Zápis ze zasedání komise kultury č. 08/2019 dne 16. 10. 2019 konaného od 17
hodin v Uhříněveském muzeu.
Přítomni: Vlasta Čepičková, Romana Čekalová, Mgr. Pavel Kappel, Ing. Michal Klich, Jan
Mikulecký, Mgr. Magdalena Paseková, Martin Šmíd, Adéla Žofková
Omluveni: Jan Priester, Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Veronika Špalková – Kuželová (na MD)
Hosté: Radovan Koutský, Ing. Ivo Krátký, paní EK, Petra Vaňková
Předsedkyně kulturní komise Mgr. Veronika Špalková Kuželová – pověřila před odchodem na
MD, řízením komise pana Mgr. Pavla Kappela. Ten se ujal slova, přivítal všechny přítomné
členy KK a hosty.
Mgr. Kappel požádal členy o schválení následujícího programu:
a upravení programu – bod č. 4 přeložit s ohledem na paní EK na začátek komise.
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Schválení programu
Návrh na neobvyklé kulturní akce – host paní EK
Programu Vánoce 2019
Informace o schválených/neschválených podnětech KK Radou MČ Praha 22
Upřesnění programu připravovaných výstav a brožury ke 30 letům od Sametové revoluce
Maškarní 2020
Návrhy nových kulturních akcí na rok 2020 s navrhovaným rozpočtem
Různé
Ustanovení termínu a místa další KK (návrh 20. 11.2019)
Muzeum a jeho proměny - prohlídka muzea
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2.

3.
4.

5.

Program i s požadavkem pana Mgr. Kappela byl bez připomínek schválen.
Vystoupení hosta paní EK, která přišla s návrhem – možností oslovit místní drobné výrobce a
podnikatele, aby se mohli prezentovat na akcích MČ Praha 22, popř. uspořádat něco jako
„Festival výrobků“. Jedná se hlavně při tradičních akcích Velikonoc a Vánoc. Od MČ by
požadovala zajištění stánků.
MČ Praha 22, pod hlavičkou Městského muzea podobnou akci již pořádá několik let a to Jarmark.
MČ může zapůjčit svůj mobiliář dle Formuláře o zápůjčce (https://www.praha22.cz/zadosti-aformulare/), o víkendech využití prostoru ve školní jídelně. Navrhuje propojit akce s panem
Koutským a doporučuje se s ním spojit.
Byl zde vznesen návrh na statut stálého hosta – vedoucí OKÚ, Petru Vaňkovou. KK souhlasí.

Pan radní Koutský seznámil přítomné s novinkami a se zajištěním programu Vánoc 2019.
Všechny objednávky na Vánoční program jsou zaslány a zpětně potvrzeny,
• Na 15.12. je objednáno celkem 10 stánků – ve kterých bude cattering, perníčky, svařené víno,
2 stánky s vánočními zvyky.
• Podium a elektronika, ozvučení objednány
• Propagace Vánoc bude zajištěna prostřednictvím Uhříněveského zpravodaje a 6 bannerů.

01. 12. 2019 – 1. neděle adventní v 18 hodin
Rozsvícení vánočního stromu na Novém náměstí před ÚMČ, 3 stánky (občerstvení, prodej
adventních věnců) a vystoupení skupiny ACORDUM. Úvodní slovo k tématu bude mít pan
starosta společně s panem farářem.

Čtvrtek 05. 12. 2019 – Mikulášská nadílka 16:30 – 18:30 h
Program pro děti v Divadle U 22.
Sobota 07. 12. 2019 – vernisáž vánoční výstavy
Vernisáž tradiční vánoční výstavy v Uhříněveském muzeu spojená s koncertem dětí. Více na
příští komisi sdělí p. Klich
08. 12. 2019 – 2. neděle adventní
Od 15,30 hodin - Koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové v Děkanském kostele Všech
svatých. Požadovaná částka za provedení koncertu, ozvučení a osvětlení je 29.040,- Kč vč.
DPH. Veškerý výtěžek z koncertu je věnován Dětskému domovu ve Stránčicích.
15. 12. 2019 – 3. neděle adventní
Vánoční trhy s dílnami a ukázkami lidových vánočních zvyků v prostoru mezi školní jídelnou a
Uhříněveským muzeem. V prostoru bude stát 10 stánků a z SHM byl požadován jeden velký
stan. Dále zde bude pódium, pivní sety. Komise byla vyzvána, aby se zamyslela ještě jaké
vánoční – rukodělné – práce do cca 6 stánků nabídnout
22. 12. 2019 – 4. neděle adventní
Vánoční program DS „UCHO“ u Husovy kaple na Husově náměstí. Před tím opět zpěv koled.
Budou zde 4 stánky s občerstvením - co kdo uvaří a napeče. Do jednoho stánku se nabídla
pí. Rothová, že opět s p. Klichem budou distribuovat vlastnoručně vyrobený svařák.
V druhém budou napečené pokrmy a ve třetím Pivovar Uhříněves. Čtvrtý stan je určen pro
zvukaře.
6. Informace o schválených/neschválených podnětech KK Radou MČ Praha 22
MČ Praha 22 schválila termín Plesu a to 8.2.2020 v divadle U22
Kalendář s fotkami Uhříněvsi nebyl schválen v původní verzi – stojací, ale Rada MČ Praha 22
schválila prozatím vytvoření 30 ks kalendářů nástěnných. Vystoupil pan radní Ing. Krátký, který
konstatoval, že problém v radě znovu otevře s tím, že by měl být stanoven cíl, proč kalendář
vydáváme (např. internetová aukce na veřejně prospěšný účel).
7. Upřesnění programu : Oslavy 30 let od Sametové revoluce
V programu nenastaly žádné změny
Vystoupil Ing. Klich, který podal informace o přípravě 1.000 ks vzpomínkové brožury, která bude
mít 40 stran a na svůj náklad je vydá Občanský spolek tak, aby mohla být slavnostně „pokřtěna“
v rámci vzpomínkového víkendu v Divadle U22. Náklady by se měly pohybovat okolo 21.600,- Kč.
Pátek 15. 11. 2019
08:30 – 10:00 hodin - v DivadleU22 by měla proběhnout diskuze žáků 9. tříd základních škol se
senátorem za Prahu 12 a občanem Prahy 22 Pavlem Fischerem.
10:00 – 13:00 hodin by měla proběhnout hra „Občanský průkaz“, která je tematicky zaměřena na to,
jak se žilo v Československu mezi lety 1948 - 1989. Princip hry spočívá v tom, že během časového
limitu skupiny cca 10 dětí musí vyřešit nějaké úkoly v určeném prostoru. Role policistů by se měli
zhostit učitelé tak, aby 1 policista byl pro skupinu 10 dětí. Hra je konzultována s pedagogy ZŠ Bří.
Jandusů.
Sobota 16. 11. 2019
V sobotu by mělo proběhnout v U22 pásmo dokumentárních filmů a divadelní představení herců
z DDM Dům Um.
Neděle 17. 11. 2019
14:00 hodin – kaple na Husově náměstí – ekumenická bohoslužba

