
Zápis č. 6/2019 
Z 6. zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 
úterý 05.11.2019 od 17:00, místnost č.2 na Libeňském zámku 

Přítomni: Hana Krausová (předsedkyně), Jana Solomonová, Tomáš Mikulenka, Daniel 
Anděl, Martin Kucharik, Martin Staněk, Luboš Rezler, Vladislava Vojtíšková  

Omluveni: Aleš Rataj, Radek Petíř, Dana Blahunková, Jan Štorek, Břetislav Pletnicki, 
Miroslav Telecký  

Hosté: Václav Stránský, Petr Vinkler, Martin Höslich, Věra Malinová, Jiří Krása, Jiří Hejduk, 
Žofie Šrámková 

Tajemník: Zdeněk Šír (pověřen zastupováním vedoucího OKSMPP) 
 

Komise byla usnášení schopná.   

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.            
 
1) Schválení programu komise:  

hlasování o programu: 
                  PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
2) Volba ověřovatele zápisu – Jana Solomonová  

hlasování: 
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

3) Budoucnost divadla Karla Hackera (KH) 

- Radní Michal Švarc seznámil komisi se záměrem pronájmu prostor divadla KH.   

- Byli představeni hosté: Jiří Hejduk (ředitel Vyšší odborné školy herecké - VOŠH), Petr 
Vinkler, Martin Höslich, Věra Malinová, Jiří Krása (všichni za divadlo Jiskra), Žofie 
Šrámková (za divadlo KH). 

hlasování o přítomnosti hostů: 
                    PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
- Jiří Hejduk představil svou vizi pronájmu prostor divadla KH pro účely VOŠH. Doufá 
v dlouhodobý pronájem, potřebují prostor, kde by zastřešili všechny své inscenace. V rámci 
debaty přislíbil spolupráci s divadlem Jiskra, nastínil počty představení a využitelnost obou 
scén divadla. Dotkl se prostorových dispozic divadla, technického vybavení a personálního 
zajištění chodu divadla. Zodpověděl dotazy členů komise. 

- hosté divadla Jiskra projevili své obavy, jak se pronájem projeví na činnosti souboru Jiskra. 
Byli proti dlouhodobému pronájmu – nemají zkušenost s VOŠH. Žádají MČ o podporu 
souboru Jiskra a zachování principu současného fungování. Nastínili problematiku využívání 
jednotlivých prostor divadla pro svou činnost a prolínání obou scén při jednotlivých 
představeních, sdílení technického vybavení, bezpečnost mobiliáře souboru, zejména loutek.  
Pan radní Švarc řekl, že všechny změny budou dělány se souhlasem souboru Jiskra, potvrdil, 



že smlouva s VOŠH bude s MČ, která bude i garantem těchto dohodnutých změn.  
 
- Žofie Šrámková informovala o současném chodu divadla a jeho dramaturgii a postupném 
utlumení uzavírání smluv divadla KH na příští rok. Odpovídala na otázky členů komise.   

- Po odchodu hostů komise ještě vedla diskuzi o tématu. 

4) Kluziště v sezoně 2019 / 2020 

- Radní pro kulturu Michal Švarc představil fungování kluzišť na následující sezonu. Komisi 
seznámil s tím, že MČ letos využije pouze 2 kluziště (Bohnice, Ládví), třetí kluziště 
z finančních důvodů nebude realizováno. MČ jej nabídla k pronájmu, preferuje MČ v Praze. 
Proběhla debata na toto téma. 

5) Různé 

 - Distribuce časopisu Osmička – proběhla debata nad plánovanou změnou distribuce časopisu 
do schránek.  

- Příští jednání Komise pro kulturu a volný čas se uskuteční v úterý 03.12.2019 v 17 hodin v 
místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

 

 

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

předsedající        ověřovatel 

 

 

 

…………………………. 

tajemník komise 


