Zápis ze zasedání komise kultury č. 12/2020 dne 20. 5. 2020
konaného od 17 hodin v zasedací místnosti č. 113 na ÚMČ Praha 22

Přítomni: Mgr. Veronika Špalková Kuželová, Vlasta Čepičková, Mgr. Pavel Kappel,
Ing. Michal Klich, Mgr. Magdalena Paseková, Jan Priester, Martin Šmíd, Adéla
Žofková
Omluveni: Jan Mikulecký, Radovan Koutský, Mgr. Jitka Rothová, Romana Čekalová,
Hosté: Petra Vaňková (stálý host), Ing. Ivo Krátký, Jan Růžička, Petr Nouzák
Program:
1. schválení programu
2. úkoly z únorové komise
3. vyjádření Rady k návrhům z února (plakátovací plochy)
4. uhříněveská kniha pohádek
5. velký uhříněveský den – srpen 2020
6. průběh zářiových akcí a výhled na akce do konce roku
7. různé
8. ustanovení termínu další KK (návrh 17. 6. 2020)

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

Všechny kulturní i sportovní akce v důsledku
COVID 19 byly pozastaveny.

3. Vyjádření Rady k návrhům z února (plakátovací plochy)

Mgr. Špalková Kuželová přítomné seznámila s konečným výsledkem, který vyplynul
jednání Rady MČ, vybudování plakátovacích ploch RMČ
neschválila. Je to konečný verdikt a komise se nebude již
tímto tématem zabývat.

4. Uhříněveská kniha pohádek
Mgr. Špalková Kuželová informovala komisi kultury, že se sešla se spisovatelem
panem Davidem Růžičkou nad návrhem názvů pohádek, které komisi představila.
Celý projekt zamrzl díky COVID 19. Pan Růžička se bohužel nemohl dnešní schůzky
zúčastnit, ale příprava běží, na příští komisi budou představeny další informace.
5. Uhříněveský den srpen 2020
Mgr. Špalková Kuželová seznámila komisi s projektem větší kulturní akce, která by
se měla konat koncem srpna. Dále dala slovo Petře Vaňkové, která tlumočila
informace pana radního Koutského.
Petra Vaňková

informovala přítomné, že myšlenka této akce zatím platí,
předpokládaný termín konání 29. srpna 2020 od 10 do 22
hodin – místo konání bude Skatepark a přilehlé ulice
Kozákovská, Kašperská, Husovo náměstí. Cílem této akce
je podpořit všechny uhříněveské podnikatele, kteří strádali
v době COVID a umožnit spolkům prezentaci na začátku
školního roku. Všem spolkům MČ Prahy 22 byly rozeslány
předběžné informace a přihlášky do této akce.

Josef Růžička

vytvořil seznam gastroprovozoven, které by měly zájem se
zúčastnit této kulturní akce. Čeká na svolání schůzky, na
které zástupci provozoven představí svůj záměr a
společně se dohodnou nad nabídkou a možnostmi.

Petra Vaňková

informovala, že pan radní Koutský předjednal vystoupení
skupiny Top Dream Company a oslovil další
skupiny.
Název této kulturní akce ještě není definitivně stanoven.
.

Ing. Ivo Krátký

zdůraznil, že akce bude prozatím předpřipravena a MČ
vyčká, jak to bude s opatřeními kvůli COVID 19. Všem
zúčastněným může být vyplacena záloha.

Mgr. Špalková Kuželová by ráda oslovila ZŠ a probrala nápady a myšlenky a
prezentace pro rodiny.

Ing. Ivo Krátký

přítomným objasnil, že od akce očekáváme hlavně
podporu místního podnikání, doporučuje vznik
realizačního týmu až bude zřejmé, jak tato akce
ideově stojí.

Petra Vaňková

žádá členy KK, aby se zamysleli jaké, kde a kdy
zažili zajímavé soutěže či vymysleli aktivity, které
by se na akci daly využít.

6. Průběh zářiových akcí
Adéla Žofková

informovala komisi, že v důsledku COVID byly
zrušeny všechny akce divadelního souboru UCHO,
byla odehrána jedině premiéra „Dámská šatna“.
Soubor alespoň nahradil účastníkům zážitek z
Popolesu formou krátkého videa, které bylo
zveřejněno na facebookových stránkách.

Mgr. Magda Paseková

informovala o zrušení všech akcí v důsledku
COVID. Doufá, že se budou konat příměstské i
stanové tábory.
.

Martin Šmíd

věří, že plánované koncerty barokní uhříněveské
hudby se budou realizovat na podzim.

Petra Vaňková

podala informaci o festivalu Bigbít, který se s
konečnou platností bude konat až příští rok 2021.
Bude zažádáno o převod grantů na příští rok.
Dále informovala, že dne 4. října 2020 se bude
konat „Odpoledne pro seniory“, program bude
podobný jako v minulém roce - povídání a taneční
večer.

Mgr. P. Kappel

propojil festival světla s Dnem architektury a to dne
3. října 2020. Na konceptu se pracuje, jsou
zapracována nová pravidla a omezení, místa jsou
již
vybrána,
centrálním
bodem
bude
pravděpodobně Muzeum. Jestliže se akce nebude
konat, bude umělcům proplacena příprava a

realizace se uhradí až po konání. Název akce zatím
ještě není úplně dořešen.
Podal Informace o stavu renovace Muzea –
podlaha hotová, vize vyplnit Coworkingovou
místnost novým mobilním nábytkem. Bude řešena
akustika, osvětlení, wifi.

8. Různé
Ing. M. Klich

OSU měl v úmyslu v květnu 2020 vydat
vzpomínkovou brožuru místních pamětníků s
fotografiemi na průběh 2. světové války. Nouzový
stav tomu zabránil a na červnové schůzi se bude
jednat, zda záměr uskutečnit na podzim 2020.

Petra Vaňková

seznámila komisi s „Programem pro město“
materiálem Hl. m. Prahy a IPRu, který dává na
moderní umění v městských částech finanční
podporu. Bude zaslán spolu se zápisem.

9. Shrnutí úkolů a ustanovení termínu další KK
ÚKOL pro komisi kultury

všichni členové do příští komise předloží nějaký
nápady k aktivitám na uhříněvský den.

Byl ustanoven následující termín komise a to na středu 17. června 2020 v
Uhříněveském muzeu

Zapsala: Vlasta Čepičková
tajemnice komise
Souhlasí: Mgr. Veronika Špalková Kuželová
předsedkyně komise

