MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-075143/2022

Zápis
Z 14. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 14. 2. 2022 v 17:00 formou
online připojení: https://ks.prahal0.cz/VKSVA_022022

Přítomní členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA (osobně)
JUDr. Radmila Kleslová, členka (online, připojení v 17:10)

Olga Koumarová, členka (osobně)
Ing. Michal Narovec, člen (osobně)
Mikuláš Pobuda, člen (online)

Ing. René Kubášek, člen (online)
Mgr. Šárka Gandalovičová, členka (online)

Kateřina Hořejší, tajemnice (osobně)
Omluvení členové výboru:
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, členka
Ing. Ladislav Koubek, člen

Hosté:
Ing. Jana Komrsková

Mgr. Tomáš Procházka

p. Martin Hruška
pí. Ilona Fábry
p. Štefan Fábry

p. Vojtěch Fábry

pí. Karolína Tykalová
Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:00
hodin zahájil 14. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu
Pan Mgr. Václav Vlček požádal pana Ing. Michala Narovce, člena VKSVA ZMČ Praha 10,

o ověření zápisu.

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Michal Narovec.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Ing. Michal Narovec.
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Program jednání:
1.

Schválení programu

2.
3.

Kontrola a schválení zápisu
Žádost Vojtěcha Fábryho - Galerie Podchod

4.

Zpráva o činnosti výboru za rok 2021

5.

Sport - plán akcí pro rok 2022

6.

Kultura - plán akcí pro rok 2022

7.

Zásobník projektů

8.

Různé

1) Schválení programu

K programu nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.

Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Program 14. jednání VKSVA byl schválen.

2) Kontrola a schválení zápisu
K zápisu z 13. jednání VKSVA nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis č. 13-2022 byl schválen.
3) Žádost Vojtěcha Fábryho - Galerie Podchod
Pan Mgr. Vlček v krátkosti představil navržený projekt a předal slovo Vojtěchovi Fábrymu,

který se krátce představil. Panu Fábrymu je 14 let a je studentem Gymnázia Omská. Jeho
koníčkem je malování a kreslení, zajímá se o umění. Jeho projekt se týká oživení podchodu

vedoucího do ulice Murmanská z Kubánského náměstí. Navrhuje využít tento prostor jako

výstavní prostor pro mladé umělce. Součástí projektu je vymalování podchodu šedou barvou

a označení nápisem „Galerie Podchod". V plánu je oslovit mladé umělce, kteří nejsou

etablovaní a nevadilo by jim, pokud by se jejich obraz případně zničil. Plánované výstavy by se
uskutečnily vždy jednou za tři měsíce. O tomto záměru pan Fábry kontaktoval pana MgA.

Kašpara a následně pana Mgr. Urbánka mailem, viz. příloha č. 3.

On-line se připojila JUDr. Kleslová (17:10 hod.)

Diskuse:
Paní Ing. Komrsková uvedla, že se jí nápad líbí, vznesla dotaz, zda se řešily náklady projektu.
Pan Fábry odpověděl, že je ochoten si vše zafinancovat sám, ale chce od MČ Prahy 10
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stanovisko, že s jeho záměrem souhlasí. Úspěšnost projektu ukáže první výstava. Je možné, že

dojde ke zničení obrazů vandaly.
Pan Mgr. Vlček navrhl jako možnost financování Zásobník projektů.
Paní JUDr. Kleslové se projekt také líbí a chce znát konkrétní náklady na barvy. Pan Fábry uvádí,

že náklady by byly cca 1500,- Kč. Na základě toho navrhuje pí. JUDr. Kleslová tento projekt
podpořit přímo oddělením kultury a projektů.
Paní Mgr. Gandalovičová se dotazuje, zda reagoval pan Mgr. Urbánek na email pan Fábryho.
Pan Fábry potvrzuje, že nereagoval, ale následně dostal zprávu od Mgr. Vlčka s informací, že

se vše bude projednávat na VKSVA.
Paní Mgr. Gandalovičové se líbí férovost čtrnáctiletého člověka, který nejprve žádá o svolení.
Pan Pobuda děkuje za účast Vojty, dotazuje se na postup ze strany MČ ohledně podpory,
navrhuje, aby pan Mgr. Vlček vyjednal podporu na RMČ. Pan Mgr. Procházka informuje, že

pokud VKSVA a oddělení majetkoprávní nemají proti projektu námitek, začne jednat.
Pan Mgr. Vlček dodává, že hovořil s panem Stejskalem z odboru majetkoprávního. Odbor bude

muset s Vojtovými rodiči uzavřít smlouvu. Se zajištěním financí pak pan Vlček panu Fábrymu
pomůže.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. DOPORUČUJE realizaci projektu Galerie Podchod dle přiložené žádosti Vojtěcha Fábryho

4) Zpráva o činnosti výboru za rok 2021
Pan Vlček všechny přítomné informoval, že se jedná o standardní materiál, který má na
základě usnesení ZMČ za úkol předložit do konce února.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. SCHVALUJE Zprávu o činnosti Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity za rok 2021

5) Sport - plán akcí pro rok 2022

Pan Mgr. Vlček stručně představil bod. Plán akcí je každoročně představován na začátku roku.

