
 

 

Zápis č. 3/2019 

Ze 3.  zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 

středa 29.5.2019 od 17:00, zasedací místnost č. 2 na Libeňském zámku 

Přítomni: Hana Krausová (předsedkyně), Jana Solomonová (přišla v 17:45), Vladislava 

Vojtíšková, Dana Blahunková (přišla v 17:45), Tomáš Mikulenka, Břetislav Pletnicki, Daniel 

Anděl, Martin Staněk, Radek Petíř, Aleš Rataj, Jan Štorek, Martin Kuchařík, Miroslav 

Telecký, Luboš Rezler. 

Tajemník: Vladimír Slabý 

Hosté: Michal Švarc (radní pro kulturu), Marek Matějka. 

Komise byla usnášení schopná.   

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.            

1) Volba ověřovatele zápisu – Miroslav Telecký 

- hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 1, ověřovatelem byl zvolen pan Miroslav Telecký. 

2) Komisi se představili její dvanoví členové Radek Petíř a Luboš Rezler. 

3) Host Marek Matějka ze společnosti Správa zbytového majetku Praha 3 nastínil představu 

o fungování farmářských trhů – „Karlínské setkání pod platany“. Jejich společnost, která 

pořádá úspěšné farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad, se od začátku května 2019 podílí 

na organizování trhů na Karlínském náměstí. Do konce června se na tom finančně podílí i 

Praha 8, poté už budou trhy plně v jejich režii. 

Host Michal Švarc uvedl, že MČ Praha 8 nyní zabezpečuje především technické zajištění 

Karlínských setkání pod platany a jednou za dva týdny i kulturní program, v průměru jde o 

zhruba 20 tisíc Kč za jednu akci.  

4) Projednávání návrhů na udělení čestných občanství Prahy 8. 

Navrženo bylo celkem pět osobností. 

Zdeněk Bašný (*1955) – uznávaný psychiatr, od počátku 60. let lékař v Psychiatrické 

nemocnici Bohnice, v letech 1990 – 2005 byl její ředitel. Zasloužil se o otevření psyciatrické 

léčebny veřejnosti, stál u zrodu festivalu Mezi ploty. (Navrhovatel  místostarosta Tomáš 

Tatranský) 

Milan Zelenka (*1939) – kytarový virtuoz a pedagog, profesor HAMU. Má zásadní význam 

pro vývoj kytarové hudby u nás. Laureát mnoha světových soutěží, koncertoval téměř po 

celém světě. Libeňský rodák, dodnes v Libni bydlí.  

Rostislav Osička (*1956) – bývalý vynikající boxer ve střední váze, 3. na ME v roce 1979, 

mnohonásobný mistr Československa. V Karlíně, kde bydlí, trénuje děti, zaměřuje se 

především na problémovou mládež, kterou se snaží prostřednictvím sportu nasměrovat 



 

 

správným směrem. Věnuje se i malbě, měl již nekolik výstav. Současně se věnuje i básnické 

tvorbě. Občas vystupuje i ve filmu.  

Josef Pešata (*1927) – Za Pražského povstání v květnu 1945 bojoval v Kobylisích na 

barikádách. Po válce zakládal kobyliský skaut, velmi se angažoval v Salesiánském centru. Byl 

jedním z prvních oratoriánů, stal se trenérem nohejbalu, celý život pracoval v libeňských 

loděnicích. Narodil se v Kobylisích, kde dodnes bydlí.  

Karel Havlíček (*1974) – světově uznávaný hudební skladatel s rozsáhlým portfoliem hudby 

k filmům, seriálům, muzikálům i reklamám, který žije a tvoří v Karlíně a částečně v Los 

Angeles. Je držitelem mnoha mezinárodních ocenění, letos jsou na Českého lva nominována 

dvě jeho díla, hudba z filmů „Vzteklina“ a „Profesor“. 

Předsedkyně Hana Krausová navrhla, aby byl zachován stejný počet oceněných jako v 

minulosti – maximálně tři. 

Komise se v následné diskusi neshodla, podle jakého klíče by měl být nyní počet navržených 

osobností redukován (věk? splnění povinností ze strany navrhovatele?), když si čestné 

občanství zaslouží bezesporu všichni.  

Návrh Vladislavy Vojtíškové: Z výjimečných důvodů komise navrhuje rozhodnout o 

čestných občanstvích i u těch nominovaných, kteří nesplňují některou z povinností (písemný 

souhlas a včasné doručení návrhu), přičemž tato výjimka nezakládá změnu pravidel do 

budoucna. 

- hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 5.  

Komise se během další diskuse dohodla, že  bude o každé navržené osobnosti hlasovat 

samostatně. 

Zdeněk Bašný 

- hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0. Komise souhlasila s udělením čestného občanství. 

Milan Zelenka 

- hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0. Komise souhlasila s udělením čestného občanství. 

Rostislav Osička 

- hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0. Komise souhlasila s udělením čestného občanství. 

Josef Pešata 

- hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0. Komise souhlasila s udělením čestného občanství. 

Karel Havlíček 

- hlasováno: pro 4, proti 2, zdržel se 8. Komise nesouhlasila s udělením čestného občanství. 



 

 

5) Průběžná zpráva o dotacích 

Tajemík komise Vladimír Slabý seznámil komisi s průběhem dotačního řízení. Lhůta pro 

podávání žádostí den před zasedáním komise skončila, došlé žádosti budou zpracovány 

odborem kultury do pátku 14.6.2019. Komisi bude poté zaslána přehledná tabulka žadatelů i s 

návrhem na rozdělení dotací podle schválených kritérií. Žádosti v papírové podobě budou k 

nahlédnutí v odboru kultury. 

6) Termín dalšího jednání Komise pro kulturu a volný čas 

Na dalším jednání komise se budou projednávat žádosti o dotace. Termín jednání:   

Středa 19.6.2019 od 18 hodin 

 - hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 8, návrh nebyl přijat. 

Středa 19.6.2019 od 16 hodin 

- hlasováno: pro 8, proti 2, zdržel se 2, návrh byl přijat. 

Příští jednání Komise pro kulturu a volný čas se bude konat ve středu 19.6.2019 od 16 hodin 

v malé zasedací místnosti (vedle velkého sálu, kde jedná zastupitelstvo) v tzv. Bílém 

domě. 

 

 

 

 

………………………….                                                 ……………………………… 

předsedající        ověřovatel 

 

 

 

…………………………. 

tajemník komise 


