Koupě Čapkovy vily: záchrana kulturního dědictví, nebo PR akce
(prozatím) za 50 milionů?
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Městská část Praha 10 „koupila Čapkovu vilu“, přesněji vykoupila od dědiců Karla Čapka za 44 milionů
korun polovinu vinohradské dvojvily spolu se spisovatelovou pozůstalostí, která se v objektu nachází.
Máme radnici desátého pražského obvodu děkovat za záchranu Čapkova kulturního odkazu? Máme
se radovat, že k osamělé vlajkové lodi kultury na Desítce, Trmalově vile, přibude další koráb? Nebo je
to spíš důvod k zlosti z předvolební marketingové akce zneužívající jméno známé kulturní osobnosti
k politickým účelům, která vyšla (a především ještě může vyjít) městskou část pořádně draho?
Propagační akce spojené s koupí vily (festival „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“, divadelní
show „Partička“, zvláštní číslo zpravodaje „Pátečník“), které se povětšinou uskutečnily před volbami
v říjnu 2013 a obsahovaly jména kandidátů do PSP ČR, přišly obecní pokladnu již na více než dva
miliony korun.[1] Řada občanů se proto přiklání k tomu, že platí druhá možnost.
Odborná komise, která se využitím vily bude zabývat, byla zřízena až nyní, půl roku po koupi. Nepůjde
ovšem o komisi odbornou, jak požadovala občanská sdružení, ale úřednickou. Budou v ní zastoupeni
čtyři pracovníci Úřadu MČ Praha 10, čtyři pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy a jeden člen současné
pracovní skupiny, který však také není odborníkem na danou problematiku.
Iniciativa občanských sdružení na Praze 10 „Společně pro Desítku“ proto vyzývá k zahájení otevřené
odborné diskuse o smysluplném a ekonomicky udržitelném využití Čapkovy vily ve vlastnictví městské
části a k uskutečnění transparentního výběrového řízení na provozovatele vily. „Rozhodně
nedoporučujeme, aby se jím automaticky stala městskou částí zřízená společnost Praha 10 Majetková, a. s., jak je v poslední době bohužel zvykem,“ varuje ekonomka Lucie Sedmihradská.
První příležitostí k zahájení této diskuse je veřejná debata „Budoucnost vily Karla Čapka“, jež se
uskuteční ve čtvrtek 16. 1. od 18 hodin v budově pobočky městské knihovny Dům čtení Ruská 192
za účasti ředitele Památníku národního písemnictví Zdeňka Freislebena a historika architektury
Zdeňka Lukeše, na niž jsou zváni rovněž zástupci úřadu městské části. „Během debaty bude Čapkova
vila a dochovaná pozůstalost představena a přítomní odborníci nastíní možnosti koncepčního
zacházení s kulturním dědictvím tohoto typu a významu,“ říká koordinátorka iniciativy Společně pro
Desítku Renata Chmelová a dodává: „Výše zmíněná otázka po vhodnosti propagačního využití vily
bude zasazena do kontextu lokální identity a potřeby kulturní strategie.“ Po úvodní části bude
dostatek prostoru na dotazy z publika či dotazy přítomných novinářů.
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[1] Podrobný rozpis nákladů na propagační akce zde:
http://www.praha10.cz/LinkClick.aspx?fileticket=n2D3tDK0W2I%3d&tabid=678

