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Betlémské světlo
na Novém náměstí
Divadelní spolek „UCHO“ TJ SOKOL Uhříněves mile překvapil
zpracováním vánočního příběhu, který rozehrál po celém
Novém náměstí.
Pivovar v Uhříněvsi
znovu ožívá
více na str. 8

Poslední adventní neděli jsme se sešli ve sváteční atmosféře. Slova se ujali faráři Jaroslaw
Batóg a Jiří Ort a pak už se rozezvučily flétničky žáků ZUŠ Lyra. K nim se vzápětí přidal i sbor.
Následně jsme se vydali se dvěma pastýři na cestu do Betléma. Cestou jsme potkali další pastýře,
děvečky, krále Heroda i hospodského, až jsme došli k živým jesličkám s betlémským světlem.
Více na str. 7

Běhání 2. díl:
Vyberte si dobré boty
více na str. 11

Olympionik Marek Jiras:
Děti už neumějí
lézt po stromech
více na str. 12

Divadlo U22

výběr z programu – únor a březen 2016
www.divadlou22.cz, www.kinoucko.cz

koncerty:
pondělí 15. 2. 2016 v 19:30 hodin
KAREL PLÍHAL
Jemná a hravá poetika, komorní
atmosféra. Inteligentně humorné, často
vyzrále sebeironické texty nebo krátké
veršovánky uvozující či doplňující
jednotlivé písničky.
čtvrtek 18. 2. 2016 v 19:30 hodin
KONCERT: RADŮZA S KAPELOU
Zpěvačka, multiinstrumentalistka
a autorka hudby i textů, začínala
s převážně bluesově zabarveným
repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993
objevila zpěvačka Zuzana Navarová.

sobota 13. 2. 2016 v 10:30 hodin
SOBOTNÍ POHÁDKA:
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Minimalistická pohádka divadla D21
založená na hravosti. Jak asi zní hlas pod
mořskou hladinou? Úspornou scénu
obydlují dva herci – víla a princ – každý
představuje svůj svět. Oba poznávají svět
toho druhého. Pracují přitom pouze se
svým tělem a hlasem, pozornost dětí tak
neodvádí žádná scéna, žádný hluk.
středa 17. 2. 2016 v 19:30 hodin
VŠE O MUŽÍCH
autor: Miro Gavran
režie: Jana Janěková
hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek,
Michal Slaný
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se
nestydí i stydí. A jak to dopadá, když se
testosteron smíchá s city a striptýzem.
Trojice herců předvede, že i muži mají své
dny, že dokážou být upřímní, čestní,
panovační, egocentričtí, metrosexuální...
A zábavní.

pondělí 28. 3. 2016 v 19:30
Venkovská dudácká muzika
Bedrník
Složení kapely: dudy, 2x housle,
2x klarinet, vozembouch, kontrabas.
V rámci programu je stručná „lekce hry
na dudy“ a ukázka hry na dvoje dudy,
repertoár je z jižních, jihozápadních
a západních Čech. Je sestaven spíše z těch
známějších písní, aby se mohlo do zpěvu
zapojit i publikum. Durové písně se
střídají s mollovými se zapojením
zobcových fléten. Mezi tím je také krátké
představení oblasti, krojů a hudebních
nástrojů z jižních, jihozápadních
a západních Čech.

DIVADLO:
čtvrtek 11. 2. 2016 v 19:30 hodin
TOLIK HLAV
autor a režie: Kamil Střihavka
hrají: Jan Dolanský, Jan Zadražil, Zdena
Hadrbolcová, Kristýna Leichtová
Silný příbeh o přátelství na pozadí
rockové muziky 70. let. Přátelství a zrada
v kontextu přelomu 70. a 80. let
v Československu. „Rád bych dal přivonět
k této době nejen současné mladé
generaci očima jejich vrstevníků, ale
i všem, kteří mají tato léta ještě v paměti,“
říká Kamil Střihavka.

pondělí 22. 2. 2016 v 19:30 hodin
NA ÚTĚKU
autor: Pierre Palmade
a Christophe Duthuron
režie: Ladislav Smoček
hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Nezdolnou energií a nadějí nabitá
komedie o náhodném setkání dvou
obyčejných žen vydávajících se na cestu
za svobodou, dobrodružstvím a životem
prožitým naplno. Hra se s humorným
nadhledem dotýká i témat nelehkých.
Ve Francii slavila tato hra velký úspěch..
úterý 23. 2. 2016 v 19:30 hodin
THRILL ME – SPALUJÍCÍ VÁŠEŇ
autor: Stephen Dolginoff
režie: Lumír Olšovský
hrají: Jaroslav Blažek, Lukáš Kunz
Česká premiéra od autora Stephena
Dolginoffa, „Násilí, manipulace, závislost
– témata, o kterých se nechce ani mluvit.
Ano, můžeme předstírat, že neexistují,
přitom svět je dnes plný hnusných činů.
V našem muzikálu sledujeme jak plíživě
se chlapec už na konci dětství stává
zločincem. Člověk se přece nenarodí jako
vrah!“ uvádí režisér Lumír Olšovský
k muzikálu, který je nejen o vášni, touze či
překračování hranic.
Dětem mladším 15 let vstup povolen
pouze v doprovodu rodičů.

KINO:
Sobota 13. 2. od 19:30 hodin
Deadpool
Akční / Fantasy / Sci-Fi, USA, 2016
režie: Tim Miller
scénář: Rob Liefeld, Fabian Nicieza,
Rhett Reese, Paul Wernick
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina
společnosti Marvel, bývalý člen
speciálních jednotek a zběhlý žoldák
Wade Wilson, se podrobil experimentu,
díky kterému získal schopnost rychlého
samouzdravování.

Taneční a hudební
zájmové útvary
DDM Praha 10 – Dům UM má
v současné nabídce
72 zájmových útvaru z této
oblasti. V Uhříněvsi jich je 23.
Výběr některých zájmových
útvarů.
Hudební:
Bicí (čt 14:00 – 17:20),
Flétna (čt 14:00 – 16:00)
Kytary (po 15:00 – 17:00, st 16:00 – 18:00)
Sbor Akordum (pá 18:30 – 20:30)
Taneční:
Tanečky pro předškoláky
(po 15:30 – 16:30, čt 15:30 – 16:30)
Rock and roll (po 14:30 – 15:30)
Streetdance (út 16:00 – 17:00)
Mixdance (st 14:30 – 15:30)
Výrazový, muzikálový tanec
(čt 14:30 – 15:30)
V rámci podpory talentů podporuje
DDM Praha 10 – Dům UM následující
skupiny:
Crazy cool, Nouzový východ

Více informací na www.dumum.cz

slovo úvodem

Při sestavování rozpočtu volíme
konzervativní přístup,
abychom byli schopni uchovat
zdravou finanční rezervu.

