
ZÁPIS Z KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Číslo jednání:    2/2023 

Datum konání:   22.2.2023 

Předseda:      MgA. J. Weberschinke 

Přítomni:      R. Beránková, DiS.,   P. Ciboch,  D. Fiala,   BcA. J. Philipp,  

    Mgr. P. Růžička, DiS. MBA 

Hosté:      / 

Omluveni:     / 

Nepřítomni:     / 

Zapisovatel:     J. Keilová 

 

Program 2. jednání (příloha zápisu) 

 

Bod č. 1 – Zahájení, usnášeníschopnost komise 

- jednání Komise kultury a zahraniční spolupráce se uskutečnilo dne 22.2.2023 v budově 

knihovny, Náchodská 754, Praha 9. Setkání zahájil předseda komise p. MgA. Jiří 

Weberschinke v 18.00 hod., kdy přivítal přítomné členy KKZS a ověřil 

usnášeníschopnost komise. 

 

bod č. 2 – Grantová žádost – pořádání akce Veteránpárty 2023 

- pan předseda Weberschinke  vyzval členy komise k diskusi s tím, že za sebe navrhuje 

vyzvat zástupce Klubu historických vozidel o podrobnější popis akce a transparentní 

rozepsání výdajů akce. Členové komise se shodli na návrhu, p. Mgr. Růžička zmínil, že 

požadovaná částka převyšuje 50.000,- Kč a bude projednávána na ZMČ, p. BcA. Philipp 

doporučil nastavit do budoucna podmínky pro grantové žádosti s takovým časovým 

předstihem, aby bylo možné včas činit připomínky k doplnění žádosti. Pan Fiala připojil 

informaci, že akce je občany Horních Počernic velmi oblíbená, jedná již o 12. ročník. 

- po projednání žádosti Klubu historických vozidel Horní Počernice dospěla KKZS 

k závěru, že žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 

doporučuje podpořit s tím, že je třeba doplnit podrobný rozpočet ještě před 

schválením ZMČ. 

- Hlasování: pro - 5, zdržel se – 1  

 

bod č. 3 –  Podpora umělecké činnosti projektu Praho! 

- pan předseda Weberschinke  představil žádost organizace Drsarka s.r.o. a vyzval 

přítomné k diskusi. Po projednání žádosti dospěli členové komise k závěru, že žádost 

není dostatečná, je třeba jasněji a konkrétněji přiblížit o jaký projekt se jedná (místo, 

rozsah, forma, připojit např. vizualizaci projektu) 

- Komise vyzývá k doplnění žádosti, neboť v podobě, v jaké je žádost o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 podána nyní komise nedoporučuje žádosti 

vyhovět. 

 

 



bod č. 4 – Pražské plácky - projednání a navržení potencionálních míst v Horních Počernicích 

- Provoz Kreativní Praha, z. ú. je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

Práce Kreativní Prahy, z.ú je založena na meziresortní spolupráci, aktivní komunikaci, 

sdílení příkladů dobré praxe a strategickém přístupu k rozvoji kultury ve městě. 

K projednání a navržení potencionálních míst v Horních Počernicích pro pořádání 

nenáročných kulturních aktivit vyzval komisi radní pro kulturu p. Mgr. Stýblo. 

- Na jednotlivé akce je možné využít nabídky městského mobiliáře (zapůjčení židlí, 

stolků, laviček, květináčů apod.) 

- po diskusi KKZS dospěla k jednoznačnému závěru, že doporučuje se do projektu 

„Pražské plácky“ zapojit a navrhla tyto lokality: 

- Chvalská tvrz 
- Křovinovo nám., u kapličky 
- Pumptrack 
- Parkour hřiště 
- park Houslový klíč 
- „Cirkusová louka“ + přilehlé parky a dětské hřiště s pumptrackem 
- park před divadlem 
- komunitní zahrada u úřadu MČ 
- ulice Mezilesí 
- alej v Jeřické ulici 
- azylový dům 
- prostor kolem rybníku Eliška 
- Čertousy - náves 
- nádraží a podchod k vlakům: galerie 
- LRS - minigolf s altánkem 
- park v Ladech 

 

 
bod č. 5 – Náplň činnosti KKZS – podklad pro materiál k jednání RMČ Prahy 20 
- Náplní činnosti Komise kultury a zahraniční spolupráce RMČ Praha 20 je zejména: 

1. doporučit RMČ vypsání dotačního programu v oblasti kultury 
2. žádosti o dotace vyhodnotit a předložit RMČ k rozhodnutí o udělení účelové 

neinvestiční dotace 
3. podílet se na organizačním zajištění vybraných kulturních akcí MČ Praha 20 (na 

základě dobrovolnosti) 
4. navrhovat kulturní a společenské akce MČ Praha 20 
5. vyjadřovat se k dalším otázkám v oblasti kultury 
6. projednávat způsob podpory kulturních aktivit MČ Praha 20 
7. projednávat návrhy názvů ulic a dalších veřejných prostranství 
8. projednávat koncepci podpory turistického ruchu na území MČ Praha 20 
9. projednávat koncepci spolupráce se zahraničními partnerskými městy a oblastmi 
10. podílí se na organizačním zajištění návštěv z partnerských měst 

 

 



bod č. 6 – Ostatní/diskuse 

- p. Weberschinke – je třeba oživit komunikaci m.č. směrem k obyvatelům Horních 

Počernic – nastavit fungující informační systém 

- p. Fiala – pokud chceme propagovat kulturu v Horních Počernicích je žádoucí navázat 

spolupráci i s ostatními komisemi 

- p. Weberschinke – navrhl definovat témata a předložit je RMČ k jednání, do příštího 

jednání KKZS si členové připraví návrhy pro jednotlivá témata navázání efektivní 

komunikace 

- p. Philipp – je nutné přesně formulovat problematiku, případně svolat schůzku 

s ostatními komisemi  

- p. Weberschinke – KKZS doporučuje RMČ Praha 20 zvážení nastavení komunikační 

strategie 

- p. Weberschinke – informoval o proběhlém výběrovém řízení na pracovní pozici 

„ředitel/ka příspěvkové organizace Chvalský zámek“ s tím, že dokud RMČ nejmenuje 

doporučeného uchazeče, není možné konkrétní osobu zveřejnit 

- zmínil nutnost dlouhodobé strategie provozu zámku 

- P. Weberschinke – informoval o výběrovém řízení na akci „Čarodějnice“, přihláška byla 

kvalitní, byl vybrán program z více uvedených variant. 

 

Závěrem předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a v 19.45 hod. jednání komise 

ukončil. Pozvánka na příští jednání komise, které se uskuteční 22.3.2023 od 18.00 hod.  bude 

členům včas zaslána. 

 

 

 

MgA. Jiří Weberschinke, v.r. 

   předseda komise kultury a zahraniční spolupráce 


