je neziskovou organizací poskytující veřejné kulturní sluţby, které definuje
zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých
souvisejících zákonů, jako sluţby spočívající ve zpřístupňování informací slouţících
k uspokojování kulturních, kulturně výchovných či kulturně vzdělávacích potřeb
veřejnosti. Kultura a umění jsou povaţovány za veřejný statek a to i tehdy, „pokud
uspokojují diferencované zájmy obyvatel, a to i v oblastech, které s kulturou souvisejí, jako
je např. sociální sféra, vzdělání a osvěta, cestovní ruch, podpora identity měst a obcí
apod.“6
Mimo tyto základní pojmy a charakteristiky, zde nepochybně, existují další vnější i vnitřní
faktory, které na jedné straně ovlivňují podobu a formy činnosti multifunkčního kulturního
centra, a na straně druhé i prostředí a podmínky, v kterých působí.
Mezi hlavní vnější faktory lze zařadit: legislativní, právní, politické, ekonomické, sociální,
kulturní ale i lokální a mezinárodní vlivy a souvislosti - globalizované planetární trendy.
Mezi hlavní vnitřní faktory lze zařadit: lidské a odborné předpoklady, profesní a
manaţerská způsobilost, získané zkušenosti ze zahraničních pobytů a stáţí, schopnost
kooperace a komunikace, odvaha riskovat, kreativita, vytrvalost a disciplinovanost apod.
Existují zde ale i další faktory či předpoklady, které jsou zdánlivě neviditelné,
neuchopitelné, těţko rozeznatelné a nepředvídatelné: nálada ve společnosti, strach a obava
z budoucnosti – z neznámého, neartikulované veřejné mínění, pozitivní či negativní
reklama, převratná technologická či informační novinka, vznik zcela nové volnočasové
aktivity, preference zcela nového módního trendu, neočekávaná krizová událost – ţivelná
pohroma apod.
Všechny tyto vstupy můţou, více či méně, ovlivnit předmět, ale především samotné formy
činnosti kulturní instituce a potřeby a poptávku příjemců jejích sluţeb. Přesto přese
všechno, je moţné určit zcela zásadní faktory:

5
6

Nadace OSF Praha, 2005
KUČEROVÁ, 2010, s. 11
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kulturní politika státu a městské části,
charakter právnické osoby,
lidská a manaţerská způsobilost vedení kulturní instituce,
prostředí, v kterém kulturní instituce působí.

Právě těmto oblastem věnuji, v jednotlivých kapitolách, zvýšenou pozornost s tím, ţe se
následně snaţím na praktických příkladech ukázat, jak se KC Zahrada daří naplnit svoje
„podnikatelské“ záměry, a jak na ně veřejnost reaguje.
Současnou roli a podobu multifunkčního kulturního centra, jako zprostředkovatele a
poskytovatele různorodých kulturních sluţeb, v podmínkách sídlištního prostředí a poslání
a podobu současného umění ve veřejném prostoru, a to prostřednictvím jedné konkrétní
instituce, lze hodnotit z více vztahových rovin (z více úhlů pohledu):
vztah zřizovatele a KC Zahrada (naplnění poptávky ze strany Městské části Praha
11),
vztah veřejnosti a KC Zahrada (naplnění poptávky veřejnosti – subkultur a
jednotlivých společenských skupin a věkových kategorií),
vztah KC Zahrada k veřejnému prostoru,
vztah kultury a umění,
vztah masových médií a kultury (vliv televizní kultury na ţivotní styl současné
populace),
vztah současného umění a veřejného prostoru.

Za nejpodstatnější povaţuji ty faktory, které rozhodují o tom, jak bude KC Zahrada
vnímáno veřejností, tj. zda veřejnost k instituci zaujme buď kladný, laxní či záporný vztah.
Kaţdá kulturní instituce vynakládá nemalé úsilí na to, aby byla svým okolím vnímána a
přijímána pozitivně, aby mezi ní a veřejností nastal potřebný soulad, důvěrný vztah. Tyto
skutečnosti rozhodují o tom, zda bude o její sluţby zájem, zda budou poptávány.
Rozhodují i o tom, zda dojde k ztotoţnění s jejími cíli a posláním.
Za tyto rozhodující faktory a oblasti povaţuji:

10

a) vztah KC Zahrada k veřejnosti: public relation – komunikace s veřejností –
prezentace a publicita – slevové programy – neverbální komunikace – interiérový
design,
b) vztah KC Zahrada k veřejnému prostoru: vnímání specifických rysů Jiţního Města
– hodnocení vztahu kultury a umění a jejich současného poslání - adekvátní volba
forem prezentace současného umění ve veřejném prostoru.

Všem výše uvedeným vztahům a procesům se v práci, více či méně, věnuji s cílem získat
co nejvíce poznatků a podkladů pro uvedení závěrečného přehledu poznatků a praktických
doporučení.
Na některé oblasti jsem se soustředila pouze okrajově, jiné jsem vypustila úplně. Záměrem
této práce není poskytovat statistická data o hospodaření, finančním zabezpečení, neslouţí
ani k hodnocení kvality práce managementu, neměří kvalitu poskytovaných sluţeb, neměří
kvalitu nabízené umělecké produkce. Práce neslouţí jako audit společnosti.
S ohledem k předmětu a charakteru práce, jsem zvolila postup, který byl zaloţen na
zásadách kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum „je proces hledání porozumění
založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského
problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů,
informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“7
Jako metodu sběru dat jsem zvolila zúčastněné pozorování a stala jsem se pozorovatelem,
který se stává účastníkem. V KC Zahrada jsem byla a stále jsem zaměstnána na pozici
recepční a tato pozice mně trvale poskytovala dostatečný prostor pro pozorování chodu
celé instituce. Získala jsem tak bliţší povědomí o fungování a činnosti KC Zahrada, ale
samotných jednání – porad managementu jsem se neúčastnila, způsoby přijímání
rozhodnutí, delegování úkolů, hodnocení jejich plnění, přijímání následných opatření,
vyvozování odpovědnosti apod. jsem proto nezaznamenávala.
V průběhu mého tříletého pobytu v KC Zahrada, mně moje pozice umoţnila opakované
provádění rozhovorů s pracovníky managementu centra a jeho návštěvníky, pozorování,
sběr a třídění písemných podkladů, ale i vlastní zapojení se do konkrétních činností centra.
Mými hlavními informátory a zároveň patrony se stali členové managementu KC Zahrada.
7
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Ze své pozice recepční mi bylo umoţněno pozorovat a zaznamenávat konkrétní reakce
návštěvníků centra a pravidelně přicházet do kontaktu i s členy subkultur-zejména hip
hopové subkultury.
Protoţe KC Zahrada samo sebe definuje jako kulturně-sociální či sociokulturní instituci a
orientace na vzdělávání a výchovu je v jeho činnosti a programové struktuře jiţ na první
pohled patrná, začlenila jsem KC Zahrada do sociokulturního systému. Soustředila jsem se
především na interakci mezi KC Zahrada a veřejností - sociálními skupinami a
subkulturami. Pokud jsou sociální systémy centry kolektivního jednání – usoudila jsem, ţe
KC Zahrada můţe svým postavením a posláním – jako prvek či součást sociokulturního
systému – napomoci k vytváření takovéhoto jednání, ţe se můţe stát komunitním centrem
pro vedení dialogu různě orientovaných skupin (subkultur). Zajímalo mě proto, jak toto své
poslání – zaměřenost na poskytování sociokulturních sluţeb, KC Zahrada v praxi naplňuje.
Zda má slouţit i k odstraňování negativních sociálních návyků, tj. zda má plnit i
preventivní roli. A pokud ano, jaké jsou to ty pozitivní a společností akceptovatelné
sociální návyky. Jakému vzoru (normám) ve skutečnosti centrum slouţí.
„Posláním a funkcí každé organizace je zapojení specializovaných znalostí do práce na
určitém úkolu. K tomu je každá organizace řízena, tj. existují tu lidé, kteří rozhodují a jsou
odpovědni za poslání organizace, za jejího ducha, za její výkon a výsledky. Úkolem
managementu není přikazovat, jeho účelem je inspirovat. Organizace jsou nástroje
k realizaci určitého společenského úkolu.“8
S tímto

vědomím,

s touto

orientací

a

s tímto

záměrem

jsem

do

procesu

zkoumání potřebnosti a funkčnosti KC Zahrada vstupovala.

1.2

Vliv globálních a celospolečenských změn na podobu činnosti KC Zahrada

Pokud jsem vycházela z takzvaného kontextu doby, tak proto, ţe jak Jiţní Město –
veřejnost Jiţního Města – tak i KC Zahrada jsou součástí zglobalizovaného – propojeného
světa, tzn. ţe celosvětové a společenské procesy nejdou mimo ně, nevyhýbají se jim, ale
naopak, zásadně ovlivňují jejich podobu a kaţdodennost. Jsem přesvědčená o tom, ţe o

8
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fenoménu multifunkčního kulturního centra je nutné uvaţovat ve světle celku, v kontextu
doby jiţ proto, ţe vztah mezi kulturním centrem a veřejností je podmíněn časově a místně.
Mezi hlavní fenomény mající zásadní vliv na jejich podobu, jsem proto zařadila:
globalizaci, multikulturalismus, komunitarismus, postmodernismus, komercionalismus,
technologickou - komunikační a informační revoluci. Např. vliv médií je tak silný, ţe
vytváří a mění kulturní prostředí, mění ţivotní zvyklosti lidí, mění jejich ţivotní způsob.
Můţou výrazně měnit i způsob uvaţování veřejnosti o poslání kulturních institucí, o jejich
potřebě a exkluzivitě. A obsah mediálních sdělení je často spoluvytvářen právě výše
uvedenými fenomény.
Přesná interpretace těchto fenoménů je, ne vţdy jednoznačná - spíše naopak. Obsah pojmů
se často mění - je přijímán nejednoznačně aţ protichůdně, pojmy se překrývají, nemají
jasné kontury.
K přesnější identifikaci doby (kontextu) jsem zvolila tezi o postmoderní době, vyznačující
se těmito charakteristickými znaky (projevy): „závratná profilace znaků, obrazů a formulí,
jejímž důsledkem je, že prudce ubylo skutečnosti. Mnoho znaků – málo označovaného,
mnoho významů – málo významného, mnoho částí – málo celků, mnoho faktů – málo
kontextů, mnoho kopií – málo originálů, mnoho obrazů – málo zobrazovaného, mnoho
promluv – málo domluv, mnoho cílů – málo smyslu, mnoho representantů – málo
reprezentovaného, mnoho odpovědí – málo otázek.“9
K charakteristice současného veřejného prostoru jsem vyuţila opět názor prof.
Bělohradského a jeho citace Clause Offeho: „Veřejný prostor zaplavují fakta (informace),
ale nikdo už neumí rozlišit mezi fakty a fikcí. Modernost je přírůstek páry, těkavosti,
možnost každého zvolit si sám sebe, modelovat své tělo, mysl, zvolit si místo pobytu a také
čas a rychlost pohybu těch míst, vybrat si náboženství, stranu, druhy zboží, někdy třeba i
pohlaví.“10
Ţijeme v době provázané mravním relativismem a absencí nebo rozvolněností norem
(společenských, estetických, uměleckých). Je potřeba rozloučit se s myšlenkou jednotného
ţivotního stylu, jednotných norem platných navţdy a přijmout jako výchozí a základní
hodnotu pluralitu. A právě umění můţe, svým charakterem víceznačnosti, kdy vedle sebe
9

BĚLOHRADSKÝ, 2007, s. 9
BĚLOHRADSKÝ, 2007, s. 10

10

13

existují různé styly a slohy, sehrát v tomto procesu významnou roli.

V kaţdodenním

ţivotě kolem sebe nacházíme různé styly, postoje či názory, aniţ bychom měli být
oprávněni vynášet kategorické a absolutní soudy o tom, který je lepší. Toto vnímání
umělecké jinakosti a pociťování odlišných hodnot je tedy dobrou průpravou k respektování
odlišností druhých lidí, skupin, myšlenkových a názorových proudů a k vidění světa
z jiného úhlu pohledu.
„Považovat konsenzus za strategický cíl komunikace je založeno na falešném předpokladu,
že rozdíly jsou jen plodem „nedorozumění a chyb“ a že přirozeným stavem společnosti
není mnohoznačnost a rozpornost, ale jednoznačnost a shoda.“11
Dalším charakteristickým rysem a důsledkem doby je existence mnoha dualismů – napětí
mezi nimi: globální – lokální, univerzální – partikulární, multikulturalismus –
monokulturalismus, veřejný – soukromý, modernismus – postmodernismus, identita –
vzájemnost, informace – komunikace. Tyto vztahy a tato napětí se, podle mého
přesvědčení, musí do činnosti centra nějakým způsobem promítnout, tj. management na ně
musí nějak reagovat. Můţou mít například vliv na to, zda a jak KC Zahrada reaguje na
módní trendy – zda a jak „slouţí“ módním a moderním kultům – kultu úspěšnosti a kultu
mládí a zdraví.
Zda má KC Zahrada, svojí kulturní a uměleckou nabídkou spíše reagovat na poptávku
většinové veřejnosti, a nebo má spíš více preferovat projevy autenticity, individuality,
uměleckého alternativního a nezávislého pohledu na svět.
Neexistuje právě v tomto bodě, určitý rozpor - napětí v poslání podobných víceúčelových
kulturních zařízení veřejné sluţby, tj. na jedné straně slouţit veřejnému zájmu a na druhé
straně podporovat osobní nezávislost a svobodnou tvorbu. Je skutečně ve veřejném zájmu
rozvoj a podpora nezávislého myšlení, nezávislé alternativní umělecké tvorby, nepřijímání
uniformních a konvenčních názorů a postojů?
Zdá se, ţe pokud má kultura slouţit a dosahovat hmatatelných výsledků - zvýraznit svoji
praktickou vyuţitelnost, nelze dost dobře neslouţit „kultům úspěchu a mládí a zdraví“ a
kultura (kulturní instituce) musí proto nabízet takové způsoby jednání a informace, které
jednotlivci napomůţou k jeho zdokonalení, prosazení se na trhu práce a k dosaţení
11
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poţadované prestiţe ve společnosti, k jeho sociální integritě - k přijetí všeobecně
akceptovaných norem a pravidel. Jaké ţe kvality a charakteristické osobnostní rysy jsou
dnes poţadovány: flexibilita, kreativita, loajalita, mobilita, dynamičnost, finanční
nezávislost, jazyková vybavenost, fyzická přitaţlivost apod.
Nabízí dnes kultura a umění – KC Zahrada - takové sluţby a informace, které napomohou
jeho návštěvníkům k dosaţení poţadovaných a preferovaných kvalit? Je KC Zahrada svojí
nabídkou sluţeb, pro veřejnost dost atraktivní a exkluzivní, a je za tímto účelem veřejností
vyhledáváno? „Vždyť dnes se výdělečná práce a povolání staly osou života, tj. osobu
stavíme na roveň povolání a s tím spojujeme klíčové informace: příjem, status, jazykové
schopnosti, zájmy, společenské kontakty.“12
Snad právě proto státní kulturní politika po kultuře poţaduje: „zvýraznit roli kultury
v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj tvořivosti,
kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování odpovědnosti za
zděděné i vytvářené hodnoty. Má přispívat ke vzdělanosti, kreativitě, sebedůvěře i hrdosti
na regionální, národní i „nadnárodní“ kulturní dědictví.“13
Dnes jsme ale svědky toho, ţe ne umění, ale informace jsou hlavním motorem, hlavní
ekonomickou sloţkou probíhajících a předpokládaných změn. Všichni touţí po těch jedině
správných, důvěryhodných a exkluzivních informacích, které by je zvýhodnily před
konkurencí a tak zvýšily jejich naději na úspěch, na získání společenské prestiţe.
Informace se materializují, převádějí na peníze. Lze takto materializovat a převádět na
úspěch i kulturu a umění?
Odpověď je nutné hledat i v charakteru a funkcích kultury a umění, a tyto dva fenomény
od sebe odlišit, protoţe vycházejí, podle mého přesvědčení, ze zcela odlišných principů,
slouţí ke zcela jiným účelům. Kultura je veřejná, racionálně uvaţující instituce – umění je
subjektivní svobodný a iracionálně tvůrčí proces. Kultura je dimenzí státu a národa, umění
je dimenzí jednotlivce či skupiny. Dají se tyto dimenze prostřednictvím kulturní instituce
propojit?
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Pod vlivem vnějších faktorů, prošla zřetelnou změnou i panelová sídliště. Viditelný aţ
převratný posun k lepšímu zaznamenalo i sídlištní venkovní prostředí (veřejný prostor).
Přibylo zeleně, změnila se tvář panelových domů, na ulicích parkují luxusní automobily.
Na sídlištích vznikají nové instituce a firmy (školy, fitcentra, pobočky bank, pojišťoven a
stavebních spořitelen, autocentra, restaurace, vinárny, kluby, herny, bazary apod.). Změnila
se podoba dětských hřišť a venkovních sportovišť, parků. Především se ale zkvalitnila
obchodní síť, všude jiţ pronikly potravinářské a obchodní řetězce, supermarkety jsou
vlastně všude. Malé prodejny Asijců, cizích státních příslušníků, jsou běţnou skutečností a
vítanou změnou. Barvy a výrazy tváří se postupně proměňují, multikulturalismus ve své
specifické podobě dorazil i do tohoto prostředí. Dynamika pohybu je zřetelná, změny
viditelné a nezpochybnitelné.
Přehled rozhodujících faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují současný ţivotní styl
sídlištní veřejnosti, ale i podobu současného umění, tj. i podobu a činnost sídlištních
víceúčelových kulturních zařízení – rozdělení do oblastí:
politicko-ekonomická – globalizovaná politika a ekonomika, vstup ČR do EU,
odlišná kulturní politika státu, změny ve financování kultury, vznik soukromých
kulturních institucí – center, divadel, multiplexů a galerií, vznik nových nákupních
center apod.
sociální - společenská stratifikace, vznik nových subkultur, sociálních skupin,
hnutí, spolků a stran, vznik řady nových vysokých a středních škol, nadací a
charitativních společností, nárůst počtu vysokoškolských a středoškolských
studentů, pozdější uzavírání sňatků, velká rozvodovost, preference kariérního růstu,
nezaměstnanost, permanentní potřeba rekvalifikace apod.
volnočasová - vznik nových odvětví a nových forem – pohybové a street artové
aktivity, masový rozvoj stávajících odvětví – motorismus, cykloturistika,
vysokohorská turistika - moţnost volného cestování apod.
technologická - technologická a informační revoluce, nová média a snadná
dosaţitelnost jejich pořízení, nové prostředky komunikace – kabelové televize,
sociální sítě apod.
urbanistická - vznik nových aglomerací a residencí, satelitních městeček,
industriálních center a galerií apod.
16

gastronomická - příchod a vznik zcela nových stravovacích a restauračních řetězců
a zařízení, pizzerií, čajoven, vegetariánských jídelen, barů, klubů a kaváren apod.

Tyto znaky odráţejí zřetelný celospolečenský pohyb a jsou výrazem změny společenského
klimatu a ţivotního stylu, a mají i výrazný vliv na změny v nabídce a poptávce po kulturní
a umělecké produkci (sluţbách). Vycházela jsem z přesvědčení, ţe tyto a další faktory
musely nějakým způsobem ovlivnit i vnitřní chod kulturních institucí, tj. i sídlištních
multifunkčních kulturních zařízení. Především vytvořily zcela nové konkurenční prostředí
- způsobily značný nárůst konkurenčních nabídek a moţností seberealizace a trávení
volného času.
Na základě získaných zkušeností z působení v KC Zahrada se domnívám, ţe myšlenkový a
názorový svět – vnitřní filosofie a postoje lidí působících v managamentu KC Zahrada se
blíţí nebo jsou totoţné, s myšlenkami a názory Christopera Day. „Převratný posun je
v naší době všudypřítomný. Jak v sociální, kulturní a ekonomické, tak v ekologické sféře.
Dokonce i náš společný život je nezávislý na místě: komunita, kolegové, společnost,
zájmové skupiny a přátelé mají pokaždé různé geografické hranice a někdy jsou globální.
Komunikační technologie rozšířily horizonty vědomí za hranice našich zkušeností. Mohu se
cítit bezmocný, ale budoucnost světa je také mou vlastní. Jak se mohu podílet na jejím
formování. Stačí drobnosti. Právě těch malých součástí našeho okolí se dotýkáme. Na
rozdíl od velkolepých plánů a schémat, u nichž měřítko zveličuje neviditelné problémy, se
v malém měřítku dá pracovat. Ačkoliv nejsou tak prestižní, mohou mít efekt mnohonásobně
převyšující jejich velikost. A protože je jejich rozsah přijatelný, není ani obtížné je
rozběhnout“. 14

1.3

Kultura

Existují desítky – snad stovky nejrůznějších definicí, interpretací a výrazů (od těch
nejobecnějších aţ po ty jednostranně účelové) charakterizující jediné: kulturu.
Pro potřebu této práce jsem zcela záměrně zvolila formu útrţkovitého pojmového mixu bez
uvedení jmen jednotlivých autorů, tj. soustředím se pouze na krátké citace a výrazy s
jediným cílem: ukázat na nich napětí ve vztahu mezi kulturou a uměním, tj. ukázat na
14
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moţnou nejednoznačnost či sloţitost v působení KC Zahrada – na jedné straně se jedná o
kulturní instituci plnící veřejné poslání a zadání - poskytující veřejné sluţby, a na druhé
straně je to platforma pro podporu svobodné a alternativní scény, nezávislého myšlení současného umění.
Právo na kulturu představuje naplnění jednoho ze základních lidských práv a kulturní
činnost je moţno pokládat za přirozenou funkci. Kultura je veřejná, protoţe význam je
veřejný a na rozdíl od zákonů, je to ona kdo určuje jednání a chování lidí. Kultura je vše,
co je získané a předávané, tj. opak vrozeného. Kultura je společný způsob ţivota, tedy
cítění, myšlení, chtění a konání, jehoţ důsledkem je společný ţivotní styl, společným
uznáváním a vyznáním týchţ ţivotních náleţitostí, zásad a hodnot. Podstatou kultury je
sociální geneze zvyků a obyčejů. Kaţdý jedinec je potenciálně nepřítelem kultury a proto
je kulturu nutno hájit proti jednotlivci a její zařízení, instituce a příkazy slouţí této úloze.
Kaţdá kultura se má budovat na nátlaku, na donucování k práci a zříkání se pudů. Kultuře
jde o normy, o propojení ke kolektivu, o potírání nenormálního. Kultura nás můţe
osvobodit i zotročit. Ústřední role kultury – prostředek pro přeţití. Kultura má tyto
vlastnosti: je naučená, sdílená, symbolická, integrovaná, racionální, dynamická a adaptivní.
Základní předpoklady pro kulturní přeměnu prostředí spočívají ve schopnosti pracovat
v koordinaci s druhými lidmi, jeţ je u člověka zajišťována zvládnutím komunikace
prostřednictvím symbolů. Odlišnost kultur můţeme pozorovat především v čase, ale také
v prostoru. Kultura představuje prostředí, v němţ jedinci získávají představu o tom, jaký
význam mají přisoudit vlastní zkušenosti. Je tedy zásobárnou návodů k interpretaci
podnětů.
Existují kulturní antropologové, etnologové, sociologové, historikové, filozofové apod. a
kaţdý z nich chápe a interpretuje kulturu ze svého hlediska. Zkoumají se a definují faktory
vzniku kultury: záměrná činnost, reflexe smyslu činnosti, zprostředkování výsledků
činnosti, zprostředkování vztahů. Středem veškerého zájmu je člověk a jeho souţití ve
společnosti druhých lidí – jeho kulturní kontakty, kulturní projevy, kulturní návyky, jeho
myšlení, cítění a konání.
Kultura je prostor mezi námi a realitou, prostor, který lidem zprostředkovává kontakt
s realitou v uspořádané a zvládnutelné podobě, prostor pro komunikaci, v němţ se vytváří
význam. Lidé proto ţijí ve světě plném významů, které vytváří jejich vlastní kultura,
setkávání s jinými kulturami a mezilidské komunikace vůbec.
18

Kultura se snaţí o tvorbu jednoznačných a uchopitelných znaků a významů – je to mapa, je
to návod. Současné umění se nesnaţí jít touto cestou, nevytváří snadno uchopitelné znaky,
lehce rozpoznatelné významy. Často právě zpochybňuje konvenčně a jednostranně
(utilitárně) interpretované a ţité významy, narušuje mnohdy bezmyšlenkovitě přijímané
vzory, normy a chování.
Práce proto zaznamenává, a mimo jiné, i vychází z reflektování dynamického vztahu mezi
kulturou a uměním, mezi veřejným a soukromým, z moţné úlohy uměleckého díla ve
veřejném prostoru jako oblasti či moţnosti jejich koexistence, tj. i úlohy KC Zahrada jako
moţné platformy koexistence kultury a umění. (viz Tab. 1)
Umění

Kultura
Komunální

Individuální

Racionální

Iracionální

Objektivní

Subjektivní

Uniformní

Osobitý

Veřejné
Závislé

vs.

