
 

 

Zápis č. 2/2019 

ze 2.  zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 

čtvrtek 7.3.2019 od 16:00, zasedací místnost č. 2 na Libeňském zámku 

 

Přítomni: Hana Krausová (předsedkyně), Jana Solomonová, Vladislava Vojtíšková, Dana Blahunková, 

Tomáš Mikulenka, Břetislav Pletnicki, Daniel Anděl, Martin Staněk, Renata Molová, Aleš Rataj. 

Omluveni: Jan Štorek, Martin Kuchařík, Miroslav Telecký. 

 

Tajemník: Vladimír Slabý 

 

Hosté: Michal Švarc (radní pro kulturu), Václav Stránský (zastupitel), Erik Elmer, Roman Novák. 

Komise byla usnášeníschopná.   

 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.            

 

1) Návrh na doplnění programu o bod „Trhy“. 

- hlasováno: pro 10, proti 0 

 

Hlasování o programu 2. zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 

- hlasováno: pro 10, proti 0 

 

2) Volba ověřovatele zápisu – Vladislava Vojtíšková 

- hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 1 

 

3) host Michal Švarc vysvětlil změny, ke kterým došlo na OKSMPP a představil pana Vladimíra 

Slabého, nového vedoucího OKSMPP a tajemníka Komise pro kulturu a volný čas. 

 

4) Trhy.  

Host Erik Elmer z agentury Amden prezentoval, jak organizují trhy na jiných místech Prahy a nabídl 

řešení pro trhy v Karlíně – kombinace trhů a streetfoodu pořádaná ne o víkendu, ale některý den v týdnu 

(nejlépe v úterý). 

Host Roman Novák (sám dříve v Karlíně prodával květiny) vysvětlil, v čem je z jeho pohledu problém 

trhů na Karlínském náměstí – výrazné zlepšení kvality okolních obchodů a malá podpora trhů ze strany 

radnice. 

Host Michal Švarc nejprve vysvětlil, proč v Karlíně skončila společnost Food Event, která trhy 

v posledních letech provozovala. Dále uvedl, že koncept klasických farmářských trhů je překonaný. 

Městská část (konkrétně OKSMPP) bude od konce dubna provozovat trhy sama pod názvem Setkání 

pod platany. Vzhledem k nedostatku financí na dotování trhů bude kladen důraz na udržení nulového 

rozpočtu, ze strany MČ bude poskytována především materiálně-technická podpora. Měl by se uplatnit 

koncept propojení trhů o menším počtu stánků se setkáváním lidí a možností např. piknikování za 

doprovodu akustické hudby (harmonikář, kytara). Stánky by nenabízely jen striktně farmářský 

sortiment, ale byly by otevřené i pro další místní podnikatele, kteří by chtěli prezentovat své zboží nebo 

služby. Nejžádanější sortiment je už nyní zajištěn. S rozjezdem transformovaných trhů pomáhá jeho 

sestra paní Skořepová, která pro MČP8 pracuje na dohodu.  

 

5) Granty.  

Dana Blahunková navrhla z důvodu změny zákonných norem vypustit z „Podmínek pro poskytnutí 

dotace…“ v kritériu „Potřebnost“ v jednom z podkritérií slovo sport: „Podpora méně obvyklých 

volnočasových a kulturních aktivit“ 

- hlasováno: pro 8, proti 0, zdrželi se 2 

 

Hlasování o „Podmínkách pro poskytnutí dotace…“ v novém znění 

- hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 1. 

 

Časový harmonogram dalšího postupu po schválení kritérií pro udělení grantů v oblasti kultury:  



 

 

13.3. zastupitelstvo - schválení rozpočtu 

20.3. rada MČ P8 - schválení grantů 

21.3. - zveřejnění grantů na webu MČ Praha 8 

22.3. - 30.4.- přijímání žádostí  

cca 10 dní na zpracování žádostí odboru kultury – v tom jsou 2 státní svátky 

14.5. termín pro kulturní komisi (nutná maximální účast!) 

22.5. schválení grantů radou MČ P8 - jelikož asi žádný žadatel nedostane více než 50 000,- není třeba 

dávat schvalovat zastupitelstvu 

 

6) Čestná občanství.  

Hana Krausová vysvětlila, že navržen může být i občan s trvalým pobytem mimo území MČ Praha 8, 

musí ale být jasné jeho vazby na MČ Praha 8 a zásluhy o její rozvoj či popularizaci.  

Host Michal Švarc uvedl k udělování čestného občanství in memoriam, že pro občany, kteří se zasloužili 

o Prahu 8, ale zemřeli dříve, než byli nominováni, by mohla být zřízena Síň slávy, o které se již dříve 

uvažovalo. S nominací na čestného občana musí dotyčný (nebo jeho dědicové) souhlasit. Typické 

příklady – vynálezce František Křižík, spisovatel Bohumil Hrabal, malíř Radek Pilař a další. 

 

7) Různé.  

Vladislava Vojtíšková požádala o zařazení do programu některého z příštích jednání bod o podmínkách 

a termínech vypisování grantů. Dále požádala o předložení podrobnějšího rozpočtu OKSMPP na rok 

2019. 

 

 

Příští jednání Komise pro kulturu a volný čas se bude konat v úterý 14.5.2019 od 15 hodin v zasedací 

místnosti č. 2 na Libeňském zámku 

 

 

 

 

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

         předsedající                                                                               ověřovatel 

 

 

 

 

 

…………………………. 

      tajemník komise 

 


