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Zápis

Ze 7. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 19.4. 2021 v Radničním salónku ÚMČ Praha 10

Přítomní členové výboru:

Mgr. Václav Vlček, předseda VSVA
JUDr. Radmila Kleslová

Olga Koumarová, člen

Ing. Michal Narovec, člen

Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek
Ing. René Kubášek, člen

Kateřina Hořejší, tajemnice

Omluveni členové výboru:
Mgr. Šárka Gandalovičová, člen
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, člen
Hosté:
Ing. Jana Komrsková
MgA. David Kašpar

Mgr. Ivana Cabrnochová
Bc. Iva Hájková

Mgr. Tomáš Procházka
Ing. Petr Beneš

Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17.05

hodin zahájil 7. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu
Pan Mgr. Václav Vlček navrhl, aby ověřovatelem zápisu byla členka VKSVA 10 paní JUDr.
Radmila Kleslová , která souhlasila.

Ověřovatelem zápisu byla navržena: paní JUDr. Radmila Kleslová
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatelem zápisu byla zvolena paní JUDr. Radmila Kleslová
Program jednání:
1) Schválení programu
2)

Kontrola a schválení zápisu

3)

Koncepce rodinné politiky
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4)

Letní příměstský tábor 2021

5)

Kino Vzlet - umístění galerie Vzlet

6)

Různé
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Pozn.: bod 5) byl v programu původně nazvaný: Kino Vzlet - žádost o označení budovy a
umístění Galerie vzlet. Název bodu byl upraven na základě žádosti pana MgA. Kašpara.

)
1.

Schválení programu

Hlasování:

Proti: 0

Pro: 7

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

)
2.

Kontrola a schválení zápisu

K zápisu ze 6. jednání VKSVA nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zápis č. 6-2021 byl schválen.

)
3.

Koncepce rodinné politiky

Předseda VKSVA pan Mgr. Vlček uvedl třetí bod jednání.

Koncepci rodinné politiky podrobněji představila paní Bc. Hájková.
Diskuse:

Paní. Ing. Komrsková měla dotaz, zda bude možné mít ke koncepci připomínky, než půjde její

pracovní verze do verze finální. Paní Bc. Hájková uvedla, že to bude možné.
Paní JUDr. Kleslová se tázala, na kterých výborech bude koncepce dále představena. Paní Bc.

Hájková tyto výbory vyjmenovala a dodala komisi vzdělávací a sociální. Paní JUDr. Kleslová
dále sdělila, že nechce o Koncepci rodinné politiky hlasovat, chce ji jen vzít na vědomí. Dále

se paní JUDr. Kleslová dotazovala, proč se budou distribuovat peníze na spolky a nadace
namísto vlastních aktivit MČ.
Pan Mgr. Vlček odpověděl, že s řadou organizací MČ Praha 10 dlouhodobě spolupracuje, a

tudíž není potřeba obdobné typy akcí organizovat ve vlastní režii, ale stačí (po vzájemné
dohodě) skrze spolky, tak jak to funguje např. i v oblasti sportu.

Paní Mgr. Cabrnochová vznesla dotaz, jakou formou bude distribuována finanční podpora a
zda bude zřízen dotační program.
Paní Bc. Hájková odpověděla, že to bude součástí velkého akčního plánu, kdo, odkud a kolik

financí na danou činnost získá. Zda se dotační program uskuteční, není zatím zřejmé, dotační
tituly však existují na MHMP.
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Materiál je součástí přílohy č 1.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
BERE NA VĚDOMÍKoncepci rodinné politiky MČ Praha 10 pro období2021 - 2027

I.

dle přílohy č. 1

4. ) Letní příměstský tábor 2021
Předseda VKSVA Mgr. Vlček uvedl čtvrtý bod jednání.
Slovo dostala paní 1. místostarostka Ing. Komrsková, která uvedla, že nastala změna ve
způsobu organizace letních příměstských táborů. Tábor již nebude organizovat MČ Praha 10
vlastními silami. Aktuálně probíhá poptávkové řízení, kde bylo osloveno 14 organizací.

Na základě dotazu od pí. JUDr. Kleslová o které organizace se jedná, je přiložen seznam

poptávaných organizací: Sportlines (Prázdniny v Praze), Věda nás baví, Wenku, Kidsjoy,
Sporťáček, Hraj-si, Dětisportu, SK Slavia Praha, FBŠ Bohemians, TJ Bohemians, TJ Astra
Zahradní Město, TJ Kovo Praha, TJ Sokol Praha-Vršovice, Kreativní Garage.