Obecné

Soukromé
Nezávislé
Jedinečné

Konvenční

Nekonvenční

Jednoznačné

Víceznačné

Instituce

Jedinec

Tab. 1 – Pozice a vztah kultury a umění.

Z výše uvedeného je patrné, jak sloţitý a těţko postiţitelný pojem kultura je, snad ale
vybraná hodnocení a vybrané příklady zřetelně ukazují na odlišnosti mezi kulturou a
uměním.
Jak si plní KC Zahrada svoji veřejnou roli sociálně-kulturní instituce pro podporu a rozvoj
uměleckých aktivit – rozvoje svobodné nezávislé kreativity? KC Zahrada je samo součástí
sdílené společné kultury, tak jako je její součástí veřejnost a veřejný prostor. KC Zahrada
nejen kulturu vytváří a samo ji produkuje, ale taky ji sdílí, „konzumuje“ a tím spoluvytváří
kulturní klima. V takovémto případě, lze za podstatu a projev kultury v KC Zahrada
19

označit tvorbu vztahů, významů, návyků a dovedností – kreativnosti, komunikativnosti a
předávání informací apod. – tvorbu určitého ţivotního stylu.
S pojmem kultura se pojí i pojem subkultura, která je tvůrkyní a nositelem zvláštních,
odlišných norem, hodnot, vzorců chování a ţivotního stylu, i kdyţ se podílí na fungování
širšího společenství. „Subkultury tvoří skupinu lidí, kteří mají něco společného (tj. sdílejí
určitý problém, zájmy či zkušenosti), což je významným způsobem odlišuje od členů/členek
jiných skupin“.15 „Subkultury bývají většinou vnímány jako oddělené, rebelské, neformální
a neoficiální sociální entity.“16 Subkultura často vytváří tzv. kontrastní, opoziční typ
kultury – kontrakulturu. Podstatou této kontrakultury je odpor vůči oficiálnímu typu
kultury majoritní. Pro kontrakulturu je charakteristický ostrý kontrast s analogickými
normami a hodnotami kultury oficiální s výrazným prvkem negace. S tímto typem kultury
zaloţené na negaci a odporu (kontrakultury) jsem se na Jiţním Městě osobně nesetkala,
KC Zahrada vznik takto vyhraněné kultury nepodporuje, uţ jenom z toho důvodu, ţe se
svojí „otevřenou pluralitní kulturní politikou a činností“ spíše snaţí o nalézání styčných
ploch - vzájemného pochopení - o vytváření podmínek pro vedení svobodného dialogu,
podporuje spíše to, co lidi a kultury spojuje, a ne to co je zásadně rozděluje.
Jak se daří KC Zahrada navázat kontakt a oslovit subkultury mládeţe na Jiţním Městě?
Jaké subkultury na Jiţním Městě vůbec existují? Je vůbec moţné, prostřednictvím takto
programově orientovaného centra oslovit a přilákat nějaké subkultury mládeţe? Odpovídá
ţivotní styl těchto subkultur, „ţivotnímu stylu“ KC Zahrada?
V prostředí Jiţního Města, lze především vypozorovat existenci hip hopové subkultury.
Pojem hip hop není snadné vymezit. „Obecně se dá říci, že pojem hip hop je obvykle
užíván ve dvou významových rovinách. Na jedné straně je jako hip hop označován určitý
druh hudby (rap), na druhé straně se označení hip hop chápe jako vymezení širší
kultury.“17 „Základní všeobecná definice, kterou zřejmě nezpochybní nikdo, zní: hip-hop je
umělecká forma zahrnující grafiti, breakdance, deejaying a emceeing.“18 Za pátý element
se dá povaţovat beatbox. Hip hop lze chápat jako hudební směr, jehoţ tvář byla určována
„zdola“ a jehoţ tvůrci si v začátcích nekladli ţádná omezení…
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Hip hopová subkultura vykazuje některé prvky pro které, je vhodnější označení postsubkulturní a to zejména v otázce identity. „Post-subkulturní identita není záležitostí třídy
nebo politiky, ale spíše zábavy, experimentování, náklonnosti k určitému životnímu stylu
nebo touhy po odlišení se od většinové společnosti. Příslušnost k post-subkultuře je
záležitost svobodné volby.“19 S hiphopovou subkulturou se pojí další pojem, který jí
rozvíjí, a to je pojem scéna. „Scéna je moderní městská forma společenského styku, ve
které mají účastníci stejný zájem na trávení volného času nebo se zaměřují na stejný
životní styl, ale nemusí se vzájemně znát.“20 Důleţité je místo střetávání. Mohou se zde
propojovat jednotlivé ţivotní styly.
V dnešní době tato hip hopová subkultura nebo post-subkultura prodělává jisté změny. Jiţ
se striktně nevymezuje jako undergroundová kultura, která bojuje proti systému, autoritám
a institucím. Grafity jsou dnes k vidění v galeriích, breakdance se pouţívá jako součást
prestiţních módních přehlídek a beatboxová vystoupení jsou viděna na těch
nejkomerčnějších hudebních festivalech, které navštěvují tisíce lidí. A tak se mladí
účastníci této subkultury, kteří pocházejí s Jiţního Města, nebrání spolupráci s oficiální
kulturní institucí, kterou je právě i KC Zahrada. Nadějnému patnáctiletému hip hoperovi a
beatboxerovi Marcusovi pomohla KC Zahrada vydat cd a natočit klip, propůjčuje svůj sál
ke konání beatboxových batlů, pořádá workshopy grafity a beatboxu atd. Snaţí se členům
subkultury vytvořit prostředí, v kterém mohou svobodně tvořit a nejsou omezování
ţádnými vnějšími autoritami.
V situaci, kdy se ale kultura proměnila v odvětví ekonomie (vznik odvětví kulturního
průmyslu, zábavního průmyslu, reklamního průmyslu) a hranice mezi projevy kulturnosti a
nekulturnosti se vlastně setřela, je velice obtíţné charakterizovat její skutečný přínos. Za
této situaci je potom obtíţné odhalit i skutečný přínos kulturních institucí, sídlištních
kulturních zařízení nevyjímaje a obtíţně se nalézá i jednoznačná odpověď na otázku, zda
kultura a umění skutečně napomáhají a směřují k osvobození a emancipaci člověka a zda
kulturní instituce tuto roli prostředníka, jako poskytovatele kulturních sluţeb a produktů
ještě, v dnešní době, vůbec mají plnit, a pokud ano, jak?
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S tím souvisí i otázka po smyslu zapojení umění do humanizace a zkulturnění veřejného
prostoru za situace, kdy veřejný prostor je vlastně zprivatizován a ekonomizace našeho
způsobu myšlení a jednání (vláda peněz) ovládla celou společnost.
Kultury si konkurují – střetávají se ve stejném ţivotním prostoru. V podmínkách Jiţního
Města se vzájemně překrývají a ovlivňují – střetávají kultury: orální, psaná, vizuální a
virtuální. V současné době jsme svědky ústupu orální a psané kultury, a naopak, vítězného
postupu kultury vizuální a virtuální. Kdo není viděn, nejlépe na televizní obrazovce,
jakoby neexistoval. Kdo není na sociální síti, kdo nemá svůj vlastní profil, jakoby
neexistoval. Tato situace má ale za následek vznik některých civilizačních projevů:
atomizace – odloučenost - odcizení, nezúčastněnou komunikaci, sedavý způsob ţivota
apod.
„Televize vytrhuje lidi z tradičně zformovaných zkušenostních a životních kontextů a
poskytuje jim obrazy unifikovaných a standardizovaných životních forem – tedy bez ohledu
na hranice národů a kultur. Lidé se večer setkávají na televizní návsi a konzumují zprávy,
které skýtají šance nové politické kontroly a vlivu. Privátní sféra již není oddělena od okolí,
ale je do soukromí obrácenou a zasahující vnější stránkou okolností a rozhodnutí, která
jsou přijímána jinde.“21 „Televize produkuje svět obrazů a jeho potřebu. Vtiskuje lidem své
způsoby chování, formy myšlení a vnímání, které se přizpůsobují vzorům na obrazovce,
nýbrž strukturuje a vytváří také potřeby zábavy, konzumu a rozptýlení, které může a musí
uspokojovat opět televize.“22
Televizní kultura je tedy kulturou masovou a obrazovou, ale i sedavou, pohodlnou,
nekomunikativní. Televize – televizní obrazovka se stala pro většinovou společnost
centrem kultury, společným místem setkávání. Představuje pro ţivé umění a pro KC
Zahrada hlavního konkurenta. Kompenzací k tomuto převládajícímu ţivotnímu stylu je
stále vyhledávanější a populárnější kultura pohybová. Vznik tanečních studií, pohybových
center a fitcenter. Tato forma relaxace a sebevyjádření rozvíjí kreativitu a pomáhá
navazovat nové sociální kontakty a KC Zahrada ji ve své programové nabídce plně
vyuţívá a podporuje. Všechny tyto fenomény vytvářejí jeden velký kulturní mix, velký
konkurenční tlak – důsledkem čehoţ je boj o přízeň lidí - diváka či posluchače.
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1.4

Kulturní politika státu a MČ Prahy 11

Státní kulturní politika (strategie) formuluje vizi ţádoucího stavu a smysl kultury resp.
role, jakou by pro českou společnost měla hrát. Lze očekávat, ţe na tuto kulturní politiku a
strategii budou nějakým způsobem reagovat státní i nestátní kulturní instituce, protoţe
budou usilovat o finanční prostředky ze státních grantů. Proto lze předpokládat, ţe i
víceúčelová kulturní zařízení se do tohoto procesu zapojí a vyvinou potřebné úsilí o získání
finančních prostředků právě z těchto zdrojů. Z těchto důvodů jsem se rozhodla uvést,
některé základní parametry charakterizující tuto strategii. Za podstatné povaţuji pasáţe
týkající se úlohy kultury, čemu všemu, má podle vlády kultura slouţit, tj. čemu by potaţmo
měly-mohly slouţit víceúčelové kulturní instituce.
V této souvislosti stojí za zaznamenání fakt, ţe KC Zahrada (v duchu státní kulturní
politiky) svými aktivitami, mimo jiné, výrazněji reaguje na potřeby a poptávku veřejnosti,
prosazuje vyšší zapojení občanů při tvorbě programové náplně, rozšiřuje kulturní
dovednosti, významně se podílí na rozvoji kreativity a inovace – rozvoji osobnosti,
naplňuje roli kultury jako fenoménu mezinárodní spolupráce - podílí se na rozvoji
mezikulturního dialogu, snaţí se o maximální vyuţití sponzoringu – zajištění prostředků ze
soukromé sféry, je organizací, která vygenerovaný zisk opětovně pouţívá na pokrytí části
nákladů na produkované činnosti. KC Zahrada podporuje péči o ţivotní prostředí a
urbanistické celky, formující prostor kaţdodenního ţivota.
Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014 vymezuje strategické cíle, úkoly a opatření v
souvislosti s aktuálními postoji ke kultuře jako významnému sektoru hospodářského
ţivota, v podpoře rozvoje kreativity a inovace, a v roli kultury jako fenoménu mezinárodní
spolupráce. Dokument byl schválen usnesením č. 1452 ze dne 19. listopadu 2008 vládou
České republiky. Vláda povaţuje kulturu za určující součást naší národní identity. Vnímá ji
jako duchovní základ, který zvyšuje kvalitu ţivota a podílí se na tvorbě respektovaných
hodnot.
Kultura tvoří bohatství a zároveň napomáhá překonávat důsledky sociálních rozdílů,
přispívá ke vzdělanosti, kreativitě, sebedůvěře i hrdosti na regionální, národní i
„nadnárodní“ kulturní dědictví. Tento potenciál sektoru kultury je charakteristický pro
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Evropu a Česká republika jako země uprostřed Evropy můţe být vzorem pro jeho
vyuţívání.
Úkolem státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnosti a tak
obohacovat ţivoty občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu,
vzdělání,

motivovat

dárcovství i poskytnout

dostatečné zdroje a

tím posílit

konkurenceschopnost země v globálním prostředí.
Součástí kulturní strategie tak musí být i péče o krajinu, architektonické památky a
urbanistické celky, formující prostor kaţdodenního ţivota a ovlivňující pozitivně lidská
společenství, je-li o ně pečováno a jsou-li vyuţívány i k ekonomickým aktivitám šetrným
k jejich hodnotám či negativně, jsou-li zanedbávány a přehlíţeny. Aniţ bychom sniţovali
význam a podporu původní umělecké tvorby, chceme navíc podporovat především ty
aspekty, které mohou přenášet impulsy i pro jiné sektory. 23

1.4.1 Cíle státní kulturní politiky
Mezi základní cíle státní kulturní politiky lze zařadit:
Vyuţít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení
konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností.
Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů,
zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních
postojů a pro posilování odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty. 24

Z důvodu zaměřenosti této práce povaţuji za rozhodující cíl druhý: občanská dimenze –
rozvoj osobnosti.
Cíl 2 - Občanská dimenze – rozvoj osobnosti představuje záměr posílit vliv kultury
v oblasti vzdělávání a obohacování ţivota jednotlivých občanů, dospělých i dětí. Kultura je
v našem prostředí typickým civilizačním projevem, vycházejícím z obnovených tradic a

23

Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika České republiky 2009-2014. [on-line]. c2009.
Dostupné na WWW: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>
24
Tamtéţ

24

vyuţívajícím otevřeného prostoru – svobody volby – ke kultivaci jednotlivců a tím i
společnosti. Společnost jako celek se bude dobrovolně chovat odpovědně vůči kulturním
hodnotám pouze za předpokladu, ţe to budou jednotliví občané pokládat nejen za správné,
ale především za uţitečné. Proto je důleţité stanovit si jako cíl dosaţení vyšší pasivní i
aktivní účasti občanů na kulturním dění a na péči o existující kulturní hodnoty. 25
Některé, níţe uvedené body, povaţuji v souvislosti s působností a předmětem činnosti
KC Zahrada za podstatné:
Kulturní zařízení by měla výrazněji reagovat na potřeby a poptávku veřejnosti.
Jednou z alternativ je vyšší zapojení občanů při tvorbě programové náplně jejich
činnosti, stejně jako pravidelné vyhodnocování efektů činnosti takových zařízení.
Zavedení a rozšíření kulturních dovedností (dramatická, hudební, filmová, taneční a
výtvarná výchova) a rozvoj talentů podpoří výchovu ke kreativitě a tím i snazší
uplatnitelnost v pracovním i občanském ţivotě. Vedle toho bude posílena i výuka
v oblasti mezikulturního dialogu, která napomůţe odstraňování různých předsudků
vůči různým kulturám a podpoří zvyšování odpovědnosti za kulturní dědictví.
Do tohoto procesu je třeba zapojit i samotné kulturní instituce.
Kulturní návyky více neţ legislativa určují kaţdodenní chování občanů. Prevence a
správné chování je nejekonomičtější cestou k ochraně ţivotního prostředí. Vývoj
v oblasti ţivotního prostředí je natolik rychlý, ţe klasická forma výchovy a
vzdělávání nestačí připravovat generace na kaţdodenní výzvy. Umělecká tvorba
dovede velmi účinně a trvale oslovit kaţdého jedince a vnitřně jej varovat před
nebezpečným jednáním.
Kapacita dárcovství resp. sponzoringu je celkově mohutná. Systém motivace bude
testován v rámci pilotních projektů, zaměřených i na drobné přispěvatele.
Z vyhodnocení pilotních projektů vzejdou náměty pro změny legislativy. Moţnosti
daňových úlev pro sponzory v kombinaci s pevnějšími pravidly pro příjemce
sponzorských darů (viz dále – příjemci veřejných prostředků – podmínkou je
neziskovost resp. recyklace zisku v rámci projektu).

25

Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika České republiky 2009-2014. [on-line]. c2009.
Dostupné na WWW: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>

25

Podpora z veřejných rozpočtů by měla směřovat zásadně do těch činností, které
samy negenerují zisk popř. jimi vygenerovaný zisk nemůţe pokrýt náklady na tyto
činnosti. 26

Mezi aktuální strategické dokumenty lze zařadit „Koncepci účinnější podpory umění
2007 – 2013“, schválená vládou v roce 2006. Dokument navazující na základní dokument
Ministerstva kultury - Kulturní politika v České republice. Konkrétní úkoly pro vytyčené
období směřují k posílení role umění ve společnosti, zachování a rozvoji umělecké
různorodosti, zajištění dostupnosti a rovného přístupu umění pro občany, posílení
mezinárodní

spolupráce

a

prezentace

českého

umění

v zahraničí

a

také

k rozvoji infrastruktury spojenou s investiční podporou institucí působících v oblasti
kultury. 27
1.4.2 Koncepce kultury Městské části Praha 11
Kulturní politiku na území Jiţního Města řídí a zabezpečuje Odbor školství a kultury
Městské části Praha 11 - zodpovídá za zpracování Koncepce kultury Městské části Praha
11 a její realizaci v praxi. V přenesené působnosti vykonává odbor státní správu v rozsahu
přeneseném Statutem. hl. m. Prahy. Odbor školství a kultury zabezpečuje v samostatné
působnosti činnosti vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy. Metodicky vede organizace zřízené MČ a
zajišťuje pro MČ oblast školství, kultury a tělovýchovy. Odbor je správcem finančních
prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.
Za podstatné body a pasáţe „Koncepce“ povaţuji ty, které se bezprostředně týkají obecně
prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŢNÍ MĚSTO o.p.s (KJM o.p.s.), tj. KC Zahrada:
1. rozvíjet kulturní činnosti na území městské části (MČ Praha 11) prostřednictvím
KJM o.p.s.
2. podporovat kulturu ve veřejném prostoru (akce KJM o.p.s. apod.)

26
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3. ve spolupráci s KJM o.p.s. zrealizovat relevantní sociologický výzkum zaměřený
na kulturní potřeby a priority obyvatel Jiţního Města jako podklad pro další rozvoj
kulturní politiky MČ Praha 1128

Koncepce chce:
1. zajistit

transformaci

kulturních

zařízení

ve

vlastnictví

městské

části

z příspěvkových organizací tak, aby bylo moţné k jejich činnosti efektivně
vyuţívat finančních prostředků získaných z grantů hlavního města i městské části.
2. zachovat provoz kulturních zařízení Chodovská tvrz, KC Zahrada a usilovat o
jejich co nejefektivnější vyuţití, aby slouţily pro potřeby obyvatel městské části i
hlavního města.

