
 
 

Vážení, 

Touto cestou bychom Vám rádi vysvětlili naše důvody pro stěhování Studia ALTA do nových prostor a 

přiblížili naši představu o další realizaci projektu Studia ALTA a jednotlivých aktivit.  

Studio ALTA již jedenáct let působí v soukromých industriálních halách u holešovického Výstaviště, 

kde platíme běžný komerční nájem a musíme se podřizovat provozním pravidlům majitele. Změna 

majitele na konci roku 2018 nám přinesla jistou naději pro zlepšení podmínek pronájmu, nicméně 

k pozitivním změnám přes poměrně vstřícnou komunikaci nového majitele nedošlo.   

Výsledkem je prohloubení naší frustrace z dosavadního fungování ve stávajících prostorách. Zdejší 

provoz je nesmírně finančně, časově a personálně náročný, což vede k absolutnímu vyčerpání týmu, 

který navíc není náležitě ohodnocen. K dlouhodobému vyčerpání a podhodnocení členů týmu se 

přidávají problémy provozního charakteru, náročná údržba, střety s nevstřícnou ostrahou objektu, 

nedostatek financí na udržení provozu, nestabilita a absence dlouhodobé vize. Tuto situaci již nejsme 

schopni nadále z vlastních zdrojů a vlastními sílami udržet.   

Po tom, co nám nový majitel sdělil termín bourání objektu – léto 2021, jsme se rozhodli neinvestovat 

nadále naše omezené finanční a personální síly do budovy, která nemá budoucnost a která nás 

připravila o tolik vzácné energie. Nevidíme důvod čekat, než nás vyhodí buldozéry a chceme svůj 

potenciál investovat do budoucnosti, kterou vidíme v jiném objektu.   

Přestože město o našem problému s prostorem dlouhodobě ví, zatím nám nenabídlo žádnou 

alternativu či pomoc. Chápeme, že v oblasti nezávislé kultury město nemá žádnou povinnost takové 

kroky činit, přesto se domníváme, že hodnoty, které společnosti přinášíme, by měla reflektovat i 

druhá strana, tedy politická reprezentace.   

Po 30 letech fungování tzv. nezávislého sektoru v ČR se z někdejších mladých umělců stává střední a 

plně profesionalizovaná generace, která pro tvorbu potřebuje jisté zázemí. Nyní je čas, aby se MHMP 

a MK ČR postavilo čelem k této problematice a vyhodnotilo, jak moc je Studio ALTA a nezávislá 

kultura jako celek pro společnost potřebná, jaké hodnoty přinášíme a jaká investice – nejen finanční, 

je s ohledem na naši potřebnost přiměřená.  

Za 11 let našeho fungování jsme vždy dokázali maximálně naplnit grantové požadavky a smlouvy, 

prokázat nejlepší možné výsledky hospodaření, vydělávat si svépomocí na nesmírně drahý nájem a 

vytvářet ročně přes 150 umělecky, společensky a kulturně hodnotných akcí pro veřejnost. Snažíme se 

kultivovat společnost, podporujeme v lidech kritické myšlení a hlubší chápaní svobody a demokracie.  

Ale to není vše. Ty nejdůležitější hodnoty, které kultura vytváří, nejsou měřitelné a mnohdy ani 

popsatelné. Vždyť právě kultura vytváří protipól kapitalistickému myšlení, které je zaměřené na 

porovnávání, čísla, růst, měřitelné výsledky, dravost. Kultura naopak změkčuje tato kritéria a učí lidi 

vnímat neměřitelné hodnoty, být ohleduplný, pomáhat, odkládat své individuální ambice a chápat 

sebe sama jako dílek široké a rozmanité společnosti.  

Ve Studiu ALTA v tomto duchu lidé přirozeně odkládají masky a nebojí se být přítomní v sobě. Ať už 

jde o maminky a děti, umělce, diváky, návštěvníky kavárny či různé sociálně znevýhodněné skupiny, 

kterým se snažíme prakticky pomáhat – všichni se shodují, že se v ALTĚ jednoduše cítí dobře, 

bezpečně a družně. ALTA je jedním z mála míst, ne-li jediným v Praze, kam člověk může přijít „jen 



 
 

tak“, pobýt s jinými lidmi, popovídat si, navštívit debatu či kulturní akci, číst si, aniž by se od něj cokoli 

čekalo. Jiné tak otevřené místo v Praze neznáme, a to je naší největší hodnotou, byť neměřitelnou.  

V našem snažení chceme a budeme pokračovat dál a projekt Studia ALTA budeme realizovat i nadále 

v plném rozsahu. Nové prostory dlouhodobě a aktivně hledáme. Několik alternativ se nabízí, a tedy 

přerušení činnosti nenastane, nicméně žádný z dostupných prostorů zcela nenaplňuje požadavky 

našeho provozu. Potřebujeme fungovat dlouhodobě a koncepčně, k čemu musíme mít kromě 

vhodných prostor i vizi delší než jeden rok.  

Věříme, že naše rozhodnutí přestěhovat se chápete a zároveň vás touto cestou žádáme o pomoc či 

součinnost při hledání nových prostor.  

 

 

V Praze, 8.11. 2019 

 

Za ALT@RT / Studio ALTA 

Lucia Kašiarová 

Zakladatelka 

 

 


