
Zápis ze schůze kulturní komise MČ Praha 9 – Čakovice 

Den konání: 2. 4. 2019 

Místo konání: zasedací síň MČ 

Přítomni:  Anděličová Jana (předsedkyně), Lada Jelínková (člen), Jan Soukup 

(člen), Josef Záluský (člen), Libuše Kurková (člen),  Jiří Vintiška (host)  

Omluveni:  Jan Klouda (člen), Ina Málková (člen) 

Nepřítomni: Iveta Zeithamlová (člen) 

Program schůze:   

1. Úvod – seznámení se s výší přidělené finanční dotace na kulturu pro rok 

2019 

2. Konzultace návrhů a sestavení kulturního programu za MČ v roce 2019 

3. Schválení seznamu akcí na rok 2019  

4. Ostatní diskuse 

 

Na úvod pan starosta ing. Jiří Vintiška seznámil přítomné s výší přidělené 

finanční dotace na kulturu pro tento rok. Posléze následovala diskuse o 

možnostech sestavení kulturního programu tak, aby byl co nejpestřejší a byly 

v něm začleněny různé typy kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny věkové 

skupiny. Následně byl sestaven program ve dvou variantách, které budou 

podány Radě ke zvážení a schválení.  

Varianta A) 

 Jaro -  koncert Zelenáči (legenda české country hudby), Tichá cesta noci – 

jazzová suita, výstava pana Sosny a pana Otiska, představení „Frída“ žižkovského 

divadla, přednáška Zakázaná historie Karlštejna, koncert k dětskému dni – 

spolupráce se spolkem Lípa.  

Podzim – koncert Vltava (rock kapela), koncert Holokrci – vzpomínka na J. 

Kociána, vánoční koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše, koncert ,,Lyra Da  

Camera“ (hudba 17. -18. století, Francie), divadlo - představení ,,Smluvní vztahy“ 

( hraje D. Černá, J. Stryková) a divadlo V.O.S.A. s ,,Dívčí válkou“. 



Varianta B) s mírným navýšením o 20 000Kč než byl přidělený rozpočet na 

kulturu. Program tentýž, jen začleněna spolupráce se spolkem Lípa na rockovém 

festivalu. 

Dále byli zvažovány další možnosti spolupráce mezi MČ a spolky. Pan Vintiška 

za spolek ,,Bílej mlejn“ nabídl spolupráci v průběhu přípravy a realizace divadla 

(technické zázemí, světla a atd.) Byla i zvažována spolupráce v obnovené tradici 

odpoledních čajů v Třeboradicích, které pořádá spolek Lípa. Pokud by byl 

uspořádán rockový festival, nabídl spolupráci pan Záluský se svou kapelou. Klub 

Lípa je dále schopen zajistit bezplatně prostory restaurace Maxim a dodat na 

kulturní akce zvukovou aparaturu i se zvukařem. 

Řešila se i následná propagace akcí prostřednictvím uveřejnění ukázky 

youtube z divadelních představení nebo i koncertů na stránky MČ. Konkrétně se 

probíralo chystané představení ,,Frída“.  

Další jednání kulturní komise bude uspořádáno po schůzi Rady a jejím 

rozhodnutí o plánu varianty A či B. Kulturní akce jara již běží. Momentálně jsou 

inzerovány akce konané v dubnu. Inzerce je na webu MČ, na facebooku Kultura 

Čakovice, v časopise MČ a na různých společenských a obchodních místech 

formou plakátků. Konkrétně je to koncert Zelenáčů, koncert Tichá cesta noci a 

výstava pany Sosny a Otiska.  

 

 

 

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

Anděličová. 

 

v Praze dne 23. 1. 2019 

 

 

 


