Zápis ze zasedání komise kultury č. 4/ 2018 dne 17. 5. 2018 konaného od 14:00
hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Mgr. Jitka Rothová, Vlasta Čepičková, Milan Coller, Mgr. Kateřina Kaňoková, Ing. Michal
Klich, Jaroslava Kunešová, Bc. Michal Selinger, Jitka Šubertová, Mgr. Veronika ŠpalkováKuželová, Petra Vaňková, Pavel Veverka
Host: Ing. Martin Turnovský – starosta MČ Praha 22
Omluveni: Jiří Knotek, Pavel Pirkl
V úvodu Mgr. Rothová přivítala hosta - starostu MČ Praha 22 Ing. Martina Turnovského.
Jediným bodem zasedání komise byl program oslav k 100. výročí založení samostatné demokratické
ČSR.
1. Pan starosta vystoupil s připomínkou, že z technických a organizačních důvodů není vhodné
oslavy uskutečnit na původně navrhovaném náměstí Bří. Jandusů. K tématu se konstruktivně
diskutovalo. Mgr. Špalková - Kuželová vznesla návrh, zda by uspořádání oslav bylo možné na
nádvoří uhříněveského pivovaru. Pan starosta přislíbil, že prověří variantu možnosti konání
těchto oslav v této lokalitě, což dodatečně potvrdil. V souvislosti s tím bude nutné požádat o
součinnost Městskou policii.
2. Pan Coller navrhl, aby stánky s občerstvením byly zajištěny jednou firmou, což bylo
odsouhlaseno a zajistí p. Coller. Dále zde budou stánky s keramikou a drobnými dárky – zajistí
pí Vaňková a Ing. Klich.
3. Pan Coller informoval, že RMČ se postavila kladně k návrhu komise, aby byly pořízeny
fotografie-obrazy starostů Uhříněvsi od fotografa Jadrana Šetlíka do zasedací síně
zastupitelstva formátu A3 a do Uhříněveského muzea formátu A4. Tato investice si vyžádá
rozpočtové opatření – zajistí p. Coller. Podklady pro pana Jadrana Šetlíka zajistí Ing. Klich a pí
Votavová.
4. Instalace a odhalení obrazů bude součástí oslav a uskuteční se v průběhu měsíce října 2018.
5. Pan starosta přislíbil zajistit stánek s uhříněveským pivem.
6. Pan Veverka předložil nabídku možnosti vystoupení flašinetáře s parním strojem, který by
vystoupil v areálu pivovaru mezi jednotlivými čísly programu. Nabídka byla členy komise
doporučena. Bc. Selinger rovněž zajistí potřebné pódium a zvukovou aparaturu a jeho ozdobení
květinovou výzdobou.
7. Ing. Klich tlumočil nabídku kolodějského keramika a výtvarníka Bc. Mykoly Ivanyny na výrobu
pamětních ½ l korbelů na pivo s erbem Uhříněvsi, logem místního pivovaru a českým lvem
(200,- Kč/ks). Bylo doporučeno objednat 100 ks s tím, že pan starosta přislíbil sponzorský dar
místního pivovaru. Do příštího zasedání komise Ing. Klich zajistí, aby byl předložen vzorek.
8. Ing. Klich informoval o jednání na OŽPD, konkrétně s Ing. Zídkovou ohledně možnosti zasazení
pamětní lípy. OŽPD vytipoval jako jediné vhodné místo park Na Vrchách. Po konzultaci bylo
vytipováno ještě místo poblíž pomníku padlých na Husově náměstí a Legionářského domu,
které se členům komise vzhledem k významu výročí zdá vhodnější. Vysazena by měla být lípa
malolistá o průměru kmínku 18-20 cm. Přípravné práce by zajistila odborná zahradnická firma.
9. Ing. Klich informoval, že v rámci oslav proběhnou i komorní koncerty v Uhříněveském muzeu.
V souvislosti s tím se na něj obrátila učitelka hudby paní Lenka Mašindová s prosbou, zda by
RMČ schválila objednání naladění klavíru a zadání rozpočtu na jeho větší opravu.
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10. Ing. Klich informoval o záměru Divadla U22 promítat v jakési smyčce dokumentární a hrané
filmy v neděli 28. října 2018. Do příštího zasedání ing. Klich detailně projedná s ředitelem
divadla p. Urbancem.
11. Ing. Klich informoval, že součástí oslav bude i výstava ke 100. výročí založení VÚŽV v listopadu
2018 v muzeu. Ing. Klich zajistí ve spolupráci s tajemnicí komise pozvání zástupců VÚŽV na
příští zasedání komise.
12. Pí Vaňková navrhla možnost výroby drobných upomínkových předmětů- trikolory, mince,
pamětní stuha. Do příštího zasedání prověří ceny a možnosti.
