Zápis ze zasedání komise kultury č. 1/ 2018 dne 28. 11. 2018 konaného od 17:00
hodin v zasedací místnosti 113 v budově ÚMČ Praha 22.
Přítomni: Mgr. Veronika Špalková - Kuželová, Vlasta Čepičková, Ing. Michal Klich,
Mgr.Jitka Rothová, Adéla Žofková, Mgr. Magda Paseková, Bc. Blanka Petrásková, Jan Mikulecký,
Mgr. Pavel Kappel, Jan Priester, Martin Šmíd
Hosté: Ivo Krátký, Mgr. Pavel Kosař, Radovan Koutský

1. Předsedkyně kulturní komise Mgr. Veronika Špalková Kuželová – přivítala členy této nově
nominované komise a každému přítomnému předala slovo, aby se představil a v krátkosti řekl
svoji vizi o působení v KK
2. Následně předsedkyně KK představila
Program Vánočních svátků:
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu na Novém náměstí od 18:00, koncert DPS Jiskřičky
8. 12. Mikuláš v uhříněveské sokolovně. Od 16.00 příprava s čerty a anděli na příchod Mikuláše, od
17:00 příchod Mikuláše, rozdávání dárků a následné vyhánění čertů z Uhříněvsi. Od 18:00 ohnivá show
u rybníku Vodice, následná možnost posedět na čertovském menu v restauraci U Splavu.
15. a 16. 12. Vánoční trhy u uhříněveského muzea, stánky s občerstvením, vánoční dílny a ukázky
lidových zvyků. Po celou dobu bude hrát kapela staročeských koledníků. V neděli divadelní představení
pro děti. Časový harmonogram: SO 14:00 – 22:00, NE 10:00 – 18:00
22. 12. Živý betlém u kostela Všech svatých. Před ním od cca 16:00 vystoupení ladovských koledníků,
kteří zazpívají staré lidové koledy. Poté vystoupení DS Ucha a na závěr rozdávání betlémského světla.
3. Členové komise poskytli kontakty na osoby, které by mohli případně program doplnit (stánkaři,
divadelníci)
4. Od pana Martina Šmída padl návrh obnovit tradici troubení z kostelní věže na Štědrý den.
Komisi se návrh líbil, ale bylo konstatováno, že pro letošní rok se bohužel nápad
pravděpodobně nestihne naplnit.
5. Každý člen měl na závěr možnost pozvat ostatní na akce, které plánuje. Paní Mgr. Rothová
připomněla rozsvěcení školního betlému 30. 12. a vánoční dílnu v ZŠ Jandusů v sobotu od 9:00
do 13:00, paní Petrásková pozvala na akce Domu UM a to putování za Mikulášem 1. 12.,
Magda Paseková představila dílny adventních věnců, které se konají 29. 11. -1. 12. a na
florbalový mikulášský turnaj 8. 12. 2018.
Příští schůzka komise kultury bude ve středu 9. 1. 2019 v 17:30 hodin v zasedací místnosti 113
v budově ÚMČ Praha 22
Zapsala: Vlasta Čepičková

Souhlasí: Mgr. Veronika Špalková - Kuželová

