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Vážená paní radní,

dovolte mi reagovat na Váš dopis zaslaný dne 27. října 2021 a adresovaný mé osobě. Byl výsledkem 
dosavadních jednání, které jsme vedli společně za přítomnosti kolegů místostarosty pro školství a 
kulturu MgA. Davida Kašpara a místostarosty pro oblast majetku Ing. Petra Beneše.

V dopise žádáte o projednání odejmutí stavby Kulturního domu Barikádníků a přilehlých pozemků, za 
účelem zřízení Kulturního centra Minor. Z Vašeho pohledu by tak došlo k uspokojení stále se zvyšující 
poptávky Pražanů po kvalitním kulturním vyžití pro celou rodinu a dětské publikum. Jak píšete, došlo 
by k zachování tradiční funkce kulturního domu a zůstaly by i některé stávající programy.

Z hlediska rozvoje kultury na území Prahy 10, zejména v lokalitě Strašnice, se nám Vaše nabídka jevila 
jako přínosná a velmi vážně jsme se jí zabývali. Kromě našich společných jednání, na které odkazujete 
v úvodu, bylo toto téma předmětem diskusí na jednáních Finančního výboru (22. 11. 2021) a Výboru 
pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (29. 11. 2021) Zastupitelstva MČ Praha 10 a také se o něm 
hovořilo na zasedání Zastupitelstva MČ P10 (20. 12. 2021), kde na něj směřoval jeden z dotazů.

Po absolvování všech uvedených jednání musím konstatovat, že Kulturní dům Barikádníků je tradičním 
kulturním centrem Prahy 10 a že je prioritou městské části, aby byl jako takový zachován. Zároveň se 
nachází na strategickém území, v blízkosti metra Strašnická, které v brzké době projde výraznou 
proměnou. Bude zahájena oprava secesní školy, promění se i přilehlé hřiště a v plánu je též revitalizace 
okolí stanice metra.

S ohledem na výše uvedené Vám sděluji, že Rada městské části svým usnesením č. 85 ze dne 15. 2. 
2022 odmítla Vámi požadované pozemky vč. stavby odsvěřit, a KD Barikádníků si tudíž rozhodla 
ponechat.

Vážená paní radní,

děkujeme za Váš zájem i vážnou nabídku spolupráce v oblasti rozvoje kultury a přejeme Divadlu Minor, 
aby brzy našlo potřebné prostory, kde by mohlo své centrum pro rodiny, školy a dětské publikum 
realizovat.
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