
Zápis z Muzejní rady 

Datum konání:  25.3.2019 

Místo konání: Muzeum – Újezd nad Lesy 

Přítomni členové: Eva Danielová, Marie Tomaidesová, Jan Vondráček, Jana Kurková, Karel Tůma, 

Zdeněk Zahradník, Klára Zezulová 

Tajemník:  Markéta Slavíková 

Omluveni: Zita Kazdová, Petr Mach, Jana Synková, Tadeáš Rejfek, Michal Theer, Monika Schusterová  

1. Probíhá výstava Irsko na fotografiích Václava Vícovského  

- 16.3.2019 proběhla krásně připravená vernisáž k výstavě s cca 30 účastníky  

- výstava potrvá do 17.4. 

 

2. 29.4. proběhne instalace ke každoročnímu bienále výtvarné, literární a fotografické soutěže 

na téma „Oheň, dar přírody, aneb I z malé jiskry velké oheň bývá“. 

- svoz prací proběhne 24.4.2019 zapojení okolní obcí (Koloděje, Sibřina, Běchovice) 
- slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků proběhne v Újezdském muzeu 2.5. od 18.00 hodin  
- kurátorkou výstavy Ing. Eva Danielová  
- odměny budou ve formě poukázky do knihkupectví nebo papírnictví 

  

3. 9.5 2019 proběhne oslava Dne osvobození  

- pozvání na tuto akci přijala Klárka Gibišová, která zahraje na piano 
- pí. učitelka Janoušová její vystoupení uvede 
- p. Gibiš bude kontaktován, aby dorazil do divadla v 16.30 hodin (zajistí paní Tomaidesová)  
- o moderování celého programu oslav bude požádána paní Jitka Carbolová 

 
 

4. 13.6.2019 od 17.00 hod. proběhne vernisáž výstavy 4. tříd MZŠ 
- rezervace sálu v Polyfunkčním domě Level je zajištěna od 16.00 hodin  
- ozvučení zajistí odbor školství a kultury  
- účast cca 125 dětí 

 
 

5. 2.9. Výstava ke 130 letům značení KČT a časopisu Pohoda  
- rezervace sálu v Polyfunkčním domě Level je zajištěna od 17.00 hodin 

 
 

6.     Původní termín 5.10. 2019 vernisáže výstavy k 30. výročí Sametové revoluce se přesouvá na    
           datum 19.10.2019 Potrvá do 20.11.2019) 

- rezervace sálu v Polyfunkčním domě Level je zajištěna od 9.00 hodin  
- muzejní rada se nebude organizačně podílet na plánovaném happeningu k 30. výročí 

sametové revoluce (za muzeum proběhne vše 19.10.) 

7. Ostatní  

pí. Slavíková zajistí větší úklid muzea (v termínu od 17.4.-24.4. v tomto termínu není nic 

instalováno) 

Termín dalšího setkání: 20. 5. 2019 

Zapsala: Markéta Slavíková 


