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Zápis

z 1. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 8. 6. 2020, ve Středisku územního rozvoje

PřItomnI členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
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
Ing. René Kubášek, člen
Andrea Tothová, tajemnice
Hosté:
Ing. Jana Komrsková
MgA. David Kašpar
Ing. arch. Martin Valovič
Martin Bahenský
Ing. arch. Tomáš VIch
Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:05
hodin zahájil 1. zasedání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10 s
návrhem programu.
Ověření zápisu
Mgr. Václav Vlček navrhl, aby ověřovatelem zápisu byla členka VKSVA ZMČ Praha 10 Olga
Koumarová, která souhlasila.

Ověřovatelem zápisu byla navržena: Olga Koumarová
Hlasováni:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Olga Koumarová.
Program jednání:
l) Schválení programu
2) Úvodní slovo předsedy - noví členové a nová působnost výboru
3) Sport - opatření přijatá v době pandemie a výhled do konce roku
4) Kultura - opatřeni přijatá v době pandemie a výhled do konce roku
5) Záměr na využitIVily Karla Čapka
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6) DobrovolnIk roku 2020
7) Festival M3 - informace, pozvánka
8) Různé

l) Schválení programu
Hlasováni:
Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: 2

Program byl schválen.
JUDr. Kleslová zmínila skutečnost, že ve VKSVA je zastoupeno 7 členů koalice a pouze 2 členové
opozice, tedy výbor je zastoupen členy v nepoměru v porovnáni s předešlým výborem pro
sport a volnočasové aktivity.

2)

Úvodní slovo předsedy - noví členové a nová působnost výboru

Předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity Mgr. Vlček přivítal nové členy
výboru a všem přítomným sdělil, že došlo k rozšjřenÍ působnosti výboru. Materiál je součásti
přílohy pod názvem Vymezení působnosti výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro
volební období 2018 - 2022.
Pan Ing. Michal Narovec poznamenal, že sloučenIkomise a výboru je rozporuplné, jelikož členy
výboru jsou nově i nečlenové ZMČ.
Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA bere na vědomi vymezení
působnosti výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro volební období 2018 - 2022.

Hlasováni:
Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: 2

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
l.

bere na vědomi vymezení působnosti výboru pro kulturu, sport a volnočasové
aktivity pro volební období 2018 - 2022.

3) Sport - opatření přijatá v době pandemie a výhled do konce roku
Mgr. Vlček předal slovo 1. mistostarostce Komrskové, která všem sdělila, že v důsledku
pandemické situace v ČR a nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR přijalo vedení MČ Praha
10 opatření v oblasti sportu a sportovních akcí. Byly zrušeny některé sportovní akce pro
širokou veřejnost a byla přijata příslušná rozpočtová opatřeni. Sportovní akce do konce roku
budou zorganizovány dle plánu. Mgr. Vlček všem sdělil, že v důsledku situace s covid-19 byly
navýšeny kapacity sportovního příměstského tábora o 3. turnus. Paní 1. mistostarostka
Komrsková dodala, že Horský hotel Černá Hora se otevřel veřejnosti.
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Materiál je součástí přílohy č. la.
Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA bere na vědomí zprávu o
opatřeních přijatých v oblasti sportu v důsledku pandemické situace a nouzového stavu.

Hlasováni:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
l.

bere na vědomí zprávu o opatřeních přfjatých v oblasti sportu v důsledku
pandemické situace a nouzového stavu.

4) Kultura - opatření přijatá v době pandemie a výhled do konce roku
Mgr. Vlček předal slovo místostarostovi Kašparovi, který všem přítomným sdělil, že také
v kultuře se řada akci pro veřejnost v důsledku pandemické situace v ČR a nouzového stavu
vyhlášeného Vládou ČR nekonala. V důsledku zrušení těchto akci byla přijata příslušná
rozpočtová opatřeni. je vypracován přehled akcí do konce roku.
Materiál je součástí přílohy Č. lb.
Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA bere na vědomí zprávu o
opatřeních přijatých v oblasti kultury v důsledku pandemické situace a nouzového stavu.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 1

Zdržel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
l.

bere na vědomí zprávu o opatřeních přijatých v oblasti kultury v důsledku
pandemické situace a nouzového stavu.

5) Záměr na využiti Vily Karla Čapka
Místostarosta David Kašpar pohovořil o předešlých diskusích u Kulatého stolu, kde se sešli
odborníci a zástupci literárního sektoru, kteří diskutovali o záměru využití vily Karla Čapka.
Z těchto setkání vzešel aktuální záměr, který je kombinací jednak přístupu historicky
paměťového, který nese památku na život K. Čapka, a aktivního přístupu nesoucího především
literární a myšlenkový odkaz K. Čapka. Zároveň dodal, že hodnota vily K. Čapka nese
nadnárodní odkaz, proto by se na provozu měly podílet další státní a magistrátníinstituce.
Materiály jsou součástípřňoh 2a, 2b a 2c a součástÍpří|oh pod názvy Dopis ke konceptu obnovy
Čapkovy vily a Podklad ke zpracování studie na rek. Č. vily 2018.

Diskuse:
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·

Místostarosta Kašpar zdůraznil historickou hodnotu podkroví vily K. Čapka, kde se
scházeli Pátečníci.

·

Ing. Michal Narovec poznamenal, že materiál Návrh programového záměru využití
Čapkovy vily je nevyhovujícI a jako reakci předložil materiál zpracovaný Doc. Ing.
Michaelem Ryklem, PhD. z 5. 6. 2020 (Dopis ke konceptu obnovy Čapkovy vily).

