
Zápis z jednání komise kultury 
22. 9. 2017 od 17:30 v Místní veřejné knihovně Horní Počernice 
 
Přítomni: Božena Beňová (předsedkyně), Hana Čížková, Jiří Stibor, Barbora Zálohová, Ladislav 
Stýblo, Josef Beránek, Alžběta Cibochová 
 
Omluveni: Antonín Wágner, Barbora Jelínková 
 
Zapsal: Ladislav Stýblo 
 
PROGRAM: 
 
1) Jednání zahájila předsedkyně KK.  
 
2) KK projednala žádost o individuální dotaci subjektu Limonádový Joe s.r.o. KK jednomyslně 
doporučuje žádost podpořit v plné výši a oceňuje přínos projektu pro městskou část i Chvalský 
zámek. KK zároveň doporučuje napříště tyto a podobné projekty obdobného významu začlenit 
přímo do návrhu rozpočtu organizace Chvalský zámek na další léta.  
 
3) KK projednala žádost o dar Vladimíra Vondrušky ve výši 24 000 Kč na uspořádání tří výstav 
ve foyer Divadla Horní Počernice. KK jednomyslně doporučuje žádost podpořit v plné výši a 
oceňuje přínos projektu pro městskou část. KK zároveň doporučuje napříště tyto a podobné 
projekty obdobného významu začlenit přímo do návrhu rozpočtu organizace Divadlo Horní 
Počernice na další léta.  
 
4) KK projednala žádost o dar občanského sdružení Divadlo TisíciHRAn ve výši 20 000 Kč. KK 
jednomyslně doporučuje žádost podpořit v plné výši a oceňuje přínos projektu pro městskou 
část.  
 
5) Předsedkyně KK představila záměry Komunitního centra v Místní veřejné knihovně a 
současný stav naplněnosti, zájmu hornopočernických spolků, návštěvnosti a programu.   
 
6) Barbora Zálohová představila záměr přestavby a rozšíření Rodinného a komunitního centra 
MUM.  
 
7) Alžběta Cibochová seznámila KK s akcí Zpívání u kapličky ve Svépravicích 17. 12. 2017.  
 
8) Jiří Stibor seznámil komisi s akcí Počernická světýlka 5. 11. 2017 od 17:00. A s akcí Obchůzka 
Lucií v rámci adventních trhů dne 26. 11. 2017.   
 
9) Josef Beránek seznámil KK s akcí Živý Betlém a Zpívání na zámku a Zavírání Vánoc 7. 1. 
2017.  
 
10) Ladislav Stýblo seznámil KK s ideou lidové vánoční hry, jejíž text nabídl k dispozici.  
 
11) Závěr 
 
Příští setkání komise kultury se koná 7. 11. 2017 od 17:00 v Místní knihovně Horní Počernice. 
 
  


