
Muzejní rada

Datum konání: středa l0'l.20l8 od 16.30 hod
Místo konání: Muzeum _ Újezdnad Lesy
Přítomni členové: Eva Danielová, Petr Mach, Marie Tomaidesová. Monika Schusterová,Kláta
Zezulová. Jan Vondráček. KarelTůma' Jana Kurková
Tajemník: Kateřina Blinková
omluveni: Miloš Schmidt' Michal Theer, Jana Synková, Jan Tadeáš Rejfek, ZitaKazdová
Hosté: Markéta Slavíková

1. Výstavy a akce
- výstava Zimní čas - proběhla bez problémů a měla velký úspěch, výtéžek pro Komunitní
centrum Motýlek je ve výši 6 963,- Kč, peníze jsou určeny na nákup potřeb pro předškoláky
- dne 20.l.2018 se bude konat pochod ,,Courání Prahou", start je v Újezdském muzeu' od 7.00

do 9:00 hod. bude v muzeu M. Tomaidesová, od 9:00 do 11:00 hod - Z.Kazdová
V neděli 2l'|.2018 se bude odinstalovávat výstava Zimní čas. zajistí E. Danielová
- 24.|'20l8 - vernisáŽ ýstavy ,,JSem senior a žiji v Úiezdě",22.l. _ 23.1. proběhne instalace
exponátů, výstava potrvá do 17.2'2018
- výstavy budou trvat minimálně 5 týdnů
- navazující výstava bude na téma Masopustní rej_ povídání, masky l.-4. třída MZŠ
14.4.2018 _ bienále dětské literární soutěže - téma Slunce, do l5.2' musí být hotový plakát do

škol a do Újezdského zpravodaje, výstava potrvá do 26.5.2Ol8
- 30.5. 2018 _ vernisáŽ výstavy 3. tříd MZŠ - téma bude pravděpodobně ',Toulky českou
minulostí"
-7.3.20|8 od 18:00 hod. MČ Praha 2l poŤádá muzikál ,,Někdo to rád horké" -trvá cca2,5
hodiny' akce se koná v divadelním sále MZŠ, spoluúčast ÚvtČ ve výši cca 10 000,- Kč, sál je
jižzamlwený, je potřeba zaÍídit propagaci, kapacita sálu je cca l60 lidi. domluvit přítomnost
hasičů
- l 00. výročí vzniku Československa - budou se sázet lípy, pravděpodobně ve škole, je potřeba

domluvit spolupráci s komisí Životního prostředí, stromy budou sázet žáci MZŠ, je potřeba
připravit rozpočet na celé oslavy
- komise navrhuje zajistit cedulky k památným stromům k říjnovému výročí' jednalo by se o 3
cedule, měly by být podobné jako je u rododendronu, měly by mít ochrannou folii proti
poškození
- dotisk knihy l . sv. válka _ dotisk bude rozšířen další příběhy z |et |9l4 - 1 9l 8, budou zde i

fotky z výstavy. K. Tůma s M. Tomaidesovou zajistí mapu a grafické zpracování (do konce
února 2018), J. Vondráěek zajistí ,,poštovní známky", dotisk knihy provede p. Chrt. ideálně do
konce ěervna 2018
- výstava k 100. výroěí vzniku republiky - kurátory budou K. Tůma a J. Vondráček
- v říjnu 2018 bude v Úvalech - legion vlak - více inform aci zatimnemáme
- publikace ,,Kraj očima dětí" - p. Bárta (společnosti History) - záloha zap|acena ve výši 50%'
slavnostní předávání knih bude 28.10'2018 - v knize je 12 obrázků, český a anglický text' je
potřeba kontaktovat pana Bártu a prověřit zda je vše v pořádku' zajistí M. SlavíkovázaÚMČ
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- oprava zvoničky na Blatově - p. Hošek se půjde na ni podívat a vyhodnotí v jakém je zvoniěka
stavu a kolik by cca stála její oprava
- S panem Chrtem domluvit tisk nové nálepky s kontakty a otevírací dobou mvzea, nálepka na
muzeu je již neaktuální
- 8.9.20l8 - turistický pochod a výstava k 130. výročí klubu turistů' výstava potrvá do října

Termín příští muzejní rady: 5.3.2017,16:30 hod.

Zapsala: Kateřina Blinková
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