
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21      
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, POSTA@PRAHA21.CZ 

1/2 

 

 

ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU NA TÉMA LEVEL 

 

 

Datum konání: 6.6.2016 od 18:00 hod. 

Místo konání: Polyfunkční dům Level 

Přítomni za ÚMČ: RNDr. Pavel Roušar – místostarosta, Karla Jakob Čechová – starostka, Mgr. 

Lucie Molínová, Ph.D., - vedoucí OŠKMA, ing. Kateřina Blinková – koordinátor MA21 

Hosté: Roman Urbanec – ředitel DDM Praha 10, Vojtěch Tyle – pedagog volného času 

Moderování: RNDr. Pavel Roušar 

 

Témata: 

1. Úvod 

2. Slovo starostky – historie Levelu 

3. DDM – představení záměru 

 

Pan RNDr. Pavel Roušar, místostarosta přivítal přítomné občany a informoval o pořízení 

fotodokumentace a audiozáznamu. 

 

V krátkosti připomněl VF 2016, které se uskutečnilo 20. dubna 2016 a současně zrekapituloval hlavní 

zásady místní Agendy 21. 

 

 

Zápis z diskuze kulatého stolu: 

 

1. Úvod 

- Příslib, že se za rok opět sejdeme, zhodnotíme změny a shodneme se na budoucím 

uspořádání provozu (v návaznosti na VF), 

- Shrnutí aktuálních problémů využití, náklady (finanční zátěž naší MČ) 

- Představení záměru – pronájem DDM Praha 10  

- Předání slova starostce 

2. Slovo starostky 

- Historie Levelu, problematické stránky provozu i prostoru, chyby nájemců; pozitiva – 

knihovna, muzeum; optimistický výhled do budoucna 

- Představení vedení DDM Praha 10  

- Zdůvodnění, proč se MČ Praha 21 rozhodla pro pronájem – přesun nákladů, zlepšení 

využití, nové kroužky pro děti, oproti komerčnímu nájmu možnost zachování Levelu jako 

komunitního prostoru naší MČ 

- Předání slova panu řediteli DDM 

3. DDM – představení aktivit a struktury 

- Úvod o DDM: v současné době provozují celkem 257 kroužků pro cca 2700 děti na 

pracovištích ve Strašnicích, Hostivaři, Kunraticích, Uhříněvsi a Kolovratech, při počtu 24 

interních a 186 externích pracovníků; letos plánují 53 táborů 

4. DDM – záměr v prostoru Levelu a spolupráce s naší MČ 

- Představení návrhu loga, které by mělo být umístěno na Levelu.  

- CMD: centrum pro malé děti do 6ti let, dopolední provoz, 2 paní učitelky na 16 dětí 

- Představa o Levelu: neproběhnou žádné zásadní stavební úpravy, pouze změna povrchu 

(koberce + plovoucí podlaha), přibydou šatny a pec na vypalování keramiky; domluvena 

revize z hygienické stanice + hasiči – pro případné změny, které by bylo zapotřebí stihnout 

do září; předpokladem je, že DDM do úprav investuje 200 tis. Kč, přičemž všechny budou 

realizovány tak, aby byly vratné 

- Taneční i divadelní kroužky v sále 
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- Otevřený klub (cca 11 – 18 let), kde budou k dispozici hudební nástroje, které si kdokoli 

může přijít vyzkoušet; PC, televize 

- V plánu 35 kroužků, i dopolední pro maminky s dětmi 

- Vedením bude pověřen p. Vojtěch Tyle, který je z Klánovic  

- 1.fáze – sobotní pohádky 

- Spolupořádání jednorázových akcí (např. karnevalu) 

- Garanti sportovních soutěží  

- Vzdělávací kurzy 

- Možnost využití prostoru i pro individuální kurzy hudební výchovy 

- Propagace: ZŠ Klánovice a ZŠ Polesná  

- Kultura pro dospělé – koncerty, divadla 

- Byl proveden průzkum kroužků v okolí, aby se navzájem doplňovaly, také platí předběžná 

domluva o zajištění přesunu dětí ze školy a zpět 

- Dohoda: již probíhající aktivity občanů naší MČ v Levelu pokračují, rozvrh se bude tvořit 

po setkání se spolky; možnost pořádání akcí naší MČ a jejích občanů (např. plesu, taneční 

akademie…) 

- Start 19.9.2016 

 

DOTAZY: 

Co jednorázové akce, které už zde někdo pořádá a získaly si své příznivce – např. Masopust? Pokud 

bude zájem o spolupráci, DDM poskytne veškerou podporu, v opačném případě se nic nemění. 

Paní MUDr. Zita Kazdová – je nějaká představa dohody DDM se spolky a aktivními občany MČ?  P. 

Tyle je bude kontaktovat a domluví společnou schůzku: spolky + DDM + MČ, na níž se dohodou další 

podmínky. DDM se bude snažit současné akce a kroužky respektovat v již zaběhlých časech a své 

aktivity rozšíří do ostatního volna. Předpokladem je platba nájmu 

Sl. Lucie Nedomlelová (VHČ) - kdy budeme předávat prostory? Po projednání a schválení radou; tj. 

koncem června 2016. 

P. zastupitel Michael Hartman – v zásadě se mu návrh DDM líbí, ale kromě Levelu zde chybí 

komunitní prostor, jak je to tedy řešeno v Uhříněvsi v divadle 22? Uhříněves nadále využívá divadelní 

sál, kde probíhají plesy, spolupráce se seniory, růžné besedy. 

Taekwondo – mohou dál využívat prostory? Na místě přislíbeno, že ano a pokusí se dodržet i 

současný časový harmonogram. 

P. Mach - jakým způsobem bude probíhat první kontakt se spolky MČ? DDM svolá schůzku se 

zástupci všech spolků, kde se vše projedná.  

 

S dotazy a připomínkami můžete kontaktovat přímo DDM: p. Vojtěch Tyle – tel. 732 587 117, 

tyle@dumum.cz, p. ředitel Urbanec - tel. 603 155 422 (volat do 20 hod.), urbanec@dumum.cz. 
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