
ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
 
 
Číslo jednání:   7/2019 
Datum konání:  2. 10. 2019 
Předseda: Mgr. Alžběta Cibochová  
Přítomni: Mgr. Josef Beránek, PhDr. Zuzana Foglarová, Ing. Nataša Hadačová, Jaroslav Kočí, Lucie 

Turnová 
Omluveni:  Ing. Petr Tikman 
Nepřítomni: Daniela Jana Šabatková, Zdeněk Sedláček 
Zapisovatel: Mgr. Jiří Arnošt 
 
 
Program 

1. Představení nového tajemníka komise kultury a zahraniční spolupráce 
2. Zpráva o rezignaci Bc. Čížkové na členství v Komisi kultury a zahraniční spolupráce 
3. Podzimní zahrada – charitativní akce  
4. diskuse 
5. úkoly, termín setkání  

 
 
Paní předsedkyně zahájila jednání Komise kultury a zahraniční spolupráce (dále jen „komise“) v 17:00 
hodin. Konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Program byl schválen jednomyslně.  

 
 
 

1. Předsedkyní komise byl představen nový tajemník komise, a to Mgr. Jiří Arnošt. 
2. Byla podána zpráva o rezignaci Bc. Čížkové na členství v komisi. 
3. Podzimní zahrada – charitativní akce 

- Uvedená charitativní akce se koná dne 9.10.2019 v 15:00 hodin v zahradě budovy 
úřadu na adrese Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice.  

- Na uvedené charitativní akci bude prezentováno např. chráněné bydlení, chráněné 
dílny; na akci je objednána hudba a malé občerstvení 

4. Diskuze 
- Australské dny 

Nebudou se prozatím realizovat, a to z důvodu časové a organizační náročnosti 
jakož i nejednotnosti názoru ohledně podoby této kulturní akce s Knihovnou, 
příspěvkovou organizací. Diskusní příspěvek měla paní Turnová. 
 

- Stodola 
Objekt tzv. Stodoly nebyl v době konání komise zkolaudovaný, resp. komise 
neměla informaci, že by kolaudace proběhla.  
 

- Oslavy 17. listopadu 
Diskuze se týkala možnosti propagace tohoto výročí v místním rozhlase.   
 
Ples seniorů 

- O konání plesu seniorů podal příspěvek pan Kočí. 
 
 
Předsedkyně komise, paní Mgr. Cibochová, ukončila jednání komise v 17:55 hodin (v 17:25 odešla 
z jednání komise paní Turnová).  



 
  
 
Termín dalšího jednání komise: 28.11.2019 v Galerii Vinohradská 12, na adrese Vinohradská 12, 
v 17:00 hod. 
 

V Praze dne 4.10.2019 

 

 

       Mgr. Alžběta Cibochová 

                   předsedkyně 