Nabídku zaslali dvě organizace - Kreativní Garage a Sportlines. Aktuálně jsou doptávány a
výsledek poptávkového řízení bude členům výboru představen na příštím jednání VKSVA.

Nikdo další neměl ohledně letního příměstského tábora 2021 žádné dotazy ani komentáře.
Materiál je součástí přílohy č. 2.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I.

BERE NA VĚDOMI informaci o letních příměstských táborech městské části Praha 10
pro rok 2021.

5. ) Kino Vzlet - žádost o umístění Galerie Vzlet

Pan místostarosta MgA. Kašpar zažádal VKSVA k posouzení umělecké kvality a relevance
projektu Galerie Vzlet umístěného na fasádu budovy Kina Vzlet v Holandské ulici.

Pan Mgr. Vlček vyzval přítomné k diskusi.
Diskuse:

Pan Ing. Narovec vznesl z pohledu člena majetkové komise otázku, zda bude pronajímatel za
umístění projektu platit nájem.

Pan Ing. Beneš podotkl, že se k této věci bytový odbor postavil tak, že na zmíněný projekt
nahlíží jako na reklamu, a tudíž vypočítal poplatek za její umístění dle zásad.

Pan MgA. Kašpar uvedl, že na majetkové komisi byla tato věc bez usnesení.
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Vyslovil otázky pro VKSVA: Je toto umělecky významný projekt? Chce VKSVA, aby na fasádě
kina byla prezentována umělecká díla významnými současnými umělci?

Paní Mgr. Cabrnochová se zajímala, kdo se na tomto projektu finančně podílí.
Pan Mgr. Procházka podotkl, že projekt není billboard ale umění ve veřejném prostoru, jehož

podstatou je venkovní galerie.
Paní Mgr. Cabrnochová uvedla, že ji těší podporování venkovních výstav. Pokud MČ bude

chtít projekt podporovat, je pro finanční příspěvek těm, kteří galerii provozují. Tak vzniknou
MČ i jiné než finanční zisky a vše se v budoucnu vrátí, např. vyšším zájmem o městskou část.
Pan Ing. Beneš souhlasí a hovoří o galerii Proluka, pronajímané za symbolickou cenu.
Dodává, že neumí kontrolovat, co na fasádě bude vystaveno (majetkový pohled) - navrhuje

pronájem za symbolickou cenu a následně poskytnutí dotace.
Pan MgA. Kašpar podotkl, že pokud bude venkovní galerie zpoplatněna a následně bude

poskytnuta dotace, nevidí v tomto smysl. Dle jeho pohledu akorát ubydou finance na
podporu jiných kulturních projektů a zatíží to úřad administrativně. Souhlasí, že z kultury

plynou i jiné pozitivní externality, než jen finanční.
Pan Ing. Narovec podotkl, že hlavní problém vidí ve spojení dvou agend kultura a sport do
jednoho výboru. Cítí se jako reprezentant sportu, a tudíž nemá názor, zda má městská část

podporovat venkovní kulturu nebo nikoliv. Z majetkového úhlu pohledu dodal, že by tento
případ mohl působit jako skrytá dotace, což se obec se snaží minimalizovat. Dále se dotázal,
proč má nájemník nemovitosti nárok okamžitě na venkovní galerii ale ne někdo jiný?

Pan Ing. Kubášek upřesnil, co se od VKSVA čeká. Výboru nepřísluší řešit majetkový pohled,
jen pohled, zda je projekt umělecky kvalitní, zda se líbí a je relevantní, zda je možné ho

podpořit v uvedeném prostoru v představené podobě. Pan Ing. Kubášek uvedl, že je skvělé,

jak kino Vzlet v současné době "žije", a dodal, že to oceňuje i Ministerstvo kultury a Státní
fond pro kulturu, které projektu Galerii Vzlet poskytly finanční dotace.
JUDr. Kleslová podotkla, že se seznamuje s materiálem až nyní. Má dojem, že by se mělo
hlídat, jaká díla by byla galerií prezentována.
Paní Ing. Cabrnochová podpořila odsouhlasení nulového nájemného, nebo symbolického
nájemného, nikoliv nájemného komerčního charakteru. Navrhla pronájem plochy

s uzavřením smlouvy s určitými mantinely (zákaz reklamy, vulgarismů apod.) a s pevně
danou výpovědní lhůtou.
Paní Judr. Kleslová navrhuje, že by MČ měla přesně vědět dopředu, která díla budou