Z obecní kroniky

Uhříněveská radnice 1924
Radnice města Uhříněvsi stojí na jižní straně náměstí presidenta
Masaryka na pravém břehu potoka Říčanky. Radniční budova
bývala až do roku 1884 obecnou školou. R. 1884 dostavěna byla
nová budova pro obecnou školu na severní straně náměstí (č.p.2)
právě proti nynější radnici na místě, kde do roku 1883 stál knížecí
lihovar. Ze staré školy č.p. 332 byla udělána radnice.
Kde jest dnes radnice, tam stála již v 18. století škola jednotřídní.
Byla malá a chatrná. Pro školu jistě budova nedostačující. Trochu
opravena a lépe vystrojena byla r. 1792 a pak r. 1808. Roku 1830
přistaveno bylo první poschodí. Od tohoto roku má budova již
stejnou tvářnost. V přízemí byla jedna školní třída a byt učitelův,
v poschodí dvě školní třídy. Nyní celá tato budova slouží účelům
obecním.
Nyní v roce 1924 bydlí v radnici v přízemí na levé straně ve dvou
místnostech obecní zaměstnanec V. Čichna, úřední vykonavatel.
Na pravé straně v přízemí jest v jedné světnici strážnice pro
městské strážníky. Touto místností se projde do druhé a v ní jest
nyní umístěna obecní knihovna. Vedle těchto dvou místností
na straně do dvora jest městská věznice. V poschodí jest z jedné
školní třídy udělána zasedací síň městského zastupitelstva. Druhá
bývalá třída v poschodí jest rozdělena zděnou příčkou na dvě
místnosti, které jsou městskými kancelářemi. V přední pracuje
úředník Jaroslav Otta a úřední vykonavatel V. Čichna, v druhé
rohové místnosti má kancelář městský tajemník JUC K. Prchlík.
Bývalý pokojíček pro mladšího svobodného učitele v poschodí
vlevo od schodů do dvora jest přeměněn také na kancelář, kde
pracuje úřednice K. Dlabačová.
Michal Klich, kronikář
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Vážení spoluobčané,
opravdová zima se po několika letech opět přihlásila o slovo a jako vždy, když začne sněžit a mrznout, mě hned napadá, jak její štědrou nabídku zvládneme rychle uklidit.
Mám zatím od vás převážně kladnou odezvu, přišlo mi několik milých děkovných mailů, které jsem rád přeposlal vedoucímu odboru hospodářské správy panu Pokornému.
Občas přijde i výtka, snažíme se ji pak rychle řešit. Chci
velmi poděkovat vám všem, a není vás málo, kteří nehledě
na „chodníkový zákon“ sami berete do ruky hrabla a lopaty
a zcela nezištně pomáháte. „Vřelé díky!“
Na únorovém jednání bude zastupitelstvo schvalovat letošní rozpočet. Hlavní kapitolu ve výdajích budou tvořit
jako již tradičně stavby pro školství, ale nově i rozšíření stavebních kapacit pro naše lékaře. Neméně budou důležité
opravy a rozšíření chodníků, největší porce nás čeká v ulici
Františka Diviše. Dokončena bude též díky přidělení dotačních prostředků oprava vypuštěného vodního díla
Vodice. Při sestavování rozpočtu volíme konzervativní přístup, abychom byli schopni uchovat zdravou finanční rezervu, která nám umožní plánovat i stavby, jejichž nároky
na financování zasáhnou i rozpočty příštích let. Jedná se
v tomto případě hlavně o dostavbu Základní školy U Obory
a přípravu nové spádové školy u obytného souboru
Romance II. Kolegové ji pracovně nazývají „Hřbitovní“, ale
mně osobně se tento název příliš nezamlouvá.
Pravděpodobně vyhlásíme soutěž na pojmenování tohoto
projektu, nejprve bychom ho však rádi představili
veřejnosti.
V rámci výdajů do potřebného městského vybavení
máme ulehčenu situaci s výstavbou nových prodejen
Penny Market a Billa. Tyto budou zcela v režii soukromých
investorů. V příštím čísle zpravodaje představíme projekt
Penny Marketu u kruhového objezdu směrem na Říčany
včetně půdorysů a vizualizací. Plánovaný termín otevření
je stanoven na prázdninové měsíce příštího roku. Projekt
má naši podporu a bude přínosem pro značnou část obyvatel Uhříněvsi, Hájku a Královic.
Na závěr mi dovolte připojit se k přání naší redakce malému Šimonu Tůmovi – nejen jako prvnímu letos narozenému občánkovi v rámci naší městské části, ale i prvnímu
novorozenci z celých středních Čech. Moc se těším, až ho
přivítám i s posledně narozeným občánkem roku 2015
na jejich radnici.
Přeji vám všem pěkné a pohodové zimní dny s malými
účty za teplo a velkou chutí do života.
S úctou
Ing. Martin Turnovský, starosta
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informace z radnice
pozvánky

8. veřejné
zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha 22
se uskuteční ve středu
24. února 2016
od 16 hodin v zasedací
místnosti ve
3. patře radnice.
Program bude zveřejněn
na obvyklých místech
a na webu. Srdečně zveme
všechny občany.

Městská část Praha 22,
komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum
Vás všechny srdečně zvou
do spolkové místnosti
Uhříněveského muzea
na výstavu

zprávy z RMČ a zmč

Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22
28. zasedání z 9. 12. 2015 a 8. mimořádné zasedání z 16. 12. 2015
RMČ souhlasila:

• se vznikem podporovaných bytů v lokalitě Pitkovice, na pozemcích parc. č. 31/1, 32/1, 32/3
a 32/4 v k. ú. Pitkovice, ulice Žampiónová,
• s prodloužením užívání dočasných staveb pro provozování zařízení výkupu a sběru odpadu
na pozemcích parc. č. 1645/12 a 1644, k. ú. Uhříněves, ul. Bečovská do 31. 12. 2020,
• s prodloužením užívání dočasné stavby provozovny pro výkup papíru, železa a barevných
kovů v části přízemí objektu č. p. 1503, na pozemku parc.č. 845/4 a na části pozemku
parc. č. 850/1, v k. ú. Uhříněves, ul. Podleská a Přátelství do 31. 12. 2020,
• se zajištěním zadávacího řízení VZ malého rozsahu pro výběr zhotovitele PD ve stupni DUR,
DSP a DPS pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory – zpracování PD“,
• se zahájením realizace stavby „Výstavba MŠ Pitkovice“,
• se stavebním sloučením nebytových jednotek č. 207 a č. 208 Nové náměstí 1370 podle přiložené stavební dokumentace, za předpokladu dodržení platných zákonných předpisů, vyhlášek a norem,
• s prodloužením Smlouvy o dílo č. j. 2/2015 D-1 s firmou TV Facility Group, a. s., do 31. 10. 2016,
• s předloženým písemným soupisem a odůvodněním nezbytnosti dodatečných stavebních
prací č. 1 a č. 2 s tím, že cena díla „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ se zvyšuje o 847 804 Kč
bez DPH, tj. o 1 025 843 Kč vč. DPH.

