
Muzejní rada

Datum konání: pondělí 8.ll'2017 od l7 hod.

Místo konání: Muzeum _Újezdnad Lesy
Přítomni členové: Eva Danie|ová, Zita Kazdová, Jan Vondráček, Karel Tůma, Petr Mach,
Marie Tomaidesová, Michal Theer, Jana Synková' Monika Schusterová,
Tajemník: Kateřina Blinková
omluveni: Miloš Schmidt, Jana Kurková, Jan Tadeáš Rejfek,
Hosté: Klára Zezulová

1. Výstava újezd nad lesy na staqých pohlednicích
- o tuto výstavu je velký zájem_ do muzea chodí děti zMZŠ z 1' i 2' stupně
- Ve středu 15.1l'20|7 v cca 8:30 hod přijdou děti ze 4.tříd MZŠ a je potřeba zajistit

otevření auzavÍenímuzea' Petr Mach m:ůŽe od 8:00 -9.45 hod, Eva Danielová ve
škole domluvi,Že děti přijdou jiŽpo 8:00 hod'

- Muzejnírada doporučuje část výstavy použít při oslavě 100. výročí vzniku
Československa, nebo někdy výstavu pro velký úspěch zopakovat

2. Vernisáž Škola snů
- VernisáŽ se koná dne22.1l'20|7 od 19:00 hod. v sále polyfunkčního domu Level
- Instalace proběhne 20. - 21.1 l ' a zajistiji členové projektu MAP
- Na vernisáži spolupracují všechny 4 školy ve správním obvodu Praha21

(Běchovice, Klánovice, Koloděje, Újezdnad Lesy)
- l5.11.20l7 l3:00 - l7:00 a l8.l l.2017 l3:00 - 17:00 je možné přivést díla určená

k výstavě
- Výstava potrvá do 9.I2.20I7
- 18. _ l9.1 l. bude odstraněna předchozí výstava

3. Zimní čas aneb bude zima, bude mráz...
- Charitativní vernisáž pro Komunitní centrum Motýlek se koná |6.|2.2017
- Akci pořádá Újezdské muzeum ve spolupráci s MZŠ a odborem sociálních věcí

ÚvČ Praha2l
- od l4:00 hod bude v sále polyfunkčního domu připraveno občerstvení
- Na akci vystoupí školní pěvecký sbor Sovička za doprovodu Jana Kvapila a

Vladislava Manouška
- Výstava potrvá do 20'1.20l8
- ZKomunitního centra Motýlek přijede ředitelka apani Bártová, které si pro

účastníky připraví prezentaci
- Bude potřeba připravit sál - dohodnout se S panem Voříškem nebo Herinkem,

notebook zajisti Petr Mach, u Zdeňka Voříška zajistit 2 mikrofony
- pan Hruška zÚjezdského zpravodaje udělá předem rozhovor s ředitelkou, který

vyjde v prosincovém číslo Újezdského zdravodaje
- cca v 16:00 hod se přesuneme do Újezdského muzea,
- příprava bude 16'12.20|7 od 13:00 hod v sále polyfunkčního domu Level
- Monika Šusterová vyrobila velký papírový Strom, kteý by mohla věnovat

Motýlkovi a následně by se vydražil
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4. Volal pan Stach z rČt1rlub českých turistů) amají zájemnavštívit muzeum dne
2.l2.20l7 ve 12 hod do muzea. Ten den má,'službu V muzeu" Michal Theer do akce
si rozmyslí, zda chce zůstat déle a proplatí Se mu přesčasy, nebo si ,,sluŽbu" někdy
z|<ráti

5. 100. výročí oslav
- 23.l l ' ve 13:30 hod u pí' starostky první setkání pracovního týmu
- Pozvat na jednání i pana Hošek kvůli novému památníku
- Pozvat i pana Schmidta _ tel. č. pošle Eva Danielová
- Dotisk kníŽky zajistit u pana Chrta, tiskl i tu původní verzi, rozpočet na to je cca

30 000,- Kě' paní Tomaidesová vybere cca l0 - 12 fotek, které se k tomuto datu
vztahuji a doplní se do kníŽky

- Eva Danielová bude kontaktovat fotografa pana Vodičku, paní Slukovou - příběhy
zvá|ky na doplnění knihy

- Muzejní rada doporučuje zopakovat výzvu do zpravodaje ana web, kontakt bude
na pana Vondráčka anapaní Tomaidesovou' v případě potřeby můŽeme zajistit,
Že za|idmi někdo zajde a sepíše jejich paměti, podklady se můŽou zasí|at do konce
února 20l 8

- Legionář z Koloděj - řeší Michal Theer' spojí se S panem Vondráčkem' pan Tůma
má data. která předá panu Vondráčkovi

8. Ostatní
- Mapa Újezda_ podklady pro historickou mapu podnikání poskytli Nohejlovi

(Blatov, Újezd, Nová Sibřina v 19. - 20. století)' bylo předáno ke zpracování do
Betisu. po předloŽení bude potřeba provést pamětníky důkladnou korekturu

- V Národním muzeu je výstava Fenomém Masaryk, končí 31.1.2018
- Újezdské ''Stromy svobody'' budou přihlášeny do soutěŽe _ tři stromy jsou známy

včetně zápisů v kronikách, čtvrtý nude vysazen v říjnu 2018 _ detaily probrat na
schůzce ke 100. výročí

- Děti zMZŠ aze Žákovského zastupitelstva s námi chtějí připravovat l00. výročí
_ do týmu byl přizván Filip Goldman (starosta Žákovského zastupitelstva)

- Cimbálová muzika Michala Horsáka na28.10.20l8 je jiŽ zamluvena, rovněŽ je
zamluven i sál v Polyfunkčním domě

- oprava zvoničky na Blatově!!!! _ muzejní rada navrhuje přidat do rozpočtu na rok
20l8. Jedná se o zvoničku naproti hospodě Na Blatově

- 20.ledna 2018 - turistický pochod - paní Tomaidesová bude V muzeu od 6:30
hod, pak ji někdo přijde vystřídat, start je v muzeu a cíl v restauraci Na Blatově,
budou k dispozici turistické vizitky, pohled Újezdabude zaroveň vstupenkou do
mvze4 proběhne ve spolupráci s K. Zezulovou (KČT, odbor Pohoda Praha)

- Na dveřích muzeaje potřeba vyměnit kontaktní údaje (mob. tel. E. Danielové a
podatelny ÚvtČi. Zjistitu pana Chrta, zda je schopný zajistit novou nálepku.

Termín další schůzkyz 13.12'2017 od l8:00 hod u Krokodýla

Zapsala: Kateřina Blinková
2'-1,4 l;z i
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