Koncepce za obecný význam kulturní politiky považuje: „umění a kultura zvyšují
kvalitu života a jsou nedílnými součástmi podmínek stability společnosti. Kultura je
významným společenským činitelem, nástrojem sociální soudržnosti a také prostředkem
k ekonomickému a sociálnímu rozvoji lokality. Přispívá k regeneraci společnosti, utváří
životní styly, plní identifikační funkci, je zdrojem zábavy, pomáhá formovat osobní hodnoty
člověka, je důležitým preventivním faktorem vzniku sociálně-patologických jevů. Umělecké
aktivity spoluvytváří „genius loci“ místa, podněcují setkávání, aktivitu a tvůrčí potenciál
občanů, významnou měrou tak rozvíjejí a kultivují občanskou společnost. Umění a kulturu
lze využít jako účinné nástroje regenerace městských částí či celých regionů. Díky
strategicky naplánovanému rozvoji umění a kultury lze významně ovlivnit řešení problémů
ekonomického a sociálního charakteru. Hlavními principy moderní kulturní politiky je její
demokratizace a diverzifikace, důraz na kvalitu a dostupnost kultury a vzdělávací a
společenský charakter kulturních aktivit.“29
Koncepce analyzuje současně dosažený stav: „v roce 2007 se uskutečnila transformace
příspěvkových organizací MČ Praha 11 KC Zahrada a KD Chodovská tvrz na obecně
prospěšnou společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s (KJM o.p.s.). Transformací
28
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kulturních domů jako příspěvkových organizací na obecně prospěšnou společnost bylo
docíleno efektivnějšího financování. Ze strany MČ Praha 11 došlo k výraznému snížení
přímých dotací (příspěvků na provoz), otevřely se nové možnosti více zdrojového
financování. KJM o.p.s. získává finanční prostředky nejen z grantů MČ Praha 11 a
MHMP, ale také z Ministerstva kultury, fondu T-Mobile aj.“30
Koncepce uvádí, ţe spolupráce s KJM o.p.s. probíhá na velmi dobré úrovni, MČ Praha 11
spoluorganizovala s touto o.p.s. řadu významných tradičních (11 dnů Prahy 11, Chodovská
pouť, Tóny Chodovské tvrze, vánoční akce) i nových (Den dětí na JM, Salóny JM,
festivaly podpořené granty MČ Praha 11) kulturních a společenských akcí.
Městská část Praha 11 v současné době věnuje značnou pozornost podpoře aktivit
organizací a sdruţení v oblasti kultury zejména grantovou politikou. Grantový program pro
oblast kultury byl od roku 2008 rozšířen o dvouletý grant – kontinuální kulturní a
umělecká činnost a od roku 2009 o další okruh zaměřený na podporu vzdělávacích
programů v oblasti kultury.
Součástí kulturní politiky Městské části Praha 11 je rovněţ pořádání kulturních a
společenských aktivit určených pro širokou veřejnost, mezi nejvýznamnější patří např.
akce v rámci 11 dnů Prahy 11, Společenský ples Prahy 11, vánoční akce a další. Městská
část bude ze svého rozpočtu i dalších zdrojů podporovat kulturní aktivity pořádané na
území Jiţního Města, jakoţ i aktivity směřující k propagaci Prahy 11.
Mezi hlavní úkoly Koncepce patří:
rozvíjet kulturní činnosti na území městské části (MČ Praha 11) prostřednictvím
KJM o.p.s.,
podporovat kulturní aktivity pořádané na území městské části grantovou politikou a
hledat další zdroje grantové podpory,
organizovat a spoluorganizovat kulturní a společenské akce pro občany městské
části,
nadále úzce spolupracovat se ZUŠ JM při pořádání kulturních a společenských akcí
MČ Praha 11,
30
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spolupracovat se subjekty vyvíjecími kulturní aktivity na území městské části,
organizovat společná setkání zástupců kulturních subjektů a MČ Praha 11,
podporovat zájmovou uměleckou činnost občanů městské části,
podporovat kulturu ve veřejném prostoru (akce KJM o.p.s. apod.),
zajistit nové prostory pro Místní lidovou knihovnu V Benátkách,
ve spolupráci s KJM o.p.s. zrealizovat relevantní sociologický výzkum zaměřený
na kulturní potřeby a priority obyvatel Jiţního Města jako podklad pro další rozvoj
kulturní politiky MČ Praha 11,
propagovat činnosti subjektů působících v oblasti kultury na Praze 11,
podporovat rozvíjení propagace činnosti kulturních subjektů na informačním
portálu Jiţák.info.31
Celkový přehled působení vnějších vlivů na činnost (na skladbu programové nabídky) KC
Zahrada nabízí obr. č. 1.

Obrázek 1: Působení vnějších vlivů na skladbu programové nabídky KC Zahrada
31
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1.5

Veřejný prostor a veřejnost

Veřejný prostor netvoří pouze budovy, ulice, náměstí, parky, hřiště, smetiště, poutače,
dopravní prostředky apod., tj. veřejný prostor netvoří pouze věci viditelné, hmatatelné,
není to pouze fyzická infrastruktura. Teprve svět sociální interakce a sociální infrastruktury
vytváří totální a nasycené veřejné prostředí.
To, co je „veřejné“ nebo s sebou tento atribut nese – ať jiţ jde o prostor, artefakt, instituci,
sluţbu nebo činnost, případně mínění či ideje – je při bedlivějším pohledu neobyčejně
sloţitý a zajímavý sociokulturní fenomén.
Veřejný prostor je formou názoru, lidského nazírání na svět. „Veřejný prostor lze zcela
obecně chápat jako místo individuálních i kolektivních artikulací světa prostřednictvím
komunikace. Je to tedy především prostor komunikace, jehož základem je prostor
v interakci s tím, co se označuje jako spolubytí.“ 32
K veřejnému prostoru neodlučitelně patří pojem veřejnost. Samotné vymezení veřejnosti je
však nejednotné a obtíţné, většinou se však uznává, ţe veřejnost je homogenním celkem,
ale ţe v ní vţdy existují aktivnější a pasivnější podskupiny, různé sociální vrstvy a profese
u nichţ se dá většinou hovořit o jejich rozdělení na tzv. laickou a odbornou část veřejnosti.
Veřejnost se vytváří na základě společného zájmu nebo společných problémů – a nemusí
být organizovaná. Lze ji chápat jako skupinu jednotlivců (nebo organizací), kterou spojuje
určitý společný zájem a která si toto spojení uvědomuje. Tvoří ji občané na Jiţním Městě
ţijící, náhodní návštěvníci, instituce a úřady (městský úřad), podnikatelské subjekty,
školská zařízení, zájmové skupiny a občanská sdruţení.
KC Zahrada proto povaţuje veřejnost za součást veřejného prostoru. Zasahování do
veřejného prostoru tudíţ představuje zasahovat veřejnost. Bez veřejnosti (bez lidí) by
nebylo veřejného prostoru.
Management KC Zahrada zastává názor, ţe striktní odloučení veřejného prostoru a
veřejnosti, veřejného a soukromého neexistuje, o nepropojenosti těchto dvou světů uţ
vůbec nemůţe být řeč. Jedno ovlivňuje druhé.
32
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Koncepce centra vychází, mimo jiné, z přesvědčení, ţe KC Zahrada má plnit důleţitou
sociálně integrační funkci a má se stát otevřenou bezbariérovou platformou – přístupnou
všem bez omezení (i názorově), a je zaloţena na předpokladu, ţe hranice mezi soukromým
a veřejným se postupně stírá, ţe společenské - společné záleţitosti (problémy) se stávají i
našimi soukromými záleţitostmi a naopak. Ţe právě městská-sídlištní urbanizace vytváří
něco jako „metropolitní vědomí“, ţe se v lidech probouzí nový druh vnímání komunitního
ţivota, coţ ve výsledku znamená, ţe města nejsou místem navzájem si lhostejných a
odcizených lidí - ţe lidé cítí potřebu získávat a sdílet informace, ţivě komunikovat. Ţe se
chtějí smysluplně podílet na zlepšení ţivotního prostředí, na zlepšování ţivotů druhýchviz. mnoţství nadací, charitativních akcí, sbírek apod. Lidé chtějí mít pocit, ţe svými
myšlenkami a svým konáním nějak zásadně tvoří a mění svět. A právě město-sídliště
nabízí obrovské mnoţství způsobů, jak se do procesu změn zapojit a jak se vyjádřit. Jednu
z moţných cest napomáhajících k sebevyjádření a ke změně, nabízí kreativní, situační a
procesní umění – street artové umění.
Skutečností zůstává, ţe nové technologie, mediální prostředky masové komunikace
výrazně setřely rozdíl mezi soukromým a veřejným prostorem. Dnes veřejný prostor
atakuje privátní ve všech moţných i nemoţných směrech. Vnější a veřejné „okupuje“
vnitřní a privátní.
V této souvislosti se nabízí otázka, zda ztráta privátního neznamená i ztrátu veřejného?
Situace přirozené integrity města s jasně vymezeným a vyjádřeným vztahem prostoru
veřejného a prostoru privátního je samozřejmě i situací přirozené integrity umění a
veřejného prostoru.
Ţijeme ve světě notně medializovaném. Podstatou komunikační revoluce je změna směru
informačního toku. „Kdo zůstává doma, má přístup ke všem kulturním informacím, a kdo
dům opustí, vystavuje se nebezpečí, že informace zmešká. Neplatí už, že informace se
získávají ve veřejném prostoru, v prostoru soukromém zpracovávají a pak se odtud
vystavují znovu ve veřejném prostoru“33
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1.6

Umění

Umění je kategorie, která, obdobně jako další oblasti estetického zájmu, nemá přesně
vymezené hranice. Ty se mění často i z pohledu historického. Umělecké dílo většinou
nemá uţitkovou hodnotu a jeho hodnota se často řídí zákonem poptávky a nabídky, tj. má
svoji trţní hodnotu. Umění často vyţaduje toleranci, protoţe kdyţ umělec hledá nový
výraz, uchyluje se často k narušení estetických norem, a tím se zároveň podílí na vzniku
norem nových. Ne vţdy musí existovat přímá souvislost mezi uměleckým dílem a realitou,
a umělecké dílo charakterizuje jak jeho forma, tak i obsah. V umění nezáleţí ani tak na
tom, co je nám ukazováno, ale jakým způsobem je nám to ukazováno. Umělec zkoumá
formu tohoto zobrazení, problematizuje ji. Umění uţ přestává být znakem, ale je spíše
zobrazením procesu.
„Umělecká činnost není ani otrockým napodobováním, ani svévolným vynalézáním, nýbrž
svobodným ztvárňováním.“34
V této souvislosti jsem se zajímala o to, na čem je zaloţen vztah vedení KC Zahrada
k umění, jakou úlohu a funkci podle nich ve společnosti má, a následně co si představují
pod současným uměním – co si od něho slibují.
Podle názoru managamentu KC Zahrada, umění skutečnost dotváří, zprostředkovává
poznání a vede k humanizaci veřejného prostoru. Tento jejich přístup k umění je zaloţen
na přesvědčení, ţe umění působí také jako významný sociální fenomén, ţe významným
způsobem ovlivňuje chování společnosti, vţdyť některá kultovní umělecká díla dokonce
významným způsobem ovlivňují ţivotní styl a pronikají do všedního ţivota svých
příjemců.

1.6.1 Umění ve veřejném prostoru

Umění ve veřejném prostoru, podle managementu KC Zahrada, plní především sociální
roli, tj. umění nestojí mimo společenské vztahy a normy.
Management KC Zahrada tedy umění chápe, jako nástroj rozšiřování moţností vnímání
skutečnosti. Umění sociální jevy reflektuje, abstrahuje sloţité události do výstiţného
34
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znaku,

pojmenovává

je,

vytváří

jejich

pocitové

a

estetické

ztělesnění.

Zástupci managementu uvádějí, ţe umění chápou jako neoddělitelnou součást ţivota
společnosti, a tedy i jako prostředek, skrze nějţ můţe být na společnost působeno.
Umělecké aktivity ve veřejném prostoru, chápou podobně, tak jak je popisuje i Jan Gehl ve
své knize Ţivot mezi budovami. Vidí veřejný prostor jako místo, které zahrnuje celé
spektrum aktivit, které lidi spojují. Jen stačí lidi motivovat k tomu, aby si veřejný prostor
uzpůsobili k obrazu svému.
„Umění ve veřejné sféře ztrácí svou drahocennost, ale získává na síle tím, že se stává
sociálním fenoménem, dělí se ochotně a účinně s ostatními. Umění ve veřejném prostoru je
rozšířený vyjadřovací prostředek a zároveň sociální fenomén. Zdánlivě oddělené oblasti
uměleckého a sociálního se zpočátku jeví jako protikladné. Prvně jmenovaná je založena
na principu individuální svobody, druhá na demokratickém duchu kolektivní participace.
Umění ve veřejném prostoru nicméně usiluje o setření hranic mezi těmito dvěma oblastmi,
soukromou a veřejnou, tím, že vytváří prostor, v němž se spojuje svoboda umělecká se
svobodou občanskou.“35
V této souvislosti vnímám určité napětí, snad i konfrontaci ve vztahu mezi právem na
soukromý ţivot (zachování principu individuální svobody) – v sídlištním prostředí existuje
permanentní pocit nedostatku soukromí a potřeba nebýt s ničím a nikým konfrontován - a
výzvami (apelem) k participaci, k angaţovanosti, k společné aktivní účasti na komunitních
projektech apod. K tomu, aby se mezilidské a sousedské kontakty a různé formy
společných aktivit rozvíjely za hranice povrchnosti, musí existovat smysluplný společný
jmenovatel - společné prostředí a společné zájmy.
„Kulturní aktivisté“, za které lze vedení KC Zahrady povaţovat, jsou přesvědčeni o síle
umění a jeho schopnosti ovlivnit veřejné mínění, stát se katalyzátorem společenských
změn, tj. i změn ve veřejném prostoru. Prostřednictvím veřejných performancí a oslovením
co nejširší veřejnosti, chtějí dosáhnout větší humanizace a zlidštění prostředí. Chtějí
poukázat i na jiné moţnosti řešení, na potřebu nestát stranou, aktivizovat se a participovat
na procesu tvorby - změny. Nakonec to bude veřejnost, která rozhodne o tom, zda tato
forma komunikace je pro ni akceptovatelná a zda se na ní bude spolupodílet, v jaké formě
a rozsahu, či vůbec ne.
35

DENES, 1997, s. 21

33

1.7

Současné umění ve veřejném prostoru

Charakter této společnosti je poznamenán prohlubující se globalizací světa, prolnutím
etnických a kulturních komunit. Tím dochází k podstatnému rozšíření myšlenkových
modelů i uvnitř umění, a také k novému definování jeho postavení v rámci kaţdodenního
ţivota a veřejného prostoru. Umění tak reaguje na globální, politické, ekonomické a
sociokulturní změny.
Umění (umělci) se učí navrhnout nové modely moţné komunikace s veřejností a
prostředky uspokojování lidských potřeb, a to modely přinášející vyšší harmonii mezi
člověkem a veřejným prostorem, přírodou. Umění se tak snaţí kompenzovat negativní
dopady lidské civilizace na moţnosti ţivota a neutralizovat negativní vlivy koncentrace
osídlení. Umělci, především mladí, jsou ve své většině přesvědčeni o tom, ţe současné
umění má spoluformovat veřejný prostor, ţe má vést s veřejností dialog novými
výrazovými prostředky.
Je nesporné, ţe tvář měst (sídlišť) se postupně mění a v tomto procesu reagování na
veřejný prostor, můţou a mají umělci sehrát důleţitou roli, například uváděním nových
konceptů (myšlenek) do veřejného povědomí. Jednou z podmínek účinnosti umění určené
pro veřejnost a zabývající se „veřejným“ má být to, ţe je umístěno v takovém kontextu, ve
kterém se veřejnost pohybuje a utváří.
Současného umění zahrnujeme mix uměleckých směrů, ţánrů a forem jako třeba: public
art, street art, graffiti, akční - konceptuální a interaktivní umění.
Současné umění lze povaţovat za umění kontaktní, akční a konceptuální – snaţí se
veřejnost zasáhnout, vyzývá ji k otevřenému a přímému dialogu, fyzická vzdálenost mezi
umělcem a publikem se stírá, hranice je zbořena. Cílem není ani tak výsledek, jako proces,
dílo si často návštěvník sám dotvoří. Dílo taky často s koncem výstavy či performance
zaniká.
Fenoménem poslední doby je masivní vystoupení umělců z uzavřeného kamenného
prostoru do prostoru venkovního, z interiéru do exteriéru. Vzniklo velké mnoţství
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uměleckých projektů a aktivit, které směřují ven, pod otevřené nebe, blíţe k lidem.
Uměleckou scénou se stávají ulice, náměstí, parky, stěny domů apod.
U nás i v zahraničí vzniklo a uskutečnilo se velké mnoţství projektů a akcí, od bienále,
festivalů, performancí, výstav, přehlídek, konferencí, seminářů, platforem, center
současného umění, multiţánrových art center, galerií, studijních oborů apod. Za všechny
lze uvést tradiční a nejpopulárnější zahraniční festival - Bienále současného umění v
Benátkách, u nás vznikl festival Anymous Perfomance – festival akčního umění Pardubice,
v roce 2008 se konal první mezinárodní festival graffiti a street artu NAMES, v roce 1997
se v galerii Mánes konala první velká výstava „Umělecké dílo ve veřejném prostoru“, v
roce 2010 se konala výstava mladého umění v praţském Domě u Kamenného zvonu, do
30. ledna 2011 se v galerii Mánes konala světová premiéra interakticní expozice PLAY
jako pokračování projektu Orbis pictus, naši přední současní umělci – Jiří David, David
Černý, František Skála, Petr Nikl, Krištof Kintera, Roman Týc, Jan Kaláb a další jsou
známí svými veřejnými instalacemi, které často vyvolaly veřejnou diskuzi na téma:
vhodnosti či nevhodnosti podoby a instalace umění ve veřejném prostoru.
Za příznačné povaţuji i to, ţe na AVU Praha vznikly ateliéry intermediální tvorby, na
Umprum – VŠUP Praha vznikla katedra volného umění: Ateliér intermediální konfrontace.
V Praze vzniklo několik art center a industriálních center: Meet factory, FUTURA, DOX,
Trafačka, Karlin Studios, Klub Utopia – A.M. 180 apod.
Vzniklo Centrum pro současné umění Praha při Galerii Jelení, které spravuje webové
stránky www.artlist.cz. Zde jsou uvedeny základní informace o umělcích a uměleckých
skupinách, prostorech, akcích, pojmech a dalších událostech týkajících se současného
umění u nás.
Globalizovaný svět, multikulturní společnost, moderní informační technologie znamenají,
mimo jiné, i větší otevřenost a bezprostřednost ve vzájemné komunikaci a mají jistě svůj
nemalý vliv i v proměně role umění ve společnosti, ve změně prezentace umění, ve změně
vztahu umělec – veřejnost (divák či posluchač). Tyto změny způsobily i proměnu vnitřní
názorové orientace především mladých avantgardních umělců, kteří hledají nové způsoby
seberealizace a uměleckého vyjádření atd. Vztah k venkovnímu, veřejnému prostoru a
prostředí, přírodě kolem nás, nabyl nových forem. Tato skutečnost se odrazila ve vzniku
nového, interaktivního-akčního a procesního umění, nového uměleckého výrazu. Vznikla
35

nová umělecká hnutí a nové směry s cílem navázat bezprostřední vztah s prostředím a toto
prostředí více zhumanizovat či zkulturnit, postavit se proti prohlubujícímu se odcizení a
lhostejnosti - bezobsaţnosti doby, vytvářet nové obsahy, symboly a znaky. Jsme proto
svědky pokusu o navázání nového a bezprostředního svazku mezi umělci a uměleckou
tvorbou a veřejností a veřejným prostorem projevující se i větší participací veřejnosti na
tvůrčích procesech. Potřeba a schopnost společně sdílet a společně vytvářet a proţívat se
prohlubuje, potřeba navázání neformálního dialogu je oboustranně prospěšná.
KC Zahrada, současné umění v prostoru vnímá jako jeden z moţných způsobů komunikace
s realitou - s veřejností, pomocí specifických výrazových prostředků, přinášejících nové
významy-nová sdělení. Je na veřejnosti, na kaţdém z nás, jak tato sdělení a významy
interpretujeme, jak se s nimi ztotoţňujeme či naopak, odmítáme. Současné umění nestojí o
to, aby bylo interpretováno a přijímáno jednoznačně a jednotně. Naopak, zakládá si na
mnohovýznamovosti, na jinakosti, na nejednoznačné akceptaci. Proto ani management KC
Zahrada nepředpokládá, ţe jejich produkce a prezentace současného umění v prostředí
Jiţního Města bude přijímáno veřejností vţdy jednohlasně a jednomyslně.
Stále se lze setkat s odmítavými reakcemi lidí, podle kterých tento způsob prezentace
umění neodráţí jejich osobní zkušenost. Jistě, je to dlouhodobější proces, při kterém je
nutné překonat různé bariéry, od počáteční nedůvěry (nepochopení) a váhavosti aţ po
nalezení těch nejadekvátnějších a nejúčinnějších výrazových forem. Společným
jmenovatelem těchto nových aktivit a postupů je bezprostřednost, autenticita, vizuální
svoboda, bezbariérovost, odmítnutí prvoplánovitosti a dostupnost. Patrná je větší míra
improvizace a akčnosti.
Jistě, veřejná umělecká produkce v plenéru a tzv. pod širým a otevřeným nebem
(amfiteátry, zámecká zahradní produkce, turnaje, jarmarky, cirkusy, letní kina, pouliční
divadlo, hudební festivaly apod.) nepředstavuje nic převratného, spíš se jedná o návrat do
tradičního prostoru. Co je, ale nyní nového je zejména její společenský kontext, důvod této
produkce a forma její realizace.
Umění prezentované vně galerijního-muzejního systému, nutí veřejnost rozšiřovat si
představu o tom, kde všude můţe umění existovat a v jaké podobě. Takto produkované
„veřejné umění“ vede i k nové definici představ o tom, kdo vlastně je umělec. Dnes
nastává taková situace, ţe kaţdý, kdo veřejný prostor tvůrčím způsobem přetváří, se můţe
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stát umělcem. Je to i proto, ţe hranice se stírají a neexistuje a ani nemůţe existovat
jednoznačné pravidlo (určení) definující, co ještě uměním je a co uţ ne. Nepřipravenou a
konzervativní část veřejnosti tato skutečnost zneklidňuje, a proto poţaduje pokud moţno
jasná pravidla a odborný posudek (vyjádření), jednoznačně určující co za umění mají
povaţovat, a co uţ ne. Pokud se jim dispozic nedostává, nemohou se náleţitě orientovat,
postrádají záchytné body, procesu tvorby nového umění se neúčastní či ho rovnou
zavrhnou.
Aby tedy dílo bylo úspěšné, komunitní veřejností akceptované, je nezbytně nutná vysoká
míra porozumění kontextu, v jakém to které místo funguje. To vůbec nevylučuje, aby dílo
neobsahovalo více významových vrstev, přičemţ jejich interpretace bude zase záviset na
šíři porozumění místní kultuře. Symbolismus umění a díla, tj. existence univerzálnějších
symbolů, napomáhá téţ k jeho porozumění. Charakteristický rys umění, jeho schopnost
překračovat hranice a promlouvat k lidem universálním jazykem, je o to větší, o co je
společnost otevřenější a přístupnější cizím vlivům. Poučenější a sebevědomější společnost
se nového umění nemusí obávat. Tento druh umění zavrhuje ideje a spíše klade otázky, neţ
aby dával definitivní odpovědi. Jistě, existuje svět umění a svět veřejného prostoru, avšak
umělecké dílo ve veřejném prostoru je oblastí jejich koexistence.
Umění ve veřejném prostoru, jeho forma, je ovlivněna určitými kulturními, ekonomickými
a politickými silami. Dynamika vztahu veřejného a soukromého, představuje myšlenkové
napětí s ohledem na proměnlivou roli umění v našem ţivotě. Ukazuje, jak umělci a kulturní
instituce, pracující vedle rozmanitých druhů publika, vytvářejí strategie pro sloučení
estetické funkce se společenskopolitickou.

