
Zápis komise kultury a mládeže 
 
Číslo jednání: 7/2015 

Datum konání: 15.09.2015 

Předsedající: Bc. Hana Čížková 

Přítomní: Bc. Barbora Jelínková, Barbora Zálohová, Božena Beňová, Mgr. 

Josef Beránek 

Nepřítomní: Mgr. Ladislav Stýblo, Mgr. Alžběta Cibochová, Jiří Stibor, 

Antonín Wagner, 

Omluveni:  

Hosté:  

Zapisovatelka): Michaela Vedralová 

 

 

 

Zápis 

 

Jednání komise kultury se uskutečnilo 15. 9. 2015 v Divadle Horní Počernice, Votuzská 379/11, 

Praha 9 – Horní Počernice. 

 

Jednání zahájila paní předsedkyně Bc. Hana Čížková v 17:15 hod. Přivítala všechny přítomné.     

 

Pronájem prostor pro MUM 

Paní Zálohová vznesla dotaz na všechny přítomné, zda někdo neví o pronájmu volných prostor, 

které by MUM v současné době velmi nutně potřeboval. Jedná se o dvě učebny, v dopoledním 

čase a zhruba 2x týdně. Paní předsedkyně jí nabídla 2 učebny v KC Domeček. 

 

Pašijové hry 

Pašijové hry jsou naplánované na jaro 2016. Zatím se ale nezačalo s žádnou organizací, 

obsazením herců, ani zkoušením. Je třeba oslovit ochotníky a další spolky Horních Počernic, 

vyrobit kulisy, složit hudbu, sehnat sponzory a další záležitosti. Jedná se o rozsáhlý projekt, proto 

přítomní členové navrhli, že by bylo vhodné Pašijové hry o rok posunout a tím se na to důkladně 

připravit. Z komise by se pověřil jeden člen, který by celou přípravu vedl a organizoval. 

Vzhledem k tomu, že několik členů chybělo, přesune se konečné rozhodnutí na příští zasedání. 

 

Nová knihovna a maďarská kultura na zámku   

Paní Beňová informovala o průběhu stěhování knihovny do nových prostor sklenářství, kde bude 

knihovna dočasně působit. Zmínila také, že má na starosti organizaci Zámeckých setkávání. A 

pozvala na Dny maďarské kultury na zámek, které se uskuteční 3. listopadu. 

 

Z (ne)obyčejného kamene  

Paní předsedkyně pozvala na výstavu a vernisáž výstavy Z (ne)obyčejného kamene. Výstava 

potrvá od 17. 9. – 4. 11. 2015 a vernisáž se uskuteční 17. 9. 2015 ve foyer Divadla Horní 

Počernice. Výstava připomene 80 let nepřetržitého provozu litografické dílny v Říční ulici na 

Malé Straně.  

    

Další termín zasedání komise byl stanoven na 20.10.2015 v 17:00 hod. v Divadle Horní 

Počernice. 

 



Pozvánka na příští jednání bude všem členům komise zaslána včas elektronickou formou. 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Hana Čížková 

        předsedkyně komise kultury a mládeže v.r. 

 

 
 

    

 


