
Zápis z jednání komise kultury MČ P20 konaného dne 7.11.2017 od 17 hodin v MVK 

Přítomni: Božena Beňová, Alžběta Cibochová, Barbora Zálohová, Jiří Stibor, Hana Čížková, 

Barbora Jelínková, Josef Beránek 

Omluveni: Ladislav Stýblo, Antonín Vágner 

Host: Světlana Lazarová, koordinátorka KKC 

 

1. Předsedkyně komise Božena Beňová uvítala přítomné a představila hosta,  

koordinátorku Kulturně komunitního centra Světlanu Lazarovou. 

- Pí Světlana Lazarová informovala členy komise o činnosti KKC, řešení počátečních 

problémů a plánech do budoucna. Zájem o využívání prostor je ze strany spolků 

dobrý, koordinaci jejich činnosti zajišťuje S. Lazarová. Dále se zde uskutečnil 

dvouměsíční kurz MUM Respektovat a být respektován, bylo zde nazkoušeno 

divadelní představení Protentokrát Chvaly a každý čtvrtek se koná beseda na 

zajímavé téma. Pravidelně jedenkrát týdně je občanům k dispozici bezplatná 

právní a psychologická poradna. 

- Do budoucna je v plánu rozšíření nabídky kulturních programů pro veřejnost 

(autorská čtení, promítání s odborným výkladem apod.). 

- Občas dochází k záměně Kulturně komunitního centra za Kulturní centrum 

Domeček. Komise kultury navrhuje změnit současný název na Komunitní centrum 

knihovna. Tím by bylo jednoznačně určeno kdo akci pořádá a kde se koná. 

Ředitelka MVK s navrženou změnou souhlasí. 

- Vzhledem k množství žadatelů o pronájem a  různorodosti jejich činnosti 

doporučuje KK vypracovat pravidla pro bezplatné poskytování prostor KKC. 

2. Jiří Stibor informoval o tradiční akci Počernická světýlka, které se letos zúčastnilo přes 

tisíc dětí a jejich rodičů. 

3. Hana Čížková na dotaz informovala o možném využití prostor po bývalém sklenářství. 

Prozatím o něm není rozhodnuto a návrhy je stále možné zasílat na ÚMČ. Uvažuje se 

také o komerčním pronájmu, např. na kanceláře. 

4. Ředitelka KC Horní Počernice Barbora Jelínková: 

- Informovala o nabídce uskutečnit v divadle výstavu konanou při příležitosti 

Světového kongresu sběratelů Ex libris. Podmínky její realizace jsou v jednání. 

- Navrhla zvážit pojmenování Divadla v přírodě po zesnulém Vladimíru Stoklasovi. 

Po diskusi se většina členů komise přiklonila k názoru, že vhodnější a významnější 

by bylo přejmenování kamenného Divadla Horní Počernice na Divadlo Vladimíra 

Stoklasy. Divadlo v přírodě je krátkodobá záležitost v trvání několika týdnů v roce 

a areál nenese žádné označení, které by bylo možné změnit.  O možnosti 

přejmenování divadla bude jeho ředitelka jednat.  

5. Připomínky a návrhy členů KK k Zásadám pro poskytování individuální dotace budou 
na programu při příštím jednání komise, které se uskuteční v úterý 28.11.2017 od 17 
hodin v knihovně.  

 

Zapsala: Hana Čížková 

Ověřila: Božena Beňová 