1.8

Městská panelová sídliště

Panelová sídliště a sídlištní veřejný prostor jsou často vystaveny povrchní a tendenční
kritice, někdy pramenící z nepochopení podstaty a smyslu jejich vzniku (ekonomické a
sociální důvody). O tom, ţe toto prostředí oplývá mnoha nedostatky, ţe především sídliště
budovaná v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla místem k bydlení,
ale ne uţ k plnohodnotnému ţití, je prostě fakt.
„Je to ztráta ducha a místa, která nejvíce znehodnotila moderní lidská sídliště. Důležitá je
také ztráta individuality životního prostředí a činností v něm. Z účelu se ztratila estetická
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dimenze. Strohá betonová šeď pravoúhlých prostorů již nebyla projevem asketismu, ale jen
tou nejubožejší formou obytného prostoru.“36
Protoţe víceúčelová kulturní zařízení (KC Zahrada) působí v těchto sídlištních
podmínkách, sídlištní veřejnost lze povaţovat za jejich zákazníky a prostor představuje
jednu z centrálních kategorií kulturní a sociální ekologie, povaţuji za vhodné upozornit na
některé skutečnosti:
Idea panelového sídliště se prosadila sama. Vynořovala se bez ohledu na konkrétní
politický systém v Americe, v Evropě i u nás. Souvisí s potřebou vyrovnat se s odchodem
statisíců, milionů lidí z venkova a s obrovským nárůstem měst. Šlo o to vyjít lidem vstříc a
ubytovat je. To nešlo vyřešit individuálním tvořivým činem, na to se musel vymyslet
systém. S tím souvisí myšlenka minimálního bytu, zajistit kaţdému člověku aspoň
minimum obytné plochy, která by vyhovovala jeho fyzickým potřebám a byla by ještě do
určité míry únosná z architektonického hlediska. Cílem bylo zajistit kaţdému člověku
obydlí, uspokojit jeho právo na bydlení. 37
Ve dvacátých letech, v době funkcionalismu, hodně zracionalizované architektury, nabyli
architekti přesvědčení, ţe racionalizace je spojena s geometrizací architektonické formy.
Uţ od počátku vypadala sídliště tak, ţe to byly volné řádky domů, které se k sobě stavěly
v pravých úhlech. Pravý úhel se najde v nejlevnějších sídlištích všude. V určité chvíli se
v Evropě začala stavět úplně stejná sídliště, a to ve čtyřicátých, padesátých a ještě
šedesátých letech. 38
Za paneláky i za sídlišti stojí hlavně myšlenka zprůmyslnění architektury. Od průmyslové
výroby architektonických prvků, které se potom smontují na staveništi, si slibovali, ţe se
jednak urychlí výstavba a jednak ţe to přinese velké ekonomické výhody. Průkopníci
tohoto způsobu myšlení, coţ byli hlavně němečtí funkcionalisté Ernst May nebo Ludwig
Hilberseimer, od počátku mysleli na jedno i na druhé. Měli ideu sestavování domů
z předem vyrobených prvků, ze kterých hned bude celé sídliště. Stavěli proto stejné domy.
Určitě za tím stála touha urychlit jejich výrobu, zlevnit ji, ale stála za tím i estetická
hlediska. Zdálo se jim, ţe kdyţ postaví deset dvacet stejných domů vedle sebe, ţe to bude
vypadat hezky, ţe to bude tvořit pěkný celek. Začalo to v Německu, kolem Frankfurtu,
36
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hlavně zásluhou architekta Ernsta Maye. Sídliště Praunheim z roku 1926 je vlastně první
panelové sídliště na světě. Vůbec první panelový dům u nás postavil bývalý baťovský
architekt Kula ve Zlíně asi v roce 1953.39
První větší sídliště se u nás začala stavět uţ ve třicátých letech. Byla funkcionalistická,
pouţívala urbanistických systémů volných řádků a stála za městem. Předpokládalo se, ţe
v sídlištích nebudou bydlet bohatí lidé jako ve městě. Po válce uţ nebyl motiv toho
vyčlenění určité skupiny obyvatel mimo vnitřní město tak silný. Ze sídlišť v Čechách, se
nestala ghetta především proto, ţe u nás neexistovaly nikdy velké společenské rozdíly.
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Ještě v devadesátých letech minulého století převládal celkem jednotný názor, ţe sídliště
jsou ošklivé betonové dţungle. Na sídlištích ale můţe být hodně prostoru, hodně volnosti.
To je kvalita, kterou kompaktní historické město nemá.
Naše sídliště neumírají, nevylidňují se, nestaly se zónou zločinu, nepřipomínají a nejsou to
ghetta či slumy. Je zde mnoho aktivit a spolků, skupin, oddílů a klubů, které se věnují
umělecké, převáţně amatérské činnosti a Jiţní Město je toho důkazem. Na sídlišti ve své
většině ţijí tvořiví a kulturní lidé. Kulturní centra jim svým zaměřením (kulturním
programem a dalšími aktivitami) a svým vnitřním vybavením vycházejí vstříc, coţ
v případě KC Zahrada platí dvojnásob. KC Zahrada se snaţí o to, aby se Jiţní Město stalo
městem skutečným, aby mělo své centrum a vyváţené jednotlivé funkce, které zajistí
vysokou obytnou hodnotu.
Protoţe práce hodnotí i vztah umění a prostoru, povaţuji za nutné upozornit na skutečnost,
ţe v prostředí fádní a nekomunikativní sídlištní architektury, musí umění vyvolat určitý
zájem často zcela mimořádnými efekty, viz graffiti.

1.9

Multifunkční kulturní centra

Současná multifunkční kulturní centra měla svoje předchůdce v podobě kulturních domů a
středisek, vznikajících v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v souvislosti
s výstavbou sídlišť. Tak jako sídliště měla svoji podobnou a zaměnitelnou tvář, tak
v případě těchto zařízení to platilo dvojnásob. Jejich exteriér a interiér byl víceméně
zaměnitelný, „šitý“ podle jednotné šablony. Velký a malý sál, několik místností klubového
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charakteru, kavárna nebo bar, vrátnice, pokladna či recepce, šatna, sociální zařízení.
Podobná sídliště, podobná zařízení, ale i podobná nabídka sluţeb a kulturního programu,
tak by se dala charakterizovat tehdejší realita. Většinou se jednalo o tzv. Krajská, Okresní
či Městská kulturní střediska (kulturní domy) řídící se jednotnou kulturní a programovou
politikou.
Střediska poskytovala prostor pro účinkování profesionálních i amatérských umělců a
souborů, podmínky pro zájmovou uměleckou a klubovou činnost. Pořádaly se zde besedy,
přednášky, soutěţe, přehlídky, festivaly, taneční kurzy, taneční zábavy a plesy apod.
Poslání a zadání bylo zřejmé a tato víceúčelová zařízení tyto poţadavky plnila. Jejich
zaměření a vnitřní provoz většinou odpovídal poţadavkům a potřebám místních obyvatel.
Nelze se nezmínit o tom, ţe po dvaceti letech, ve zcela nových společensko-ekonomických
podmínkách, nemálo těchto zařízení svoji podobu nezměnilo, a to ani vnější, ale ani
vnitřní.
V průběhu minulého desetiletí se ale postupně začaly objevovat projekty, aktivity a autoři
zabývající se společenským kontextem, společenskými otázkami a začalo docházet
k zakládání nezávislých, nestátních a nonprofitních uměleckých center.
Takto vzniklá kulturní centra svou podobou veřejné instituce a veřejného prostředí,
představují účelově koncipované kulturní zařízení pro poskytování sluţeb nejrůznějším
subkulturám, zájmovým sdruţením, spolkům, skupinám a jednotlivcům. Orientují se na
produkci sluţeb spíše obecného a veřejného zájmu, tj. provádí určité formalizované
sociokulturní činnosti a naplňují tak jedno ze základních lidských práv – práva na kulturu.
Právě v případě KC Zahrada se, podle mého přesvědčení, podařilo spojit sociokulturní
aspekt s moderním prostorovým a technologickým vybavením.
Tato kulturní centra budovaná jako otevřené prostory pro uměleckou a mimouměleckou
komunikaci, sehrávají rozhodující roli při konstituování jednotlivých zájmových
společenství. Centra jsou často zakládaná na perifériích měst a podílejí se na jejich
postupné revitalizaci, zlidštění. Centra produkují umělecké aktivity různého zaměření
(výtvarná výchova, performance, divadlo, hudba, tanec, film, literatura), ale také projekty
orientované na kulturní, sociální a vzdělávají činnosti. Struktura a finanční zabezpečení
těchto středisek dlouhodobě garantují základní úroveň provozovaných programů. Tato
centra umoţňují částečné osvobození individuálních tvůrčích postojů od tlaku masové
40

kulturní produkce a měla by představovat jeden z nejdůleţitějších kroků při překonávání
citelného odcizení mezi divákem a uměním.
Mimo těchto ekonomicky únosných víceúčelových zařízení, která se budovala s cílem
poskytování sluţeb všem věkovým kategoriím a skupinám občanů, na jiných místech zase
vznikala zařízení s vysokou mírou účelovosti.
Zařízení s vysokou mírou účelovosti začala vznikat v devadesátých letech minulého století,
ale svůj boom zaţila aţ v první dekádě 21. století. Tyto soukromé kulturní instituce jsou
zaměřeny komerčně – jedná se většinou o jednoúčelová či monotematicky zaměřená
zařízení, se zcela odlišným posláním (v Praze např. divadla Kalich, Hybernia, Ungelt a
další soukromá divadla, soukromá kulturní centra – La Fabrika, Malostranská beseda,
soukromé galerie, taneční studia, jazzové kluby, rokové kluby, muzikálové scény, literární
kavárny ad.). Typologii vybraných praţských kulturních institucí podle jejich zaměřenosti,
nejlépe dokumentuje schéma na obrázku č. 2.

Obrázek 2: Schéma zařazení vybraných pražských kulturních institucí
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2
2.1

Historie Jižního Města a jeho kulturních tradic
Vznik, vývoj a současná podoba sídlištní aglomerace Jižní Město

Kdyţ se přijíţdí do Prahy po dálnici D1, na horizontu se jiţ od Říčan rýsují paneláky
Jiţního Města. Tomuto pohledu se s nadsázkou říká Skyline. Do praţské Skyline
(panelových domů) se první obyvatele nastěhovali v roce 1976. Kdyţ byla první část
sídliště dokončena, chyběly chodníky, školky, školy, i lékaři. První obyvatelé se při své
kaţdodenní cestě do zaměstnání brodili horami hlíny a prakticky povinnou výbavou byly
holínky. V prvních dnech dojít si na nákup a opatřit si nejen základní potraviny, znamenalo
cestovat. Situace se postupně zlepšovala. Začaly přibývat školky, školy i obchody. Jakmile
odpadla nutnost cestovat za sportem, nákupy nebo kulturou, lidé se začali s prostorem
sţívat. Mezi vysokými paneláky se vytvořily trávníky a vysázely stromy, zeleň sídliště
zlidštila. 41
„Přestože si zřejmě většina Pražanů spojuje šedivé panelové domy se sedmdesátými lety
minulého století, kdy byly vystavěny, projekt Jižního Města začal vznikat již v šedesátých
letech. V roce 1964 bylo rozhodnuto, že mezi obcemi Háje a Chodov vznikne nové sídliště.
Ani jedna z těchto obcí tehdy ještě nebyla připojena k Praze. První buldozery sem pak
vyjely 1. září 1971 a stavět se začalo trochu paradoxně ne směrem od Prahy ven, ale
směrem od Hájů k centru města. Důvodů, proč zastavět pole na jihu metropole, je několik.
Jedním z nich byla dopravní“dostupnost, v roce 1967 byl totiž položen základní kámen
dálnice D1, která vede přes Chodov. Významným datem pro rozvoj Jižního Města byl 7.
listopad 1980. Tehdy totiž na Háje dorazila první souprava metra trasy C. To výrazně
zkvalitnilo život obyvatelům sídliště. Cesta například na nejfrekventovanější stanici I. P.
Pavlova trvá šestnáct minut.“42
Mezi symboly „Jiţáku“ patří: Věţové domy Kupa - u stanice metra Háje stojí dva domy
propojené v nejvyšších patrech mostem. Patří k nejznámějším prvkům siluety Jiţního
Města. Mozaika a socha kosmonautů - patří neodmyslitelně ke stanici metra Háje. Ve
vestibulu je mozaika, sochy stojí u východního výstupu z metra. Multikino Galaxie -
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Panelstory v jedenadvacátem století. Sídliště Jižní Město slaví 33. narozeniny. Dostupné z WWW:
http://bydleni.idnes.cz/panelstory-v-jednadvacatem-stoleti-sidliste-jizni-mesto-slavi-33-narozeniny
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nachází se u stanice metra Háje a jde o první multikino v Praze. Archiv hlavního města barevná avantgardní budova stojí na Chodovci u dálnice D1. Hotel Opatov - nedaleko
stanice metra Opatov stojí hotel, který podobně jako Věţové domy Kupa tvoří dominantu
celé oblasti. Obchodní centrum Chodov - nově vystavěné centrum Chodov se stalo během
krátké doby jednou z dominant Jiţního Města. 43

2.2

Kultura na Jižním Městě

Mezi pamětníky minulosti lze zařadit Chodovskou tvrz - kulatá tvrz o průměru 32 metrů
vznikla v 13. století. Během let byla přestavěna. Dnes slouţí jako kulturní centrum a patří
do „jedné rodiny“ společně s KC Zahrada.
Na rozbahněném sídlišti Jiţního Města z období sedmdesátých let minulého století, se
odehrává dlouho zakazovaná filmová satira Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, reţisérky
Věry Chytilové. V roce 1984 zde Lesík Hajdovský – hudební skupina Manţelé, natočil
první kultovní rapovou demonahrávku s názvem: „Jiţák, Jiţák město snů“.
V osmdesátých letech minulého století byl zahájen provoz Kulturního domu Opatov, který
je v současné době uzavřen.
V devadesátých letech minulého století zde bylo otevřeno první multikino v Praze Multikino Galaxie - nachází se poblíţ stanice metra Háje.
V současné době působí na území MČ Praha 11 několik stabilních kulturních středisek,
která se významně podílejí na kulturní činnosti Jiţního Města. Jsou to především střediska
spravovaná KULTURNÍ JIŢNÍ MĚSTO o.p.s. – Chodovská tvrz a KC Zahrada, dále
Komunitní centrum Matky Terezy Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka
z Assisi Praha - Chodov, příspěvková organizace MHMP Základní umělecká škola Jiţní
Město (ZUŠ JM) a knihovny (pobočky příspěvkové organizace MHMP Městské knihovny
v Praze Opatov a Jírovcovo náměstí a Místní lidová knihovna při KJM o.p.s.). Vedle těchto
institucí působí v oblasti kultury na Jiţním Městě také řada menších místních organizací,
zejména občanských sdruţení a v neposlední řadě zájmové krouţky při mateřských a
základních školách MČ Praha 11.
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Mezi, v současné době, nejvýznamnější kulturně-společenské akce pořádané v prostředí
Prahy 11 lze zařadit:
11 dnů Prahy 11 (období měsíce září) - součástí tohoto jedenáctidenního festivalu
je např.: Pouť u Chodovské tvrze, Pivní festival s Jihoměšťanem, Balonstory apod.
V roce 2011 se bude konat jiţ 5 ročník. Festival pořádá MČ Praha 11.
Tóny Chodovské tvrze – vícedenní hudební festival. V roce 2011 se konal jiţ
sedmý ročník – vystupují zde naši přední profesionální umělci reprezentující různé
hudební ţánry. Festival pořádá KJM o.p.s
Street For Art – vícedenní festival o ţivotě, umění a lidech ve veřejném prostoru.
V roce 2011 se konal jeho 4 ročník. Festival pořádá KC Zahrada.
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3
3.1

Kulturní centrum Zahrada
Základní organizační a institucionální charakteristika

KC Zahrada je kulturně-sociální centrum (místem realizace kulturních sluţeb), je
organizační sloţkou – střediskem obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŢNÍ
MĚSTO o.p.s., zaloţenou Městskou částí Praha 11 s cílem obhospodařovat KC Zahrada a
přilehlou Chodovskou tvrz.
Předmětem činnosti neziskové organizace Kulturní Jiţní Město o.p.s. je poskytování
obecně prospěšných sluţeb a činností – provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro
veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a
propagační činnost.44
Doplňkovou činností je agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních
produkcí, zábav a provozování zařízení slouţících zábavě. Pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského
tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních
soutěţí.45
Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení,
výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro
veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům aţ do naplnění kapacity kulturních
zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím sluţby. Společnost můţe
dle svých moţností poskytnout sluţby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně.
Obecně prospěšná společnost umoţní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých
představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude
zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle
moţnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněţ veřejně k dispozici v
kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Zakladatel: Městská část Praha 1146
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Výroční zpráva KC Zahrada, 2009
Tamtéţ
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KC Zahrada tedy není organizací veřejného ani soukromého sektoru, je organizací
nestátního neziskového sektoru zřízené za účelem poskytování veřejných kulturních
sluţeb. Management KC Zahrada tvoří devět zaměstnanců.
Organizační strukturu KC Zahrada nejlépe charakterizuje schéma jeho organizační
struktury. (viz obrázek 3)

Obrázek 3: Organizační struktura KC Zahrada

Informace o statutu: http://www.praha11.cz/cs/urad/organizace-zrizene-mc-praha11/kulturni-jizni-mesto-op-s.html
Personální zabezpečení KC Zahrada
hlavní pracovní poměr: 3
dohoda o pracovní činnosti: 11 (správce, recepční, pokladní, uvaděči, lektoři
výtvarných kurzů, údrţbář, šéf techniky, evidence a správa majetku),
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dohoda o provedení práce: 32 (produkce, recepce, technická výpomoc, brigádníci,
distribuce letáků a plakátů apod.),
externisté na ţivnostenský list: (PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady,
smlouvy o spolupráci: produkce, tisková produkce, organizační a technické
zajištění).
Technická specifikace
Velký sál s kapacitou 200 míst pro sedící diváky nabízí variabilní uspořádání sezení
(divadelní, koncertní, konferenční, taneční parket, atd.), internet (wifi připojení), filmové
plátno, přímý vstup na jeviště z nákladové rampy, dvě vybavené šatny s vlastním sociálním
zařízením. Dále je v centru k dispozici malý sál s kapacitou 50 míst pro sedící diváky
s variabilním uspořádáním sezení a celkem 10 místností s různým vyuţitím( ateliéry,
galerie, studia, zkušebny).
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe předmět a podobu činnosti KC Zahrada, do značné míry
vymezují či upravují legislativní a právní faktory a normy:
Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu
Zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání
Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech
Zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých
souvisejících zákonů
Charakteristika organizací působících v neziskovém sektoru není v české odborné
literatuře jednoznačně definována. V legislativě ČR je definici neziskové organizace
nejblíţe zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, § 18, který uvádí, ţe jde o organizaci
charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena za účelem podnikání.
Obecně jsou pro neziskové organizace charakteristické zejména tyto znaky
jsou právnickými osobami,
nejsou založeny za účelem podnikání a tvorby zisku,
uspokojují určité potřeby občanů či komunit,
mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů.
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Moţnou právní formou nestátních neziskových organizací, působících v sektoru kultury,
jsou obecně prospěšné společnosti. Činnost obecně prospěšné společnosti je upravena
zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů.
Dle § 1 uvedeného zákona je obecně prospěšná společnost vymezena jako právnická osoba
poskytující obecně prospěšné sluţby veřejnosti za předem stanovených a pro všechny
uţivatele stejných podmínek.
Zakladateli společnosti mohou být fyzické a právnické osoby, či Česká republika. Tato
právnická osoba můţe být, mimo jiné, zaloţena i státem či územními samosprávnými
celky. Společnost je zakládána „zakládací smlouvou“ a vzniká dnem zápisu do rejstříku
obecně prospěšných společností. Uvedený rejstřík vede příslušný soud určený k vedení
obchodního rejstříku.
V této souvislosti je nutné zmínit správní radu, která je orgánem nadřazeným v
neziskových organizacích typu o. p. s. „Správní rada se podílí na rozvoji organizace a činí
strategická rozhodnutí. V její kompetenci je rozhodovat o existenčních otázkách
organizace, o poslání organizace, o realizovaných programech a o obsazení nejvyšších
manaţerských pozic. Nese také hlavní zodpovědnost za finanční zajištění činnosti
organizace a hospodaření s těmito prostředky.“ 47
Většina současných kulturních center funguje pod touto právní formou. Mezi její výhody
patří moţnost účastnit se mnoha grantových řízení, ţádat o dotace na městské, krajské, ale
i státní úrovní, včetně úrovně EU. Dále transparentnost operací s penězi, coţ podporuje
otevřenou komunikaci se sponzory a partnery.

