
ZÁPIS Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ KOMISE KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Rady městské části Praha 17 konaného dne 12. 12. 2018 v zasedací místnosti  

pracoviště Bendova 1221/5, 163 02 Praha 6 – Řepy. 

 

Přítomni: Josef Dirbák 

JUDr. Věra Havlíčková 

Mgr. Alena Kopejtková 

Mgr. Miroslav Šoukal 

Ing. Olga Ryšavá 

Mgr. Petr Gruber 

Bc. Ivana Rousková 

 (Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise Mgr. N. Zemanové) 

 

Program: 

1. Představení členů komise  

2. Volba místopředsedy komise 

3. Projednání plánu práce Komise kultury a vzdělávání     

 

Průběh jednání: 

 

1. Předseda komise pan Dirbák přivítal přítomné. Členové komise se stručně představili 

z pohledu zastoupení za stranu a zájmu, který je oslovuje k práci v této konkrétní komisi. 

Členové komise obdrželi Jednací řád komisí k prostudování. Byl navržen ověřovatel zápisu 

JUDr. Havlíčková, která s návrhem souhlasila a poté byla všemi hlasy schválena. 

2. Do funkce místopředsedy byl navržen Mgr. Miroslav Šoukal, který nominaci přijal. 

Všichni členové tuto volbu svými hlasy potvrdili.  

3. Předseda komise poté otevřel diskusi k zaměření komise, stanovení cílů její práce a 

případné osobní zainteresovanosti. 

Členové komise pak začali zvažovat různé návrhy pro práci komise: 

- školy by měly být dovybaveny digitálními technologiemi 

- odměny ředitelů by měly být podpořeny finanční spoluúčastí zřizovatele 

- podpora škol v získávání grantů např. pro výuku cizinců, výuku cizích jazyků 

rodilými mluvčími 

- podpora činnosti spolků na území MČ Praha 17 by měla být účinnější, a proto by 

bylo vhodné, aby další setkání komise bylo věnováno právě jim. Byl vypsán grant 

městské části financovaný z přídělu MČ Praha 17 z výherních automatů. Na 

setkání by tak bylo možné informovat zástupce spolků o způsobech získávání 

grantů pro jejich činnost. Mohly by být zajištěny kontakty mezi spolky, aby 

nedocházelo k hromadění akcí v jednom termínu, a naopak byla otevřena cesta ke 

vzájemné spolupráce na nich. Také by bylo vhodné větší propojení škol a školek 

na spolkových akcích. 

- Podpora propagace místních kulturních akcí mimo Prahu 17, především 

v sousedských městských částí. Oslovení okolních městských částí ke zlepšení 

spolupráce při propagaci akcí např. v časopisech a webech městských částí a 

umožnění průtoku informací v obou směrech – Řepy pozvánky na Praze 5,6,13, 

v Hostivici a naopak. 

- čerpat podněty k práci komise ze schváleného Místního akčního plánu vzdělávání 

pro Prahu 17 

- navázat kontakty s ředitelkami všech škol a tyto školy navštívit ke zjištění 

informací k hlavním okruhům zájmu např. enviromentální výchova a jejich potřeb 



- KC Průhon – otevřít jednání k rozšíření služeb městské knihovny v místní 

knihovně. Otevřít diskusi o lepším uspořádání a využití veřejného prostoru v okolí 

této nové budovy i vzhledem ke změně provozovatele Alberta na Lidl, který je 

v těsném sousedství KC Průhon. Navázat dialog s pracovníky, aby mohl být 

v budoucnu obohacen program např. vystavení kulturní památky praporu KDU 

ČSL ve spojení s výstavou o historii Řep nebo nabídka prostoru k vystoupení 

mezinárodního sboru či aktivit spolků. Také prodiskutovat a započít během roku 

2019 přípravy na připomenutí 400 let výročí bitvy na Bílé Hoře (výstavy, 

přednášky, divadelní představení). 

- Podpora kulturních a spolkových činností na Bílé hoře. 

- Komise v souvislosti s akcemi na BH diskutovala také složitější pěší i dopravní 

dostupnost na Bílou Horu. Padl dotaz na zřízení tramvajové linky dle ÚP. 

 

Závěry a usnesení: 

1. Komise pověřuje pana předsedu Dirbáka jednáním s místostarostou, který má 

v gesci životní prostředí a dopravu, p. Markem, a případně dalšími příslušnými 

institucemi, ve věci veřejného prostoru u KC Průhon 

2. Komise pověřuje pana předsedu Dirbáka a místopředsedu Mgr. Šoukala 

navázáním kontaktů s ředitelkami škol za účelem zmapování potřeb škol. 

 

Pan předseda poděkoval přítomným za účast, popřál všem příjemné prožití vánočních svátků 

a ukončil zasedání. 

 

Příští zasedání Komise kultury a vzdělávání je plánováno na středu 13. 2. 2019 od 17.00. 

Budou pozváni zástupci spolků na území MČ Praha 17. Místo setkání bude ještě upřesněno. 

 

V Praze dne: 13. 12. 2018 

Zapsala: Zemanová Schválil: J. Dirbák 

 

 

Ověřila: JUDr. Věra Havlíčková 