RMČ schválila:

• výběr uchazeče a uzavření rámcové příkazní smlouvy s předmětem plnění „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ mezi příkazcem MČ Praha 22 a příkazníkem
IK consult, s. r. o., se sídlem Živného 1254/8, Brno za nejnižší nabídkovou cenu komplexní
administrace 1 veřejné zakázky malého rozsahu ve výši 8 900 Kč, bez DPH a 1 podlimitní
veřejné zakázky ve výši 18 900 Kč, bez DPH od ledna 2016 do ledna 2020.

RMČ bere na vědomí

• investiční záměr dle předložené ověřovací objemové studie novostavby areálu ZŠ,
• cenovou kalkulaci na rok 2016 pronájmu hrobových míst a služeb s pronájmem spojených.

Výtah z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 22
7. zasedání z 9. 12. 2015:

Alena VESELÁ
AKRYLY
Slavnostní vernisáž výstavy
se koná v sobotu 13. února
2016 v 15 hodin.
Výstava je přístupna
do 6. března 2016.
Pondělí–Čtvrtek
8:30–12:00 a 13:00–16:00,
Pátek 8:00–14:00
Vstupné dobrovolné.

anketa
Milí občané,
v měsíci únoru (na webu
i v Otevřeném informačním
centru) probíhá dotazníková
anketa, kde máte možnost
vyjádřit se ke službám OIC.
Vyplněné dotazníky je možno
vhodit do boxu na recepci
OIC do konce února.

ZMČ schválilo:

• pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016,
• změnu uvolněné funkce zástupce starosty Ing. Jiřího Pařízka na funkci neuvolněného zástupce starosty s účinností od 10. 12. 2015 včetně stanovení odměny,
• změnu neuvolněné funkce radního Ing. Petra Semeniuka na funkci uvolněného člena Rady
MČ Praha 22 s účinností od 1. 1. 2016,
• přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice včetně chodníku, dětského hřiště,
drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice a. s.,
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4,
• závazek na spolufinancování akce „Výstavba MŠ Pitkovice“ z celkových způsobilých nákladů
akce z rozpočtu MČ Praha 22 v roce 2016 ve výši minimálně 15 % a úhrady neuznatelných
nákladů akce,
• závazek na spolufinancování akce „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ z celkových způsobilých
nákladů akce z rozpočtu MČ Praha 22 v roce 2017 ve výši minimálně 15 % a úhrady neuznatelných nákladů akce.

ZMČ souhlasilo:

• se zveřejňováním zápisů z jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 22 formou umožňující
dálkový přístup a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• s podáním projektových žádostí na MŠMT o dotaci na akce: „Výstavba MŠ Pitkovice“
a „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
Plné znění zápisů ze zasedání Rady a Zastupitelstva jsou k dispozici na webových stránkách
MČ www.praha22.cz a rovněž v písemné podobě na Úřadě MČ. 
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AKCE SOKOLOVNY PRŮHONICE

DĚTSKÉ
KURZY
JARO 2016

otevřené informační centrum

Lidi nejvíc zajímá vlastnictví
nemovitostí a rozvody
Od léta loňského roku mohou naši
občané v Otevřeném informačním centru
využít také právní poradnu Mgr. Pavla
Kosaře. Zeptali jsme se ho, jak funguje
a jestli je o ni zájem.
Pro koho je vaše poradna určena, s čím
můžete obyvatelům Prahy 22 pomoci?
Vzhledem k tomu, že se poradna nachází
v informačním centru, které je součástí
radnice MČ P22, souhlasil jsem s mojí
přítomností za podmínky, že bude určena
zejména pro obyvatele naší městské
části. Nicméně je pravdou, že pokud
o rady požádá i někdo z okolí, což se také
jednou za čas stává, tak mu pomoc
neodmítneme. Občané, kteří si nevědí
rady v životní situaci, se mohou přijít
poradit prakticky o čemkoli, co je tíží a má
něco společného s právním řádem.
Snažíme se lidem pomoci pochopit, v jaké
životní situaci jsou a jaké mají možnosti
řešení, případně jaké by to pro ně mohlo
mít následky. Obecně očekáváme spíše
otázky týkající se nejběžnějších občanskoprávních věcí, jako jsou záležitosti kolem
nemovitostí, dědictví, rodinného
a pracovního práva. Protože je spektrum
potenciálních dotazů hodně široké, je
nutné, když se do poradny občané
objednávají, alespoň v obrysech sdělit,
na jaké téma se budeme bavit, aby bylo
možné se předem trochu připravit a vzít
si odpovídající právní předpisy.
S jakými problémy lidé nejčastěji
přicházejí?
Za prvních šest měsíců jsme se nejčastěji
setkávali s dotazy směřujícími k vlastnictví
a převodu nemovitostí či družstevních
bytů, oddlužení a rozvodům. Opakovaně
se starší občané informovali také
na možnost a způsoby sepsání závěti.

ZAČÍNÁME 8. ÚNORA 2016
SPORTOVNÍ KURZY
sportovní všestrannost,
základní gymnastika, judo, kickbox,
dětská zumba, junior be-fit,
jóga pro náctileté, golf,
sebeobrana pro náctileté,
tanečky pro nejmenší
KREATIVNÍ KURZY
keramika, kreslení pro děti,
výtvarný mix
Několik zajímavých dotazů se objevilo
rovněž k problematice společenství
vlastníků jednotek, vymáhání
neuhrazených půjček či přestupkům.
Jaký je zájem o poradnu? Na jak dlouho
dopředu se lidé musí objednávat?
Jelikož pomáháme lidem si na svůj
problém udělat základní a ucelený názor
a za konzultaci nic nehradí, zájem mezi
občany určitě je. Během jednoho
odpoledne je možné se sejít se
4–5 zájemci, přičemž se nestává, že by se
nepodařilo do 14 dnů některého
z občanů objednat. Vždy, když vyjde
Zpravodaj, je zájem přirozeně o něco
větší.