3.2

Transformace centra - ideový projekt a jeho základní cíle

Cílem projektu produkčního týmu KC Zahrada bylo a je transformovat KC Zahrada na
moderní kulturně - sociální, komunitní centrum. V souladu s aktuálními trendy podobných
zařízení v Evropě vybudovat otevřené centrum setkávání všech cílových skupin v dané
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komunitě a lokalitě, tj. cílem byla a je podpora kulturního a společenského ţivota a rozvoj
kulturního vnímání nejen rezidentů – obyvatel městské části Prahy 11, ale všech obyvatel
Prahy.
Základním cílem projektu je rozvíjet a provozovat kulturní centrum vzájemně se
prolínajících sluţeb a uměleckých ţánrů, tj. podstatou projektu a jeho originalitou je
prolínání dramaturgických řad se zázemím rezidenčního programu a se zaměřením na
mezinárodní spolupráci.
Projekt je rozdělen na tři základní okruhy aktivit:
První okruh aktivit - základní snahou projektu je vybudovat systém dílen, kursů a
workshopů tak, aby KC Zahrada plnilo především vzdělávací funkce a poskytovalo
nabídku atraktivních a interaktivních volnočasových aktivit.
Druhý okruh aktivit je zaměřen na realizaci denních a večerních programů, které jsou opět
primárně určené pro lokální komunitu – ať uţ se jedná o divadlo, koncerty nebo taneční
kursy.
Třetí okruh aktivit zahrnuje práci produkčního, koprodukčního a rezidenčního centra, jehoţ
aktivita umoţní zapojit KC Zahrada do kontextu nejen celé Prahy 11, ale do systému 48
podobných zařízení v Evropě a dosáhnout tak na financování z mezinárodních zdrojů.
Předkladatel projektu, Kulturní Jiţní Město o.p.s. byla zaloţena krátce po vyhlášení
výběrového řízení na vyuţití KC Zahrada.
Zakladateli společnosti jsou profesionálové se zkušenostmi s organizací kulturních a
kulturně sociálních projektů, managementu a marketingu kulturních projektů. Mezi členy
správní a dozorčí rady se podařilo získat významné osobnosti kulturního managementu
(ředitel Divadla DISK, ředitel Divadla Ponec ad.) i osobnosti ze světa businessu (mluvčí
Vodafone ČR, a.s., manaţer PriceWaterhouseCoopers ad.).
Celkový koncept fungování a rozvoje KC Zahrada je tedy zaloţen na třech základních
programových tezích – pilířích.
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První pilíř fungování centra je zaloţen na rozvoji spolupráce s místními zájmovými
skupinami cestou realizace vlastních workshopů, dílen a kurzů, které budou odpovídat
přáním místních obyvatel.
Druhý pilíř fungování centra tvoří dopolední a večerní programy, jejichţ skladba by měla
uspokojit všechny cílové skupiny.
Třetí pilíř fungování centra je zaloţen na iniciování vlastních projektů v kulturně-sociální
oblasti.
Management KC Zahrada vychází z poznání, ţe Jiţní Město je specifické demograficky,
sociálně i urbanisticky – je to velice inspirativní lokalita pro dnešní mladé umělce
(divadelníky, hudebníky, výtvarníky). KC Zahrada chce dosáhnout toho, aby se Jiţní
Město stalo inspirací pro tvorbu mladých lidí. Mladé umělce chce oslovit, nabídnout jim
zázemí pro jejich tvorbu a zprostředkovat kontakt mezi nimi a obyvateli Jiţního Města.
Management dlouhodobě mapuje fungování kulturně sociálních center v hlavních
metropolích Evropy (Barcelona, Berlín, Londýn) – s některými centry jiţ navázal kontakt –
a tyto poznatky chce aplikovat na podmínky KC Zahrada. Díky osobním kontaktům můţe
získat know-how lidí, kteří mají s provozem podobných center na evropské úrovni bohaté
zkušenosti, získat přístup k evropským finančním zdrojům a realizovat multilaterální
kulturně – vzdělávací projekty.
KC Zahrada jako kulturně-sociální centrum na Jiţním Městě je jediným podobným
zařízením v této městské části, která je nejen na okraji Prahy, ale i na okraji kulturního dění
obecně. KC Zahrada by se měla od této skutečnosti postupně odklánět tak, ţe význam její
činnosti výrazně dosáhne daleko za hranice Jiţního Města. KC Zahrada programově
oslovuje všechny cílové a věkové skupiny: malé děti a jejich rodiče, školní mládeţ, mladé
lidi, dospělé i seniory.
Znamená to, ţe se cíleně zaměřuje na širší pokrytí volného času lidí z dalé lokality,
rozšiřuje své prostory o pohybové ateliéry, výtvarné dílny, zrcadlové sály, hudební
zkušebny a počítačové učebny atd.
Streetartové dílny jsou určeny i pro děti a mládeţ ohroţené sociálním vyloučením, skupinu
mladých, kteří snadno podléhají vlivům sociálně-patologických jevů. Vytvářením
konkrétně zacílených programů, akcí a uměleckých projektů Zahrada přispívá k
aktivnímuzačlenění nejrůznějších specifických skupin do kulturních aktivit.
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Programové schéma

3.3

Programové schéma vychází z celkového konceptu fungování a rozvoje KC Zahrada a dělí
se na základní principy a cíle:
Základní principy
 otevřenost = nabídka aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel Jiţního Města
 atraktivita = nabídka alternativ k nicnedělání
 péče o místní spoluobčany = zachovat, co je dobré a přidat to, co chybí
 rozvoj lokality = kulturně sociální kultivace Jiţního Města
 viditelnost = informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat
 efektivita = efektivně vyuţít všech moţností, které KC Zahrada nabízí
 soběstačnost = zajistit vícezdrojové financování49
Cíle
1. přispět k odstranění sociálních, časových a ekonomických bariér, které obyvatelům
Jiţního Města brání v přístupu k umění,
2. kulturně a sociálně kultivovat lokalitu Jiţního Města,
3. poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám mládeţe,
4. vytvořit ţivé centrum kulturního a společenského dění Jiţního Města,
5. zapojit KC Zahrada do sítě současných Evropských kulturně – sociálních center a
navázat úzkou spolupráci s těmito centry,
6. zlepšit vztah místních občanů k lokalitě, ve které ţijí,
7. sníţit rizika dopadu sociálně - patologických jevů na děti a mládeţ Jiţního Města.50

3.4

Programová skladba

Programová skladba se skládá z několika sérií.
49
50

Projekt na využití KC Zahrada, 2007
Tamtéţ
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Akce uvnitř centra
Divadelní představení pro děti a mládeţ.
Divadelní a baletní představení pro dospělé – spolupráce s: Národní divadlo Brno,
Studio Dva, Činoherní studio Ústí nad Labem, Naivní divadlo Liberec, Divadlo
Archa, SKUTR ad.- doplňují pravidelná dětská představení.
Umělecké a umělecko - pohybové aktivity a dílny (kurzy).
Hudební produkce:
a) koncerty pod hlavičkou Jiţní JaM podporují místní kapely, jazzové
koncerty v atriu prezentují vynikající mladé hudebníky,
c) folková série nabízí známé i vycházející hvězdy ţánru.
Filmová produkce – především nezávislé, dokumentární a cestovatelské filmy.
Produkce pro seniory - speciální pořady (Taneční odpoledne s orchestrem Blaţeje
Zemana a Klub aktivního stáří).
Spolupráce se školami na výchovných a vzdělávacích pořadech.
Přednášky a besedy.
Výstavy.
Akce mimo centrum (ve veřejném prostoru)
kaţdoroční pořádání několikadenních festivalů (Street For Art, Hudba mezi bloky),
kaţdoroční pořádání veřejných průvodů (Mikulášský a Dušičkový),
ostatní akce (účast na festivalu 11 dnů Prahy 11- Chodovská pouť), farmářské trhy,
drakiáda.
Mezinárodní spolupráce – mezikulturní výměna (rezidenční pobyty)
KC Zahrada začíná působit a fungovat také jako produkční a rezidenční centrum.
Vytvoření rezidenčního zázemí pro profesionální umělce, umoţňuje centru zapojení do
projektů na evropské úrovni. V této souvislosti se pak KC Zahrada stává reprezentantem
kulturního ţivota v evropském měřítku.
V roce 2008 například KC Zahrada koprodukčně spolupracovala s rumunskou
choreografkou Ioannou Popovici, drţitelkou Ceny Sazky a Divadelních novin za nejlepší
choreografii roku. Ioanna Popovici v KC Zahrada uvedla svou novou premiéru.
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Dále KC Zahrada spolupracovala s kanadsko-českou choreografkou Zojou Smutny na
mezinárodním projektu, který přivedl ke spolupráci umělce z Kanady, Velké Británie,
Německa a ČR.
V roce 2008 začaly přípravy česko – francouzsko – švédského projektu v rámci českého
předsednictví EU „Europe starts here or over there“ s francouzskou organizací Compagnie
Image Aiguë z Lyonu. Tento projekt vyvrcholil v květnu 2009 v rámci festivalu Street For
Art.
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4
4.1

Komunikace KC Zahrada s veřejností
Public relations

Neziskové organizace (obecně prospěšná společnost) potřebuje kvalitní Public relations
(dále PR) a to moţná dokonce víc neţ podnikatelské subjekty. Ty totiţ mohou spoléhat na
sílu svých peněz, značku a vybudované postavení na trhu. Neziskové organizace si leccos
koupit nemohou a proto musí především komunikovat.
S očividně rostoucím počtem neziskových organizací a sílící soutěţí o peníze dárců bude
pro sponzory stále sloţitější se rozhodnout, komu peníze věnovat. Faktem zůstává, ţe stále
více dosud příspěvkových, rozpočtových nebo státních organizací bude přijímat statut
neziskových, obecně prospěšných společností. Proto roste význam účinnosti PR, které
budou muset neziskové organizace provádět ve prospěch své existence a dosahování svých
cílů.
Public relations znamená dávat o sobě pravidelně vědět, ve svém okolí vytvářet pochopení
pro vlastní chování, udrţet si důvěru „cílových skupin“.
PR jsou především o dobrém jménu a věrohodnosti organizace, coţ je přirozená základna
pro to, aby jí okolí uznávalo, členové a příznivci ji neutíkali, sdělovací prostředky a úřady
ji brali váţně, sponzoři jí bez problémů a tudíţ rádi dávali peníze a zákazníci se jí bez obav
svěřovali. PR má tedy vytvořit příznivé klima pro toho, kdo o peníze ţádá. PR má pomoci
neziskové organizaci splnit její ústřední poslání.
KC Zahrada se v tomto procesu soustředí nejenom na získání dobrého jména u praţské
veřejnosti, vytvoření si stálého okruhu spolupracovníků a dobrovolníků, ale i na udrţení
dobré spolupráce s MČ Praha 11, na vyhledávání, oslovení, získání a udrţení sponzorů a
mecenášů, na dobrou spolupráci s ostatními centry a uměleckými agenturami –
uměleckými soubory a samotnými umělci, zahraničními partnery, ale i na prezentaci centra
v médiích - tisku, rádiích a televizi. Nejlépe tuto zaměřenost centra dokumentuje schéma
jeho PR aktivit. (viz obrázek 4)
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Obrázek 4: Schéma PR aktivit KC Zahrada

V případě KC Zahrada (nevelká nezisková organizace-středisko) byl pod PR zahrnut i
fundraising (shromaţďování peněz) a marketing (zajistit prodej zboţí a sluţeb, které
organizace poskytuje), protoţe tyto systémy se vzájemně prostupují (akce, rozhodnutí, cíle,
činnosti). Jakákoli marketingová akce je tedy součástí akcí PR a naopak. Prováděním PR
jsou pověřeni všichni vedoucí pracovníci – manaţeři centra. Provádění PR se nesoustředí
pouze na Prahu 11, ale na celé Hlavní město Praha.
KC Zahrada „prodává“ poskytuje nejen kulturní sluţby, ale „prodává“ veřejnosti i svou
myšlenku, určitý ţivotní styl, zásady chování, postoje, vnitřní klima apod.
Management se v prvním období existence KC Zahrada rozhodl pro strategii zaloţenou na
plošné informovanosti. Postupně se ale ukázalo, ţe pouhá plošná informovanost o
aktivitách centra nebude tou nejúčinnější variantou, ţe naopak cílená reklama na určité
skupiny (segment trhu) by mohla být efektivnější. Cílem managementu bylo, aby si trvale
vytvořil okruh příznivců (pravidelných návštěvníků), kteří by se rádi a opakovaně do
centra vraceli a zároveň tím i rozšiřovali povědomí o jeho existenci a činnosti.
Managamentu bylo zřejmé, ţe většinovou návštěvnickou základnu centra budou tvořit
účastníci a absolventi zájmových kurzů (pohybových, uměleckých a jazykových apod.).
Tito účastníci navštíví centrum v průměru čtyřikrát za měsíc, a z těchto předpokladů potom
managament odhadl přibliţný-celkový počet vstupů do centra na 40.000 ročně, tj.
v průměru okolo 150 návštěvníků za jeden den.
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S exkluzivitou programové nabídky, která by se pro veřejnost stala neodolatelnou,
management nemůţe počítat a to z mnoha objektivních důvodů. Management centra
vyhodnotil situaci na Jiţním Městě tak, ţe zde „nehrozí“ předpoklad masového zájmu o
veškerou produkci centra – zejména pokud se jedná o ţivá vystoupení a představení
mladých, začínajících a doposud neznámých souborů, a ţe v tomto případě nebude
hlavním kritériem úspěšnosti hledisko návštěvnosti. Sál má kapacitu 200 míst a ţivé
produkce mladých a začínajících souborů se účastní zhruba 50 aţ100 návštěvníků.
Management ale stále zastává názor, ţe mladým a začínajícím umělcům, souborům a
skupinám je nutné dávat prostor k jejich veřejné produkci, a ţe tedy hledisko návštěvnosti
nebude i nadále určující.
To však vůbec neznamená, ţe se problematikou návštěvnosti management nezabývá,
naopak. KC Zahrada je také „podnikatelským“ neziskovým subjektem, a o přízeň
návštěvníků v tomto konkurenčním prostředí usiluje a soupeří, tzv. prodejnost a
ekonomickou přínosnost jednotlivých akcí sleduje a pravidelně vyhodnocuje. V praxi se mi
potvrdilo, ţe jak managementu, tak i začínajícím či nepříliš známým umělcům (skupiny,
soubory) není otázka návštěvnosti lhostejná, ţe kaţdý jeden bedlivě sleduje a hodnotí, jaký
je o jejich produkci zájem, kolik lidí na jejich představení přišlo, co se povedlo a co ne.
Podobný přístup a postoj byl, k problematice návštěvnosti, zvolen i u akcí pořádaných ve
veřejném prostoru, na které si musí veřejnost teprve postupně zvykat. Například u festivalu
Street For Art se ukazuje, ţe zájem ze strany veřejnosti kaţdoročně vzrůstá.
Cílem KC Zahrada je rozvíjet především neprofesionální a lokální umělecké aktivity a
tudíţ nepředpokládá, ţe by o tuto produkci byl ze strany veřejnosti masový zájem. Masový
zájem lze předpokládat o vystoupení tzv. známé televizní tváře a jak je z programové
nabídky centra patrné, ta v ní nepřevládají.
Cílem KC Zahrada proto nebylo, není a ani v budoucnosti nebude vyvolávat u sídlištní
veřejnosti tzv. celoplošný masový zájem o nabízenou produkci, ale spíš se bude jednat o
výběrovou strategii, cíleně zaměřenou na určité segmenty trhu (sociální skupiny,
subkultury apod.) se zachováním principu otevřenosti a dostupnosti centra pro všechny
občany a to nejenom Jiţního Města.
Management ale zjistil, ţe lidé nepřijdou také proto, ţe o existenci KC Zahrada buď nejsou
dostatečně informováni, nebo jsou informováni pouze povrchně. Tato skutečnost mimo
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jiné rozhodla o tom, ţe management přistoupil k realizaci daleko účinnější reklamní
inzerce – propagace, tj. jeho snahou bylo, dostat se všemi moţnými způsoby a prostředky
do povědomí, co moţná nejširšího okruhu lidí (sídlištní veřejnosti). Přijatá opatření vedla
k tomu, ţe se v denním tisku začaly pravidelně objevovat články o jednotlivých projektech
a významných akcích, ţe se v soukromých rádiích začaly objevovat rozhovory
s představiteli KC Zahrada, ţe ve stanicích metra Chodov, Opatov a Háje byly umístěny
billboardové reklamy upozorňující na programovou nabídku centra, ţe do sídlištních škol
byly pravidelně zasílány reklamní materiály obsahující i programovou nabídku apod.
Jako ukázku jedné z forem propagace KC Zahrada na veřejnosti, uvádím propagaci pomocí
moderních technologií a tisku.
Propagace v rámci Prahy 11
informace a program je kaţdý měsíc vytištěn v časopise Klíč, vydávaným MČ
Praha 11 a upoutávka na akce běţí i v lokální televizi Prahy 11- Metropol TV.
Propagace v rámci celé Prahy
program a informace o velkých akcích vycházejí v kulturních přehledech, které
jsou distribuovány zdarma jako je Houser a Metropolis, dále pak v denících MF
Dnes, Metro atd.
Na velké akce jako je Street For Art je upoutávka na akci vysílána na Rádiu 1,
Expres a rádiu Wave, umísťována na reklamní plochy do stanic metra a do
tramvají. Rozhovory s organizátory se objevují ve všech denících, v televizích jako
je Očko Tv atd. a v rádiích. To svědčí o tom, ţe management soustavně
spolupracuje s těmito médii.
V poslední době je jedním z nejrozšířenějších způsobů, jak akci zpropagovat,
bezplatné vyuţití sociálních sítí. Na sociální síti Facebook má KC Zahrada svůj
profil, vytváří eventy na jednotlivá představení a velký festival Street For Art má
svůj vlastní profil, své vlastní internetové stránky a svůj kanál na Youtub.
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Na profilu na Facebooku občas KC Zahrada pořádá soutěţe o volné vstupenky a
tím chce návštěvu tohoto profilu podpořit.

Mezi další moţnou formu propagace KC Zahrada a zvýšení (podpory) návštěvnosti lze
zařadit tzv. slevové akce. Tuto formu vyuţívá KC Zahrada pravidelně a ze strany
veřejnosti je o nabídku slev celkem velký zájem.
Přehled slev:
Pohádkové předplatné – zahrnuje předplatné na čtyři nebo na osm představení, u
čtyř představení činí sleva 10%, u osmi představení 20%. Nabízí se zde moţnost
vyhrát hodnotné ceny, při zakoupení předplatného obdrţí kaţdý předplatitel malý
dárek od společnosti Lego.
Slevy jsou poskytovány na karty ISIC a EUROBEDS.
Slevy jsou vypisovány i na určité koncerty, např. pro prvních 20 zájemců existuje
moţnost zakoupení dvou vstupenek za cenu jedné.
Byla vytvořena i abonentní (podzimní a jarní) řada na plánovaná čtyři divadelní
představení, ale tento způsob předplatného se nesetkal ze strany veřejnosti
s kladnou odezvou.
V současné době vyuţívá KC Zahrada tzv. slevových portálů, na kterých nabízí
vouchery na slevu na jednotlivé workshopy a dále pak aţ 80% slevu na vybraná
představení.
Na vybraná představení pořádaná KC Zahrada platí sleva pro ZTP/P, a na vybraná
představení platí slevy i pro studenty a důchodce.

4.2

Cíle a formy komunikační strategie

Za jeden z hlavních předpokladů úspěchu KC Zahrada povaţuje účinně zvolenou
komunikační strategii a propagaci centra, která by upoutala pozornost veřejnosti a zejména
cílových skupin, a která by jim dodala potřebné informace. KC Zahrada se snaţí o
vytvoření takového prostředí, do kterého by se návštěvníci vraceli rádi a opakovaně
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V případě KC Zahrada komunikují s veřejností všichni zaměstnanci, tj. stálí zaměstnanci,
ale i správní rada, spolupracovníci a příleţitostní dobrovolníci. Ti všichni jsou v kontaktu
s veřejností. Ti všichni ovlivňují vztah veřejnosti k centru, jsou povaţováni za určité
reprezentanty. Všichni tito lidé, kteří v organizaci pracují, jsou průběţně informování o
dění v KC Zahrada. Podíl jednotlivých skupin na komunikaci s veřejností ukazuje
komunikační schéma KC Zahrada (viz obrázek 5)

Obrázek 5: Komunikační schéma KC Zahrada s veřejností

Management provádí pravidelné informativní schůzky se spolupracovníky, lektory,
vedoucími jednotlivých dílen apod. Jedním z cílů těchto porad je i dosaţení stavu
ztotoţnění zaměstnanců s cíli KC Zahrada. Hlavním cílem těchto porad je dosaţení dohody
v tom, jak to dělat ještě lépe, jak ještě účinněji oslovit návštěvníka, aby ten se vracel do
centra rád a opakovaně.
Součástí těchto informativních schůzek je i prezentace tzv. „vnitropodnikové“ kultury,
určitých zásad - etického kodexu – kodexu slušného a vstřícného (kulturního) jednání se
zákazníkem (návštěvníkem). Např. existují jasná pravidla a direktiva, jak se chovat
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v případě stíţnosti ze strany návštěvníka, na koho a jakým způsobem se mají případní
nespokojení návštěvníci obracet, ale i jakým způsobem řešit případné konflikty na
pracovišti mezi samotnými zaměstnanci centra.
Komunikační strategii s veřejností KC Zahrada zaloţilo na dvou principech - přístupech:
plošném a výběrovém.
„Plošná strategie vychází z poslání centra jako organizace veřejné služby a ze zadání ze
strany zřizovatele, tj sloužit všem občanům, všem sociálním skupinám, celému
návštěvnickému spektru a tomuto účelu je přizpůsobena i programová struktura. Jedná se
o představu různorodé, heterogenní množiny příjemců, jejímž členem se v podstatě může
stát kdokoli a nikdo není předem vyloučen.“ 51
Výběrová strategie je zaměřena na určitou cílovou sociální skupinu – subkulturu.
Například KC Zahrada spolupracuje s místními základními školami a zaměřuje se na
cílovou skupinu školní mládeţe ve věku od 10 do 14 let, tj. připravuje edukativní programy
– divadelní a filmová představení, besedy na téma šikany, školního násilí, drogové
závislosti, negativních důsledků kouření a alkoholismu apod. Nebo oslovuje studenty
středních škol – teenagery a zve je na speciální programy zaměřené na problematiku
lidských práv, domácího násilí, feminismu, ochrany ţivotního prostředí, prevence
kriminality, důsledků alkoholismu, zneuţívání mladistvých, gemblerství apod.
KC Zahrada pravidelně vyhodnocuje, jak je veřejností vnímáno. Snahou KC Zahrada je
zvýšit identifikaci obyvatel Jiţního Města s centrem, dosáhnout větší obeznámenosti a
srozumitelnosti s aktivitami, které produkuje a docílit stavu větší vzájemné důvěry.
U neziskové organizace - veřejně prospěšné organizace tohoto typu je od počátku hlavním
cílem prospěch a spokojenost lidí, kteří stojí většinou mimo organizaci – jsou klienty nebo
příjemci určité sluţby, nebo jsou cílovou skupinou, kterou chce organizace přesvědčit o
správnosti svých záměrů a myšlenek. V případě KC Zahrada jde o uspokojení
volnočasových a uměleckých zájmů, takţe přízeň se obnovuje, dokud vůbec existuje zájem
lidí na těchto aktivitách.
Pro centrum je klíčovým slovem důvěryhodnost. Centrum potřebuje vypadat důvěryhodně,
kdyţ se snaţí u občanů vytvořit příznivý postoj k vlastní činnosti, získat sponzorský dar
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nebo dotaci, přesvědčit zastupitelstvo Prahy 11, zaujmout novináře, aby činnost centra
prezentovali v médiích.
Z těchto důvodů se management snaţí o docílení stavu permanentní informovanosti o
činnosti centra a nezatajování ani poměrů uvnitř centra. KC Zahrada publikuje výroční
zprávy s informacemi o finanční situaci a hospodaření, o členech řídících orgánů, o všech
akcích a jejich odezvě na veřejnosti. Centrum sleduje veřejné mínění, publikuje zprávy o
svých úspěšných a veřejností pozitivně přijímaných akcích, pečuje aktivně o dobré vztahy
se zastupiteli a významnými privátními subjekty.
Tímto způsobem management průběţně pečuje o image centra, tj. o jeho příznivý obraz na
veřejnosti.
„Neziskové organizace na svém okolí výrazně závisejí, ale dokonce veřejnost nebo její část
bývá nejčastěji „objektem“ jejich zájmu nebo péče. Existenční význam pro ně mají
sponzoři, často dobrovolní spolupracovníci, a někdy i novináři.“52
Management centra nepovaţuje sídlištní veřejnost za monolitickou „masu občanů“, ale
naopak, člení ji do jednotlivých segmentů (skupin či subkultur). Jsou to skupiny, s nimiţ
potřebuje komunikovat, potřebuje být s nimi v dobrých vztazích, mít jejich podporu, starat
se o ně, informovat je a v neposlední řadě i získat jejich peníze.
V podmínkách Jiţního Města ji tvoří místní občané, náhodní návštěvníci, instituce a úřady
(městský úřad), podnikatelské subjekty, školská zařízení, subkultury, zájmové skupiny a
občanská sdruţení.
V této souvislosti povaţuji za vhodné upozornit na známou skutečnost, ţe většina
veřejnosti je pasivní a nemá zvláštní zájem o veřejné záleţitosti. Předpokládá se, ţe aktivní
je asi 10% populace.

