
Muzejní rada

Datum konání: pondělí 3.l0.20l7 od 17 hod.
Místo konání: Muzeum _Újezdnad Lesy
Přítomni členové: Eva Danielová, Zita Kazdová, Petr Mach, Marie Tomaidesová, Monika
S chusterov á, Klár a Zezulov á
Omluveni: Miloš Schmidt, Michal Theer, Jana Synková, JanaKurková, Jan Tadeáš Rejfek' Jan
Vondráček, Karel Tůma
Hosté: Markéta Slavíková, Kateřina Blinková

1. Úprava webových stránek Mč Praha 21
Na webu MČ praha 2l nenísloŽka pro Muzejní radu. Zápisy se vkládají pod téma: ,,Muzeum".
Je třeba zajistit úpravu webu, tak aby muzejní rada byla zveřejněna ve stejné struktďe jako jsou
komise MČ praha 21, následně pak vložit odkaz na stránky Muzea v Praze 2I _ Újezd nad
Lesy.
2.Zvonkový průvod
Doladěny poslední detaily Zvonkového průvodu, doplněna tvořivá dílna a trhy v ZŠ.Pozvántka
bude uveřejněna v listopadovém zpravodaji.
3. Zhodnocení výstavy Ovoce a zeleniny
Výstava byla velmi úspěšná. ZapojiLy se do ní déti z MŠ a ZŠ v Praze 2t.
4. Žádost o nákup stojanů na obrazy do muzea
Muzeum trpí nedostatkem prostor pro vystavované archiválie. Je tady návrh na zakoupení
,,listovacích" stojanů na obrazy (řadiče na plakáty), do kter'ých by byla umístěna další část stálé
expozice.
5. Seznam akcí na webových stránkách Mč Praha 21
Na webu nejsou umístěny všechny plánované akce a pak dochazí k občasným duplicitrím. Eva
Danielová zašle Kateňně Blinkové seznam plrínovaných akcí k uveřejnění v kalendáriu na
webu vtČ praha 2t
6. Vernisríž výstavy rrŠkoh snů*
Dne 22.Il.2017 proběhne v Újezdském muzeu vernisáž výstavy ,,Škola snů" (organizátorje
MAP Praha 2 1 ), instalac e 20.-2l.I1 .. Výstava bude trvat do 9.t2.2Ol7 .

7. Charitativní vernisáž na téma ,rZimování,,
Ve spolupráci se SdruŽením na pomoc dětem s handicapy Motýlek, z.u. aMČ Praha 21 _ odbor
sociálních věcí proběhne dne 16.12.2017 od 14:00 hod v sále DDM charitativní vernisi2.
Vystoupí školní sbor Sovička + hudební doprovod
8. 100. výročí Vzniku samostatného československého státu
Je potřeba stanovit pracovní skupinu, která celou akci připraví. Plrínuje se rozšíření vydaní
knihy 1. sv. válka - osudy vojríků a legioniffi _ cca 300 ks, které se budou rozdávat na
slavnostním shromrížděnl28.10.2018. Celá akce proběhne v neděli 28.l0.2}l8. V souvislosti
s qýročím by bylo freba zvážit, zda by nebylo vhodné vysadit lípu před I. sfupeň Masarykovy
ZŠ místo vykáceného topolu. Pffpadně nechat vyrobit památnou ceduli k lípě. Nechat vyrobit
pomník k l. sv. válce. oslovit pana Hoška, kteý navrhoval i ostatní pomníky (busta Stanislava
Krause, pomník na hřbitově)
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Návrh složení pracovní skupiny: Kateřina Blinková, Karla Jakob Čechová, Marie
Tomaideso v á' Ev a Danielová, Zdeněk Voříšek, Petr Mach, Jan Vondráček
9. Kniha 

'Kraje 
očima dětí"

Předplacená kniha by měla být předana dětským autorum na slavnostním shromažděÍn

28. 1 0.20 1 8. Prověřit zda byl uhrazen doplatek.
10. Pohlednice Újezd nad Lesy + turistická vizitka.
Padl zde náwh nechat udělat pohlednice Újezdu nad Lesy, které by slouŽily zaroveň jako
vsfupenky do Újezdského muzea.

o twistické vizitky by byl také zájem, zde je ale problém s prodejem. Je potřeba prověřit, zda
by bylo potřeba EET.
11. Pochod za loupežníken Drholcem
Termín 8.9.2018 _ start bude před Újezdským muzeem' cíl u II. sfupně Masarykovy ZŠ
12. Návrh na jmenování nové tajemnice muzejní rady a představení nové vedoucí
oŠmnn
Rada navrhla novou tajemnicí komise paní Kateřinu Blinkovou. Muzejní radě se přišla
představit nová vedoucí OŠKMA paní Markéta Slavíková, ďo jejížkompetencí muzeum patří.

Muzejní rada probíhala od zaěátku za přítomnosti K. Blinkové a M. Slavíkové.

Termín příští muzejní rady: 8.11.2017 od 17 hod

Zapsalaz Kateřina Blinková éZ,.1"
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