Zápis ze zasedání komise kultury č. 13/2020 dne 17. 6. 2020
konaného od 17 hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Mgr. Veronika Špalková Kuželová, Vlasta Čepičková, Mgr. Pavel Kappel, Ing. Michal
Klich, Mgr. Magdalena Paseková, Jan Priester, Martin Šmíd, Adéla Žofková, Jan Mikulecký, Mgr.
Jitka Rothová, Romana Čekalová
Omluveni: Radovan Koutský
Hosté: Petra Vaňková (stálý host), Jan Růžička, Petr Nouzák, PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.

Program:
1. schválení programu
2. uhříněveská kniha pohádek
3. velký uhříněveský den – srpen 2020
4. návrhy akcí k Vánocům
5. prezentace dramaturgie světelného festivalu a programu Umění pro město
6. různé
7. ustanovení termínu další KK (návrh 9. 9. 2020)

1. Zahájení a schválení programu
Předsedkyně kulturní komise Mgr. Veronika Špalková Kuželová přivítala všechny přítomné členy
a hosty KK a dala hlasovat o schválení programu.

2. Uhříněveská kniha pohádek
Mgr. Špalková Kuželová informovala komisi kultury, že se sešla se spisovatelem panem
Davidem Růžičkou a společně dohodli 3 školní soutěžní skupiny, které budou tvořit texty
uhříněveských pohádek: 1. skupina: žáci 3. – 5. třída, 2. skupina: žáci 6. – 7. třída a 3. skupina:
žáci 8. – 9. třída. Soutěž bude vyhlášena v září 2020. Uzávěrka všech tří skupin proběhne
v prosinci 2020. Následně se vyberou nejinspirativnější texty a vyhlášení s předáním cen se
uskuteční 31. ledna 2021. Následně s texty budou pracovat korektoři a pan Růžička a kniha by
měla být vydána koncem srpna tak, aby v první školní den roku 2021 mohla být předána
budoucím prvňáčkům.

3. Uhříněveský den 29. 8. srpen 2020
Mgr. Špalková Kuželová seznámila komisi s projektem této kulturní akce, bylo stanoveno datum
29. 8. 2020 s tím, že akce ponese název DEN DRAKA, časový harmonogram proběhne od 10i do
22 hodin, místem konání bude Skatepark a přilehlá ulice Kašperská, zda se zapojí hřiště ZŠ U
Obory ještě nevíme. Cílem této akce je podpořit všechny uhříněveské podnikatele, kteří strádali v
době COVID a umožnit spolkům svoji prezentaci na další sezónu 2020/21. Účast prozatím
přislíbilo několik restauračních provozoven a spolků a ZŠ Vachkova.

Mgr. Rothová

informovala KK, že ZŠ Jandusů se akce nezúčastní.

Mgr. Špalková Kuželová chce tento DEN DRAKA zaměřit na sportovní i zábavné vyžití dětí
i dospělých, na akci proběhnou nejrůznější soutěže, představí se
zajímaví hosté a hudební skupiny.
Chtěla by oslovit různé profese např. kadeřnice, u kterých by si
dobrovolníci mohli nechat vytvořit nejrůznější účesy. Vyzvala všechny
přítomné členy KK do zapojení se do této akce a samozřejmě uvítá
každý nový inspirativní nápad. Dále by ráda oslovila nové hudební
kapely nejrůznějších žánrů.
Adéla Žofková

dotaz zda se do tohoto programu zakomponuje i Restaurant Day, na to
konto bylo panem Janem Růžičkou oznámeno, že akce se zúčastní
pouze profesionální restauratéři a datum schůzky restauratérů
proběhne 25. 6. od 17:00.

Jan Mikulecký

nabídl vystoupení D. Krause a vystoupení kapely pana Horvátha.
Následně se s předsedkyní dohodli, že konkrétní nabídku doladí
společně po KK.

Jan Růžička

dotaz na kadeřnické práce, kdo bude kadeřnice oslovovat.

Mgr. Špalková Kuželová slíbila, že kadeřnice osobně obejde
Mgr. Magda Paseková

SHM se chce také akce zapojit, ještě neví konkrétně s jakým tématem
a nápadem přijde.

Petr Nouzák

by chtěl doladit, jaké kapely by se měly tohoto dne zúčastnit, zda je
preference místních nebo cizích a jaký žánr. Byla mu podána odpověď,
že MČ preferuje kapely místní, ale ráda by oslovila kapely, které se na
městských akcích ještě nepodílely a nedostávají obvykle tuto možnost.

