
 

1/3 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
MUZEJNÍ RADA 
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ 

VÁŠ DOPIS ČJ:   

 

 

 

 

ZE DNE:  

NAŠE ČJ.: UMCP21/19180/2021/MR/Sla 

SPIS. ZN.:  

VYŘIZUJE: Bc. Markéta Slavíková 

TEL.: 281012948 

E-MAIL: marketa.slavikova@praha21.cz 

DATUM: 07.12.2021  

 

Věc: Zápis z Muzejní rady ze dne 24.11.2021 

Datum konání: 24.11.2021, čas konání 15.30 – 16.45 hodin 

Místo konání: Újezdské muzeum    

Přítomni členové: Eva Danielová, Marie Tomaidesová, Jan Vondráček, Petr Mach, Zita 

Kazdová, Jana Kurková  

Omluveni: Jana Synková, Klára Zezulová, Zdeněk Zahradník 

Host: Emil Kulfánek (vedoucí Památníku Pečkárna) 

Tajemník: Markéta Slavíková 

Články újezdský zpravodaj 12/2021 

- Články o vernisáži výstavy Bible a vzpomínka na dr. Miloše Schmidta byly 

odeslány do zpravodaje, návštěvníci v knize návštěv výstavu chválí pro její význam a 

zpracování panem Vamberou 

22.1.2021Turistický pochod „Courání Prahou“  

- start v Újezdském muzeu – pořádá Klub českých turistů 

 

Výročí 100 let Újezda nad Lesy 

- do muzea se na žádost újezdských občanů vrátí výstava 100 let samostatné obce Újezd 

- kronikářka Marie Tomaidesová napíše článek k tomuto výročí do ÚZ 2/2022, termín 

odevzdání 15.1.2022 

- pochod v neděli 6.2.2022 ??? 
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23.3.vernisáž výstavy – max. 11.5.2022 Okupace Čech a Moravy a protinacistický odboj  

- garantem výstavy plk. J. Vondráček, spolupracovat bude plk. E. Kulfánkem, v případě 

potřeby s M. Tomaidesovou 

- dotaz na Městskou část Nehvizdy o zapůjčení výstavy Anthropoid co nejdéle to bude 

možné, využít výstavu pro besedu se školními dětmi 

- plakát pro ÚZ 3/2022 zpracovat a odeslat do 15.2.2022 

- 29.12.2021 se koná v Nehvizdech k 80. výročí seskoku parašutistů slavnostní odhalení 

pomníku, členům MR byla přeposlána pozvánka od J. Vondráčka 

 

Dotisk knížky II. světová válka 

- proběhla opět diskuse o dotisku knížky II. světová válka k výročí 80 let heydrichiády, 

bylo by časově vhodné mít ji k dispozici na vernisáži výstavy 15.3.2022  

• knížka bude doplněna o text k odhalení pamětní desky z 6.5.2021, příběh rodičů 

pí. Exnerové, zpracování Sudet (dodají J. Vondráček a E. Kulfánek do 15.2.2021), 

technický dotaz na Betis jak vložit do publikace dvě strany z výstavy 100 let samostatné 

obce Újezd 1938 Okupace-1945 Květnové události, souvisí s tématem II. světové války 

• návrh na dotisk 300 ks (s přidáním max. 10 nových stran), cena tiskárny Betis je 

31 520 Kč bez DPH (10%] 

Tento bod bude předložen v roce 2022 na jednání RMČ samostatným materiálem. 

 

Bienále výtvarné soutěže dětských prací, květen–červen 2022 

- k 10. výročí otevření NS Lesní galerie I. vyhlásí muzeum soutěž pro školky a školy na 

téma 

„Přírodou krok za krokem v českých písničkách a básničkách“ 

 

Plán výstav 

Leden - 2.2.2022 Bible 

7.2. - 9.3.2022 100 let Újezda nad Lesy 

15.3. – květen (bude upřesněno) Okupace Čech a Moravy a protinacistický odboj 

Květen (bude upřesněno) – 29.6.2022 bienále výtvarné soutěže Přírodou krok za krokem 

v českých písničkách a básničkách 
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Rezignace na člena muzejní rady 

- rezignace na člena muzejní rady na základě vlastní žádosti: Mgr. Jana Synková, plk. Ing. 

Karel Tůma, Michal Theer, Monika Schusterová 

- Michal Theer by rád spolupracoval s Újezdským muzeem jako externista 

Tento bod bude předložen na jednání RMČ samostatným materiálem. 

Osazení cedulí 

- osazení cedulí ke zvoničkám na Staroújezdské a Starokolínské a lípě Republiky u 

hřbitova, podklady dodá Eva Danielová, zajistí M. Slavíková, termín upřesněn na příští 

muzejní radě 

 

Dataprojektor a plátno 

- dataprojektor a plátno v případě promítání fotografií a textů při vernisážích výstav 

nebo dle potřeby po dohodě 

 

Termín příští muzejní rady: 10.1.2022 od 16 hodin 

Zapsala: Eva Danielová 

Ověřila: Eva Danielová 

 


