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Zápis z 1. jednání Kulturní komise (KK) Rady městské části 
 
Datum jednání:    18.1.2023 
Místo jednání:   Lovecký salónek, Čakovický zámek 
Začátek jednání:    18:00 
Konec jednání:    20:00 
Jednání řídila:    Mgr. Marcela Tůmová 
 
Přítomni dle prezenční listiny:  Mgr. Marcela Tůmová – předsedkyně 

Lukáš Kováčik 
Bc. Iva Bížová 
Ing. Kateřina Rosická 
Anna Raková 
Daniela Tománková  
Jaroslava Krákorová 
Mgr. Miroslav Laštovka 

Omluveni:     Mgr. Pavla Štefanová – omluvena z rodinných důvodů 
Host:     Mgr. Martin Střelec (Radní pro kulturu MČ, online) 
 
Zapsala:     Ing. Kateřina Rosická 
 
Program jednání: 
 
1. Představení radního, předsedkyně a členů komise 
2. Seznámení s rozpočtem na kulturu pro rok 2023 
3. Seznámení s Pravidly pro pořádání kulturních akcí MČ 
4. Stanovení koncepce kultury v MČ 
5. Příprava na další jednání KK 
 
Rozpočet na kulturu pro rok 2023 je odhadován na 250.000 Kč (stejná výše jako v roce 2022, 
rozpočet zatím není oficiálně schválený, do schválení lze čerpat v rámci rozpočtového provizoria). 
 
Komise se seznámila s Pravidly pro pořádání kulturních akcí z minulého volebního období a 
dotazovala se radního na možnosti úprav těchto pravidel. 
 
Komise chce vytvořit ucelenou koncepci kultury a rozšířit nabídku kulturních programů tak, aby 
odpovídala skladbě obyvatel a současným trendům. Komise vytvořila seznam míst, kde je možné 
pořádat kulturní akce a definovala, jaké typy akcí by v nadcházejících letech v MČ ráda uspořádala. 
Zároveň vypracovala seznam interpretů dle návrhů členů komise v návaznosti na typy kulturních akcí 
pro rok 2023. 
 
Komise si dále stanovila úkoly, které je třeba zpracovat do příštího jednání komise zpracovat: 
členové ověří ceny jimi navržených interpretů, ověření ceny pronájmu pódia pro pořádání venkovních 
akcí, ověření možnosti využít pro kulturní akce Sokolovnu. 
 
Komise rovněž schválila zahájení organizace první kulturní akce pro rok 2023, a to pokračování 
cyklu Šanson žije, za niž bude zodpovědná předsedkyně komise Mgr. M. Tůmová. 
 
Termín dalšího jednání KK byl stanoven na pondělí 20. února od 18:00. 


