Zápis ze zasedání komise kultury č. 2/2015 dne 12. 3. 2015
konané od 14:00 hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Mgr. J. Rothová, V. Čepičková, Mgr. E. Hráská - Blahynková, DiS., Ing. M. Klich,
J. Šubertová, Bc. V. Kuželová, P. Pirkl, R. Urbanec, Mgr. K. Kaňoková, J. Knotek
Omluveni: M. Coller, Mgr. M. Pröllerová, P. Veverka
Hosté:

Mgr. P. Kosař (zastupitel MČ Praha 22 – STAN)
B. Petrásková – pracovnice DDM – Dům UM
1. V úvodu přivítala předsedkyně komise Mgr. Jitka Rothová hosta – zastupitele MČ
Praha 22 Mgr. Pavla Kosaře , který předložil Projekt „Kultura, sport a život v Praze
22“ (dále jen“ KSZP22“) a osobně členy KK s tímto Projektem seznámil.
Návrh byl přijat členy komise pozitivně, ale její členové vidí možnost realizace v
rámci portálu Praha 22. Bylo doporučeno, aby si každý člen KK prostudoval tento
Projekt a svůj názor sdělil na příštím jednání KK. Každému členovi KK byl Projekt
KSZP22 předložen písemně viz příloha č. 2.

Kontrola minulého zápisu:
1. Mgr. Rothová přivítala dalšího hosta B. Petráskovou z Divadla U22, která členům
KK předala harmonogram „Pochodu velikonoční triduumem“, tento se koná
v pátek dne 20.3.2015 (Viz příloha č. 1). Akce se zúčastní přibližně 900 dětí. Každé
dítě uhradí účastnický poplatek ve výši 50,- Kč. Předpokládané výnosy jsou tedy
45.000,- Kč
2. Mgr. Rothová požádá Městskou policii o asistenci při organizaci výše uvedené
akce (přechod dětí z Divadla U22 do kostela Všech svatých).
3. Mgr. Rothová zajistí pro účinkující v Divadle U22 30 obědů ve školní jídelně.
4. Mgr. Rothová zajistí 2 žáky, kteří za pomoci Mgr. Kateřiny Kaňokové připraví
reportáž do UZ.
5. Pan Veverka zajistí fotografie z akce do Uhříněvského zpravodaje.
6. Z vybraného vstupného za akci budou uhrazeny obědy pro účinkující a další
nezbytné materiální náklady.
7. Čistý výdělek tj. výnosy – náklady bude rozdělen následovně: 50% připadne
Divadlu U22, 25% Uhříněveskému muzeu a 25% uhříněveské římskokatolické
farnosti.
8. Velikonoční výstava v muzeu – Bílá sobota - bude nainstalována kurátorem,
zástupci ZŠ Jandusů a Divadla U22 ve čtvrtek 19. března. Vystaveny budou kraslice
od Ing. Lenky Volkové, dále práce ZŠ a školek, výrobky z Domu UM a z Klubu
seniorů. Středobodem výstavce stane „improvizovaný“ Boží hrob a obrazy křížové
cesty zapůjčené od K. Pirklové – koordinuje Ing. M.Klich
9. Bc. Kuželová vznesla opětovně podnět ohledně instalace informačních tabulí pro
kulturní akce. Jde zatím neřešitelný problém, jelikož pozemky, o které se jedná,
jsou z převážné většiny v soukromém vlastnictví.

Nově projednáno:

1. Ing. Klich předložil žádost pana J. Vály / malíře obrazů / o výstavu obrazů,
předloženy fotografie obrazů. V letošním roce již není volný termín, kurátor
muzea panu Válovi tuto skutečnost sdělí.
2. Ing. Klich dále předložil KK žádost o výstavu pana J. Domince ,KK žádá o předložení
díla z jeho tvorby a pozve jej na příští zasedání.
3. Ing. Rothová sdělila, že od května do prosince má být muzeum podle statutu
otevřeno i v neděli. S ohledem na snížení stavu pracovníků muzea dojde k tomu,
že kurátor bude muset být každou neděli v muzeu přítomen, což je pro něj
obtížné. K problému se diskutovalo a bylo usneseno doporučit RMČ, aby byla
zvážena možnost uzavření dohody o provedení práce s tím, že tento pracovník by
se o nedělích střídal s kurátorem.
4. Mgr. Rothová informovala, že pietní akt k 70. výročí konce 2. světové války u
pomníku padlých na Husově náměstí spojený s výstavou v Legionářském domě,
se bude konat dne 5. května 2015 od 10 hodin za účasti členů RMČ, ZMČ,
společenských organizací, žáků a pedagogů obou základních škol.
5. Pan Urbanec informoval KK, že hospodaření Divadla U22 za rok 2014 skončilo
ztrátou ve výši 180.000,- Kč
6. Pan Urbanec informoval o hledání nejefektivnější varianty nového kina v Divadle
U 22.
7. Paní Petrásková sdělila, že v Divadle U 22 bohužel není ze strany občanů zájem o
představení s neznámými protagonisty
8. Pan Urbanec chce řešit propagaci Divadla U22. Rád by k tomuto účelu využil
mobilní sloupy. Problém bude řešit s radním M. Collerem.
9. Pan Knotek navrhl pořádání „pálení čarodějnic“ na hřišti v Uhříněvsi dne
30.4.2015. KK tuto informaci uvítala a doporučuje zařadit propagaci této akce
v Uhříněveském zpravodaji. DDM - DUMUM zapůjčí na tuto akci skákací hrad.
10. Dále Ing. Klich informoval, že jako zastupitel a zástupce pořadatele dostal od
veřejnosti připomínku, že na maškarní karneval jsou vpouštěny masky, kterých se
menší děti bojí (např. kostlivci, spidermani apod.) a oni, ač si zaplatili vstupné,
musejí nedobrovolně akci opustit. Členové komise k problému diskutovali, a
konstatovali, že v žádném zákonném předpisu není dána možnost, jak tuto situaci
ovlivnit.

Příští zasedání Komise kultury se uskuteční 14. 5. 2015 od 14:00 hod v Uhříněveském
muzeu.

Zapsala: Vlasta Čepičková
tajemník KK

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně KK

Příloha č. 1