NOVINKY
hokus pokus, svět v kastrolu, kytara
KURZY PRO DĚTI OD 2 LET DO 17 LET
ČAS KONÁNÍ KURZŮ
od 10.00 do 18.00 hodin
Zápis do kurzů je možný od 18. 1. 2016

Kdy je poradna otevřená?
S občany se setkáváme vždy ve čtvrtek
odpoledne mezi 13–17 h, nicméně jak
jsem již výše uvedl, do poradny je nutné
se předem objednat, jelikož bez
objednání určitě nebudeme mít
na příchozí čas.
Kateřina Erbsová

Termíny poraden v OIC
Poradna pro rovné příležitosti, Mgr. Kateřina Kaňoková: pátky 12. a 19. 2. (8:00–14:00)
Bytová poradna, Ing. Jana Veselá: pondělí 1. 2. (16:00–18:00)
Právní poradna, Mgr. Pavel Kosař: čtvrtky 4., 11., 18. a 25. 2. (13:00–17:00)
Finanční poradenství, Ing. David Rojko: na objednání v OIC
Vysokoškolská poradna, doc. Ing. Milan Kašík, CSc.: termín bude určen dle zájmu

Nově v OIC
Připravuje se vaše dítě na vysokou školu a neví, jak si vybrat?
Rozhodujete se mezi veřejnou vysokou školou a soukromou vysokou školou?
Využijte poradenství Otevřeného informačního centra centra!
JAK SI VYBRAT VYSOKOU ŠKOLU?
Poradenství pro studium oborů ekonomika, management, podnikání, finance,
marketing, právo, komunikace, média a žurnalistika.
Poradenství a případnou přípravu ke zkoušce vede: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

info@sokolovnapruhonice.cz
T: +420 267 310 506
www.sokolovnapruhonice.cz

zprávy z odborů
POZVÁNKY
Farní sbor
Českobratrské církve
evangelické,
Husovo nám. 378/40,
Uhříněves,
vás zve ve čtvrtek 4. 2. 2016
od 19:30 hodin
na Večer s hostem.

Ruth Weiniger

Proměny péče
o mrtvé v České
republice

Odbor občanskosprávní

„NÁŠ“ MALÝ ŠIMON JE PRVNÍM
STŘEDOČECHEM ROKU 2016
Je již tradicí v naší městské části,
že každý rok vítá starosta prvního
a posledního občánka. Letos píšeme
o miminku trochu s předstihem. To proto,
že Šimon je prvním narozeným v celých
středních Čechách. Šimon Tůma se
narodil 1. ledna 2016 v benešovské
porodnici 29 minut po půlnoci. Jestli je to
kluk jako buk, proč zrovna Benešov
a na další podrobnosti jsme se zeptali
jeho rodičů Zuzany Karulové a Lukáše
Tůmy, kteří bydlí v Uhříněvsi.

OS Uhříněves
Vás všechny srdečně zve
do spolkové místnosti
Uhříněveského muzea
na přednášku uhříněveského
římskokatolického duchovního
správce

P. Jaroslawa Andrzeje
Batóga, SVD

MÉ MISIE v ANGOLE,
která se koná
v sobotu 13. února 2016
od 16:30 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Odbor životního prostředí
a dopravy

OZNÁMENÍ
TRVALÉHO
STANOVIŠTĚ
VČELSTEV
Upozorňujeme chovatele včel
na povinnost oznámit do konce února
na Úřad městské části
Praha 22, Odbor životního prostředí
a dopravy, umístění trvalých stanovišť
včelstev v souladu s ustanovením
§ 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči, v platném
znění a § 7 a 8 vyhlášky
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin,
v platném znění. Formuláře pro
oznámení jsou k dispozici na Odboru
životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 22 nebo na www.
praha22.cz (žádosti a formuláře).
Ing. Dana Sopoušková
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První otázka asi nemůže být jiná než: Jak
se vám pár dní po porodu daří? A vnímáte
novou životní roli?
Šimon i maminka jsou v pořádku. Jsme
velmi rádi, že porod proběhl hladce a bez
komplikací. Třešničkou na dortu bylo to
krásné datum 1. 1. 2016 a ještě jen
29 minut po půlnoci, čímž svůj termín
porodu propásl jen o necelou půlhodinu,
mělo to být na Silvestra.
Když jsme u porodu, proč právě Benešov?
A byli jste tam spokojeni?
Vůbec jsme nepřemýšleli o pražských
porodnicích, i když péče je tu jistě taktéž
špičková. Na Benešov padla volba
především kvůli pohodové rodinné
atmosféře, sympatickému personálu
a přijatelné dojezdové vzdálenosti, která
ve špičce nebyla delší než například

do Podolí. Pražské porodnice nás
odrazovaly svou masovostí, resp. počty
porodů.
Tatínek: Svou roli při výběru hrál i osobní
vztah, protože pocházím z Mirošovic
a právě v Benešově jsem se narodil.
Maminka doplňuje: Lukáš chtěl být
samozřejmě u porodu a i o něj bylo
výborně postaráno, vše bylo perfektně
organizované a nakonec mohl i stříhat
pupeční šňůru.
Šimon je narozený ve znamení Kozoroha.
Dívali jste se na charakteristiku jeho
znamení? Kolik Šimon měřil a vážil
a na koho je podobný?
Samozřejmě. V rodině máme Kozorohy
na straně maminky i tatínka, takže víme,
co nás čeká. Po narození Šimon vážil
3 250 gramů a měřil 49 centimetrů. Když
jsme srovnali jednodenní černobílé fotky
Šimona a tatínka, tak jsme nerozeznali,
kdo je kdo. Takže odpověď je jasná –
na tatínka.
Jak jste se na příchod prvního potomka
připravovali?
Na miminko jsme se moc těšili a už snad
od léta kupovali výbavičku. Velmi nám
pomohla i rodina, která nás zahrnula
dárky pro malého. Dědeček si rezervoval
koupi kočárku už při oznámení, že
čekáme miminko, a babičky nevydržely
s nákupy ani do podzimu. Šimonka jsme
očekávali kolem Vánoc, i když termín byl
až na Silvestra, v tu dobu už bylo dávno
vše nachystané.
Chcete přidat ke klukovi ještě holčičku?
Kdo půjde na rodičovskou dovolenou
a bude zpět do práce spěchat, nebo si
chcete rodičovství užít?
Holčičku, to byla první otázka pana
doktora, asi minutu po porodu. V tu chvíli
na to maminka neměla ani pomyšlení, ale
holčičku bychom si samozřejmě ještě
přáli. Teď budeme mít ale dost práce
s tím naším chlapečkem.
Děkuji za rozhovor a za celou redakci
přeji, ať se vám na nové životní
cestě daří!

Petra Vaňková

dům dětí a mládeže – dům um
www.dumum.cz

Šikulka otevírá zápis na rok 2016/17
Centrum pro předškolní děti ŠIKULKA (adresa V Bytovkách 803) a SKŘÍTKOV (adresa
K sokolovně 201/8) nabízí pestrý dopolední program pro děti od tří let, výtvarné,
slovesné, pohybové a hudební činnosti, prostor pro volnou hru a kontakt s kamarády,
malý kolektiv, zkušené lektorky. Registrace dětí na školní rok 2016/17 na emailu:
hrusova@dumum.cz a sundova@dumum.cz. Uvádějte prosím jméno a datum
narození dítěte, telefon a email.

