
Zápis komise kultury a mládeže 
 
Číslo jednání: 8/2015 

Datum konání: 20.10.2015 

Předsedající: Bc. Hana Čížková 

Přítomní: Mgr. Ladislav Stýblo, Božena Beňová, Bc. Barbora Jelínková, 

Jiří Stibor 

Nepřítomní: Mgr. Josef Beránek, Barbora Zálohová, Antonín Wagner 

Omluveni: Mgr. Alžběta Cibochová 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Michaela Vedralová 

 

 

 

Zápis 

 

Jednání komise kultury se uskutečnilo 20. 10. 2015 v Divadle Horní Počernice, Votuzská 379/11, 

Praha 9 – Horní Počernice. 

 

Jednání zahájila paní předsedkyně Bc. Hana Čížková v 17:00 hod.      

 

Vydání brožury 

Paní předsedkyně upozornila na vydání brožury Horní Počernice – Procházka Městskou částí 

Praha 20 a autorům vyjádřila uznání za odvedenou práci. Při případném dotisku doporučuje dát 

text ke korektuře zmiňovaným subjektům a doplnit informace, které ze současného vydání 

vypadly (například domácí DS Zeptejte se kocoura). Vznik této publikace iniciovala Komise pro 

projekt Zdravá městská část a Místní agenda 21, vydala Městská část Praha 20 – Horní Počernice 

nákladem 5000 výtisků. Publikace by měla představit a přiblížit celou naši městskou část a 

zároveň by měla sloužit jako průvodce návštěvníkům Horních Počernic.  

 

Výběrové řízení na místo ředitel/ka KC Horní Počernice 

Paní předsedkyně sdělila, že ke dni 29. 2. 2016 odchází z divadla, kde dlouhodobě působila jako 

ředitelka. Na toto místo již bylo vypsáno výběrové řízení. Pozastavila se nad tím, že jedním z 

požadavků na nového ředitele je pouze středoškolské vzdělání a domnívá se, že tím abnormálně 

stoupne počet uchazečů. Při diskuzi se členové shodli, že by v požadavcích mělo být 

vysokoškolské vzdělání. Také se paní předsedkyně pozastavila nad tím, že nástup je až od 1. 3. 

2016. Byla by ráda, kdyby se s nově příchozím alespoň 14 dní překrývali, aby mu mohla agendu 

předat.    

 

Pašijové hry 

Protože se ani tentokrát nesešli všichni členové komise, bylo přítomnými odsouhlaseno, že paní 

předsedkyně předloží připravený materiál na projednání Radě MČ Praha 20. Z výsledku jednání 

potom komise rozhodne, zda se Pašijové hry v Horních Počernicích uskuteční. V každém případě 

se jedná o realizaci až na jaře 2017.  

 

Maďarská kultura na zámku   

Paní Beňová všechny přítomné pozvala na Dny maďarské kultury na zámek, které se uskuteční 3. 

listopadu od 18:00 hodin. Bude vystupovat kapela, která zahraje např. Montiho čardáš a také 

bude připraveno občerstvení ve stylu maďarské kuchyně. 



 

Kulturní akce v nadcházejícím období  

Divadlo – Žebrácká opera dne 1. 11., jedná se o obnovenou premiéru Žebrácké opery  

Molechet – bitva v Klánovickém lese 24. 10., Počernická světýlka, obchůzka s Lucií při zahájení 

Adventu, v přípravě je již Masopust   

    

Další termín zasedání komise byl stanoven na 10. 11. 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. 

 

 

 


