
Zápis z jednání komise kultury MČ P20 konaného dne  30.1.2018 od 17 hodin 

v Místní veřejné knihovně Horní Počernice 
 

Přítomni: Božena Beňová, Alžběta Cibochová, Jiří Stibor, Hana Čížková, , Ladislav Stýblo.  

Omluveni: Josef Beránek, Barbora Zálohová, Antonín Wágner, 

 

Předsedkyně komise Božena Beňová přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání.  

 

1. 100. výročí založení republiky 

Barbora Jelínková informovala o akci připravované ve spolupráci s Jiřím Stiborem a spolkem 

Rolling. Jedná se o projekt Legie: sibiřský příběh, věnovaný 100. výročí založení republiky. Tato 

akce bude spojená se zahájením divadelní sezony v září 2018. 

Ladislav Stýblo navrhuje k tomuto významnému výročí uskutečnit také čtení dobových textů. 

Komorní pořad by se hodil do menších prostor, např. do Komunitního centra HP. 

 

2. Dokumentární film Vladimír Stoklasa 

Hana Čížková předložila návrh na koprodukci MČ Praha 20 a fy Golden Archer Productions 

v poměru 2/5 : 3/5. Časosběrný dokument o významném počernickém rodákovi, divadelním 

režisérovi Vladimíru Stoklasovi točí Světlana Lazarová. Premiéra filmu by se měla uskutečnit 

20.4.2018, v den jeho nedožitých 85 narozenin. (Ke stejnému datu se uskuteční přejmenování 

Divadla v přírodě na Přírodní divadlo Dády Stoklasy.) Náklady MČ Praha 20 na dokončení filmu 

budou 50.000,- Kč. Všichni přítomní s návrhem souhlasí. 

 

3. Koordinátor/ka komunikace 

Hana Čížková informovala o vypsání výběrového řízení na pozici koordinátora/ky komunikace. 

Všichni přítomní se shodují, že tato funkce je důležitá a potřebná. 

 

4. Knihobudky, půjčovní doba knihovny, provozní problémy  

Božena Beňová informovala, že knihy v knihobudkách často hromadně mizí. Obává se, že slouží 

jako palivo lidem bez domova nebo poničené končí ve sběrných surovinách. Knihobudky dobře 

slouží na chráněných místech, např. v čekárně u lékaře. 

Dále pí Beňová informovala o rozšíření půjčovní doby pro veřejnost o 2 hodiny týdně. 

Bohužel stále přetrvávají vleklé problémy technického rázu. Na dokončení nebo opravu čekají 

např. tyto položky: 

- rozetové kování pro dozické zámky 

- samozavírače (nastavení, upevnění, špatně předvrtané díry, oprava štuku na ostění) 

- popsání rozvaděčů 

- dveře atrium – upevnění kování 

- doplnění klik na oknech a seřízení oken 

- instalace zvonků 

A další drobné závady, které komplikují provoz. 

 

5. SOK/P 

Členové komise diskutovali o SOKP, zejména o účasti/neúčasti na setkání s Ing. Zderadičkou 

1.2.2018, které iniciovala předsedkyně MA21 Karolína Klímová. Zde se názory různily, členové 

komise nejsou v otázce řešení SOKP jednotní. 

 

Jednání skončilo v 18.30. 

Příští setkání komise bude ( datum upřesníme dle potřeby). 

 

Zapsala: Hana Čížková 

Ověřila: Božena Beňová  

 


