Zápis ze zasedání komise kultury č. 05/2019 dne 15. 05. 2019 konaného od 17
hodin v zasedací místnosti č. 113 v budově ÚMČ Praha 22
Přítomni: Mgr. Veronika Špalková - Kuželová, Vlasta Čepičková, Ing. Michal Klich, Mgr. Pavel
Kappel, Mgr. Magda Paseková, Bc. Blanka Petrásková, Jan Priester, Mgr. Jitka Rothová,
Martin Šmíd, Jan Mikulecký
Hosté: Ing. Ivo Krátký, Petr Kořínek, Lenka Mašindová
Omluvena: Adéla Žofková
Předsedkyně kulturní komise Mgr. Veronika Špalková Kuželová – přivítala všechny přítomné
členy KK a hosty pana radního Ing. Ivo Krátkého, paní Lenku Mašindovou a Petra Kořínka
Předsedkyně komise požádala členy o schválení následujícího programu:
-

zhodnocení proběhlých akcí (Velikonoce, Čarodějnice, pietní akt u pomníku padlých)
informace ke Dni dětí – průběh, případné poslední úpravy
50 let big beatu v Uhříněvsi – novinky z příprav
letní kulturní akce
informace předsedy a tajemnice komise (informace z RM, došlá pošta …)
různé – diskuse
usnesení

Dále požádala KK o vložení 3 bodů do programu KK a to:
- 30. výročí sametové revoluce v listopadu 2019
- podzimní setkání seniorů
- dlouhodobý výhled činnosti Uhříněveského muzea
S dalším bodem se přihlásil Jan Priester:
- japonská přednáška v Uhříněvsi
Následně pak byl vložen ještě bod, kvůli kterému dorazila paní Mašindová:
- oprava klavíru v muzeu
Program byl bez připomínek schválen a doplněn.

Zhodnocení proběhlých akcí:
VELIKONOCE 2019 V UHŘÍNĚVSI

Mgr. Rothová konstatovala, že i přes nepřízeň počasí se akce zdařila, ale v příštím roce je
potřeba se připravit na více návštěvníků, neboť prodejní stánky byly pro tvořivé dílny
nevhodné, byly uzavřené, proto zazněl požadavek na otevřené stany.
Pan Mikulecký konstatoval, že byly rezervy v propagaci a otevřel diskuzi o velikosti bannerů,
která se mu zdá být nedostatečná. Pro příští akce by bylo potřeba se nad tím zamyslet a
znovu pečlivě vybrat místa, kam bannery umístit.
Paní Mašindová upozornila, že by měl být lépe koordinován program (problém se zkouškou
sboru v muzeu před koncertem. Návštěvníci chtěli ještě zhlédnout výstavu kraslic, tedy se
dožadovali vstupu do místnosti, kde zkouška probíhala a dále byla zkouška v muzeu rušena
hlasitou hudbou z venku, která skončila těsně před začátkem jejich koncertu.)
Členové komise konstatovali, že tento problém by byl odstraněn profesionálním
produkčním, což by ovšem znamenalo zvýšené náklady.
ČARODĚJNICE 2019

Pan Mikulecký konstatoval, že počasí přálo a účast byla hojná jako v minulých letech. Pro
příště by však bylo důležité posílit stánky s občerstvením, aby se netvořily dlouhé fronty jako
v letošním roce. Dále by bylo přínosné zajistit více atrakcí pro děti, aby byly zabaveny a
ohlídány (šlo o absenci dozoru u skákacího hradu, nebezpečné úseky, které nikdo nehlídal).
S jeho slovy vyslovili souhlas i přítomní členové komise, kteří se akce zúčastnili.
PIETNÍ AKT K 74. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Akce byla hodnocena pozitivně, pouze zazněla výtka předsedkyně komise týkající se
technické kvality reprodukovaných hudebních nahrávek. Do budoucna by bylo záhodno
podat dětem instruktáž jak pokládat věnce a co přesně se od nich v takové chvíli očekává.

Oprava klavíru Uhříněveském muzeu
Paní Mašindová se přišla osobně zeptat v jaké fázi je oprava klavíru v Uhříněveském muzeu.
Zdůraznila, že klavír potřebuje generální opravu – posudek na opravu již dříve zajišťoval pan
Klich. Rozvířila se zde diskuze o špatném umístění klavíru, nevhodnosti místnosti. Na otázku
proč oprava klavíru není v rozpočtu MČ Praha 22, jak bylo přislíbeno, jí nebyla dána
adekvátní odpověď, ale přislíbeno, že se to co nejdříve zjistí.
K diskuzi se přihlásil pan Martin Šmíd, který přislíbil, že se na klavír osobně podívá a posoudí
jeho stav.
Do diskuze se přihlásil pan radní Krátký, který vznesl dotaz, zda je oprava rentabilní a zda by
se nenašel jiný prostor, kam klavír umístit.
KK opravu doporučila a apelovala, aby se Rada zamyslela a v rámci opravy klavíru pořídila i
podstavec aby se dalo bez problémů manipulovat s klavírem.

Den dětí 2019
Členové komise byli seznámeni s programem, který byl zveřejněn v Uhříněveském zpravodaji
a bude ještě připomenut 6 ks bannerů na veřejných prostranstvích.
Pan Mikulecký opět upozornil, aby byla věnována pozornost dostatečnému množství stánků
s občerstvením a nabídl případné kontakty na cateringové firmy.
Předsedkyně komise upozornila, přítomné členy neziskových organizací, které se budou akce
účastnit, že si vzhledem k uzavírce příjezdové komunikace musí na OŽPD MČ Praha zažádat o
povolenku ke vjezdu.