vystavována a toto upřesnit v nájemní ve smlouvě.
Pan Mgr. Vlček souhlasí s návrhem, že kontrolu by mohla zajistit smlouva s krátkodobou

výpovědní lhůtou. Zároveň však nesouhlasí s a priori kontrolou. Nechal by umělcům volnou

ruku.
Paní Koumarová podotkla, že umělci, kteří žádají o umístění venkovní galerie, mají tuto

nemovitost v pronájmu, a tudíž by pronajmutí fasády jinému subjektu nebylo vhodné.
Pan Ing. Narovec se připojil k názoru, že by se nemělo určovat, jaká díla budou na fasádě

prezentována. Připomněl současně pronájem Galerii Proluka, která také instalovala svoje díla
do veřejného prostoru. Toto bylo poskytováno za malý nájem, nikoliv však zadarmo.

Pan Mgr. Kašpar znovu upozornil, že otevřená galerie bude na objektu, kde se již platí nájem.
Ing. Beneš uvedl, že společnost má logo jako reklamní značku
Pan Mgr. Vlček navrhuje kompromisní usnesení ve znění: Výbor pro kulturu, sport a
volnočasové aktivity
1) považuje Galerii Vzlet (dle přiloženého materiálu) za originální a umělecky kvalitní,

2 souhlasí s umístěním projektu Galerie Vzlet na fasádu budovy kina Vzlet,
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3) doporučuje Radě městské části Praha 10 uzavřít s organizací Ústředna s.r.o. nájemní

smlouvu na tuto plochu za zvýhodněné nájemné s krátkodobou výpovědní lhůtou.
Paní Ing. Cabrnochová navrhuje, aby usnesení nebylo spojeno s žádným konkrétním

provozovatelem a bylo vypsáno výběrové řízení na provoz venkovní galerie.
Pan Ing. Narovec navrhuje vlastní usnesení, že VKSVA:

1) konstatuje, že považuje projekt venkovní galerie za přínosný,
2) souhlasí s umístěním venkovní galerie na fasádu budovy kina Vzlet,
3) doporučuje Radě městské části Praha 10, případně ZMČ, vyhlásit soutěž na umístění

uměleckých děl na této fasádě.
Dále se vedla hromadná diskuse ohledně znění stávající nájemní smlouvy na budovu kina
Vzlet. Hlavní otázkou bylo, zda je v ní počítáno s fasádou objektu či nikoliv.

Pan MgA. Kašpar v rámci diskuse požádal o stažení bodu. Pan předseda Mgr. Václav Vlček

tak učinil a o bodu se tudíž nehlasovalo.
Materiály jsou součástí příloh č. 3a,3b,3c,3d

)
6.

Různé

Pan Mgr. Vlček připomněl, že 24. 3. všem přítomným zaslal mailem informační materiály
ohledně koncepce vozovny Orionka, informaci o Zásobníku projektů městské části Praha 10,

informaci o soutěži na umístění uměleckého díla Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu

Chalupeckému v parku u vršovického nádraží. Nikdo z přítomných se do diskuse nezapojil.
Pan Mgr. Vlček všem poděkoval za účast a sdělil datum příštího jednání VKSVA, které

proběhne dne 17. 5. 2021
Jednání VKSVA bylo ukončeno v 18:55 hod.

Zapsala dne 22. 4. 2021 Kateřina Hořejší.
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Ověřili:

Člen VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČ P10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/7/21
ze dne 19. 4. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2021 - 2027 dle přílohy č. 1

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/7/21

ze dne 19.4. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

informaci o letních příměstských táborech městské části Praha 10
pro rok 2021.

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

Zastupitelstva městské části Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis P10-184420/2021

Prezenční listina ze 7. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové
aktivity
konaného dne 19.4. 2021 od 17:00 prezenční formou

Jméno

Podpis

Mgr. Václav Vlček

předseda

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
člen

JUDr. Radmila Kleslová
člen

Olga Koumarová
člen

Ing. Michal Narovec

člen

Mikuláš Pobuda
člen

Ing. Ladislav Koubek
člen
Mgr. Šárka Gandalovičová

člen

omluvena

Ing. René Kubášek

člen
Kateřina Hořejší

tajemnice
HOSTÉ:

Jméno
Ing. Jana Komrsková
Mgr. David Kašpar
Mgr. Ivana Cabrnochová

Bc. Iva Hájková
Mgr. Tomáš Procházka

Podpi

