
Zápis z Muzejní rady 

Datum konání: 2. 9.2020 

Místo konání: Muzeum – Újezd nad Lesy 

Přítomni členové: Eva Danielová, Marie Tomaidesová, Zdeněk Zahradník, Michal Theer, Jan 

Vondráček, Jana Kurková, Jana Synková, Zita Kazdová, Petr Mach  

Tajemník: Markéta Slavíková  

Omluveni: Monika Schusterová, Karel Tůma, Klára Zezulová 

 

1. Kódování a přemisťování věcí v Muzeu 

- předsedkyně komise byla upozorněna pí. Zezulovou na přemístěné věci v rámci instalace 

výstavy a opětovné nezakódování objektu 

- pí Slavíková prověřila, kdo má klíče od Muzea (pí Danielová, Zdeněk Zahradník, OŠK, pí 

uklízečka + VHČ) 

- do muzea bude umístěn sešit, kde se budou všichni zapisovat svoji návštěvu včetně pí 

uklízečky    

 
2. Výstava Klubu českých turistů od 4. 9 – 7. 10. 20 – prodloužena do 11. listopadu – info do 

Újezdského zpravodaje o prodloužení 
- do 15.11 bude odinstalována   

 
3. 8. 9. 2020 pořádá Klub českých turistů „Pochod od muzea k muzeu“ 15.30 – 16.00 start od 

Újezdského muzea a cílem je Uhříněvské muzeum 
 

4. 17. 10. 20 - vernisáž k 75. výročí osvobození naší vlasti, doprovodná výstava ANTHROPOID, 
politické procesy 50let – vzhledem k vývoji koronavirové nákazy bude výstava a její vernisáž 
přesunuta na květnové oslavy 6.5.2021 

 
- součástí těchto oslav bude odhalena pamětní deska padlých z roku 45 

 
5. 26.10. 2020 - říjnové oslavy   

- návrh zapojit Masarykovu základní školu + školky + spolky  

- organizovat v dopoledních hodinách s tím, že se škola a školky budou spolupodílet na 

programu  

- do 15.9. připravit upoutávku do Újezdského zpravodaje  

 
6. Výstava 25.11. 20 „Státní symboly“ vlajka – hymna, bible (Rok bible 2020) 

- instalace výstavy cca 1 týden dopředu 
-  dle aktuální situace bude vernisáž  
- do 15.10 upoutávka do Újezdského zpravodaje 
- kurátor pan Rudolf Vambera  a Marie Tomaidesová 

 

4. různé 

- doplnit informační tabule k lípě u hřbitova + Zvonička na Kolodějské  

    
 



Termín dalšího setkání 12.10.20 

Zapsala: Markéta Slavíková 

Ověřila: Ing. Eva Danielová  