4.3

Vztah centra k jeho návštěvníkům

KC Zahrada je na přízni návštěvníků existenčně závislé. KC Zahrada slouţí veřejnosti,
musí respektovat její potřeby, zájmy a poţadavky. Centrum je organizací veřejné sluţby,
chce s veřejností vést dialog, chce ji aktivovat, kultivovat, ovlivňovat, oslovovat, získat její
pozornost a přízeň.
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„Návštěvníci nebo publikum se dají popsat jako příjemci nějakého obecně (veřejně)
dostupného sdělení.“53– ať je to divadelní představení, filmová projekce, workshop nebo
cestovatelská přednáška.
Profil běţného nebo reprezentativního návštěvníka KC Zahrada je těţké určit. Nedá se
přesně vymezit ani podle věku, zaměstnání nebo sociálního postavení.
Základní myšlenkou bylo vytvoření volně přístupného veřejného komunitního centra, které
můţou navštívit nejenom obyvatelé sídliště ale kdokoli bez rozdílu věku, tj. od 1 do 100
let.
Koncepce KC Zahrada je zaloţena na principu rozmanitosti nabídky a široké škály
programů tak, aby si kaţdý z příchozích „našel to své“ a proto v určitou denní dobu lze
v centru spatřit různé věkové skupiny návštěvníků. Přesto lze konstatovat, ţe převládají
mladší návštěvníci ve věku do 35 let, tj. tato věková skupina představuje přibliţně 75%
podíl z celkového počtu návštěvníků.
V dopoledních hodinách (i během víkendu) se v prostorách KC Zahrady nejčastěji
pohybují mladé maminky s malými dětmi, senioři nebo účastníci školení, pro které jsou
prostory centra často vyuţívány.
Maminky s malými dětmi a senioři nejčastěji v KC Zahrada navštěvují kurzy nebo
vyuţívají prostory bezbariérové kavárny.
V odpoledních hodinách centrum nejčastěji vyuţívají teenageři, kteří navštěvují pro ně
pořádané workshopy a kurzy a ve večerních hodinách do centra nejčastěji přichází střední
generace, která navštěvuje různé kurzy nebo hudební či divadelní představení.
KC Zahrada - navštíví za rok zhruba 40 000 lidí - příchozích, z toho přibliţně 10.000 tvoří
účastnící kurzů, workshopů a návštěvníci jednotlivých představení, jednorázových akcí.
Zbývajících 30.000 tvoří – doprovod, uţivatelé internetu, hosté v kavárně, umělci,
účastníci pracovních jednání, porad, schůzí zastupitelstva Prahy 11, prodejních akcí, apod.
Znamená to, ţe denně navštíví centrum přibliţně 150 lidí. Akcí, které pořádá KC Zahrada
ve veřejném prostoru se ročně zúčastní přibliţně 7.000 návštěvníků či účastníků.
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Vedení KC Zahrada si je dobře vědomo důleţitosti tzv. zpětné vazby, a tak se od svých
návštěvníků snaţí získat co nejvíce informací (připomínek) a následně na ně reagovat
s cílem dalšího zkvalitňování poskytovaných sluţeb.
Znamená to, ţe management přikládá velkou pozornost problematice „mapování“ potřeb a
názorů návštěvníků a soustřeďuje se především na to, jaké jsou návštěvníci povahy, jaké
mají vlastnosti, jak se chovají, jak nakládají s programovou nabídkou, co preferují a
v jakém počtu, jak vyuţívají dalších moţností, jak jim rozumí a jak je interpretují.
Na recepci centra, která slouţí zároveň jako pokladna, má kaţdý návštěvník moţnost
poţádat o pravidelné zasílání (do svojí emailové schránky) nejčerstvějších informací o
aktuálním dění v KC Zahrada - měsíční program, annonce na nejzajímavější akce,
případnou změnu programu apod. V současné době se k tomuto účelu vyuţívají i sociální
sítě a internetové stránky. Na sociální síti Facebook má kaţdý návštěvník KC Zahrada
moţnost vyplnit anketu o kvalitě poskytovaných sluţeb a má moţnost se k jakékoli akci
vyjádřit.
Vedení KC Zahrada pohlíţí na návštěvníky centra jako na aktivní činitele, kteří si
z předloţené nabídky sami vybírají a nakládají s ní podle vlastního uváţení.
Management KC Zahrada se snaţí o to, aby i sami návštěvníci iniciativně přicházeli
s návrhy projektů, které by se daly v prostorách centra realizovat. Umělecky zaměřeným
návštěvníkům vytvořilo centrum podmínky pro pořádání výstav – presentaci jejich
umělecké tvorby, zejména výtvarné či fotografické. Návštěvníci můţou předkládat své
vlastní návrhy a podněty, týkající se především programové skladby, tj. můţou například
podávat návrhy na pořádání konkrétních představení, na účast konkrétních hudebních
skupin či divadelních souborů, které by mohly v budoucnosti v KC Zahrada vystupovat.
Pokud je to v moţnostech managementu (zejména finančních), tyto jejich návrhy se
skutečně v centru realizují. Management vybízí návštěvníky kurzů k tomu, aby to, co se
v kurzech a workshopech v průběhu roku naučili, potom předvedli svým blízkým a
kamarádům formou jednotlivých představení.
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5

Komunitní projekty

KC Zahrada organizuje, produkuje a spolupodílí se na tzv. komunitních projektech, které
jsou cíleně zaměřeny na veřejnost a veřejný prostor Jiţního Města a jejich
charakteristickým rysem je jednak přímá zapojenost místních obyvatel, tak i vyuţívání
umělecké tvorby při jejich realizaci. Na těchto projektech lze dokumentovat praktickou
realizaci koncepčního záměru KC Zahrada – oslovit veřejnost a za její aktivní účasti,
pomocí umění, měnit tvář veřejného prostoru Jiţního Města.
Mezi tyto komunitní projekty lze zařadit projekty: Plochy a Creative Cities - Future City
Game

5.1

Komunitní projekt PLOCHY

Hlavní myšlenkou projektu PLOCHY je vyuţití veřejného prostoru Jiţního Města jako
otevřeného uměleckého prostranství, kde se člověk (divák / chodec) bude moci setkat
s výtvarným uměním. Nikoli však nuceně nebo násilně, ale zcela přirozeně – nejde o to
zahltit ulici uměním tak, ţe nebude moţné projít, ale nenásilně umění implantovat do
všedního chodu města. Neoddělitelnou myšlenkou projektu je přimět obyvatele sídliště
k aktivnímu zapojení do kultivace veřejného prostoru, ve kterém ţijí.
Cílem projektu je umoţnit místním lidem podílet se na kultivaci prostředí, ve kterém ţijí a
podpořit v nich tak pocit sounáleţitosti s tímto místem. Záměrem je také zprostředkovat
setkání místních obyvatel ve zcela netradičním kontextu.
Organizátoři projektu rozeslali zvací dopisy obyvatelům Jiţního Města s nabídkou
„pojďme si zkrášlit místo, ve kterém ţijeme“. Byla vytipována nezajímavá a šedivá
sídlištní místa – betonové zídky, schodiště, zábradlí apod. Ke kaţdému místu byl přiřazen
výtvarný umělec a obyvatelé Jiţního Města mohli za jeho asistence vymalovat danou
plochu tak, jak uznají za vhodné, jak se jim líbí.

5.2

Creative Cities - Future City Game

Na příkladu tohoto projektu lze, podle mého přesvědčení, nejlépe dokumentovat vztah KC
Zahrada k problematice kultivace veřejného prostoru Jiţního Města právě prostřednictvím
kulturních aktivit a jeho vztah k veřejnosti Jiţního Města. Tento příklad nejlépe ukazuje na
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způsob uvaţování managementu centra – jaký důraz klade na mezinárodní přesah
společenských a kulturních aktivit, na zapojení Jiţního Města do evropské mezikulturní
spolupráce, ale především jakým způsobem a s jakým cílem oslovují a spolupracují
s veřejností – s obyvateli Jiţního Města a s Úřadem městské části Praha 11 , tj. jakou roli
přikládají iniciativnímu a inovativnímu zapojení se občanů do procesu kultivace Jiţního
Města. Tento projekt vypovídá o trvalém a dlouhodobém úsilí KC Zahrada o „kulturně
sociální kultivaci Jiţního Města“, o tom, jakou iniciační roli centru jeho management
přisuzuje – moţný hybatel změn, jakou úlohu přisuzuje vztahu kultura a kreativita.
Poznatky – nápady a náměty vzešlé z této hry jednoznačně dokumentují současné
problémy Jiţního Města, tj. co lidem nejvíce schází a co jim nejvíce vadí. Ukazují na to, co
si lidé přejí změnit a jakým způsobem. Ukazují na to, jak se k návrhům změn staví MČ
Prahy 11, co povaţuje za reálné a realizovatelné.
Městská část Praha 11 se jako první praţská čtvrť začlenila díky spolupráci s KC Zahrada,
ProCulture/Otevřenou společností, o. p. s., a British Councilem do mezinárodního projektu
Creative Cities. Ústředním tématem a cílem projektu Kreativních měst, je hledat nové
moţnosti a inovativní přístupy pro zkvalitňování ţivota ve městech. Jednou z částí projektu
a zároveň nástrojem, jak je moţné nastartovat inovativní procesy ve městech, je Future
City Game – hra Budoucí město, která v městské části Praha 11 proběhla ve dnech 12. a
13. března 2010 na téma Kulturně společenský prostor Jižního Města.
Cílem hry na téma Kulturně společenský prostor Jiţního Města bylo zapojit
prostřednictvím ověřené herní metody občany Jiţního Města do procesu, jehoţ výstupem
budou:
- další zajímavé nápady/náměty na projekty přispívající k formování kulturně
společenského prostoru Jiţního Města;
- nápady a náměty, které mohou slouţit jako podklady pro rozvoj Jiţního Města;
- identifikace problémů Jiţního Města v oblasti ekonomické, sociální, environmentální a
kulturní;
- vznik aktivní skupiny lidí, občanů města, kteří by v budoucnu mohli na Jiţním Městě
realizovat nápady vygenerované v průběhu hry a podílet se tak na řešení problémů v
oblasti kvality ţivota definovaných v rámci hry.
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Future City Game byla na Jiţním Městě zrealizována díky zájmu KC Zahrada, které
dlouhodobě usiluje o „kulturně sociální kultivaci Jižního Města“, a za aktivního přispění
MČ Praha 11 nejen v podobě uděleného grantu, ale také za osobní účasti představitelů a
představitelek města v průběhu realizace hry. MČ Praha 11 a její občané se, díky podpoře a
podílu na Future City Game, stali součástí mezinárodní sítě Kreativních měst, a to jako
první městská část na území hlavního města Prahy. Výstupy Future City Game - ať jsou
jimi problémy popsané v tématických oblastech (ekonomické, kulturní, ekologické či
sociální) nebo nabízená řešení v podobě konkrétních nápadů na zlepšení kvality ţivota na
Jiţním Městě pocházejí od občanů Jiţního Města a představují tak moţný zdroj inspirace
pro MČ Prahu 11 stejně jako pro kulturní centrum Zahrada. Je moţné je vyuţít jako
součást strategických materiálů typu kulturní politiky, politiky regenerace Jiţního Města či
dalších. Future City Game můţeme zároveň vnímat jako jeden z malých, nicméně
významných dílů mozaiky naplňující dlouhodobý cíl Jiţního Města, jímţ je „především
spokojenost obyvatel, možnost plnohodnotného života v místě bydliště, které budou
pociťovat jako svůj domov“ (webové stránky MČ Praha 11).
Za téma hry bylo zvoleno: Kulturně společenský prostor Jiţního Města v roce 2020. Téma
Kulturně společenského prostoru reaguje na klíčový leitmotiv ţivota Jiţního Města: na
otázku, jiţ si kladou nejen jeho političtí představitelé, ale i občané a zástupci neziskového
sektoru a která se v průběhu nepříliš dlouhé historie neustále vrací, tj. jak udělat život
Jižního Města co nejpříjemnější a nejkvalitnější pro jeho obyvatele. Téma dává také
volnost hráčům vydat se jak směrem úvah o fyzickém prostoru, tak prostoru sociálním,
tedy např. o zlepšování komunikace a posilování vzájemných vazeb mezi lidmi, obyvateli
Jiţního Města.
Zároveň byla navrţena dílčí kritéria pro výběr nápadů, která získala následující podobu:
1. Oţivení veřejných prostor Jiţního Města; 2. Reflexe ţivota na sídlišti; 3. Sousedský
ţivot obyvatel Jiţního Města; 4. Podpora mladých kreativních lidí; 5. Zapojení veřejnosti,
jak aktivní tak pasivní.
Hry se zúčastnilo 15 hráčů, kteří byli rozděleni do 3 týmů po 5 hráčích. Kaţdý tým se v
průběhu dvou dnů zamýšlel nad problémy Jiţního Města v oblasti kulturní, sociální,
ekonomické a ţivotního prostředí a společně formuloval nápady, jak tyto konkrétní
problémy řešit. Výsledkem procesu bylo 8–10 nápadů, z nichţ byl vybrán jeden, který byl
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podrobněji rozvinut, prezentován ostatním a následně proběhla volba. Jako vítězný byl
vybrán nápad modrého týmu s názvem: Kulturně společenské centrum v Centrálním parku
Jiţního Města.54
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6

Festivaly pořádané KC Zahrada ve veřejném prostoru Jižního Města

Mezi nejvýznamnější umělecké akce, kaţdoročně pořádané KC Zahrada a potvrzující jeho
vztah k veřejnosti, veřejnému prostoru a úsilí o prezentaci současného umění ve veřejném
prostoru, lze zařadit festivaly:
Street For Art – vznikl v roce 2008, má mezinárodní přesah a je mu věnována
samostatná kapitola.
Hudba mezi bloky – vznikl v roce 2008

6.1

Hudební festival Hudba mezi bloky

Vícedenní festival Hudba mezi bloky má za cíl oţivit náměstí, prostranství a zahrádky
Jiţního Města a představit veřejnosti Jiţního Města většinou mladé a začínající hudební
skupiny. Vystupují zde kapely jak z Jiţního Města, tak z celé Prahy a okolí. Součástí
tohoto festivalu jsou i vystoupení tanečních skupin zaměřených především na breakdance
produkci.
KC Zahrada jako pořadatel uvádí, ţe se ho můţe zúčastnit kaţdý ve věku od 3 do 103 let,
sám nebo se svou kapelou. Kaţdý se můţe těšit na hudební průvody a na vynikající večerní
koncerty v KC Zahrada.
Festival není ţánrově vyhraněn, o čemţ svědčí účast takových skupin jako: Hradišťan,
Navigators, Manţelé, Lenka Dusilová a další. Z charakteru akce je zřejmé, ţe o tuto
produkci měli zájem především mladí lidé, kterým nečinilo problém vnímat nejrůznější
hudební ţánry a způsob jejich prezentace.
V roce 2010 festival změnil měsíc konání i formu a proběhl na jednom velkém pódiu pod
názvem Blox Party – Open air stage metro Opatov, na kterém se poprvé v historii na
jednom pódiu setkaly 3 generace raperů a hip-hoperů, které spojuje jedna kultovní skladba:
„Jiţák, Jiţák, město snů“.
Kapela Manţelé, která stojí za jejím vznikem (r.1984) se setkala s nejmladší generací
talentů a budoucích hvězd z Jiţáku, kteří na tento hit mají svůj vlastní názor. To vše za
doprovodu ţivé kapely sloţené z vynikajících muzikantů ze skupin Navigators a dalších
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hostů jako je Erykah Fečo, BeatburgerBand, WWW nebo Kato z Prago Union. O
doprovodný program se postaralo Radio Spin live stage, Breakdance battle a Beatbox
battle.
Kaţdoročně se této akce zúčastní přibliţně 400 návštěvníků.

6.2

Street For Art

Důkazem toho, ţe to management KC Zahrada s prosazováním umění ve veřejném
prostoru myslel a myslí skutečně váţně, bylo v letošním roce pořádání jiţ čtvrtého ročníku
Festivalu umění ve veřejném prostoru. Tato vícedenní (desetidenní) akce s mezinárodní
účastí se stala praktickým příkladem potvrzujícím a dokumentujícím úsilí KC Zahrada o
oslovení sídlištní veřejnosti Jiţního Města prostřednictvím současného umění, o navázání
bezprostředního kontaktu s ní. Managamentu jde hlavně o to, ukázat veřejnosti nejrůznější
moţné podoby současného umění, poukázat i na jeho společenský a sociální rozměr a
přesah. Management KC Zahrada je přesvědčen o tom, ţe právě sídlištní aglomerace
Jiţního Města skýtá nemalé moţnosti pro prezentaci tohoto typu kreativního umění, ţe toto
prostředí je v mnohém inspirativní, vybízející mladé umělce ale i místní veřejnost
k netradičním formám dialogu, k překvapivým postupům.
Festival se vţdy koná pod záštitou starosty MČ Praha 11 a letošní ročník 2011 byl
realizován za finanční podpory: Městská část Praha 11, Magistrát hl.m.Prahy, Ministerstvo
kultury ČR, Mezinárodní Visegradský fond, Česko-německý fond budoucnosti, Rakouské
kulturní fórum.
Hlavním partnerem byla Skanska, a.s.. Hlavním mediálním partnerem byl Deník Metro.
Dalších mediálních a programových partnerů bylo na dvě desítky. Jiţ z tohoto výčtu a
přehledu je zřejmé, jakou komunikační a publick relations aktivitu musel management
vyvinut, jak daleko se za čtyři ročníky propracoval.

69

1. ročník – r. 2008
Festival se zrodil v hlavách programového vedení KC Zahrada, které se inspirovalo jak
bezprostředním okolím budovy centra (sídlištním prostředím Jiţního Města), tak
zkušenostmi ze zahraničních stáţí. Jeho snahou bylo, některé umělecké aktivity celoročně
probíhající uvnitř centra, přenést do vnějšího prostoru a navázat tak se sídlištní veřejností
bezprostřední kontakt.
KC Zahrada se v průběhu celého roku snaţilo a snaţí provozovat workshopy různých
street artových disciplín, jako jsou street dance, beatbox, grafity, ţonglování nebo
cirkusová školka pro nejmenší. Smyslem a vůdčí myšlenkou této akce tedy bylo navrácení
těchto aktivit zpět do jejich přirozeného prostředí a ukázat obyvatelům Jiţního Města, ţe
sídliště není jen „mrtvá masa betonu“, ale ţivým lidským organismem. Starší obyvatele
Jiţního Města má festival přesvědčit o tom, ţe graffiti nejsou pouze čmáranice, které hyzdí
okolní zdi a mladším návštěvníkům chce ukázat, co všechno lze ve volném čase na Jiţním
Městě dělat. Programový plán festivalu byl doplněn o spoustu ojedinělých kulturních
úkazů, které ještě na ţádném jiném sídlišti v naší republice nebylo moţné vidět.
První ročník festivalu si kladl za cíl prezentaci pouličního umění a street art od průvodů
obřích loutek přes promítání filmů na stěny domů aţ po legální graffiti.
Ve spolupráci s řadou dalších organizací a umělců, programové vedení KC Zahrada
vyuţilo domy, prostranství a atmosféru největšího sídliště v České republice, k zatím
nejrozsáhlejší prezentaci různých forem umění ve veřejném prostoru u nás. První ročník
festivalu Street For Art představil velké mnoţství atraktivních uměleckých forem od
výtvarného umění aţ po akrobacii, ţonglování a nový cirkus co nejpřístupnější formou –
přímo na ulici.
Výtvarnou část festivalu tvořil jednak projekt Cubes, kdy řada předních streetartových
umělců a výtvarníků dostala k dispozici čistou krychli v rozměru 3x3 metry, která
fungovala jako umělcova vlastní galerie v plenéru. Projektu se zúčastnili například umělci
Point, FunkFu, Jiří Franta a David Böhm a řada dalších. Kromě toho se v rámci festivalu
konal graffiti jam, výstavy graffiti typografií nebo výstava fotografií studentů VŠUP
instalovaná na nečekaných místech a zákoutích Jiţního Města.
Dalším cílem festivalu bylo také upozornit na kulturní potenciál, který má Praha i mimo
centrum. „Akce, které přesahují lokální význam, se konají mimo centrum města ve všech
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evropských metropolích a Praha by neměla zůstat výjimkou“ řekl programový ředitel
festivalu David Kašpar.
Festivalový program byl rozdělen na dvě části a to venkovní a vnitřní. Část programu,
zejména koncerty, probíhali uvnitř kulturního centra. Prvního ročníku se zúčastnila kapela
All star refjůdţí band, dále bylo k vidění divadelní představení Tanec přes plot, které
popisuje příběhy cizinců, kteří museli překonat spoustu překáţek, aby mohli ţít
plnohodnotný ţivot, a také vystoupili hvězdy českého beatboxu.
Venkovní část programu byla situována do bezprostředního okolí kulturního centra.
Největší zajímavostí tohoto ročníku bylo slaňování panelových domů, promítaní projekcí
na boční stěnu panelového domu a průvod obřích loutek nazvaných Echt Street Puppets.
Festivalu se zúčastnilo přibliţně 2 700 diváků.
2. ročník – r. 2009
Po prvním ročníku, kdy se koncepce kultivace veřejného prostoru sídliště Jiţního Města za
pomoci umění a street artových disciplín osvědčila, byl druhý ročník rozšířen o myšlenku
vytvoření komunity, v které mají lidé aktivní zájem o místo ve kterém ţijí a chuť
navazovat s ostatními obyvateli bezprostřední kontakt. Záměr festivalu se rozšířil a
kultivaci společenskou- formou navázání mezilidského dialogu.
Programové vedení festivalu se ztotoţnilo s myšlenkou Jana Gehla, ţe „hlavní funkcí
veřejného prostoru je poskytovat arénu pro život mezi budovami, pro každodenní aktivity,
z nichž se může vyvinout další komunální život.

