
Zápis z Muzejní rady 

Datum konání:  14.2.2019 

Místo konání: Muzeum – Újezd nad Lesy 

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

Zdeněk Zahradník, Monika Schusterová, 

Tajemník :  Markéta Slavíková 

Omluveni: Zita Kazdová, Petr Mach, Jana Synková, Tadeáš Rejfek, Michal Theer, Klára Zezulová 

1. Probíhá výstava Všude dobře, v Česku nejlépe očima 4. tříd Masarykovy ZŠ 

- výstava potrvá do 6.3. 2019 

-  

2. Od 16.3. 19 proběhne výstava Irsko na fotografiích Václava Vícovského (k svátku sv. Patrika) 

 

3. 29.4. proběhne instalace ke každoročnímu bienále výtvarné, literární a fotografické soutěže na 
téma „Oheň, dar přírody, aneb i z velké jiskry velké oheň bývá“. 
- svoz prací proběhne 24.4.19 
- slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků proběhne v Újezdském muzeu 2.5. od 17. 00 hodin  
- odměny budou ve formě poukázky do knihkupectví nebo papírnictví 

  

4. 9.5 2019 proběhne oslava Dne osvobození  

Program oslavy státního svátku:  
- V 16:00             sraz před ÚMČ Praha 21 – odjezd na místní hřbitov (zajistit 2 auta) 
- 16:15—16:30   uctění památky padlých na místním hřbitově 
- 16:30—16:45   položení věnce k bustě generála Stanislava Krause  
-                     přesun do divadelního sálu Masarykovy ZŠ, vchod z ul. Čentická 
- 17.00 – 18.00   hlavní program v divadelním sále Masarykovy ZŠ 
-                             státní hymna 
-  úvodní slovo pana starosty 
-  projev plk. Ing. Jana Vondráčka 
-  hudební vystoupení dětí  
-  ocenění občanů za příkladnou aktivitu v naší MČ 
-  závěrečné slovo 
-  občerstvení pro pozvané hosty 
-  
Dle aktualizovaného seznamu budou pozvání VIP hosté, zastupitelé, ředitelky MŠ a ZŠ, neziskové 

organizace, předsedové komisí a výborů  a  navržení kandidáti na ocenění     

- do 15.3.19 půjde pozvánka do ÚZ včetně programu 

- zajistit odměny pro účinkující děti 

- paní Carbolová zajistí pro oceněné občany odměny  

5. Ostatní  

- na dveřích doplnit informaci o vstupu zdarma do muzea  

Termín dalšího setkání: 20. 3. 2019 

Zapsala: Markéta Slavíková 


