
ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  
 
Číslo jednání:   2/2019 
Datum konání: 13. 2. 2019 
Přítomni: Mgr. Alžběta Cibochová , Ing. Nataša Hadačová, Bc. Hana Čížková, Mgr. Zuzana 

Foglarová, Jaroslav Kočí st., Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Petr Tikman MBA, Ing. 
Alexandra Janáčková 

Omluveni:  J. D. Šabatková, L. Turnová, J. Beránek 
Hosté: 0 
Zapisovatelka: Ing. Alexandra Janáčková 
 
Program 

 zahájení, přivítání členů komise 
 plán a příprava kulturních akcí 
 informace o prioritách v oblasti kultury 
 možnost schůzek v KC v knihovně lze 13. a 20. března od 17 hod. 
 diskuse 
 úkoly, termín setkání 

 
Plán a příprava kulturních akcí 

 Velikonoční dílničky v PM v Mions – duben 2019, zajišťuje DDM – 3 – 4 osoby, auto půjčuje 
ÚMČ, pohonné hmoty hradí ÚMČ 

 Návštěva z PM Brunsbüttel - 6 osob, ve dnech 19. – 22. září, 20. výročí spolupráce, výročí 90 
let tenisu v HP, možnost spolupráce s oddílem tenisu v HP, program návštěvy bude upřesněn, 
zajištění ubytování – penzion Rodos 

 Možnost pojmenování veřejného prostranství, školy či vytvoření naučné stezky  - kontaktovat 
p. Holou pro souhlas  

 Tvorba seznamu a fotografií pomníčků, křížků apod. v HP, později možno vytvořit mapu 
těchto památek – rozpracováno  

 Informace o rekonstrukci stodoly (červenec, neví se, pod kým bude?)  
 Postupně vytvořit seznam dalších kulturních a hudebních akcí, festivalů apod., návrhy 

předložit radě MČ 
 

Informace o plánovaných a již zajištěných akcí (dle kalendáře HP) 
 3. 3. Masopustní průvod 
 14. 4. Počernické kuře 
 18. 4. Zelený čtvrtek s Diviznou 
 27. 4. Veterán Párty 
 30. 4. Čarodějnice 
 1. 5. 11. Výročí otevření Chvalského zámku 
 10. 5. Zahájení 49. Festivalu Divadla v přírodě 
 11. 5. Festival historické tance na Chvalském zámku 
 18. 5. Hudební odpoledne na Chvalské tvrzi ZUŠ 
 19. 5. Formanské slavnosti  
 24. 5. Noc kostelů s Diviznou 
 15. 9. Svatoludmilská pouť 
 17. 11. Počernická světýlka 
 1. 12. Adventní trhy – 1. adventní neděle 

 



 
Priority  

 Podíl výdajů na kulturu z rozpočtu MČ Praha 20 je 11,6% 
 Prioritou je dokončení rekonstrukce objektu „Stodola“ v památkově chráněném 

areálu Chvalské tvrze. Zrekonstruovaný objekt má sloužit jako společenský sál, dále 
pro plesy, koncerty a výstavy. 

 V rámci tohoto volebního období chceme dále rozšířit aktivity Kulturně komunitního 
centra, kde se pořádají menší kulturní akce a kurzy pro veřejnost.  

 Rovněž bychom rádi dostali do ulic více uměleckých děl a příležitostné umělecké 
aktivity, neboť chceme zkultivovat veřejná prostranství na území městské části. 
V současné době se snažíme zmapovat drobná umělecká díla a církevní drobná dílka 
(Boží muka, kapličky aj.) na území městské části a získat finanční prostředky na jejich 
obnovu.  

 
Diskuze a návrhy činnosti komise 

 Zjistit, jaké jsou plány se Stodolou, plánky rekonstrukce k nahlédnutí na příští komisi 
 Zjistit možnosti rubriky slavní rodáci /občané/ HP na internetových stránkách HP 
 Akce s tematikou Austrálie a Nového Zélandu – zatím bez odezvy komunitního centra 

a knihovny 
 Jak budou probíhat žádosti na granty, jaká částka je na granty schválená, možnost 

dalších projektů a získání grantů 
 Ples podnikatelů 9. 3. V 19 hod. v salonku Afrika /lístky 400,- v rámci plesu 

servírovaná večeře/ domluva p. Smolík 602 342 781  
Úkoly 

 Zajištění programu a ubytování pro německou delegaci,  
domluvit společnou akci s tenisovým klubem T: průběžně 
 Získat plán a další informace o rekonstrukci stodoly a jejího dalšího využití T: 13. 3. 
2019 
 Sjednat schůzku s paní Holou 
 Pokračovat v mapování památníčku a uměleckých děl T: průběžně 
 Vyhledání grantů na projekty v oblasti kultury a mezinárodních vztahů 

  
Termín dalšího jednání komise: středa 13. 3. 2019, 17 hod. v knihovně na Náchodské 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