Život mezi budovami je potenciálně

sebepodpůrný proces. Když někdo začne něco dělat, je to jasná výzva ostatním, aby se
přidali buď přímou účastí, nebo spoluprožíváním s ostatními.“55
Festival Street For Art měl v podtitulu druhého ročníku heslo: Zastav, postůj, pozoruj!!!
Větší pozornost věnoval konkrétní práci s lidmi, ukazoval jim, ţe i obyčejné povídání si
s druhými nebo pozorování (vnímání) svého bezprostředního okolí, je přirozená lidská
aktivita ve veřejném prostoru. Ukazoval veřejnosti moţnosti, které právě sídlištní veřejný
prostor poskytuje a jak ho lze, netradičním způsobem, k těmto aktivitám vyuţít.
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Prvotní myšlenka festivalu, ukázat veřejnosti street artové disciplíny v jejich přirozeném
prostředí byla zachována, ale byla rozšířena o další společenský rozměr – navázání
mezilidského dialogu prostřednictvím bezprostředního kontaktu (setkávání). Hlavní
lokalitou 2. ročníku se stal centrální park Opatov, který se nachází přímo u výstupu ze
stanice metra Opatov. Ústředním centrem festivalu se stal objekt s názvem Kitchen
Monument. Jednalo se o architektonický objekt z dílny berlínské umělecké skupiny
Raumlabor. V něm se konaly sousedské večeře pro obyvatele Jiţního Města, novátorské
projekce nebo konference o vlivu kultury na rozvoj regionu. Kitchen Monument byla
nafukovací plastová "bublina" z průhledného materiálu, která pojala aţ 150 diváků.
Objevila se nečekaně, kdyţ se během několika desítek minut "vynořila" z obrovské
plechové krabice. Průhledný materiál, z kterého byl Kitchen Monument vytvořen,
vzbuzoval zvědavost kolemjdoucích, kteří mohli vidět, co se děje uvnitř bubliny. Kitchen
Monument tak vytvořil zvláštní "pohodu domova" ve veřejném prostoru a vybízel k jeho
odlišnému vnímání. Kitchen Monument je jako přístav, který na krátkou dobu stavíme
kolemjdoucím, aby v něm na chvíli spočinuli a vnímali svoje město z jiné perspektivy,"
řekl jeden z autorů Matthias Rick. Kitchen Monument se nafoukne do délky 20 metrů a do
výšky 6 metrů. Tato „bublina“ se v ČR objevila poprvé. Je to unikátní projekt, který
objíţdí celou Evropu a všude vzbuzuje zvědavost. Jde hlavně o to nalézt klid a bezpečí,
které většinou v rušných panelákových nebo průmyslových městech nenacházíme. Na
chvíli se pozastavit a popovídat si se svými sousedy.
Mezi další venkovní aktivity, které mohli návštěvníci festivalu absolvovat, patřil například
bazar. Na tento bazar si kaţdý mohl přinést stoleček nebo deku a prodávat svým sousedům
věci, které jiţ sám nepotřeboval. Z předcházejícího ročníku zůstaly zachovány ukázky
workshopů, kterých se návštěvníci festivalu mohli sami účastnit. Dále byl vytvořen
obrovský komix na jednu ze zdí výškové budovy u výstupu z metra Opatov. Návštěvníci se
mohli přesvědčit i o tom, ţe turistika se dá provozovat i v prostředí sídliště, a nebo si
mohli vypůjčit golfové hole a zkusit si zahrát uprostřed paneláků golf.
Dále se mohli návštěvníci zúčastnit komentované projíţďky v retro autobuse po Jiţním
Městě pod vedením místního kronikáře Jiřího Bartoně.
Na budovu Staré pošty, která leţí u centrálního parku, se promítaly projekce, u kterých jste
nabyli dojmu, ţe budova ţije vlastním ţivotem. Na projekcích se podílel vizuální umělec
Initi, který se na Jiţním Městě narodil, známý VJ Kolouch, který se účastnil například
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audiovizuálního festivalu Soundframe ve Vídni a projekční skupina Phase. Významnou
součástí festivalu bylo také vyvrcholení mezinárodního projektu „Evropa je tady i tam“.
V KC Zahrada se představil francouzský soubor Image Aigue a na jeho divadelní produkci
se podílely i děti z Jiţního Města. Tento projekt byl součástí snahy produkčního týmu
KC Zahrada o to, aby centrum navázalo koprodukční spolupráci s podobnými zařízeními
po celé Evropě.
Druhý ročník festivalu navštívilo zhruba 3000 diváků.
3. ročník – r. 2010

Motto:
"Na sídlišti chybí komunita ve smyslu lidí, kteří se nějak koordinují a baví se spolu. Vše je
záleţitost maximálně jednoho domu. Lidi nejsou zvyklí od sídliště očekávat něco více."
RNDr. Václav Cílek, CSc.
Myšlenka z předcházejícího ročníku o vytvoření komunity, v které by lidé mezi sebou
navazovali bliţší kontakt a projevovali aktivnější zájem o prostředí v kterém ţijí a tím
přispěli ke kultivaci sídlištního prostředí a společenského klimatu, byla zachována a
zůstala hlavním motivem i tohoto, jiţ třetího ročníku festivalu Street For Art. Po dvou
předcházejících ročnících, tak cíle festivalu vykrystalizovaly v tyto body:
 Umoţnit obyvatelům Jiţního Města setkání s uměním v jejich přirozeném
prostředí,
 Zprostředkovat dialog mezi uměním a obyvateli Jiţního Města,
 Zprostředkovat dialog mezi Jiţním Městem a obyvateli Prahy,
 Kultivovat prostředí největšího sídliště v Praze,
 Přiblíţit Jiţní Město praţanům. 56
Hlavní idea festivalu byla zachována - vyuţití veřejného prostoru Jiţního Města jako
otevřeného uměleckého prostranství, kde se člověk (divák / chodec) bude moci
bezprostředně setkat s uměním:

56

Projekt 3. ročník festivalu Street for Art, 2010

73

velkoplošné malby, street art, instalace, obrazy, pouliční divadelní představení, hudba,
projekce, pouliční sporty.
Důleţitým principem festivalu bylo a je minimalizování jakýchkoliv bariér, které brání
lidem
v přístupu k umění: vstupenka, galerie, kamenné divadlo, ostych nebo nedostatek času...
V průběhu festivalu se v ulicích Jiţního Města odehrálo mnoţství uměleckých aktivit,
které měly společný cíl: narušit či přerušit standardní stereotypní vnímání Jiţního Města,
udělat z jindy tranzitních zón místa pro zastavení a pozorování, přiblíţit Jiţní Město lidem
netradičním způsobem.
Hlavní myšlenka dramaturgické koncepce festivalu byla zaloţena na kultivaci prostředí
Jiţního Města, jako přirozeného místa k ţití.
Kultivaci Jiţního Města management KC Zahrada vnímá ze třech různých hledisek:
a. z hlediska podoby panelového sídliště, tedy jak vypadá, co nabízí,
b. z hlediska jeho obyvatel, tedy kdo v něm ţije a jaký mají tito lidé ke svému místu
bydliště vztah,
c. z hlediska praţanů, tedy těch, kteří na Jiţní Město nahlíţejí jako na odříznutou
periferii a mnohdy netuší, jaké moţnosti („poklady“) skrývá. 57

V prvním případě se jedná o kultivaci "viditelnou" - tedy o přeměnu šedivých zákoutí,
prázdných prostranství a betonových ploch na místa oţivlá uměním. Proto se na Jiţním
Městě v době festivalu objevilo: výtvarné umění, street art, instalace, velkoplošné
projekce, performance, divadelní autobus, či současný cirkus.
Ve druhém případě se jedná o kultivaci "společenskou" - tedy o podporu vztahu obyvatel
této městské části k místu, ve kterém ţijí a také k sobě navzájem.
Pro ţivot na velkém sídlišti je typická anonymita, nezájem obyvatel o dění mimo dům,
který obývají. Chybí zde přirozená komunita lidí, kteří spolu komunikují, sdílí stejné
starosti i radosti.
57
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Proto byly na festivalu realizovány projekty komunitního charakteru, které kladou důraz na
společenský rozměr - podporují setkávání lidí: sousedská večeře na otevřeném
prostranství, společné hudební vystoupení smíšených sborů, společenská hra ve veřejném
prostoru, pouliční sporty pro mladé.
Ve spolupráci se současnými mladými umělci, kteří chápou umění nikoli jako pouhou
prezentaci sebe samých, ale jako nástroj otevřené komunikace s veřejností, se díky
festivalu dostane nový význam místům, která ho dosud neměla a bylo umoţněno setkání
lidí (sousedů), kteří se dosud míjeli, třebaţe ţijí kousek od sebe.
Ve třetím případě se jedná o kultivaci "vněmovou" - tedy o změnu vnímání Jiţního Města
jako neţivého sídliště, kde se nedá dost dobře ţít.
Proto se v rámci festivalu uskutečnila: projíţďka po sídlišti s výkladem místního kronikáře,
naučnou stezku a průvodce po Jiţním Městě, konference na téma "Vztah obyvatel sídliště
k místu, kde ţijí".
Centrálním objektem a místem hlavního festivalového dění se pro třetí ročník festivalu stal
BLOX- Dočasné centrum umění by Touax. Blox se stal unikátní ukázkou moţností
modulární architektury. Pro festival ho postavila firma TOUAX s.r.o., která se na
modulární výstavbu specializuje a stala se generálním partnerem festivalu. Pro festival
vyrobila speciální prosklené moduly.
Třetí ročník festivalu se tímto počinem snaţil dokázat, ţe lze propojit špičkové současné
umění se ţivotem lidí i mimo centrum města.
BLOX Dočasné centrum umění by Touax, po deset dní festivalu, hostilo výstavu
špičkových českých výtvarníků. Kurátoři Adéla Svobodová, Jiří Thýn a Jan Haubelt ze
skupiny Ládví oslovili Josefa Bolfa, Jána Mančušku, Jiřího Skálu nebo Pavla Sterece, kteří
v centru BLOX vystavili svá díla. Součástí festivalu byl i projekt mobilní galerie nazvaný
POZOR, ARCHITEKTURA V POHYBU! s výstavou Mobilní design a architektura 21.
století. Výstavu o práci architektonických ateliérů, které se zaměřují na mobilní a
modulární architekturu, navrhlo a dodalo architektonické studio CUBESPACE.
BLOX Dočasné centrum umění by Touax působilo na lidi jako magnet a narušovalo
ustálenou podobu veřejného prostoru Jiţního Města. Toto „narušení“ přilákalo okolo 5000
návštěvníků, kteří se přesvědčili o tom, ţe současné umění nezná hranic a můţe se objevit
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téměř kdekoli. Podle pořadatelů festivalu se jejich záměr podařilo realizovat: sídlištní
veřejnost začala prostředí, ve kterém ţije, vnímat i z jiné perspektivy.
4. ročník festivalu – r. 2011

Motto:
„Lidé jsou tam, kde jsou lidé“
Základní idea a principy festivalu zůstaly nadále zachovány, tj. je to festival o ţivotě,
umění a lidech ve veřejném prostoru. Smyslem je vytvoření ţivých a bliţších kontaktů
mezi lidmi, zprostředkování dialogu mezi uměním a obyvateli Jiţního Města s cílem
kultivace sídlištního prostředí, vyuţití veřejného prostoru Jiţního Města jako otevřeného
uměleckého prostranství, kde se člověk (divák / chodec) bude moci bezprostředně setkat s
uměním. Zvýrazněna byla sekce či oblast diskusní – diskuse, fóra, sympozium.
Teoreticky a myšlenkově vycházel letošní festival z díla Jana Gehla, Ţivot mezi budovami
a tvořily ho tři sekce (pojmy): dívejte se, zapojte se, diskutujte. Festivalu dominovala
„zóna ideál“, kterou představovalo místo pro ţivé město. Vznikla platforma o rozloze
30x30 metrů, jeţ se stala ukázkou dobře fungujícího místa pro ţivot ve veřejném prostředí.
Aby dobře fungovalo, musí v prvé řadě slouţit lidem a jejich skutečným potřebám.
Myšlenka z předcházejícího ročníku o vytvoření komunity, v které by lidé mezi sebou
navazovali bliţší kontakty a projevovali aktivnější zájem o prostředí ve kterém ţijí a tím
přispěli ke kultivaci sídlištního prostředí a společenského klimatu, byla zachována a
zůstala hlavním motivem i tohoto, jiţ čtvrtého ročníku festivalu Street For Art. 58
Po třech předcházejících ročnících, tak cíle festivalu vykrystalizovaly v tyto dva hlavní
body:
 Umoţnit obyvatelům Jiţního Města setkání s uměním v jejich přirozeném
prostředí,
 Zprostředkovat dialog mezi uměním a obyvateli Jiţního Města.
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Program festivalu nabízel v jednotlivých sekcích: Naučnou prohlídku Zóny ideál,
akrobatické divadelní performance, taneční soutěţ ve street dance, projíţďku s kronikářem,
objevnou expedici, filmové projekce, diskuze, fóra, workshopy – City jsi ty, fotoateliér
apod. Největší zájem byl o projekt Urban Human – akrobatické divadelní performance na
motivy knihy Jana Gehla, Markus Party – hip hop z Jiţního Města a projíţďky s
kronikářem – Jiţní Město z okna autobusu s komentářem kronikáře Jiřího Bartoně.
Celkově se na jeho pořádání, organizaci a celkovém průběhu podílelo okolo 60 lidí.
Čtvrtého ročníku se zúčastnilo přibliţně 6000 návštěvníků a podle pořadatelů z KC
Zahrada roste zájem obyvatel Jiţního Města o konkrétní projekty spojené s revitalizací a
kvalitou veřejného prostředí na Jiţním Městě, roste počet diskutujících a konkrétních
návrhů souvisejících se zlepšením veřejného prostoru.
Dále se ukázalo, ţe festival od doby svého vzniku jiţ získal na jisté prestiţi, ještě více
pronikl do povědomí širší části odborné veřejnosti, a pořadatelé se jiţ nyní těší na jeho
jubilejní pátý ročník.
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7

Přehled zjištěných poznatků a doporučení

Z celé sumy, dlouhodobě zaznamenávaných a analyzovaných poznatků a informací,
povaţuji za potřebné a vhodné poukázat na ty, které nějakým způsobem charakterizují
oprávněnost existence, poslání a forem činnosti multifunkčního kulturního centra – KC
Zahrada, jako na jedné straně kulturní instituce slouţící veřejnému zájmu a na druhé straně
jako subjektu neziskového sektoru, plnícího si svůj „podnikatelský“ záměr. Dále poukazuji
na některé skutečnosti a souvislosti, které z hlediska dalšího vývoje podobně zaměřených
multifunkčních center, povaţuji za podstatné nebo podnětné. Na mnohé jiţ bylo v textu
poukázáno, mnohé potvrzeno, ale ne na všechny poloţené otázky bylo odpovězeno.
Ukázalo se, ţe základním charakteristickým a specifickým rysem těchto center je jejich
veřejnost – jsou garantem svobodného veřejného a otevřeného přístupu a tím se zároveň
stávají součástí veřejného prostoru a tím se i potvrzuje jejich pluralitní charakter. Znamená
to, ţe vytváří novou platformu kulturního a uměleckého provozu, která nabízí přímý
kontakt s veřejností. Specifickým rysem je jejich podpora rozvoji kulturního a komunitního
ţivota v určité lokalitě, prostřednictvím aktivizace místních obyvatel s cílem probudit v
nich kreativitu a sounáleţitost s lokálním prostředím, tj. jejich zapojení do procesu
socializace člověka.
Jedinečným tato centra činí propojení sociální a kulturní zaměřenosti, tj. jsou to kulturní
instituce veřejného zájmu, které plní zejména sociálně integrující funkci. V případě KC
Zahrada se dále jedná o praktickou realizaci zapojení současného umění do kultivace a
humanizace veřejného prostoru, tj. vyuţití umění jako sociálního fenoménu a to s pomocí a
prostřednictvím mezikulturní výměny, mezinárodní spolupráce.
Ukázalo se, ţe jejich cílem není maximalizace zisku, ale maximalizace uspokojení jejích
návštěvníků, místní komunity, spolupracovníků apod.
Ukázalo se, ţe hlavním kritériem úspěchu není maximalizace návštěvnosti, není zvyšování
prodejnosti centra, ale navázání, udrţení a prohloubení vztahů s určitými segmenty a
reprezentanty veřejnosti – sociálními skupinami, zástupci veřejné správy, privátního
sektoru, sponzorů apod., s cílem vytvoření dostatečně velkého okruhu stálých
spolupracovníků, příznivců a podporovatelů centra,

78

Ukázalo se, ţe v první etapě rozvoje a fungování KC Zahrada bylo hlavním kritériem
úspěchu dosaţení maximální úrovně informovanosti o existenci centra a jeho zaměřenosti s
cílem probudit u lokální veřejnosti zájem o nabízené sluţby, prosadit se v „grantové
soutěţi“, navázat potřebné mezinárodní kontakty, vytvořit zcela nový interiérový desing a
získat potřebnou přízeň sponzorů. V druhé etapě existence KC Zahrada se úsilí soustředilo
do organizování a produkce komunitních projektů, do zkvalitnění úrovně pořádaných
festivalů ve veřejném prostoru, do vybudování si určitého renomé v prostředí hlavního
města, do větší spolupráce s médii, do vytvoření stálého okruhu spolupracovníků a
příznivců.
Ukázalo se, ţe lidé tvořící management KC Zahrada mají potřebu vyjadřovat se k otázkám
veřejného zájmu a zájmu místní komunity, mají potřebu se angaţovat, mají snahu
oslovovat veřejnost a to i prostřednictvím uměleckých prostředků a forem, navazovat
kontakty s podobnými institucemi v zahraničí a vyuţívat jejich zkušeností a postupně
měnit věci – veřejný prostor k lepšímu. Jsou plně přesvědčeni o sociální roli a funkci
umění, tj. ţe je ho moţno vyuţít v procesech sociální integrace a kultivace člověka a
prostředí.
Tyto skutečnosti a přesahy lze povaţovat za tzv. přidanou hodnotu těchto center. Tím se
taky tato centra liší od dosavadních standardních kulturních domů a středisek, které spíše
působí jako „prodavači“ importovaného uměleckého zboţí a sluţeb, tj. návštěvníci zde
nevystupují v roli partnera, ale v roli zákazníka, který si zaplatil a za svoje peníze ţádá a
chce něco obdrţet: být pobaven a informován. Nelze ovšem přehlédnout fakt, ţe i tato
multifunkční kulturní centra, tj. i KC Zahrada jsou součástí kulturního průmyslu a jsou
konfrontováni vztahem: umění jako sociální fenomén a faktor – umění jako zboţí. Ukázalo
se, ţe pokud něčemu centrum slouţí, tak určitě ne typické produkci zábavního průmyslu –
ţádné estrády a show se zde nepořádají. I na příkladu KC Zahrada se ukazuje, ţe tato
centra jsou stále ještě více „kulturními neţ komunitními platformami“, tj. ţe centrum jako
vyhledávaná a přirozená platforma pro vedení vzájemného mezikulturního dialogu, dialogu
subkultur, generací a iniciativního a kreativního zapojení občanů do různých projektů je
stále ještě více cílem, neţ realitou.
Další potvrzené skutečnosti:
 potvrdilo se, ţe existence zařízení tohoto multifunkčního typu v podmínkách
sídlištní aglomerace, nacházející se na periferii hlavního města je oprávněná a
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odpovídá nejenom prioritám kulturní politiky státu a MČ Praha 11, ale i potřebám a
zájmům obyvatel Jiţního Města, tj. je to forma, určitou částí veřejnosti, pravidelně
vyhledávaná,
 potvrdilo se, ţe tato centra musí respektovat zájem a poţadavky zřizovatele –
největšího donátora, v případě KC Zahrada se jedná o MČ Praha 11, tj. musí slouţit
co nejširší veřejnosti a být veřejně přístupné,
 potvrdilo se, ţe hlavním znakem, ale i dosavadní předností těchto zařízení je jejich
multiţánrovost a multiúčelovost

