
ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  
 
Číslo jednání:   1/2019 
Datum konání: 16. 1. 2019 
Předseda:  Mgr. Alžběta Cibochová 
Přítomni: Mgr. Josef Beránek, Lucie Turnová, Ing. Nataša Hadačová, Bc. Hana Čížková, 

Bc. Jana Daniela Šabatková, Mgr. Zuzana Foglarová, Jaroslav Kočí st.,  
Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Petr Tikman MBA, Ing. Alexandra Janáčková 

Nepřítomni: 0 
Omluveni:  0 
Hosté: 0 
Zapisovatelka: Ing. Alexandra Janáčková 
 
Program 

 zahájení, přivítání a představení členů komise 
 stručné seznámení s činností komise kultury a výboru pro partnerství za uplynulých 

20 let 
 náplň činnosti 
 diskuse – návrhy, plány a možnosti členů 
 úkoly, termín setkání 

 
Proběhlá mezinárodní spolupráce – výbor pro partnerství 

 1999 - z iniciativy Jaroslava Stáry, kdy se pořádal celostátní tenisový turnaj. V hotelu 
Čertousy se mluvilo o možné mezinárodní spolupráci /školy, sport apod./  

 2000 - 1. oficiální návštěva starosty Lišky v Brunsbüttelu 
 2004  - 18. 2. podepsaná partnerská smlouva s Brunsbüttelem 
 2005 - 18. 6. partnerská smlouva s Mions 
 2006 - 6. 11. zastupitelstvem ustanoven výbor pro partnerství /Podroužek, 

Mojžíšová/ - výměna pracovních zkušeností, pracovní jednání delegací z partnerských 
měst, výměnné studijní pobyty žáků, členů příspěvkových a neziskových organizací 
v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a volnočasových aktivit.  
 

Návrh náplně činnosti komise kultury a zahraniční spolupráce 
 kulturní akce zajišťují v obci spolky a příspěvkové organizace. Komise by měla 

projednávat způsob podpory kulturních aktivit, navrhovat další kulturní a společenské 
akce, vyjadřovat se k dalším otázkám v oblasti kultury 

 podílet se na organizačním zajištění vybraných akcí. Každý by si měl najít v kulturní 
nabídce to, co ho zajímá nejvíce, co vylepšit, rozšířit 

 komise projednává umístění pamětních desek, návrhy názvů ulic a veřejných 
prostranství, podává návrhy na udělení ocenění a uznání, čestné občanství, popř. 
poklady pro kroniku, pečuje o kulturní památky 

 doporučuje radě vypsání dotačního programu v oblasti kultury /doporučuje témata 
dotací, žádosti o dotace vyhodnocuje a předkládá radě k rozhodnutí o udělení 
účelových neinvestiční dotací/ 



 podpora turistického ruchu na území MČ, projednává koncepci spolupráce se 
zahraničními partnerskými městy a podílí se na organizačním zajištění návštěv či 
výměnných pobytů delegací, hudebníků a studentů z partnerských měst 
 

Finanční prostředky 
Finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu městské části. 

 
Plán spolupráce pro rok 2019 
Francie, Mions  

 Velikonoce – dílničky – ukázky tradičních technik - zajišťuje DDM 7. – 11. 4. 2019, 
cestovné - předpoklad 10 000,- Kč (fp naplánovány v budoucím rozpočtu mč), auto 
bude půjčeno z ÚMČ, ubytování v rodinách. Delegace: Zdena Horvátová, ředitelka 
DDM, ostatní členové budou upřesněni 

 návštěva zástupců nového zastupitelstva a komise MČ Prahy 20 v Mions /červen, září 
– termín bude upřesněn/ 

 pozvání francouzské delegace – představitelů radnice a nového výboru pro 
partnerství z MIONS  /termín bude upřesněn/ 
JUMELAGE – členové francouzského výboru nově zvoleni 14. 12. 2018 
Předseda Genevieve Nyffennegger 
Účetní  Francois Bernard 
Tajemník Christine Metral 
Členové Christian Carmona, Robert Einig, Michelle Glason, Christian Hennocq, 
  Guy Vegnant 

Německo, Brunsbüttel 
 oslava výročí 20 let spolupráce – pozvání pro německou delegaci  - nový starosta a 

vedení radnice v Brun. /květen? – termín bude upřesněn/ 
 návštěva delegace z MČ Prahy 20 v Brunsbüttelu - starostka, zastupitelé a členové 

komise  
 výměnný studijní pobyt žáků do HP – začátek října. Zajistí Jana Lišková ZUŠ 

Ratibořická (finanční prostředky na program německých dětí budou poskytnuty ze 
schváleného rozpočtu MČ)  

 Výstava fotografií Karla Cudlína /podzim?/ 
Organizačně zajišťuje Karin Süfke, popř. starosta 
 

Diskuze a návrhy možné činnosti komise 
 podpora organizace bálů, Mikulášské, Veteránů, lepší taneční sál, více hudební 

produkce  
 akce s tematikou Austrálie a Nového Zélandu 
 tenisový turnaj s pozváním německých? i francouzských? zástupců 
 pojmenování významného prostoru v Horních Počernicích, naučné stezky, 

cyklostezka, apod. po prof. Holém 
 nabídka dalších výstav hornopočernických výtvarníků pro partnerská města v 

Německu a Francii 
 
Úkoly:   Vytipovat další možné akce, nápady, možné dotace, sponzorské dary 
Termín dalšího jednání komise: 13. 2. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti ÚMČ, Jívanská 
635 