život v obci

živý betlém v Uhříněvsi
Na čtvrtou adventní neděli jsme s rodinou
vyrazili na Nové náměstí s tím, že jediné, co
jsem věděl určitě, bylo, že otec Jaroslaw
Batóg bude číst vánoční evangelium a já bych
měl něco povědět.

MUDRCI PŘIJELI NA KONÍCH
A ZAHÁJILI TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU
První sobotu po svátku Tří králů jste mohli
navštívit živý betlém. Uhříněveští farníci sehráli
vánoční příběh před filiálním kostelem sv.
Ondřeje. Příjezd tří mudrců byl velkolepý –
na koních. Symbolicky tak zahájili
dobrovolnickou sbírku Charity ČR, která nese
jejich jméno. V naší městské části probíhala již
počtvrté.

A také, že nesmím zapomenout přinést ozvučení, které jsem si od otce
Jaroslawa půjčil. Prostě se přiznávám, že to, co se na Novém náměstí dělo,
mě naprosto překvapilo. A mám pocit, že jsem nebyl sám. I zpívání dětského
pěveckého sboru Základní umělecké školy Lyra pod vedením Ivany Šormové
bylo pouhým úvodem, jakkoliv krásným. Pak se objevili pastýři, kteří se začali dohadovat o jakési zvláštní události. A to už jsme byli všichni vtaženi
do děje a pastýře jsme následovali k jejich ovečkám, setkali se s třemi králi
od Východu a vydali jsme se spolu se všemi do Jeruzaléma
Cestou jsme měli tu čest setkat se i s manželkami pastýřů a to už jsme se
ocitli v Jeruzalémě pod okny Herodova paláce. Herodes shlížel na davy
z okna v posledním patře DPS a choval se náležitě licoměrně. A tak se poutníci (a my s nimi) raději nechali dál vést hvězdou až do Betléma. Setkání
s hospodským a jeho ženou bylo pro mě osobně obrovským zážitkem – ještě
nikdy jsem neviděl tak krásně ladovského hospodského mimo malířových
obrázků! Stinnou stránkou bylo, že byl naprostý nelida… A tak se poutníci
raději sebrali a šli dál. Cestou se nám zjevil anděl, který nás krásným hlasem
pana Lukavského ujistil o vánočním evangeliu. A to už jsme stáli kolem jeslí
– u Marie a Josefa i jejich krásného miminka. A bylo nám všem dobře a nejen děti byly nadšené.
Chtěl bych moc poděkovat. Vůbec za ten nápad udělat dramatizovaný
betlém. I za ochotu radnice tento nápad umožnit realizovat. Mám velkou
obavu, že nepoděkuji všem. Ale přesto to zkusím – Veronice Kuželové z kulturní komise, Danielu Jenšíkovi, který vše napsal a režíroval, ochotníkům
z DS „UCHO“ TJ Sokol Uhříněves, Petru Kořínkovi, který namaloval kulisy
a zajistil technikou nasvícení jednotlivých scén. Prostě všem těm, kteří
ochotně pomohli uskutečnit nevšední podívanou, a nám tak nabídli krásné
odpoledne 4. adventní neděle. 
Jiří Ort, evangelický farář

Pan farář Jaroslaw Batóg pak posvětil křídu,
aby si každý mohl donést kousek domů
a vyprosit si požehnání svého domu
(K+M+B 2016). Osm skupinek koledníků se
zapečetěnou kasičkou se pak rozešlo
po různých trasách a naštěvovaly jednotlivé
domy a byty. „Výtěžek letošní sbírky bude
znám za zhruba dva týdny a novinkou letošní
Tříkrálové sbírky je snaha, aby část výtěžku
byla použita na sociální projekty přímo v naší
městské části“ dodává koordinátorka Jitka
Novotná. Tříkrálová sbírka vznikla na základě
staré lidové tradice, která má svůj původ
ve středověku. Chudé děti chodily 6. ledna
oblečené za tři krále po domech s betlémskou
hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu
„My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly
na dveře domů K+M+B s příslušným
letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého
a občas i pár grejcarů na přilepšenou.
Petra Vaňková

řádková inzerce
 Nabízím hlídání dětí od 6 týdnů, zkušená
chůva se SZŠ.
Drobnější úklid. Kontakt: agtrio@seznam.cz.,
mobil: 606 949 101
 Pronajmu zařízenou místnost
(16 m2) se samostatným WC a umyvadlem
v bytě přímo na Novém náměstí v Uhříněvsi.
Vhodné pro studenty. Cena 6.000,- Kč
měsíčně. Tel.: 608 045 185.
 SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BAMBINÁRIUM OTEVÍRÁ V ZÁŘÍ 2016
1. TŘÍDU. ZÁPIS ÚNOR – KVĚTEN 2016.
www.bambinarium.eu
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Nová éra uhříněveského pivovaru právě začíná.
14. ledna 2016, 11:48 – ochutnávka první zkušební várky
uhříněveského piva. Zleva Martin Turnovský, Petr Škorpil,
Láďa Veselý, Ruda Lach, Miloš Procházka a Tomáš Jílek.

Po 67 letech zaplane oheň pod
pivovarským kotlem
Různé zprávy a dohady o zahájení výroby piva v místním historickém pivovaru
se nesou obcí už více než rok. Zeptali jsme se proto Martina Turnovského,
jednoho ze spolumajitelů, v jakém stavu jsou přípravné práce a co můžeme
v nejbližší době očekávat.
Můžete nám definitivně potvrdit, že
bývalý uhříněveský pivovar opět ožije?
Mohu s radostí odpovědět, že pivovar
po dlouhých 67 letech od nuceného zastavení výroby v roce 1949 již ožívá.
V současné době probíhají zkoušky nově
instalované technologie, jsou dokončovány nejdůležitější stavební úpravy,
sládci objednávají chmel i slad a všichni,
kdo se na znovuzrození pivovaru podílejí, s napětím očekávají, zda nevyvstanou
nějaké překážky, které by oddálily okamžik, kdy naplno zaplane oheň pod kotlem. Vidina tohoto momentu je pro nás
vskutku nesmírně vzrušující.
Samozřejmě věříme, že vše dobře dopadne, takže první ostrou várku bychom
rádi uvařili již v lednu nebo počátkem
února.
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Jak dokážete skloubit svoji funkci
starosty s tak náročnou činností, jakou
je zahájení provozu pivovaru?
Podobně jako při práci na radnici se
i zde opírám o tým kvalifikovaných
a zkušených spolupracovníků, kde má
každý své určené kompetence.
Dopředu jsem své pivovarské kolegy
upozornil, že nemohu být a nebudu
k dispozici na stálé pracovní pozici
na plný úvazek, což všichni samozřejmě
chápou a respektují. Práce na obnově pivovaru, se kterým je naše rodina spjata
již od předminulého století, se tak pro
mne stala hlavně úžasným koníčkem
a plněním životního snu. Práci pro město však beru stále jako hlavní a nejdůležitější činnost, kterou nesmí žádný
z mých koníčků omezit.

