NÁŠ KANDIDÁT
KULTURA A SOUSEDSKÉ VZTAHY
• Z avedeme přehledný kulturní kalendář

Kulturní život,
ne jednorázové estrády.
Dejte nám to na starost!

•
•

‚‚

David Kašpar
Kultura jsou lidé.
Pečovat o kulturu
znamená podporovat
ty, kteří jí tvoří.

Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje
města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra
Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění
ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel
kulturní organizace Praha 14 kulturní. Od roku 2015
spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy a vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou
a dvěma dětmi žije na Solidaritě.

akcí – otevřený všem organizátorům
i zájemcům o kulturu!
• Z ajistíme kvalitní a dostupné
farmářské trhy.
• K ulturním i volnočasovým
aktivitám pomůžeme vhodným
využitím volných prostor Prahy 10,
propagací a další pomocí.
• Zkvalitníme program a služby
v KD Barikádníků, Strašnickém
divadle, Galerii 10 a Kině Vzlet.
Z
 lepšíme spolupráci s neziskovým sektorem.
V
 yřešíme situaci s chátrajícím KD Eden.

Na místo bývalé
tržnice vedle
KD Barikádníků
patří školní
hřiště otevřené
veřejnosti.

S čím si radnice neví rady
Největším problémem je nekoncepční přístup ke
kultuře. Schází vize, kulturní objekty spravované
Prahou 10 nemají jasné zadání. Radnice nekomunikuje
dobře ani na odborné úrovni s těmi, kdo kulturu
vytvářejí a organizují. V kulturní komisi chybí nezávislí
odborníci. Objem financí na kulturu v přepočtu na
jednoho obyvatele je velmi slabý. Navíc většina peněz
jde na nákup kulturních služeb od agentur, a ne na
podporu činnosti místních organizací a spolků.

Jak to vidíme my
Porozumět potřebám těch, kdo vytvářejí
kulturní prostředí, není těžké. Praha 10
může poskytnout odpovídající podmínky –
vizi, zázemí, prostředky a informace.
Otevřenost, odbornost a kvalita se s námi stane
normou. Definujeme jasné zadání pro kulturní objekty,
které jsou ve vlastnictví městské části. Budeme
reagovat na konkrétní potřeby obyvatel. Nebudeme
podporovat drahé jednorázové estrády. Peníze
investujeme do občanů Prahy 10, ne do hvězdiček.

