
Zápis schůze kulturní komise ze dne 12.9.2022 

Místo konání – hostinec U Herčíků, čas 19.00 hodin 

Program – shrnutí činnosti za 4 roky volebního období 

Přítomni: Martin Střelec- radní, Jana Anděličová – předsedkyně komise, členové – Ina 

Málková, Jana Pulcová, Nicola Soukupová, Jan Klouda, Daniela Tománková. 

Omluveni: Iveta Cermanová, Libuše Kurková, Anna Raková. 

Nepřítomna: Iveta Zeithamlová 

 

KULTURA – ČAKOVICE 2018-2022 

Zpráva kulturní komise – shrnutí činnosti 

Největším úspěchem v kulturní oblasti považuji to, že kultura fungovala po celou dobu 

volebního období a to i v těžších časech. Vyjma 6 měsíců, kdy byl tvrdý lockdown a zavření 

jsme byli doma všichni. Jako jedna z mála komisí jsme měli konkrétní výsledky a zanechali jsme 

za sebou kus poctivé práce. Repertoár kulturních akcí byl pestrý. 

Různé hudební žánry pro všechny věkové skupiny ( Zelenáči – contry hudba, Vltava – rocková 

hudba, Epoque Quartet – smyčcové quarteto, Poitín-irská hudba,Bohuš Matuš a Magda Malá 

– populární žánr,Hudba na talíři-židovská kultura, Lidová muzika z Chrástu – folklor,Kriskross 

kvintet – vokální seskupení, Gemuni Musicales – hudba gotická na dobové nástroje a 

zpěvy,Shahab Tolouie- perské flamengo, Václav Marek a jeho Blue star – černobílé 

perličky,Tichá cesta noci -jazz s beatboxem, Duo beatufil strings a Karolína Janů- klasická 

hudba,Lyra Da Camera – sladké tóny Francie s ochutnávkou vín, Duende – latinsko americká 

hudba – ta byla streamovaná – období lockdownu ), Shadow Quartet – filmové melodie 

,klasická hudba v netradiční úpravě. 

 Výstavy – Mortálium ,Sklo a světlo, Adam Panáček – Lesem nelesem, přednášky – 

Magisterium Karlštejna a Patrik Staněk- Za zvířaty do pralesů – fotograf.  

Jako novou disciplínu jsme zavedly divadelní představení. Ač v malém a pro divadlo ne 

ideálním prostoru na půdě, byl právě tento žánr fanoušky nejvíce ceněn. Vždy jsme měli 

vyprodáno již po několika dnech uveřejnění nabídky. Mezi divadla patří např. Frída – Žižkovské 

divadlo, Smluvní vztahy – Viola, Krásná řeč s Nelou Boudovou, Proslov – Anička Polívková a 

divadlo Jaroslava Sypala k nám zavítalo s 2 hrami. Na Ostro a Kšanda – komediální žánr.  

Založili jsme face book stránky – KULTURA ČAKOVICE – pro lepší informovanost o kulturním 

dění našich spoluobčanů. 

Zavedli jsme vstupné a rezervační systém. Zvýšily jsme propagaci akcí uveřejňováním 

v časopise reklamy na konaná vystoupení a představení. V rubrice -Zveme vás- jsme dělali 

medailonky známých osobností, které k nám zavítají. Z akcí byly pořizovány fotoreportáže a u 



většiny i videoreportáže. (Uveřejnění na stránkách MČ a na facebook stránkách KULTURA 

ČAKOVICE) 

Na každou kulturní akci byly vyrobeny originální propagační materiály formou plakátů,jež 

sloužily k informovanosti občanů vždy nejméně 1-2 měsíce před konáním na info panelech MČ 

v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích. Rovněž tak již na zmíněných mediálních kanálech 

(web.MČ a facebook Kultury Čakovice.)  

Co se nám zatím nepodařilo, ač jsme se o to snažili, byla spolupráce v oblasti našeho resortu 

s ostatními sousedícími městskými částmi. Jediná spolupráce přišla ze směru MČ Vinoř – 

Ctěnický festival, jež je bohužel pouze formou finanční dotace, nikoli možnosti výběru 

interpretů či repertoáru. 

Toto je pro nás výzvou do budoucna. V budoucím volebním období bychom rádi udrželi laťku 

úrovně kultury, kterou jsme nastavili v tomto volebním období a pokusili se rozšířit spolupráci 

i na okolní MČ Praha či oblasti středočeského kraje. Pevně věříme, že se podaří na kulturu 

zvýšit dotace, neb existuje jedno pravdivé lidové rčení …Za málo peněz málo muziky.  

Jana Anděličová – předsedkyně kulturní komise MČ Čakovice 