Můžete nám představit společníky
pivovaru?
Ano, rád. Ačkoli se jedná velikostí stále
jen o minipivovar s varnou o objemu
22 hl, je počet spoluvlastníků poměrně
velký, ale tým je pragmaticky složený
tak, aby každý důležitý aspekt v činnosti
pivovaru měl svou „odpovědnou osobu“,
která je na správném fungování přímo
majetkově zainteresovaná. Jsou v něm
tak zastoupeni jak majitelé areálu, tak
renomovaní sládci a v neposlední řadě
i provozovatelé restaurací.
Funkci ředitele zastává Miloš
Procházka, se kterým se již od roku 1992
věnujeme rozvoji pivovarského areálu,
sládky jsou pánové Ladislav Veselý,
ostřílený harcovník, který učil vařit piva
až v Japonsku, do 31. 12. 2015 vrchní
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Je určitě dobře, když každá pořádná obec má
na svém území i pivovar.
sládek Pivovaru U Medvídků, držitel
prestižního ocenění „Sládek roku 2009“,
a dále zkušený sládek Rudolf Lach, jehož
pivní speciality vařené pod značkou
Prager Laffe jsou ozdobou nejednoho
pivního baru. Odbytem se budou zabývat pánové Petr Škorpil a Tomáš Jílek,
provozovatelé Pivovarské restaurace,
která by měla tvořit „výkladní skříň“ celého sortimentu Pivovaru Uhříněves.
Prozradíte nám, jak se budou vaše piva
jmenovat?
Vycházíme z tradice našeho pivovaru
a pro tradiční spodně kvašené ležáky
jsme zvolili jméno po největší osobnosti
uhříněveského pivovaru, a tou byl nejprve sládek a nájemce, posléze i jeho majitel, ale hlavně skvělý inovátor,
obchodník a pivovarník tělem i duší –
Alois Tichý st. (1843–1916), za jehož éry
zaznamenal podnik raketový vzestup.
Odtud jméno ALOIS pro řadu tradičních
světlých i polotmavých spodně kvašených ležáků. Návratem k meziválečné
tradici bude výroba tmavého hutného
speciálu UHŘÍNĚVESKÝ PORTER, který
se vařil v Uhříněvsi od roku 1922. V portfoliu budou i svrchně kvašené speciály
typu ALE, IPA , dále sezonní a příležitostná piva, jejichž názvy ale zatím nejsou definitivní.
Nemáte obavy z nynějšího boomu
minipivovarů, kdy vzniká každým
týdnem nový a je zřejmé, že
konkurence stále poroste?
Samozřejmě vnímáme, že situace není
zcela růžová a nestačí vyrábět jen výborné pivo z výborných surovin, což je naprostý základ, ale je nutné přidat

Hlavní velín. Snad to Alois Tichý
z pivovarnického nebe vidí...

uhříněveské muzeum

mnohem více. Dobrý malý pivovar musí
nabídnout i zajímavé služby pro své nejbližší okolí, a pokud se mu podaří uspořádat či podpořit různé akce a stane se
dobrým partnerem pro život kolem komína, má šanci uspět. Je určitě dobře,
když každá pořádná obec má na svém
území i pivovar. Tak to bylo dříve a tak to
chceme mít v Uhříněvsi i my.
Vraťme se ještě k samotnému
pivovaru. Plánujete pořádání exkurzí
a degustaci vašeho piva s případným
posezením přímo „u zdroje“?
Ano, je to jeden z cílů, ale ještě je nutné
na něm pracovat. Letos bychom rádi zahájili rekonstrukci sousední historické
varny, ve které je umístěna unikátní parostrojní technologie. Právě zde, v dosahu starých strojů, transmisí a zařízení,
bychom rádi vytvořili degustační prostor. Kontrast starého a nového světa nás
velmi láká, hned za dveřmi historické
části se nachází nová nerezová technologie s digitálními displeji. To vše by návštěvník mohl zhlédnout za odborného
výkladu pana sládka, případně se vydat
i do rozsáhlých pivovarských sklepů.
I v tom spatřujeme kouzlo původních
historických pivovarů oproti novým minipivovarům stavěným z izolačních panelů na zelené louce.
Jaké máte hlavní přání pro nadcházející
období rozjezdu pivovaru?
Aby pivovarský pozdrav „Dej Bůh štěstí “
i u nás opět zdomácněl a měl svoji
odezvu. 
Ivo Krátký, foto: David Raub

Dřevěné výrobky
Miroslava Kuneše

Výstava ručních
prací seniorů
dojme i ohromí
Možná jste už zaznamenali, že
v Uhříněveském muzeu právě probíhá
výstava ručních a výtvarných prací
seniorů z Prahy 22. Že jsou naši
senioři šikovní, to jsme věděli,
výsledek, ale předčil očekávání
mnohých. Obdivovat můžete nejen
krásně vyšívané ubrusy, háčkované
dečky a pletené výrobky, ale také celé
obrazy vyšívané křížek po křížku,
malovaná plátna a dřevořezby. Kromě
slov obdivu nad šikovností rukou,
které už toho tolik prožily, se člověku
krade na mysl otázka, proč jsou
senioři v naší společnosti leckdy
opomíjeni, když toho mají tolik co
předat. Šanci pokochat a nechat se
inspirovat máte až do 5. února,
vstupné je dobrovolné.
(red)

Dečky a vyšívané obrazy
Jaroslavy Pokorové
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mp uhříněves