Slova se ujal p. Mgr. Procházka, který upozornil na změny v plánu oproti minulému roku.
Tento rokse začíná sjógou a nordicwalkingem. Jóga bude nově na dvou místech, běh a nordic
walking budou i přes prázdniny. Pro letošní rok se plánují i větší akce, jako například sportovní

veletrh a běžecký den. Tradičně se budou pořádat i letní příměstské tábory a letní tábor, který
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se těší dobrým ohlasům. V současné době se již hlásí zájemci. Všechny akce proběhnou
v souladu s aktuální situací pandemie covid.

Diskuse:
Pan Mgr. Vlček se dotázal, o jaké druhé místo se jedná v případě zmiňované jógy. Pan Mgr.
Procházka odpověděl, že se jedná o park Malinová na Zahradním Městě.
Výbor pro kulturu, sport o volnočasové aktivity:

■

I. BERE NA VĚDOMÍ seznam plánovaných sportovních akcí pro rok 2022
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

6) Kultura - plán akcí pro rok 2022

Slova se opět ujal pan Mgr. Procházka, který uvedl změny a novinky. Opět se budou konat

komorní koncerty na Vršovickém zámečku. Na žádost seniorů budou v prvním a druhém
pololetí probíhat i divadelní představení v odpoledních hodinách. Vše je v jednání s divadlem

Mana. Dále bude probíhat vítání jara na farmářských trzích, kde budou i vystoupení dětí a
dílničky. Dále proběhne Velikonoční sobota na farmářských trzích na Kubánském náměstí.

V květnu proběhne folklorní festival Strašnice. V červnu pak science festival, panelová výstava
Jiřího Koláře a Běly Kolářové a Čtení na desítce. Na září jsou plánované akce spojené s Emilem
Kolbenem. Naplánované jsou i Kurzy pro seniory - práce s chytrými telefony a počítači. Na
konci roku proběhnou instalace vánočních stromů, budou koncerty, Vánoce na Čechově

náměstí, kde bude mnoho zajímavého programu. Podrobnější informace v předloženém
materiálu, viz příloha č. 6.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ seznam plánovaných kulturních akcí pro rok 2022

7) Zásobník projektů 2022
Pan Mgr. Procházka přítomné informoval, že se jedná o podpoření fyzických osob či skupin, o
podporu úpravy veřejných prostor a zvýšení kvality života na Praze 10. Tento rok se vše zahájí

o 2 měsíce dříve oproti minulému roku. Jedná se o dotace maximálně do padesáti tisíc,
s vyplacením ex post. Příjem žádostí začíná 21. 2. 2022. Alokace prostředků je nově ve výši

1 200 000 Kč.
Diskuse:
Paní Mgr. Gandalovičová se ujistila, že se jedná o podobné akce, jakou chce uskutečnit pan

Vojtěch Fábry. Pan Mgr. Procházka toto potvrdil.
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Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:

I. BERE NA VĚDOMÍ informaci o vyhlášení Zásobníku projektů pro rok 2022

8) Různé
Paní JUDr. Kleslová připomněla požadavek, který vznesla při jednání pracovní skupiny

hodnotitelů v oblasti Kultura. Jednalo se o zasílání informací ohledně probíhajících akcích.
Chtěla by o akcích informovat spoluobčany. Ocenila by, pokud by se informace o akcích

uváděly v měsíčníku. Pan Mgr. Vlček reagoval, že se velká část akci v měsíčníku propaguje, není
však možné propagovat úplně všechny akce. Pan Mgr. Procházka potvrdil, že pro propagaci

není kapacita. Plánují se však Kulaté stoly a také vznikne na facebooku stránka, kde budou

moci jednotlivci o svých akcích informovat. Také je v plánu vytvoření mapy akcí, nicméně tento
plán vyžaduje delší dobu zpracování. Paní JUDr. Kleslová chce do budoucna vědět o všech
akcích, případně je osobně kontrolovat.
Pan Mgr. Vlček uvedl, že vše s panem Mgr. Procházkou projednají. Materiál vyhodnocující
předchozí ročník dotací bude dodán, jakmile bude hotova kontrola vyúčtování.

Pan Mgr. Vlček poděkoval všem přítomným a připomněl další datum jednání, které se
uskuteční dne 21. 3. 2022.
Jednání VKSVA bylo ukončeno v 17:57

Zapsala dne 14. 2. 2022 Kateřina Hořejší.
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Ověřili:

Ing. Michal Narovec
Člen VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČ P10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VKSVA/14/36
ze dne 14. 2. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. DOPORUČUJE realizaci projektu Galerie Podchod dle přiložené žádosti Vojtěcha Fábryho

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

Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/14/37
ze dne 14. 2. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. SCHVALUJE Zprávu o činnosti Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity za rok 2021

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

Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/14/38

ze dne 14. 2. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ seznam plánovaných sportovních akcí pro rok 2022

Mgr. Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VKSVA/14/39
ze dne 14. 2. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ seznam plánovaných kulturních akcí pro rok 2022

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VKSVA/14/40

ze dne 14. 2. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ informaci o vyhlášení Zásobníku projektů pro rok 2022

Mgr. Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

Zastupitelstva městské části Praha 10