13. Mgr. Špalková - Kuželová informovala o svém osobním jednání s vedoucím Slovenského
národopisného souboru, který by měl vstupy během slavnostního odpoledne.
14. Členové komise sestavili seznam, který zobrazuje, co je mimo jiné nutné objednat
dodavatelskými firmami a předložila předběžný rozpočet:
a) Ples republiky – 15 členný orchestr, výzdoba, pronájem
120 000,b) Objednávka 200 ks korbelů á 200,- Kč
20.000,c) Vystoupení folklorního souboru z Košic
120.000,d) Zapůjčení kostýmů pro DS UCHO, koní a aut
35.000,e) Ohňostroj
70.000,f) Vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného
70.000,g) Pódium a zvuková aparatura
75.000,h) Pamětní lípa malolistá s přípravnými pracemi + výroba cedule
35.000,i) Upomínkové stužky, květinová výzdoba, pamětní stuha
45.000,j) Flašinetář s parním strojem
11.000,15. Členové komise nakonec navrhli program oslav 100. výročí vzniku samostatné demokratické
ČSR v Uhříněvsi:
Pondělí 8. října 2018 od 17:00 hodin
Slavnostní zahájení výstavy „Legionáři“ v Uhříněveském muzeu ke 100. výročí vzniku samostatné
demokratické ČSR u pomníku padlých na Husově námětí u pomníku padlých za účasti představitelů
městské části Praha 22 a občanstva. Výstava by měla být ve třech částech umístěna v Uhříněveském
muzeu, Legionářském domě a v Divadle U 22 do konce měsíce října 2018.
Pátek 26. října 2018 od 10:00 hodin
Pietní akt ke 100. výročí konce 1. světové války a 100. výročí vzniku samostatné demokratické ČSR u
pomníku padlých na Husově námětí u pomníku padlých za účasti představitelů městské části Praha 22,
zástupců neziskových organizací a zástupců místních školských zařízení a občanstva.
Pátek 26. října 2018 od 10:45 hodin
Vysazení pamětní lípy ke 100. výročí vzniku samostatné demokratické ČSR u pomníku padlých na
Husově námětí za účasti představitelů městské části Praha 22, zástupců neziskových organizací a
zástupců místních školských zařízení a občanstva.
Sobota 27. října 2018 od 19:00 hodin
Ples republiky v Divadle U22
Neděle 28. října 2018
13:00 – 14:00 slavnostní ekumenická bohoslužba v Děkanském kostele všech svatých
pod vedením P. Jaroslawa Batóga a Mgr. Ing. Jiřího Orta s hudebním programem – p. Coller prověřil a
je možnost vystoupení houslový virtuose Jaroslava Svěceného; ostatní zajišťuje Ing. Klich
14:00 – 14:30 slavnostní příjezd prezidenta ČST T.G.M. do areálu pivovaru
zajišťuje DS UCHO pod vedením Mgr. Špalkové – Kuželové
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14:30 – 15:00 uvítací scénka a proslovy představitelů MČ
zajišťuje DS UCHO pod vedením Mgr. Špalkové – Kuželové; pí Vaňková a Ing. Klich
15:00 – 16:00 1. vystoupení slovenského souboru
zajišťuje DS UCHO pod vedením Mgr. Špalkové - Kuželové
16:00 – 17:00 vystoupení DPS Jiskřička, sboru Coro Picolo
zajišťuje Mgr. Rothová
17:00 – 18:00 2. vystoupení slovenského souboru
zajišťuje DS UCHO pod vedením Mgr. Špalkové – Kuželové
18:00 – 19:00 zvonkohra, ohňostroj
zajišťuje Bc. Selinger, p. Coller
16. Členové komise nakonec navrhli program oslav 100. výročí vzniku samostatné demokratické
ČSR v Pitkovicích a Hájku, Kde by měly proběhnout akce „Pitkovický chodník“ s rozpočtovými
náklady cca 56.000,- Kč a v Hájku „Cyklostezka a výsadba stromu“ s rozpočtovými náklady cca
87.000,- Kč.
17. V závěru p. Coller pozval členy komise na Den dětí na Rychetách v neděli 10.06.2018.
18. Mgr. Špalková – Kuželová informovala, že DS UCHO slaví 20 let činnosti a pozvala všechny na
premiéru hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“, která se uskuteční ve čtvrtek 21.06.2018 od 19
hodin v Divadle U22.
Příští zasedání komise kultury se uskuteční čtvrtek 14. června 2018 vždy od 14 hodin
v Uhříněveském muzeu.
Zapsala: Vlasta Čepičková

Souhlasí: Mgr. Jitka Rothová
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