Výběr z činnosti
Městské policie Uhříněves
Dne 5. 12. 2015 ve 22:21 hodin bylo strážníkům MP Uhříněves
přes linku 156 telefonicky oznámeno, že nedaleko ulice
Kutnohorská došlo k dopravní nehodě, od které odcházejí dvě
osoby. Na uvedeném místě strážníci spatřili osobní vozidlo
Škoda Octavia, které nabouralo do sloupu veřejného osvětlení.
Dále se zde nacházeli svědci nehody, kteří strážníkům MP popsali dva muže, snažící se z místa nehody utéct. Dle uvedeného
popisu se skutečně podařilo o několik ulic dále zajistit dva rusky
hovořící muže, u kterých bylo na první pohled jasné, že se před
jízdou pilně posilňovali alkoholickými nápoji. Toto se skutečně
potvrdilo, neboť jeden z mužů nadýchal 2,01 promile a druhý
dýchnout odmítl. Pro důvodné podezření ze spáchání trestných
činů ohrožení pod vlivem návykové látky a poškozování cizí věci
omezili strážníci oba muže na osobní svobodě a věc je v rukou
vyšetřovatele.
Dne 20. 12. 2015 ve 12:20 hodin přijali strážníci MP Uhříněves
telefonické oznámení, že nedaleko ulice Novopetrovická demoluje skupina osob motorové vozidlo. Strážníci byli do tří minut
na místě a zde spatřili u osobního vozidla čtyři osoby, které se
pokoušely zabouchnout dveře u řidiče. Po spatření hlídky se
daly na útěk, během něhož odhazovaly různé předměty.
Strážníci použili výzvu „Jménem zákona stůjte“, na kterou ovšem osoby nereagovaly. Toto jim ovšem nebylo nic platné
a strážníci je nalezli, jak se
schovávají v křoví. Tři hoši
Po spatření hlídky a jedna dívka ve věku 15–17 let
sice tvrdili, že s vozidlem nic
se daly na útěk, nedělali, ale promáčklá střeběhem něhož cha a přední kapota se stopapo obuvi a rozbitá okna
odhazovaly různé mi
vozidla svědčily o něčem jipředměty. Strážníci ném. Strážníci všechny pro
podezření ze spápoužili výzvu důvodné
chání trestného činu poškozo„Jménem zákona vání cizí věci omezili
stůjte“, na kterou na osobní svobodě a věc se
dále šetří. Intenzitu „řádění“
ovšem osoby těchto osob navíc později ponereagovaly. tvrdily i záběry z městského
kamerového systému.
Dne 30. 12. 2015 v 18:10 hodin prováděli strážníci městské policie Uhříněves běžnou hlídkovou činnost v ulici U Kolodějského
zámku. Zde na křižovatce si povšimli osobního vozidla, které
sjelo bokem do hlubokého příkopu a zadní částí vozidla částečně zasahovalo do vozovky. U vozidla se nacházel starší muž
s berlemi (muž byl invalidní s protézou nohy), který hlídce sdělil,
že ho oslnilo vozidlo jedoucí za ním a on sjel do příkopu. Na dotaz strážníků, jestli není zraněn, uvedl, že ne, a že již volal známým, kteří jej přijedou vyprostit. Vzhledem k dopravní situaci
na místě strážníci muži nabídli, že do příjezdu pomoci zůstanou
na místě s rozsvícenými majáky a budou usměrňovat provoz,
aby nedošlo k další škodě na majetku či ke zranění. Po příjezdu
vyprošťovacího vozidla hlídka MP na čas uzavřela křižovatku
a celá událost dospěla ke šťastnému konci. 

10 | Uhříněveský zpravodaj | únor 2016

vzpomínáme

ODEŠLA ŽENA MNOHA
KRÁSNÝCH TVÁŘÍ
Jiřina Mlada Gerlichová (*22. února 1929 v Uherském
Brodě). V roce 1945 vstoupila do řádu Šedých sester III. řádu
sv. Františka. Byla jí přidělena práce zdravotní sestry, později
vykonávala různé profese, jak bylo u řádových sester v době
totality běžné…
V roce 1968, když nastalo politické
uvolnění, se začaly zakládat dětské
SOS vesničky a sestře Jiřině Mladě
bylo doporučeno, aby se stala
náhradní matkou ve vesničce. Ta toto
doporučení vzala jako výzvu od Boha
a vyprosila si na představené
propuštění z řádu. To potvrdil
i 5. listopadu 1969 papež Pavel IV.
Sestra Jiřina se stala v Karlových
Varech-Doubí matkou 10 dětí,
8 sourozenců a 2 dalších chlapců.
V roce 1982 od SOS vesničky odkoupila rodinný dům
v Uhříněvsi v Pardubické ulici, který vesničce odkázala
uhříněveská učitelka, slečna Kateřina Šípková. Ač oficiálně
propuštěná z řádu zachovávala sestra Jiřina Mlada své věčné
sliby. Proto ji František kardinál Tomášek poslal
za zakladatelkou a představenou řádu Díla blažené Zdislavy,
sestrou Marií Zdislavou Veselou. Ta sestru Jiřinu Mladu přijala
do řádu v roce 1977, první sliby pak složila v roce 1978
a věčné v roce 1983. Od svého příchodu do Uhříněvsi působila
jako kostelnice v místním děkanském kostele Všech svatých
a obětavě se starala i o místního faráře P. Oldřicha
Pokorného.
Zdravotní stav sestry Jiřiny Mlady se po prázdninách
roku 2015 začal postupně zhoršovat, až muselo počátkem
prosince 2015 dojít k její hospitalizaci v nemocnici
Milosrdných sester pod Petřínem. Zde ji navštěvovaly děti jí
vychované se svými dětmi a vnoučaty. Téměř až
do posledních dnů si uchovala jasnou mysl, i když její tělo
pomalu odcházelo. O svátku sv. Štěpána večer si Ten,
ve Kterého celý život neochvějně věřila, sestru Jiřinu Mladu
povolal k Sobě. Desítky lidí uhříněveské římskokatolické
farnosti se s ní rozloučily a za její dobrodiní poděkovaly při
mši svaté v sobotu 2. ledna 2016 od 11 hodin v místním
kostele Všech svatých. Mši svatou sloužilo 5 kněží – hlavním
celebrantem byl místní římskokatolický duchovní správce
P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD, spolu s ním mši koncelebrovali
P. Jan Gerndt, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
a v letech 2003–2011 římskokatolický duchovní správce
v Uhříněvsi, spirituál řádu Díla blažené Zdislavy P. Antonín
Krasucki, OP, P. Geroges Makonzho Mondo, SVD z Konga žijící
na místní faře, a řeckokatolický farář Karel Soukal žijící na faře
v nedalekých Čestlicích. Se zesnulou se rozloučili představená
řádu Díla blažené Zdislavy, sestra Lenka Bernadetta
Nezbedová, pan Petr Niederle, bývalý ředitel SOS dětské
vesničky Karlovy Vary-Doubí, a vnuk Martin Šubrt.
Po církevních obřadech byla rakev s ostatky sestry Jiřiny Mlady
převezena na uhříněveský hřbitov. Zde byla po krátkých
církevních obřadech před 12.30 hod. za zvuků trubky
a moravských lidových písní tělesná schránka zesnulé uložena
do rodinné hrobky, aby zde očekávala slavné vzkříšení.
Za svou celoživotní činnost si zemřelá sestra Jiřina Mlada
zaslouží uznání. Toho se jí dostalo i od samotného Svatého
otce papeže Jana Pavla II. Uznání jí vyjadřujeme i my – touto
malou vzpomínkou. Kéž by takových lidí bylo více…
Michal Klich

život v obci

Běháme po Praze 22 – 2. díl
V minulém čísle jsme vás navnadili a mnozí z vás podle zpětných reakcí
opravdu vyběhli. Dnes vám ukážeme další běžeckou trasu a prozradíme, co je
při běhání nejdůležitější.
Nadšení. Tak jako při jiné lidské činnosti, pokud se vám něco nechce dělat,
na výsledku se to odrazí. Pokud ho
máte, je běh nejjednodušším a nejlevnějším sportem. Na jedné věci byste si
však přeci jen měli dát záležet – a to,
i když běháte opravdu jen rekreačně.
Jsou to boty.
Říkáte si, že si to párkrát zkusíte
ve starých „keckách“, a pak se uvidí?
Stejně jako jsme varovali, že pokud
přepálíte začátek, přestane vás to pravděpodobně bavit, tak stejně pravděpodobně vás to přestane bavit ve špatných
botách. Vůbec nejhorší je půjčit si vyšlapané běžecké boty od kamaráda se stejně velkou nohou. Špatně padnoucí
obuv vám ničí nohu, a může dokonce
způsobit zánět Achillovy šlachy nebo
i chronickou zlomeninu.