– nabídka cenově přijatelného a dostupného

způsobu trávení volného času,
 potvrdilo se, ţe v nabídce převládají sluţby směřující k podpoře volnočasových
aktivit především mladé generace, ţe převládají zábavné, výchovné a vzdělávací
kurzy,
 potvrdilo se, ţe tato centra nejsou komerčně zaměřena, ţe účelem jejich činnosti
není získání masové podpory a masového zájmu ze strany většinové společnosti, tj.
kritérium návštěvnosti (prodejnosti) není jediným a rozhodujícím měřítkem jejich
úspěšnosti, ale ţe se naopak často stávají platformou pro podporu tzv. malých či
okrajových ţánrů, mladých začínajících umělců,
 ukázalo se, ţe i organizace neziskové nekomerční sféry se budou muset, z důvodu
rostoucího konkurenčního tlaku, chovat čím dále tím více komerčně, tj. vyuţívat
všech moţností a prostředků k oslovení a získání přízně veřejnosti – odborné,
privátní i laické a to cestou cílené propagace a komunikace, navazováním co
nejbliţších osobních kontaktů se sponzory a zástupci veřejné a umělecké sféry,
 ukázalo se, (na příkladu KC Zahrada), ţe jde propojit zájem veřejný se zájmem
soukromým, ţe lze propojit kulturní závislou produkci s uměleckými ambicemi
„nezávislých“ tvůrců,
 ukázalo se, ţe hlavním cílem a záměrem činnosti KC Zahrada není import
profesionálního umění do sídlištního prostředí, tomuto účelu slouţí televize, ale
především podpora místní neprofesionální scény a postupné produkování a uvádění
současného umění do veřejného prostoru,
 ukázalo se, ţe trend postupného přechodu uměleckých aktivit z interiéru do
exteriéru je nezadrţitelný a má nejenom ekonomické, ale především sociální
důvody – větší a snadnější dostupnost, bezbariérovost, vyrovnávání podmínek,
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zlidštění a kultivace veřejného prostředí apod., o čemţ svědčí desítky kaţdoročně
pořádaných venkovních produkcí a akcí v rámci Prahy,
 ukázalo se, ţe KC Zahrada je financováno výnosy z vlastní činnosti, granty MČ
Prahy 11, dotacemi z fondů EU, sponzorskými dary,
 ukázalo se, ţe pro úspěšné „podnikání“, tj. působení v této kulturní oblasti je
důleţité získávání a udrţování potřebných kontaktů a dobrého jména instituce –
„image a renomé“, protoţe počet neziskových organizací a počet akcí narostl jiţ do
takové míry, ţe bez existence tohoto sociálního kapitálu je jakákoli činnost velice
ztíţena,
 ukázalo se, ţe tato zařízení musí reagovat na poptávku veřejnosti nejenom
rozmanitostí poskytovaných sluţeb, ale i potřebným technickým zázemím a
vybavením, bezbariérovým přístupem, moderním prostorovým designem a
přátelským prostředím,
 ukázalo se, ţe tato centra se nevyhnou určité sluţbě módním trendům –
převládajícím kultům mládí a zdraví, o čemţ svědčí jejich nabídka obsahující
nejrůznější moderně orientované vzdělávací kurzy, přednášky a zejména pohybové
trendové aktivity,
 ukázalo se, ţe nezávislá a alternativní produkce se obtíţně nabízí a „prodává“, ţe ji
není snadné dlouhodobě podporovat a produkovat,
 ukázalo se, ţe věkové spektrum návštěvníků centra je skutečně široké - od 3 do 7O
let a více – převaţují mladší lidé ve věku do 30 let, 90% návštěvníků přichází z
okolní spádové oblasti Jiţního Města,
 ukázalo se, ţe obsazenost kurzů je zhruba okolo sedmdesáti procent, největší zájem
je o pohybové kurzy a ateliéry,
 ukázalo se, ţe tato centra by měla uvádět i takové tituly, které jsou atraktivní
především z důvodu účasti známé televizní tváře, protoţe si to lidé prostě ţádají.
Televizní tváře stále přitahují pozornost majoritní veřejnosti a jsou pořád měřítkem
či garantem určité kvality, je to osvědčený prostředek pro „nalákání“ lidí, kteří by
jinak do těchto center nikdy nepřišli a i jistota, ţe bude vyprodáno. Ukázalo se ale,
ţe produkce zaloţená na celebritách představuje podstatné zvýšení nákladů, výdaje
na tato představení se pohybují v rozmezí 30 aţ 60 000 Kč a tato skutečnost má za
následek zvýšení vstupného na limitní hranici 300 Kč za jeden lístek, z důvodu
zajištění ekonomické návratnosti. V případě začínajících profesionálních nebo
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amatérských souborů se náklady pohybují v rozpětí 10 aţ 20 000 Kč a cena
jednotlivého lístku se pohybuje okolo 100 Kč,
 ukázalo se, ţe i přes sebevětší a sebelepší propagaci centra, lidé prostě na určitou
uměleckou produkci nepřijdou, pokud se s centrem nějakým způsobem
neidentifikují a nezískají přesvědčení, ţe svou neúčastí vlastně něco ztrácí –
společenskou prestiţ, potřebné informace a kontakty, vnitřní uspokojení a radost.
Nestačí jen propagovat – nestačí jen oslovit – nutné je vzbudit očekávání a zájem,
 ukázalo se, ţe i tato centra můţou navázat pracovní a přátelské kontakty
s podobnými centry v zahraničí, ale i s jednotlivými zahraničními umělci a v praxi
tak realizovat potřebný mezikulturní a mezinárodní dialog,
 ukázalo se, ţe bez podpory širokého okruhu spolupracovníků, dobrovolníků,
příznivců a brigádníků je v dnešních podmínkách provoz takovéhoto centra vlastně
nemyslitelný.
Na příkladu KC Zahrada se tedy potvrdilo, ţe v současné situaci lze sloučit
„podnikatelský“ zájem se sluţbou veřejnosti, tj. se zájmy zřizovatele a veřejnosti. Ţe jde
skloubit představy a potřeby managementu KC Zahrada s představami a potřebami určité
části veřejnosti.
Dále se ukázalo, prostřednictvím projeveného zájmu a preferencí veřejnosti, ţe především
návštěvníci středního a staršího věku zatím reagují více na známé „televizní tváře“, neţ na
kulturní instituci jako takovou. Pokud je na programu vystoupení známé televizní
osobnosti, je většinou vţdy vyprodáno, tzn. „táhne osobnost, netáhne instituce“. Většina
lidí se, ze zcela logických důvodů, identifikuje více se známou osobností, neţ s institucí.
Vliv tzv. televizní kultury je v tomto případě více neţ zřejmý.
Management KC Zahrada si je této skutečnosti dobře vědom, a jeho cílem není soupeřit s
televizí, ale navodit takový stav, kdy čím dál tím větší okruh lidí bude chodit především
„na Zahradu“, a ne jenom na známé tváře. Management chce docílit stavu, kdy se KC
Zahrada etabluje na instituci, která bude v kontextu Jiţního Města, ale i Prahy, v určitých
oblastech činnosti, nepřehlédnutelná. K tomu jiţ učinil nejeden krok, od designově
vyvedeného vnitřního prostoru – přátelsky a pozitivně působícího aţ po určitý umělecký
mix, projevující se právě i cílenou snahou o uvádění současného umění do veřejného
prostoru Jiţního Města, poskytováním residenčních pobytů, podporou určité subkultury,
podporou alternativního-zejména amatérského umění.
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Doposud převaţující orientace většinové veřejnosti na televizní kulturu přivedla
management k závěru, ţe pouhá informovanost o KC Zahrada sama o sobě nestačí. Lidé
můţou být o existenci KC Zahrada dobře informováni, a stejně na její produkci nepřijdou.
Lidé můţou být dokonce dobře obeznámeni i s programovou nabídkou, a přesto
v dostatečném počtu nepřijdou. Právě z tohoto poznání vzešla potřeba o dosaţení stavu, při
kterém by se část veřejnosti s KC Zahrada vnitřně identifikovala a ztotoţnila.
Identifikovat se s jakoukoli kulturní institucí ovšem předpokládá, ţe se tato bude
presentovat něčím specifickým, něčím výjimečným – nezaměnitelným. V případě
víceúčelového a vícegeneračního zařízení, jakým KC Zahrada je, není dosaţení takového
stavu vůbec snadné. KC Zahrada má slouţit všem – klasický a standardní model, ale přesto
by se mělo stát něčím zajímavým - exkluzivním, tak aby zaujalo a vyvolalo dostatečně
velkou poptávku, přilákalo dostatečně velký okruh pravidelných návštěvníků. Jak tedy
docílit exkluzivity v situaci, kdy má KC Zahrada „slouţit“ všem? Lze „slouţit“ všem a
přitom docílit exkluzivity, nevylučuje jedno druhé, nepředstavuje tato skutečnost určitý
rozpor ve směřování centra? Management tuto situaci vyhodnotil tak, ţe ji za neřešitelnou
nepovaţuje.
Je přesvědčen o tom, ţe jím navrţený projekt i v budoucnosti uspokojí jak veřejný zájem –
multiţánrovost a multifunkčnost, tak i jeho „podnikatelský“ záměr - stát se
nepřehlédnutelnou a nezaměnitelnou a do určité míry, v podmínkách Jiţního Města,
výjimečnou kulturní institucí. Institucí známou jak svou podporou menšinových ţánrů,
které ovšem v současné době neoplývají aţ tak velkým zájmem veřejnosti, tak i svou
podporou prezentace umění ve veřejném prostoru. Produkce amatérských souborů není
divácky aţ tak atraktivní – návštěvnost je v mnoha případech nedostatečná (tento stav
management předpokládal). Na tyto akce se zatím fronty na lístky nestojí a stát nejspíš
nebudou, vyprodáno bude pravděpodobně málokdy. Akce typu Street For Art ale poutají,
čím dál tím větší pozornost nejenom odborné, ale i sídlištní veřejnosti a určitými
skupinami veřejnosti jsou vítány a hodnoceny pozitivně. Management je toho názoru, ţe
právě k těmto aktivitám se zájem ze strany veřejnosti vytváří postupně, ţe to je a bude
dlouhodobý proces. Nestačí být jen institucí známou, cílem managementu je, aby se KC
Zahrada stala institucí vyhledávanou.
Do budoucna management centra ale počítá i s takovou eventualitou a vývojem, ţe se
stále rostoucí konkurencí a nabídkou, tj. specializací a kvalitou, se budou muset i tato
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multifunkční zařízení více vyprofilovat a specializovat (nabízet co moţná nejvyšší kvalitu)
právě proto, aby vzbudila potřebný trvalý zájem ze strany určité části veřejnosti, tj. aby
byla více atraktivní a exkluzivní. Moţná to bude i jediná moţná cesta k vytvoření potřebné
stálé návštěvnické obce či základny, takové, která bude tato kulturní zařízení vyhledávat
cíleně, opakovaně a ráda se do nich vracet.
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Závěr

Víceúčelová kulturní zařízení nenabízejí jenom kulturní sluţby a zábavu, nabízí určitý
ţivotní styl. Ve své většině slouţí společensky akceptovanému modelu chování a jednání,
tj. převládajícímu většinovému ţivotnímu stylu. Zadání ze stran zřizovatelů (městských
částí) je v mnohém totoţné: kultura nesmí přinášet problémy a kulturní zařízení nesmí u
veřejnosti vzbuzovat negativní obraz - musí slouţit zdravému rozvoji osobnosti.
Víceúčelová kulturní zařízení plní zejména sociálně integrující funkci – akceptační, a
následně funkci podporující rozvoj individuality a subjektivity.
Hlavní přednost KC Zahrada spatřuji v tom, ţe nenabízí jednotný ţivotní styl, jednotné
normy platné pro všechny a přijímá a podporuje jako výchozí a základní hodnotu
názorovou pluralitu. Je si vědomo skutečnosti, ţe právě umění můţe, svým charakterem
víceznačnosti, kdy vedle sebe existují různé styly a slohy, sehrát v procesu rozvoje
občanské společnosti významnou roli.
Právě rozmanitou programovou nabídkou a činností vytváří KC Zahrada předpoklady pro
otevřené a svobodné setkávání lidí různých názorových orientací, vybízí k vedení
otevřeného dialogu, a tím umoţňuje prezentaci individuálních a skupinových zájmů.
V případě KC Zahrada jsou vytvořeny předpoklady k tomu, aby se podařila syntéza
standardně zaměřené produkce (veřejný zájem) s produkcí alternativní, menšinovou. Aby
byla zachována pruţnost, dynamičnost a otevřenost, tj. strukturovaný pohled na kulturu a
umění a působnost takovéto instituce, aby se centrum stalo svobodnou platformou pro
střetávání myšlenek a idejí.
KC Zahrada chce svou činností napomoci sebeidentifikaci občanů se společenstvím a
místem, v kterém ţijí a taky tak prostřednictvím komunitních a uměleckých projektů činí.
Management centra je přesvědčen o tom, ţe participace na kultuře vytváří smysluplnou
náplň volného času a je tak důleţitým preventivním faktorem před sociálně patologickými
jevy, jimiţ je ohroţena zejména mládeţ.
KC Zahrada lze v mnohém povaţovat za jedinečné a specifické. Jeho jedinečnost a
specifičnost (v podmínkách Jiţního Města) spatřuji, ani ne tak v jeho multiţánrovosti,
rozsahu nabízených a poskytovaných sluţeb, v podpoře mladých umělců a amatérských
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skupin, jako v jeho snaze o oţivení veřejného prostoru pomocí současných uměleckých
forem a komunitních projektů a v charakteru a podobě vnitřního vybavení a interiérového
prostředí, v jeho nezaměnitelné atmosféře. Tento fakt lze například dokumentovat na
vytvoření dětského koutku pro nejmenší návštěvníky, chillout zóny pro dospívající i
dospělé, na vkusné úpravě prostoru kavárny a vymalování panelů u vstupu do Zahrady.
Mezi jeho další významná specifika řadím navázání mezinárodní spolupráce –
mezikulturního dialogu s podobně zaměřenými zahraničními centry a vytvoření podmínek
pro residenční pobyty našich, ale i zahraničních mladých začínajících umělců. Vybudování
funkční kulturní instituce, navíc na evropské úrovni, není snadným procesem, ale na
příkladu KC Zahrada se ukázalo, ţe to zase nemusí být nutně běh na dlouhou trať.
Ukázalo se, ţe i přese všechny nepříznivé vnější vlivy, které v dnešní době významně
limitují poptávku po umělecké produkci, má smysl a lze „podnikat“ v neziskovém sektoru
a k tomu ještě v kultuře a zároveň tím slouţit především nejširší komunální veřejnosti. Ţe
lze nabízet alternativní řešení a alternativní produkci, a to i v podmínkách komunikační
hojnosti, masové televizní zábavy a masového „brouzdání“ po sociálních sítích. Ţe zde
stále existuje poptávka, určité skupiny lidí, po odlišném - aktivním trávení volného času,
po společném sdílení záţitků.
Vytvoření takovéhoto prostředí, ale předpokládá a vyţaduje, trvalou a soustavnou péči jak
o návštěvníky, tak o umělce, sponzory a spolupracovníky. Ukazuje se, ţe základem
úspěchu je a bude dosaţení takové kvality produkce a úrovně komunikace a propagace,
která následně povede u části klientů – návštěvníků ke ztotoţnění se s „kulturní politikou a
mentalitou“, s vnitřní filosofií kulturní instituce - centra.
Ukázalo se, ţe i kulturní zařízení tohoto víceúčelového typu, a navíc působící v periferním
a sídlištním prostředí, můţe mít svojí nezaměnitelnou tvář, být svým způsobem jedinečné,
v některém směru aţ avantgardní. Ţe svými aktivitami můţe přesáhnout nejenom hranice
Jiţního Města a Prahy, ale zapojit se i do globální mezikulturní výměny. Dále se potvrdilo,
ţe není „malých bezvýznamných rolí“, ţe i sídlištní centrum se můţe stát residenčním
místem, a to i pro zahraniční umělce, nebo ţe můţe navázat přímou spolupráci
s podobnými zařízeními nebo divadelními institucemi u nás i v zahraničí. Tato skutečnost
potvrdila můj předpoklad, ţe ani tak nezáleţí na místu lokace kulturní instituce, jako na
lidech v jejím vedení, tj. na jejich invenci, odhodlání a profesionálních schopnostech.
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Lidský faktor povaţuji i v tomto případě za klíčový. On rozhoduje i o tom, zda
prostřednictvím navázání potřebných kontaktů, a trvalou péčí o ně, lze například
překlenout i období zdrojově velmi napjatá.
Práce je pokusem o zachycení (zmapování a zdokumentování) „jednoho zápasu“ o
udrţitelný kulturní rozvoj v jiné podobě neţ masové a komerční. Poskytuje přehled o
principech, záměrech a formách činnosti jedné konkrétní kulturní instituce v podmínkách
velké sídlištní aglomerace, ale snaţí se poukázat i na úsilí o posílení kulturní identity
s místem působení a kulturní integrity přinejmenším v rámci Evropy. Snaţila jsem se
zdůraznit skutečnost, ţe porozumět činnosti multifunkčního sídlištního kulturního centra
znamená porozumět i současným sociálním vztahům, dynamice společenského vývoje a
celkovému kontextu doby. Dále mojí aspirací bylo na praktickém příkladu ukázat, ţe
prostřednictvím moderních forem prezentace umění ve veřejném prostoru, lze oslovit
místní veřejnost a ţe tyto aktivity u části veřejnosti nacházejí příznivou odezvu. Ţe tímto
způsobem lze podpořit i mladé začínající umělce, reprezentanty nezávislého umění a
alternativní scény, a v neposlední míře i prezentovat vlastní kulturní instituci. Chtěla jsem
ukázat, ţe i v podmínkách našich sídlišť lze provozovat kulturní instituci na evropské
úrovni.
Snaţila jsem se přinést i některé podstatné informace o tzv. vnitřním provozu a chodu
konkrétního kulturního centra, o některých rozhodovacích procesech a způsobech
uvaţování managementu této instituce, ale téţ informovat i o některých problémech a
omezeních, bezprostředně se vztahujících k činnosti KC Zahrada. Mezi tyto problémy
řadím vyřešení otázek: poměr a uvádění komerční – nekomerční produkce, poměr kvantity
– kvality poskytovaných sluţeb, docílení stavu trvalého zájmu a přízně ze strany
návštěvníků a významných sponzorů, nalezení účinných forem oslovení jednotlivých
subkultur a sociálních skupin, nalezení účinných forem prezentace současného umění ve
veřejném prostoru – čemu zejména má slouţit, jakým způsobem má navázat dialog s
veřejností a přilákat její pozornost.
Kultura a umění je, v dnešních trţních podmínkách, především obchod jako kaţdý jiný,
jistě se svými specifickými rysy. Ať se to někomu líbí nebo ne, umění je zboţí. Kultura se i
v sídlištních podmínkách musí „vyrábět“, produkovat, nabízet a prodávat a to vyţaduje
znalosti z oblasti řízení zdrojů, logistiky, art marketingu, reklamy, komunikace a
kulturního průmyslu. A i kdyţ se v případě KC Zahrada jedná o organizaci neziskového
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sektoru veřejné sluţby, tak konkurenční podmínky nutí tuto instituci k tomu, aby se
v mnoha případech chovala a jednala jako subjekt podnikatelský - komerční.
Předpokládám, ţe by práce mohla přinést i potřebný podnět do diskuse o roli a podobě
těchto kulturních zařízení v blízké i vzdálené budoucnosti, o podobách uměleckých aktivit
vstupujících

do

veřejného

prostoru,

tj.

o

způsobech komunikace

s veřejností

prostřednictvím prezentace uměleckých projektů.
Veřejný prostor je zahrada, o kterou je potřeba pečovat i uměleckými prostředky.
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Přílohy
Příloha č.1
Přehled všech aktivit – poskytovaných sluţeb KC Zahrada
Smyslem tohoto uceleného přehledu o všech aktivitách (sluţbách) KC Zahrada je ukázat a
dokumentovat multifunkčnost, multiţánrovost a vícegeneračnost centra. Rozdělení aktivit
vychází z věkového sloţení účastníků a cíleného zaměření na jednotlivé skupiny
návštěvníků:
Přehled jednotlivých zájmových a vzdělávacích kurzů podle věkové kategorie:
Pro nejmenší
– Rodinné centrum Babočka- celodenně od 09-18 hod.
– Pohybové studio DaFI- pohybová průprava pro nejmenší- dopoledne
Pro děti do 10 let
– Výtvarné kurzy - keramika, malba, tvorba z různého materiálu, oděvní návrhářství odpoledne a o víkendu
– Škola Animace- jediné centrum v Praze, jedenkrát v týdnu – odpoledne, jedenkrát v
měsíci i o víkendu
– Drum Circle - skupinové bubnování - kaţdé první úterý v měsíci, odpoledne pro
děti s matkami, večer pro dospělé
– Cirkusová školka - jediné centrum v Praze –jedenkrát v týdnu - odpoledne
– Divadelní dílna - odpoledne
– Ateliér kreativního pohybu - odpoledne
– Street dance- Next Movement-odpoledne
Pro děti nad 10 let
– Beatboxová dílna- jediné centrum v Praze, pod vedením průkopníka beatboxu
v Čechách- odpoledne
– Kurzy moderního yoyování - odpoledne
– Škola ţonglování - odpoledne
– Filmová dílna - odpoledne
– Taneční kurzy - street dance, breakdance- odpoledne a večer
Pro dospělé
– Večerní škola fotografování
– Škola tvůrčího psaní-večer
– Zumba - večer
– Kung-fu - večer
– Tai-chi - dopoledne
– Pilates, kalanetika - večer
– Břišní tance - večer
– Step - večer
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Pro seniory
– výuka jazyků - dopoledne

Pravidelně se opakující akce
Kaţdou středu a sobotu pohádka pro děti (dopoledne)
V sobotu po pohádce výtvarné dílny, nebo dílna animace
Dvakrát aţ třikrát do měsíce divadelní představení
Třikrát aţ pětkrát do měsíce hudební projekce - koncerty
Měsíčně - cestovatelská přednáška
Měsíčně - víkendový workshop se zaměřením na přírodní praktiky, magii, šamanství
Měsíčně - Klub aktivního stáří - koncerty
Dvakrát do roka - Setkání fotografů
Kaţdoročně: - Miss Kočka
- Deskmánie-setkání příznivců stolních her
- Setkání fanoušků japonských animovaných seriálů a filmů
- Dušičkový průvod po sídlišti Jiţní Město- Mikulášský průvod po Jiţním Městě
- Produkce Mše vánoční
Kaţdoročně festivaly
- Street For Art- festival zaměřený na aktivity ve veřejném prostoru
- Hudba mezi bloky- hudební festival
- Země město- oslavy dne země, komunitní zahrádka, farmářský trh
Tyto festivalové akce navštíví přibliţně 6000 lidí ročně.
Dále v KC Zahrada probíhají tyto tzv. doplňkové akce:
Schůze Zastupitelstva MČ Prahy 11 - měsíčně
Prodejní akce zaměřená na nabídku a prodej textilního a spotřebního zboţí – dvakrát do
roka.
Navíc:
V prostorách KC Zahrada sídlí organizace Jíţní Pól - nízkoprahový klub. Činnost tohoto
klubu (sociálního pracoviště) je zaměřena na problémovou mládeţ ve věku od 14 – 19 let.
V učebnách KC Zahrada probíhají pravidelné kurzy jazyků, pořádané společností Tutor.
Nabídka dalších sluţeb a moţností obsahuje:
- pronájem zkušebny pro hudební skupiny,
- pronájem sálu a učeben pro školení a další akce
- pořádání výstav ve dvoraně centra
- bezplatné připojení k Wifi - pro návštěvníky centra jsou k dispozici i tři PC (připojení za
úhradu)
- pořizování fotokopií (za úhradu) – tiskárna k dispozici
- celodenní moţnost občerstvení v kavárně centra.
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Příloha č.2
Foto- exteriér a interiér KC Zahrada

Průčelí KC Zahrada

Dvorana a kavárna
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Velký sál

Zrcadlový sál
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Příloha č. 3
Foto- Street For Art

2008

leták 2008

průvod obřích loutek
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plochy určené k realizaci děl
2009

Kitchen monument

Velkoplošné projekce
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2010

BLOX Dočasné centrum umění by Toux

BLOX Dočasné centrum umění by Toux večer
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2011

Zóna ideál

Představení Urban Human
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