18:00 hodin – Divadlo U22 – koncert DPS Jiskřička – z díla Karla Kryla a vystoupení sólistů ZUŠ Lyra
19:30 hodin – Divadlo U22 – projekce filmu „Občan Havel“
Vernisáž výstavy k tomuto výročí proběhne ve foyer Divadla U22 – bude zde vystaveno cca. 15
tematických bannerů.

Petra Vaňková žádá Ing. Klicha, aby jí poslal koncept výstavy v Uhříněveském muzeu. Ten
konstatovat, že půjde o výstavu dobového tisku a plakátů. Fotografie z Uhříněvsi z tohoto
období bohužel nejsou k dispozici (snad proto, že mnozí se účastnili akcí v centru Prahy).
Mgr. Kappel společně s Mgr. Erbsovou natáčeli u paní Votavové dokument k tomuto výročí.
Mgr. Kappel požádal členy KK, aby na příští KK předložili návrhy na nové kulturní akce
s návrhem rozpočtu, které by měli chuť v MČ uskutečnit. Je třeba je navrhnout do rozpočtu
MČ na rok 2020. Pan radní Zmátlo, žádá o předložení rozpočtu na kulturu do konce listopadu
2019.
8. Sl. Žofková informovala, že Maškarní ples pro děti je z důvodu jarních prázdnin přesunut
na 15.02.2020 na 15 hodinu. Z důvodu malého zájmu obyvatel se neuskuteční večerní
maškarní ples pro dospělé.
9. Rodačka z Uhříněvsi vítězka soutěže ve vaření Master Cheff paní Kristýna by mohla
vystoupit v U22 a udělat autogramiádu. Dále byly vzneseny návrhy pozvat jí na
Restaurant Day. Spojit se s panem Růžičkou, který tuto akci pořádá a mohla by se zapojit
společně s ním. Akci by mohla podpořit i MČ.
10. Pan Šmíd vystoupil s návrhem nových kulturních akcí v Uhříněvsi. (viz příloha). Má vizi
uspořádat 8 koncertů s vážnou hudbou. Rozpočet na cca 300 tisíc Kč. Chtěl by též obnovit
troubení koled před Půlnoční mší svatou na Štědrý den. Cílem těchto akcí je sbírka na
nové varhany pro Uhříněveský kostel Všech svatých.
11. S návrhem několika akcí vystoupil pan Kappel, navrhuje pokračovat v úspěšném letošním
formátu Den architektury, který se konal s podporou MČ Praha 22. Dále navrhuje
uvažovat o uspořádání festivalu světla s pracovním názvem Uhříněves září. Jde o
vyzkoušený formát, který dokáže oslovit široké publiku, posílit vztah místních k jejich
městu. V rámci festivalu by bylo možná zažít některá známá místa jinak, případně se
vydat do míst, která nejsou běžně přístupná - např. pivovarské sklepy. Podle zkušeností je
osvědčený model financování, kdy část platí město a část si organizátoři platí sami z
příspěvků veřejnosti, nebo místních sponzorů.
12.

12. S dalším podnětem vystoupil pan Mikulecký – akce Týden sportu, ještě týž sportovní den
byl završen kulturní akcí – koncertem. Mělo by se jednat o multižánrový festival.
13. Pan Koutský by chtěl, pro velký ohlas, znovu uspořádat akci Big bít v Uhříněvsi. Žádost o
grant již byla podána. Jedná se s Davidem Kollerem, Vítkovo kvartetem a místními 4
kapelami.
14. Paní Mašindová vyslovila poděkování za opravení křídla v Uhříněveském muzeu.
15. Členové kulturní komise byli obeznámeni s proměnami Uhříněveského muzea a následovala
prohlídka muzea.
16. Další jednání komise kultury se uskuteční ve středu 20.11.2019 v 17 hodin v zasedací
místnosti 113, 1.patro ÚMČ Praha 22.

Mgr. Pavel Kappel

