Zápis ze schůze kulturní komise MČ Praha 9 – Čakovice
Den konání: 23. 1. 2019
Místo konání: zasedací síň MČ
Přítomni: Anděličová Jana (předsedkyně), Marcela Kristýna Tůmová (člen),
Lada Jelínková (člen), Jan Soukup (člen), Jan Klouda (člen), Iveta Zeithamlová
(člen), Ina Málková (člen), Josef Záluský (člen), Jiří Vintiška (host), Kateřina
Rosická (host).
Omluveni: Libuše Kurková (člen), Ivana Heřmánková (host).

Program schůze:
1.
2.
3.
4.

Úvod – seznámení nových členů
Konzultace návrhů na kulturní akce v roce 2019
Schválení finančního rozpočtu
Ostatní diskuse

Po úvodním přivítání paní předsedkyně řekl o sobě každý člen pár vět a to
nejen o specifikaci jeho profese a o tom, jak dlouho žije v naší MČ Čakovice, ale
i o tom, co by chtěl prostřednictvím kulturní komise realizovat. Díky pestrému
složení komise plné odborníků z oblasti kultury se rozvinula široká debata.
Ve stručnosti:
Pan Klouda by rád přispěl debatami z oblasti politiky a historie naší MČ.
Paní Tůmová, jako rodačka z Třeboradic, by ráda přispěla svou dlouholetou
praxí z oblasti produkce. Dále by rozvinula potenciál možnosti uspořádat
kulturní, vzdělávací, historické i přírodovědné přednášky a doporučila některé
hudební skupiny. Paní Jelínková, herečka hrající ve 4 divadlech a bydlící na
sídlišti u parku, by doporučila některá divadelní představení, která lze v našich
podmínkách (bez divadla) realizovat. Paní Zeithamlová by ráda doplnila
program ,,dámského klubu“, který založila, a s kulturní komisí na něm
pracovala. Zde byla nalezena možnost převedení dámského klubu na spolek a
zažádání o finanční grant formou žádosti příspěvku pro spolek. Rovněž byla

navržena přednáška o zdraví a zdravém životním stylu. Pan Soukup přišel
s konkrétními návrhy na koncerty a recitály. Vzhledem ke své profesi a životním
zkušenostem v tomto směru nelze hledat kvalifikovanějšího odborníka. Dále
upozornil na skutečnost, že lidé si věcí, co jsou zadarmo, neváží a že by i
finančnímu rozpočtu na kulturu pomohlo, kdyby na akce bylo stanoveno
vstupné. Paní Anděličová navrhla, že by si tyto věci mohla vzít na starosti paní
Málková, která v tomto směru má již dlouholetou praxi. Pan Záluský s paní
Málkovou navrhli již tradiční Memoriál Kociána a vánoční koncert
s vystoupením Bohuše Matuše. Bylo zde upozorněno na potřebu zajistit
kulturní akce pro všechny věkové kategorie, a sice od dětí, přes mládež a
maminky na mateřské, tak až po občany důchodového věku, kteří těžko budou
dojíždět do centra za kulturou. Dále bylo poukázáno na dosavadní
nedostatečnou propagaci kulturních akcí s tím, že se současná komise pokusí
tuto věc napravit. Byla zřízena Facebooková stránka KULTURA – Čakovice, kde
budou sdíleny všechny kulturní příspěvky. Dále paní Tůmová podotkla, že je
potřeba začít s propagací akcí již nejméně 2-3 měsíce před jejím zahájením.
Host pan Vintiška konstatoval, že máme v komisi samé odborníky, a že je
tomu rád a sám přidal své zkušenosti z marné snahy založit filmový klub. Host
paní Rosická vyjádřila své přání přivést kulturu více do ulice a sestavit program
všech akcí komisí a spolků na tento rok. Na to ji oponovala paní Anděličová
s tím, že kultura v ulici je finančně náročná (ozvučení, podium, vyšší cena kapel
a nepřízeň počasí). Paní Málková k tomu dodala, proč neřešit situaci
alternativně a nepoužít místo podia např. schody na náměstí Edvarda Beneše a
před zámečkem. Pan Soukup zmínil, že ozvučení sálu je méně nákladné než
ozvučení veřejného prostoru. Dále bylo zmíněno, že nelze zatím zkompletovat
všechny akce spolků a komisí, jelikož je vše ve vývoji. Paní Málková
konstatovala ze své zkušenosti, že to nelze vůbec, neboť se o to před časem
snažila, bohužel však neúspěšně.
Předsedkyně paní Anděličová nabídla k diskusi a připomínkám již
připravený finanční rozpočet, který byl sestaven na základě měsíční
komunikace se členy komise (pomohli pí. Tůmová, pí. Jelínková, p. Soukup a p.
Klouda). Po pomocné korektuře s bývalou radní paní Heřmánkovou, která má
s touto činností dlouholeté zkušenosti, byl rozpočet stanoven na částku ve výši

271 000 Kč. Po dodatečné opravě a doplnění dalšími členy se poupravil na
367 000 Kč.
Tento rozpočet bude podán za kulturní komisi ke schválení Radě MČ
Prahy 9 - Čakovice a na základě jejího rozhodnutí o výši finančního příspěvku
na kulturu bude realizován. Pokud dojde k rozhodnutí o snížení finanční dotace,
sejde se kulturní komise k poradě o upravení kulturního programu, kde budou
muset být některé věci přesunuty k realizaci do dalšího období (tj. např.:
v příštím roce).

Za kulturní komisi zapsala její předsedkyně Mgr. akad. mal. a rest. Jana
Anděličová

v Praze dne 23. 1. 2019

