
Zápis komise kultury a mládeže 
 
Číslo jednání: 5/2016 

Datum konání: 30.08.2016 

Předsedající: Bc. Hana Čížková 

Přítomní: Mgr. Alžběta Cibochová, Barbora Zálohová, Jiří Stibor, Božena 

Beňová, Bc. Barbora Jelínková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Ladislav Stýblo, Mgr. Josef Beránek, Antonín Wagner 

Hosté:  

Zapisovatelka): Barbora Zálohová 

 

 

 

Zápis 

 

Zahájení předsedkyní Bc. Hanou Čížkovou v 18:00 hodin. 

 

Knihovna  

Informace o postupu rekonstrukce a jednání s firmou Orst-Mix podala její ředitelka Božena 

Beňová.  

- Firma Orst-Mix v pracích pokračuje a je naděje na dokončení rekonstrukce do konce roku 2016. 

- Do knihovny nastupují dvě nové síly na DPČ. 

- Nejbližší akce : 24. - 26. 10. 2016 - poznej země EU Bulharsko  

- Novinka: půjčování CD - mluvené slovo  

 

Stodola  

Na dotaz Jiřího Stibora ohledně rekonstrukce a provozování sálu Stodoly odpověděla H.Č. 

- Památkáři se k projektu vyjádřili kladně (dvě budovy s krčkem).  

- Objekt bude pravděpodobně provozovat zámek, zatím není o provozovateli rozhodnuto. 

 

Divadlo  

Informace o novinkách a změnách v provozu divadla podala jeho ředitelka Bc. Barbora 

Jelínková. 

Změny v předprodeji vstupenek: 

Od 1. září je ukončen předprodej vstupenek na Chvalském zámku. Důvodem je mimo jiné velké 

zatížení pokladny v zámku prodejem vstupenek do divadla. 

Z tohoto důvodu prodlouží pokladna v divadle otevírací dobu.  

Předprodej vstupenek bude vždy na dva měsíce dopředu.   

Pro zvýšení komfortu dětských diváků byly zakoupeny podsedáky a malé děti již nebudou muset 

sedět na klíně. Platit se bude za sedadlo, tedy za všechny děti bez rozdílu věku. 

Nové dramaturgické řady: 

 Koncerty, divadla mimo hlavní proud pro mladé diváky „nebuď konzerva“, filmy, jednou 

měsíčně česká produkce (Učitelka, Teorie tygra). 

Zahájení sezony Divadla HP a akce Karel IV.:  

11.9. ve 13:00 hodin před Divadlem HP. 

Připraven je dvouhodinový program, pak přijede družina a vydá se s průvodem do Hotelu 

Čertousy, kde bude připravena dobová hostina. MUM přislíbil podpořit propagaci.  

 



Výstava ve spolupráci s německým partnerským městem: 

vernisáž 31.10., 18:00, hudba ZUŠ  

 

Jiří Stibor informoval o připravovaných akcích: 

- Larp Bitva Klánovice 8.10.2016  

- 8.10. historické slavnosti na Chvalském zámku 

- 13.11. Počernická světýlka  

- 27.11. Adventní trhy zámek  

 

Barbora Zálohová informovala o připravované prezentaci poznatků z Brunsbüttelu, která se 

bude konat 5.9. ve 20:30 v MUMu. 

Dále upozornila, že je už čas na projednání podmínek pro poskytování individuálních dotací v 

roce 2017, případné připomínky a dotazy komise kultury. 

 

Hana Čížková informovala o svém úmyslu rezignovat na funkci předsedkyně komise kultury. 

Jako členka RMČ se nyní více věnuje MA21, strategickému a akčnímu plánu. Přednesla návrh na 

převzetí funkce ředitelkou knihovny Boženou Beňovou. Paní Beňová s případným převzetím 

funkce souhlasí.  

 

Další setkání komise 8.11., 18:00 hod.  

 

 

         

                                                                   Bc. Hana Čížková    

                                            předsedkyně komise kultury a mládeže 

 

 
 