·

Místostarosta Kašpar představil materiál Návrh programového záměru využití Čapkovy
vily a řekl, že na základě záměru by mělo dojít k úpravě stavebního projektu.

·

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová hodnotila kladně záměr otevřeníČapkovy vily veřejnosti,
což by podpořilo propagaci literatury. Dále uvedla, že podstatná je cena za rekonstrukci
vily.

·

Mgr. Šárka Gandalovičová poznamenala, že v minulosti bylo již vytvořeno několik čistě
historických památníků K. Čapka, např. ve Staré Huti.

·

Architekt VIch pohovořil o projektové studii, na které se spolupodňel se společností,
která vyhrála v roce 2018 výběrové řízenI na projektovou dokumentaci rekonstrukce
vily K. Čapka. Ve studii se hovoří o maximálničástce za rekonstrukci 30 milionů.

·

Ing. René Kubášek se dotázal, zda je nějaká záruka na spo|ufinancování rekonstrukce
Čapkovy vily.

·
·

Místostarosta Kašpar vysvětlil, že je zatím vše na ústní domluvě.
JUDr. Kleslová všem sdělila, že předtím, než MČ Praha 10 koupila vilu K. Čapka, žil ve
vile jeho synovec, který zanechal vše v nedotčeném původním stavu. Bylo by tedy
vhodné zachovat autentičnost vily a příliš nevyužívat prostory vily pro veřejnost. Dále
souhlasila, abyse na financováníprojektu podňely kromě MČ Praha 10také různé další
instituce.

·

Místostarosta Kašpar všem sdělil, že tento čtvrtek se bude konat schůzka s paní
starostkou ohledně využiti vily K. Čapka a doplnil, že ohledně využití vily se bude dále
vést dialog a bude se hledat kompromis mezi oběma přístupy.

Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA souhlasí s návrhem
programového záměru využití Čapkovy vily.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: 2 (Jmenovitě JUDR. Kleslová a Ing. Narovec).

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
l.

souhlasls návrhem programového záměru využiti Čapkovy vily.

6) Dobrovolník roku 2020
Mgr. Vlček shrnul dosavadní oceňováni dobrovo|níků roku, navrhl, aby se letošní ročník pojal
odlišně s ohledem na proběhlou pandemii a vyzval přítomné členy VKSVA k diskuzi a
představení nápadů ohledně ocenění dobrovolníků, kteří se angažovali v rámci covid - 19.
Navrhl, aby se uspořádal společenský večer v kině Vzlet, na kterém by se poděkovalo všem
zúčastněným, kteří se angažovali v rámci pandemie covid - 19.
Materiály jsou součástí příloh 3a a 3b.
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Diskuse:
·

JUDr. Kleslová poznamenala, že v rámci covid - 19 pomáhalo hodně lidi a jmenovat a
poděkovat jen některým by bylo nedostatečné a navrhla uspořádat společenský večer
s koncertem.

·

Místostarosta Kašpar konstatoval, že proběhla registrace lidi na MČ Praha 10, kteří
pomáhali při covid - 19 a stali se tak dobrovolnIky.

·

Ing. Narovec upozornil, že byla vyhlášena akce Hledá se hrdina v roušce, která by se
mohla zaměnit s navrhovanou akcí. Tedy by bylo dobré spojit obě akce nebo změnit
název akce.

·

Mgr. Vlček poděkoval za podněty a informoval zúčastněné, že návrh na ocenění
dobrovo|njků v rámci covid - 19 bude prezentován na VKSVA po letních prázdninách.

7) Festival M3 - informace, pozvánka
Místostarosta Kašpar pozval všechny přítomné členy VKSVA na zahájenívýstavy Vrstvy historie
- Festival M3 - Umění v prostoru, která se uskuteční dne 17. 6. 2020 před Kulturním domem
Eden. výstava výtvarného umění bude realizována ve veřejných venkovních prostorách
sídliště Vlasta. Jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi
kompaktní prostor se zajímavou historií.
8) Různé
Pan Mgr. Procházka, vedoucí OKP, se na podnětjUDr. Kleslové představil a pohovořil o sobě
a svých záměrech v oblasti kultury a sportu.

JednánIVKSVA bylo ukončeno v 18:30 hodin.
Zapsala dne 12. 2. 2020 Andrea Tothová.

Ověřili:

Olga Koumarová
člen VKSVA

Mgr. Václav Vlček
předseda VKSVA ZMČ PlO
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis
Prezenční listina z 1. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
konaného dne 8. 6. 2020 od 17:00 hodin ve Středisku územního rozvoje

jméno
Mgr. Václav Vlček

Podpis

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 Gandalov'čová
člen
Ing. René Kubášek
člen
Andrea Tothová
tajemnice
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MgA. David Kašpar
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USNESENĹVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/1/1
ze dne 8. 6. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

vymezení působnosti výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro volební období
2018 - 2022.

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENĹVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/1/2

ze dne 8. 6. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NA VĚDOMÍ

zprávu o opatřeních přijatých v oblasti sportu v důsledku pandemické situace a nouzového
stavu.

Mgr. Václav Vlček
předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENĹVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/1/3

ze dne 8. 6. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NA VĚDOMÍ

zprávu o opatřeních přijatých v oblasti kultury v důsledku pandemické situace a nouzového
stavu.

Mgr. Václav Vlček

předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/1/4
ze dne 8. 6. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

SOUHLASÍ

s Návrhem programového záměru využití Čapkovy vily.

Mgr. Václav Vlček
předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10

