
 

 

         Zápis z komise kultury a zahraniční spolupráce 

 
Číslo jednání:            7/2022 

Datum konání:          2. března 2022 

Předseda:                   Mgr. Alžběta Cibochová 

Přítomní:                    PhDr. Zuzana Foglarová, Mgr. Ladislav Stýblo, MgA. Jiří Weberschinke,  
            Ing. Nataša Hadačová, Ing. Petr Tikman 

Omluveni:                  
Nepřítomní: 
Hosté: 
Zapisovatel:               Jaroslav Kočí st. 
 
 
 Program:        zahájení   
         informace, granty v kultuře, karta komise 

         nové podněty k práci komise kultury a zahraniční spolupráce 

diskuse 

závěr     
 
Předsedkyně komise paní Cibochová zahájila jednání komise kultury a zahraniční spolupráce v 18 
hodin. V prvé řadě přivítala členy komise a poté je seznámila se závěry jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 20, /rezignace paní místostarostky/, které proběhlo 28. února 2022 a jednalo se také o 
situaci na Ukrajině, o finančním daru v hodnotě 50 000,-Kč, o zajištění ubytování jak v obecních 
bytech, ubytovnách, vybavení nábytkem a o spolupráci s občany, spolky a podnikateli z Horních 
Počernic. 
  
Poté seznámila paní předsedkyně členy komise o situaci, která se týká zahraniční spolupráce.  
S německými kolegy tato spolupráce pokračuje v kulturní oblasti, s francouzskými kolegy pouze 
korespondenčně. L. Stýblo připomněl komisí již dříve diskutovanou a doporučovanou možnost 
rozšířit naše partnerská města o města např. z Polska nebo Slovenska a nahradit tak v podstatě již 
pouze formální spolupráci s francouzskými partnery spoluprací perspektivnější.   
 
V dalším jednání komise paní předsedkyně mluvila o informačních tabulích, které se nacházejí v 
různých částech naší obce. Jedná se o zasklené a zamčené informativní tabule, o které se stará 
Městská část Horní Počernice. Tyto jsou využívány velmi sporadicky a je jen na škodu, že neslouží 
svému účelu. Bude vznesen dotaz na vedení obce, kdo za tyto informativní tabule v rámci obce 
zodpovídá a jaký je do budoucna s těmito tabulemi záměr. 
 
Paní předsedkyně seznámila komisi i o připravovaném novém kalendáři akcí v Horních Počernicích. 
Jde o měsíční tabulku akcí, ve které se objeví veškeré kulturní a sportovní nabídky v rámci Horních 
Počernic. Tabulka je součástí tohoto zápisu. Kulturní komise tento nápad kvituje s povděkem, 
podporuje ho, bude se na něm podílet a navrhuje, aby se tato vyplněná tabulka akcí 
otiskla v Hornopočernickém zpravodaji a staral se o ni pověřený zaměstnanec ÚMČ. Zároveň 
komise výhledově doporučuje vznik elektronické aplikace nebo alespoň sdíleného kalendáře, aby 
bylo možné sledovat kulturní kalendář veřejnosti nebo alespoň kulturními institucemi v Horních 
Počernicích online.    
 
V dalším bodě jednání seznámila paní předsedkyně komisi s nově se tvořícími zásadami pro 
udělování dotací v rámci kultury, představila novou kartu projektu a informovala o zpětné vazbě 



 

 

podnětů a nápadů z pohledu komise kultury pro paní Brzkovskou. K tomuto se v diskusi vyjádřil pan 
Stýblo a Weberschinke. Jde jim hlavně o to, aby se vždy vše řešilo s předstihem, byl prostor se ke 
každé věci včas vyjádřit, předat svoje názory a postoje k dané tématice a materiál připomínkovat a 
doplnit. 
Jiří Weberschinke: 
1) Žádám o dodání všech materiálů v písemné podobě, které předsedkyně komise předala paní 

Brzkovské jménem celé komise, ale bez vědomí komise. 
2) Žádám, aby všechny tyto podněty a nápady (dosud členům komise neznámé) byly zneplatněny 

do momentu, kdy je členové komise schválí dle jednacího řádu komise. 
Cibochová 

email s návrhem jsem poslala panu tajemníkovi Kočímu, ten vám přeposílám. Další můžete 
probrat s ním, on komunikoval s paní Brzkovskou. Doposud nedošlo k žádné úpravě, bude to 
probíhat až nyní, samozřejmě jí oznámím váš názor a o dalším vás budu informovat. 

 
V rámci diskuse paní předsedkyně seznámila členy komise s jarní akcí na Chvalské tvrzi - 
Čarodejnice 2022. K této společenské akci ze strany členů komise, proběhla diskuse. Padlo několik 
zajímavých otázek a nápadů, které se týkaly výběrového řízení, zapojení komise kultury do 
výběrového řízení, kdo rozhoduje o složení výběrové komise, podmínky při výběru provozovatele, 
pomoc radě Městské části Horní Počernice apod. 
 
