MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-450957/2021

Zápis
z 12. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 29.11. 2021 od 17:00 formou

online konference: https://ks.prahal0.cz/VKSVA_122021

Přítomní členové výboru:

Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
JUDr. Radmila Kleslová, členka (připojena online od 17:15)

Olga Koumarová, členka
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, členka
Ing. Michal Narovec, člen

Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek, člen
Mgr. Šárka Gandalovičová, člen

Kateřina Hořejší, tajemnice
Omluvení členové výboru:

Ing. René Kubášek, člen

Hosté:
MgA. David Kašpar

Ing. Jana Komrsková
Ing. Petr Beneš

Mgr. Michal Kočí
Ing. Zdenek Pecháček, ředitel divadla Minor
Petra Zichová, dramaturgyně divadla Minor

Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:05

hodin zahájil 12. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu

Pan Mgr. Václav Vlček požádal paní Mgr. Šárku Gandalovičovou, členku VKSVA ZMČ Praha 10,
o ověření zápisu.
Ověřovatelkou zápisu byla navržena paní Mgr. Šárka Gandalovičová.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatelkou zápisu byla zvolena paní Mgr. Šárka Gandalovičová
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Program jednání:

1.

Schválení programu

2.

Kontrola a schválení zápisu

3.

Sportovec roku 2020/2021

4.

KD Barikádníků-žádost HLMP

5. Trenéři ve škole - informace o projektu
6.

Různé

1) Schválení programu
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Kontrola a schválení zápisu

K zápisu z 11. jednání VKSVA nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis č. 11-2021 byl schválen.

3) Sportovec roku
Pan Mgr. Vlček uvedl, že oproti minulému roku nastala změna, je plánovaný přesun vyhlášení
ze zimy na jaro a ze Strašnického divadla do Trmalovy vily. S paní provozovatelkou vily je vše

domluveno. Zároveň se plánuje vyhlášení za dva roky 2020 a 2021, jelikož v loňském roce byla
anketa z důvodu pandemie zrušena. Výbor na základě upravených propozic vyhlásí vítěze.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. SCHVALUJE propozice projektu Sportovec prahy 10 za rok 2020 a 2021

V 17:15 se připojila paníJUDr. Kleslová.

4) KD Barikádníků - žádost HLMP

Pan MgA. Kašpar všechny přítomné informoval o jednání s paní radní hl. ml. Prahy MgA. Hanou

Třeštíkovou, na kterém byl přítomen i pan Ing. Beneš. Na základě tohoto jednání byl od paní
radní hl. m. Prahy MgA. Třeštíkové doručen paní starostce MČ Prahy 10 dopis ve věci odsvěření
KD Barikádníků se záměrem vytvořit zde Kulturní centrum Minor a uspokojit tak stále zvyšující
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se poptávku Pražanů po kvalitním kulturním vyžití pro celou rodinu a dětské publikum. Na
základě zmíněného jednání se pan MgA. Kašpar ztotožnil se záměrem hl. m. Prahy i proto, že
stav KD Barikádníků není dobrý.
Slova se následně ujal Ing. Pecháček, ředitel divadla Minor, který podrobněji představil divadlo
Minor i jeho program. Divadlo v současné době již nemá pro svůj rozsáhlý program dostačující

kapacity, a proto hledá nový prostor. KD Barikádníků je pro divadlo Minor vhodným
prostorem, který je i v dostupnosti městské dopravy, nedaleko je základní škola, v okolí

budovy je i velký prostor pro další aktivity spojené s kulturním vyžitím. V kulturním centru

bude možné zajít do divadla, na dílnu i další akce. Do programu budou zahrnuty také
volnočasové aktivity pro seniory.

Paní Zichová, dramaturgyně divadla Minor, doplnila, že divadlo Minor nemá stálý divadelní

soubor, pro každou akci je najata volně působící skupina. V divadle Minor jsou již dvě scény,
některá představení jsou v repertoáru, jiná vzniknou přímo pro KD Barikádníků.
Diskuse:

Pan Mgr. Vlček poděkoval za představení záměru, který se mu líbí. Apeluje na zachování
programu pro seniory a dalších specifických služeb jakou je burza filatelistů nebo vinylových

desek. Tyto služby mají tradici několik desítek let.

