
Zápis z Muzejní rady 

Datum konání:  10.06.2020 

Místo konání: Muzeum – Újezd nad Lesy 

Přítomni členové: Eva Danielová, Marie Tomaidesová, Karel Tůma, Zdeněk Zahradník, Klára Zezulová, 

Michal Theer, Jan Vondráček, Jana Kurková  

Tajemník: Markéta Slavíková  

Omluveni: Jana Synková, Monika Schusterová, Zita Kazdová, Petr Mach 

 

1. Květnové oslavy 5.5. 20 proběhly u pomníků padlých na místním hřbitově – Ing. Danielová 
zašle fotky do Újezdského zpravodaje  

 
2. Výstava Klubu českých turistů od 4. 9 – 7. 10. 20 – navazuje na pochod za loupežníkem 

Drholcem  
- pí Zezulová zašle Ing. Ponicové a pí Šmídové odhad nákladů 
- pí Slavíková zamluví sál Polyfunkčního domů na 4.9.20 od 15.00 hod. a OŠK zajistí 

džbány s vodou + kávu  
- občerstvení zajistí pí Zezulová a bude hrazeno z kapitoly OŠK  
- do 15.6. zašle pí Zezulová do Újezdského zpravodaje   informace o výstavě a pochodu/ 

v září se upoutávka zopakuje 
- pí Slavíková zjistí možnosti financování na pochod Drholce, který každoročně probíhá 

v rámci týdne zdraví    
 

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 výstavy k 75. výročí osvobození naší vlasti, doprovodná výstava 

ANTHROPOID, politické procesy 50let 

                   začátek vernisáže v sobotu 17.10. 2020 od 10 hodin v sále Polyfunkčního domu 
- pí Slavíková zamluví sál Polyfunkčního domu 
- do 15.9. zaslat upoutávku do Újezdského zpravodaje  

- cca 12.10. bude instalována zapůjčená výstava ANTHROPOID  
- doprovodný program Sovičky 

 
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) 

- 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  

- pan Hruška nezasílá náhled Újezdského Zpravodaje 

- žádost o zasílání článků k autorizaci 

-    pí Tomaidesová upozornila na nutnou opravu kapličky z důvodu jejího chátrajícího stavu  
   probíhající jednání s panem Hoškem jsou zatím bez výsledku 

 
 

Termín dalšího setkání: 2.9., 12.10., 9.11. a 14.12. od 16.30 hod. 

Zapsala: Markéta Slavíková 

Ověřila: Ing. Eva Danielová  