V dalším průběhu diskuse se hovořilo o výběrovém řízení na nového ředitele Místní knihovny. 
Opět padla řada připomínek k málo transparentnímu zadání výběrového řízení, malá v podstatě 
žádná informovanost komise kultury ze strany vedení obce a rovněž neúčast komise kultury na 
výběrovém řízení. 
Jiří Weberschinke: 
1) žádám o dodání všech materiálů k předmětnému výběrovému řízení - jak byly nastaveny 

podmínky výběrového řízení, jaké byly nastaveny požadavky MČ P20 na budoucího ředitele a 
činnost knihovny 

2) Žádám o dodání všech kandidátských přihlášek/projektů, vyhodnocení přihlášek/projektů 
výběrové komise všech kandidátů 

3) Žádám o dodání informace k personálnímu složení hodnotící komise a informaci, proč nebyla 
kulturní komise v procesu výběru žádným způsobem oslovena 

Cibochová 

materiály týkající se výběrového řízení na ředitele knihovny žádné nemám, neboť výběrové 
řízení realizovala Rada MČ Praha 20 a žádné informace mi nepodala. Není to nakonec ani 
standardním zvykem. O tyto materiály si podejte žádost na Radu prostřednictvím podatelny, 
neboť toto se týkalo rozhodnutí Rady a já jsem nebyla účastna, nejsem radní. Nicméně jako 
předsedkyně kulturní komise nemám kompetenci k tomu, abych vám hledala potřebné infor-
mace.  
Proč nebyla kulturní komise oslovena v procesu výběrových řízení vám za sebe také nemohu od-
povědět, opět se na to informujte na Radě MČ Praha 20. Rada je sice neusnášeníschopná, ale 
jsou tam doposud 4 radní a jistě vám rádi odpovědí. Kromě toho se nedomnívám, že komise 
zasahují do jakýchkoli výběrových řízení. 
Výběrové řízení na  Čarodějnice připravuje vždy Chvalský zámek, což jsem vám již sdělila, že se 
můžete informovat u p. ředitelky Beránkové. Pokud si vzpomínám, zadavatel není oprávněn 
poskytovat účastníkům poptávkového řízení kompletní podklady, není to jeho povinnost, musí 
ale sdělit výsledek. Opravdu není má vina, že vaše nabídka se umístila až na 2. místě. 

 
Velice negativně bylo hodnoceno, že pověřený člen rady, který má na starosti komisi kultury na tuto 



 

 

nedochází a tím se jak informace, tak nápady, které se na komisi připraví a domluví, nedostanou do 
rady Městské části a ta vlastně ani neví, co se v komisi kultury a zahraniční spolupráce řeší a děje. 
Za hlavní problém byla označena skutečnost, že dlouhodobě neexistuje žádná „zpětná vazba“ 
k návrhům komise od Rady MČ ani úředníků MČ. Bylo dohodnuto, že na příští jednání komise 
kultury bude člen rady pozván. 
 
Pan Weberschinke požaduje zápis z každého jednání komise kultury zaslat pro informaci na 
doplnění a ke schválení pro všechny členy komise. 
Jiří Weberschinke: upozornil jsem, že není dlouhodobě dodržován jednací řád komise - za 2 roky 
mého členství jsem neobdržel zápis tak, jak stanoví jednací řád. Nabízím, že zápis budu vytvářet na 
každém zasedání komise a na závěr bude tento zápis všemi přítomnými zrekapitulován a schválen 
(případně doplněn/upraven dle připomínek přítomných členů). 
Cibochová 

na to jsem vám již částečně odpověděla, tajemníkem je zvolen Radou MČ Praha 20 zaměstnanec 
ÚMČ, což je pan Kočí a nikoli vy. Můžete s ním závěry zápisu ale zcela jistě konzultovat. 
 
Na závěr diskuse se hovořilo o dalších možnostech, jak pomoci dětem i rodičům z Ukrajiny, kteří 
budou ubytování v Horních Počernicích. Tyto děti dle možností zapojit do kroužků v Domě dětí a 
mládeže, MUM, Skautu a dalších společenských organizací. Nabídli se i pánové Stýblo a 
Weberschinke s možnou nabídkou kulturních akcí a další pomoci. 
 
V závěru jednání paní Foglarová poinformovala, že Český rozhlas připravuje koncert pro Ukrajinu a 
výtěžek z této akce bude věnován na pomoc Ukrajině. 
 
Paní předsedkyně ukončila jednání komise kultury a zahraniční spolupráce v 19,15h. 
 
 Jiří Weberschinke, dodatečně: žádám, aby všem členům komise byla rozeslána finální verze 
dokumentu připomínek/doporučení k udělování dotací, které členové komise zpracovali na žádost 
předsedkyně v následujícím týdnu po jednání komise. 
 
 
                                                                       Předsedkyně komise kultury a zahraniční  

Alžběta Cibochová 

 
 
 
 
 
                              