Paní Mgr. Freitas Lopesová uvedla, že jí není z prezentace jasný záměr ohledně podmínek

odsvěření KD Barikádníků. Pan Kašpar znovu uvedl, že objekt potřebuje z důvodu jeho
špatného stavu investice, které MČ Praha 10 nemá, Magistrát hl. m. Prahy garantuje investice
na opravy a zároveň zajistí kvalitního partnera pro kulturu, tedy divadlo Minor.
Paní JUDr. Kleslová vznesla dotaz, proč by městská část nemohla KD Barikádníků divadlu Minor

pouze pronajmout.
Pan MgA. Kašpar odpověděl, že chceme-li kombinovat kvalitu služeb a investice do budovy, je
nejlepším krokem odsvěření hlavnímu městu, a to z důvodu obtížného získávání prostředků
od hl. m. Prahy.

Paní Koumarová souhlasí s názorem paní JUDr. Kleslové, je to zásadní akt, kdy se MČ Praha 10

zbavuje kulturní scény na Praze 10. Dopis paní radní Třeštíkové nepovažuje za dostatečný, pro
odsvěření bylo předloženo málo podkladů. Zároveň nepopírá hodnotu divadla Minor.
Pan MgA. Kašpar si nemyslí, že MČ Praha 10 přijde o KD Barikádníků, ale naopak získá silného

partnera, který bude přínosem pro Prahu 10, podobně jako městská knihovna.
Paní Mgr. Gandalovičová i pan Pobuda se v názoru ztotožnili, nechtějí zpochybňovat divadlo

Minor, pro jednání by přivítali kompetentní osobu z magistrátu a analýzu transformace.
Pan ředitel divadla Minor uvedl, že rozpočet divadla postupně vystoupal z původních 11 na 50
milionů a jako občan vítá, že by provoz KD domu Barikádníků hradilo hl. m. Praha při

skutečnosti, že bude původní program zachován a dále ještě bohatě rozšířen.
Pana Ing. Narovce nadchla možnost působení divadla Minor na území Prahy 10, ale zároveň je
členem Majetkové komise a odsvěření se mu nelíbí a doufá, že se se najde jiný způsob, jak

tuto záležitost s magistrátem vyřešit.
Paní Mgr. Freitas Lopesová se přiklonila k názoru ostatních členů, že byly předloženy
nedostatečné podklady k odsvěření. Paní JUDr. Kleslová se znovu s tímto názorem ztotožňuje.

Podotýká, že není jasné, jestli na základě výběrového řízení bude vybráno divadlo Minor.
Pan Mgr. Vlček zaznamenává všechny podněty a dodává, že úkolem VKSVA je posouzení
kulturního záměru, nikoliv majetkové vypořádání s hlavním městem. To je v kompetenci
majetkové komise.
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Pan Ing. Koubek vznesl dotaz na pana Ing. Pecháčka, proč se divadlo Minor nezúčastnilo

výběrového řízení na pronájem Strašnického divadla. Pan ředitel odpověděl, že záměr divadla
Minor je kulturní centrum, kde probíhají různé nejen divadelní aktivity, což vyžaduje větší
prostory. Solidarita je malé divadlo, a proto nevyhovující. Pan Kašpar doplnil, že o této variantě
s panem ředitelem mluvili, ale Solidarita není ten pravý objekt
Paní JUDr. Kleslová navrhla hlasovat o přerušení bodu do doby, než bude záměr doplněn.
Předseda VKSVA Mgr. Vlček dal o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Projednávání bodu bylo přerušeno.
5) Trenéři ve škole - informace o projektu
Vzhledem k časové tísni, předseda VKSVA tento bod stáhl z programu. Bude předložen na

nejbližším jednání VKSVA.
6) Různé
Nikdo ze zúčastněných se do diskuse nepřipojil, ani nevznesl žádný dotaz.

Pan Mgr. Vlček poděkoval všem přítomným, zejména hostům z divadla Minor, za účast,
připomněl další datum jednání, které se uskuteční dne 13.12. 2021.

Jednání VKSVA bylo ukončeno v 18: 10 hod.

Zapsala dne 29. 11. 2021 Kateřina Hořejší.
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Ověřili:

Členka VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČ P10

P10-450957/2021
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/12/30

ze dne 29.11. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

SCHVALUJE

propozice projektu Sportovec Prahy 10 za rok 2020 a 2021

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

Zastupitelstva městské části Praha 10
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