50 let big beatu v Uhříněvsi
Akce je připravena, propagována v Uhříněveském zpravodaji a proběhne v plánovaném
termínu 8. června 2019 ve skateparku. K akci nebyly vznášeny dotazy ani připomínky.

Přednáška o Japonsku
Pan Priester informoval o připravované akci v Uhříněveském muzeu – přednáška pana Gála o
Japonsku spojená s koncertem, která se uskuteční 5. června 2019. Zazněl návrh
předsedkyně, zda by akce nemohla proběhnout v Divadle U22. Tato možnost bude
prověřena. Propagaci zajistí pan Priester. Členové komise s konáním akce vyslovili souhlas.
Poprosili, aby byl všem zaslán plakát k akci, aby jej mohli šířit dál.

„Projekt 30 let od sametové revoluce“
Předsedkyně komise konstatovala, že vzhledem k tomu, že MHMP vypsal dotační programy,
o které se mohou ucházet neziskové organizace, oslovila MČ Praha 22 OS Uhříněves, zda by
tuto akci nemohl „zastřešit“.
Ing. Klich informoval o prozatímní vizi programu: jednala by se o víkend 15. 11. -17. 11. 2019.
V pátek 15. 11. 2019 by na ZŠ Jandusů proběhla hra „Občanský průkaz“ zakončená projekcí
stejnojmenného filmu v Divadle U22. Současně by mohla proběhnout diskuse
s uhříněveskými pamětníky a aktéry událostí. Mgr. Rothová prověří možnost zapojení ZŠ U
obory.
V sobotu 16.11.2019 by v Divadle U22 proběhlo pásmo dokumentárních filmů. Následně by
zahráli připravované představení „ochotníci“ z Domu UM. Současně by mohla proběhnout
diskuse s Uhříněveskými pamětníky a aktéry událostí. Mgr. Paseková prověří možnost
zapojení osobností z celostátní politiky (Petr Pithart, Jiřina Šiklová, Fedor Gál, Pavel Fišer).
Večer by pak vystoupila skupina The TAP TAP
V neděli 17.11.2019
14 hodin – kaple na Husově náměstí – ekumenická bohoslužba
18 hodin – Divadlo U22 – koncert DPS Jiskřička – z díla Karla Kryla
20 hodin – Divadlo U22 – projekce filmu „Občan Havel“
Dále Ing. Klich informoval o možnosti výstavy (buď v muzeu, nebo ve foyer divadla)
z materiálů ze sbírek muzea týkajících se této události. OS Uhříněves má v úmyslu vydat i
jakousi brožurku z materiálů muzea.
Program se komisi zamlouval a blíže jej bude specifikovat na následné komisi.

Posezení pro seniory
Předsedkyně komise seznámila s nabídkou agentury Gardes, kterou komise odsouhlasila.
Termín 19. října 2019 v Divadle U22.
K programu nebyly výhrady

Dlouhodobý výhled činnosti Uhříněveského muzea
Předsedkyně komise informovala o podnětu pana Tomáše Mašindy týkajícího se činnosti
Uhříněveského muzea. Písemnou odpověď, která spolu s podnětem bude uveřejněna ve
Zpravodaji, připravil kurátor Ing. Klich.
Z diskuze, do které se zapojili Ing. Klich, Mgr. Kappel a Ing. Krátký vyplynulo, že většina
nedostatků vyplývá z nedostatečných prostor, které má muzeum k dispozici. Rada se
všemožně snaží najít prostory pro knihovnu a depozitář. Bylo usneseno, že problému se bude
věnovat zářijové zasedání komise, které se uskuteční přímo v prostorách Uhříněveského
muzea.

Různé
Žádost o zřízení „Knihobudky“
Předsedkyně komise informovala o žádosti občanky na zřízení „knihobudky“, ze které by si
občané mohli zdarma půjčovat knihy a knihy i doplňovat. Bylo konstatováno, že podobná
„budka“ již existuje v prostorách uhříněveského nádraží. Prozatím se komisi zamyslí nad
vhodnými prostorami, kam budku umístit.

Inventář
Předsedkyně komise informovala o seznamu inventáře MČ Praha, který bude zveřejněn na
webu a který může být neziskovým a příspěvkovým organizacím MČ zapůjčen na jimi
pořádané kulturně-společenské akce.

Vánoce 2019
Předsedkyně komise požádala členy, aby se již zamýšleli nad průběhem akcí k Vánocům
2019. Své návrhy zaslaly do konce května na její e-mailovou adresu.
Příští zasedání KK se uskuteční ve středu 12. června 2019 od 17 hodin.
Zapsala: V. Čepičková

Souhlasí: Mgr. V. Špalková-Kuželová

Návrh usnesení:
• Komise ukládá radě, aby vyslovila názor na opravu klavírního křídla
v muzeu, dle posudku, kterým disponuje pan Klich a zadala tak opravu
tohoto hudebního nástroje.
• Komise žádá, aby rada vzala na vědomí návrh programu k oslavám 30
let od Sametové revoluce a vyčlenila na tuto akci finanční prostředky.
• Komise žádá, aby rada vzala na vědomí navrhovaný program Dne
seniorů a učinila kroky k zamluvení termínu a objednávky zvoleného
programu.