4. Návrh akcí k Adventu 2020
.
Martin Šmíd

plánované koncerty barokní uhříněveské hudby se budou konat
v prosinci společně s adventním koncertem, realizace Vánočního
troubení

Jan Mikulecký

doporučil pana Horvátha, který by přispěl k rozsvěcení Vánočního
stromku svojí hudební produkcí

Adéla Žofková

doporučuje ponechat tradici živého betléma, Pan Kořínek – truhlář
nabídl fyzicky vyrobit dřevěný betlém.

Ing. M. Klich

Vánoční koncert Pachmana se bude konat nezávisle na ostatních
adventních akcích v Divadle U22

5. prezentace dramaturgie světelného festivalu a program Umění pro město

Mgr. P. Kappel

prezentoval „ festival světla“ koncepce pomalu dokončena, datum již
pevně vybráno dne 3. října a bude propojeno společně se Dnem
architektury. KK byla promítnuta prezentace celého dne společně s
mapkou, ve kterých místech by festival probíhal. Začátek akce bude
odstartován před muzeem, dále akce bude směřovat k zahrádkářské
kolonii, kde se promítne světelná instalace na rozpadlém skleníku,
cesta povede do areálu VÚŽV, kde je ideální prostor pro promítání a
předpokládaný konec celé pomyslné cesty bude před Divadlem U22,
kde bude zajištěno občerstvení a poslední světelná instalace. Akce
proběhne od 19 hodin. Cílem akce je ukázat uhříněveská místa z jiné
perspektivy.
Komise kultury souhlasí s festivalem Rozsviť Uhříněves a doporučuje
RMČ akci realizovat.

Mgr. P. Kappel

dále byla představena nová koncepce umění - aktivita „Podporujeme
umění na veřejném prostoru“. Mělo by se vytvořit nějaké umělecké dílo
takové, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. V Uhříněvsi
je doposud nedotčených míst mnoho např. Zahrádky, náměstí Bratří
Jandusů, atd. Musí se zažádat prostřednictvím MČ P22. a hlavně
vyplnit záměr. Nápady zasílat do rukou P. Kappela do září 2020.

Martin Šmíd

stručně představil koncept, který prezentoval již před půl rokem, a to 3
akce – 3 koncerty v kostele. Byl by to nultý ročník a podle zájmu by se v
následujících letech pokračovalo.
1. koncert: Musica cum gaudio | zahajovací koncert Václav Josef
Moravec – Koncert z děl uhříněveského archivu (začátek října cca
11.10).
2. koncert: Capella Regia Praha – Robert Hugo
a. Wolfgang Amadeus Mozart – Reguiem nejslavnější Mozartovo
dílo v interpretaci na dobové nástroje (okolo dušiček, ideálně okolo 1.
11.)
b. Gunther Jacob významný pražský benediktýnský skladatel
1. pol. 18 století
3. koncert: Adventní koncert | Hipochondria ensamble Jan Josef Ignác
Brentner – koncert na pouť k památce Všech Svatých | arie a sonáty

nejslavnějšího pražského skladatele 1. pol. 17. století (prosinec,
advent, po rozsvícené vánočního stromu?)
4. Vánoční troubení 24. 12.
Zazněla diskuze týkající se konání akcí, hlavně na dny a čas konání akcí, KK se zatím neshodla,
který den bude nejvhodnější. Nejdříve se musí ověřit, kdy soubory mohou přijet a podle toho se
bude odvíjet další jednání.

6. Shrnutí úkolů a ustanovení termínu další KK
Plnění úkolů pro komisi kultury
Mgr. Magda Paseková
letošní rok 2020

předjednala s panem Fišerem zopakování akce k 17. listopadu na

7. Různé
Zda-li se bude konat promítání letního kina – nebyl přítomen pan Koutský – bližší informace
nevíme.
OSU plánuje vzpomínkovou brožuru snad koncem roku – záměr je ke konci roku 2020.
Mgr. Špalková Kuželová záměr zapojení UCHA u sochy J. Nepomuckého v květnu 2021.
Byl ustanoven následující termín komise a to na středu 9. září 2020.
Zapsala: Vlasta Čepičková
tajemnice komise
Souhlasí: Mgr. Veronika Špalková Kuželová
předsedkyně komise