Neřiďte se cenou

Na botách se nevyplatí šetřit. Podobně
jako u jiných výrobků automaticky neplatí – čím dražší, tím lepší. Dobrá bota
nemusí být drahá, pokud netrváte
na dodržení posledních trendů (což je
z pohledu běžce hloupost), vyplatí se
nakupovat ve sportovních outletech
osvědčených značek, kde jsou k dostání
kolem tisíce korun. Rozhodně si ale
kupte boty, které se prodávají na běh,
a ne na fotbal nebo basketbal, rozdíl určitě poznáte.
Jak tedy boty vybírat? Základem je samozřejmě správná velikost. Bota se časem trochu roztáhne, ale rozhodně
nemůžete koupit boty, které jsou vám
těsné. Někteří odborníci radí koupit
boty dokonce o trošku větší. Snad je to
zbytečné psát, ale pro jistotu – nikdy nekupujte boty, které jste si nevyzkoušeli,
třeba v e-shopu. A určitě si nechte
na nákup dost času.
Při zkoušení obuvi byste se měli postavit, mírně pokrčit koleno a mezi špičkou palce a špičkou boty by měla být
mezera o šířce palce. Noha se při pohybu prokrví a částečně oteče. Proto je
tento prostor nutný.
Nedávejte hned na první dojem.
Neberte botu, která vám jako první
padne. Prodavač vám nabídne vícero
modelů a postupně je vyzkoušejte a porovnejte navzájem. Obujte obě boty

Popis trasy číslo 2.
Nové náměstí – U Nadýmače – Vodice – Prknovka – Pivovarský park – Nové náměstí
Délka: 5 km, Celkové převýšení: 78 m, Náročnost: velmi lehká
Vhodná obuv: univerzální, případně crossová
Trasa vhodná pro nordic walking
Z Nového náměstí poběžíte na náměstí Protifašistických bojovníků a dále vpravo
ulicí U Starého mlýna, ze které odbočíte vlevo do ulice U Nadýmače, kolem školky
a podél rybníků se dostanete až k viaduktu. Ten podběhnete a ocitnete se
v přírodním parku Prknovka. Držte se vlevo, až dorazíte k závoře. Za ní se dáte
cestou mezi stromy vpravo, zhruba po sto metrech začne cesta klesat dolů. Až
budete u čističky vody zatočte zpět doprava, podél potoka, který vás dovede zpátky
pod viadukt. Oběhněte rybník a pokračujte dál na louku, stále kolem potoka Říčanka
až do Pivovarského parku. Za ním se napojíte na ulici K Sokolovně a poběžíte až
na křižovatku, kde se dáte vlevo na ulici Přátelství. Přeběhnete na druhou stranu
a za mostem se dáte vpravo do ulice V Potokách. Ta vás dovede až do uhříněveské
Obory na cyklostezku. Po dvě stě metrech vyběhněte vlevo dřevěné schody a jste
zpět, za Novým náměstím.

a rozhodně si udělejte zkušební procházku po obchodě a zkuste i popoběhnout. Ve specializovaných obchodech
jsou i běžecké pásy.

Po čem běháte?

Dalším vodítkem, podle čeho botu vybírat, je povrch, po kterém chcete běhat.
Toto si ujasněte ještě před vstupem
do obchodu. Běháte víc po silnici nebo
po lesních cestách? Spíš v terénu nebo
po rovině (o závodních tretrách se
z prostorových důvodů nebudeme zmiňovat, ty jsou pro pokročilé běžce)?
Pokud běháte nebo plánujete běhat
větší objemy po různých cestách, vyplatí se pořídit si boty dvoje. Jedny silniční

a jedny do terénu. Noha si více odpočine a vyhnete se jednostranné zátěži.
Svaly na nohou jsou stimulovány jiným
způsobem v každém typu obutí. Navíc
běh v tenkých silničních botách po kamenité cestě nebo i v zimě po sněhu
není nic příjemného. Kromě toho boty
šetříte a déle vám vydrží.
V dobrém specializovaném obchodě
by vám s tímto vším měli poradit. A pokud ne, jděte jinam. 
Kateřina Erbsová, mapa: www.mapy.cz
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Marek Jiras (vlevo) a Tomáš Mádr

Olympionik Marek Jiras:
Dětem chybí všeobecná připravenost
Několikanásobný mistr světa a držitel bronzové medaile z olympijských her
v Sydney v kategorii C2, tedy double kanoe. Ale také skromný kliďas a rodák
z Uhříněvsi. To je Marek Jiras.
Jak často si vzpomenete na zisk
olympijské medaile? Je to dávno pryč
nebo vás vzpomínka pořád hřeje?
Vzpomenu si jen, když se mě na to někdo zeptá. S vodou žiju pořád, ale už trochu jinak. Občas sice ještě závodím,
ovšem už na úplně jiné úrovni, ale hlavně trénuju děti. To mě baví.
Máme dobrou členskou základnu pro
vodní slalom?
Není to jako v těch masových sportech
typu fotbal, hokej. Jezdí hlavně děti bývalých závodníků, ale najdou se nadané
děti, které si k tomu našly cestu samy.
Vaše děti také jezdí?
Jezdí, syn už dva roky. Je šikovný. Dcera
jezdí jen po klidné vodě. Tu baví víc
gymnastika, což je podle mě pro holky
ideální sport.
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Co děti potřebují umět, samozřejmě
kromě plavání, aby se mohly přihlásit?
Musí mít takovou tu všeobecnou připravenost. A ta právě dneska dětem hodně
chybí. Neumí lézt na stromy, neumí běhat, všechno je hned unaví. Ale není to
vina školy, jak často slyším. Je to vina rodičů, protože ti jim mají jít vzorem.
Nesedět u televize, ale jít se hýbat.
Jak jste se dostal ke kanoistice vy?
Táta pádloval. A já jednou viděl
ve Špindlerově Mlýně závody a propadl
jsem tomu.
Co je pro sportovce nejdůležitější?
Podpora v rodině, parta kolem.
Co potřebuje profesionální kanoista,
aby byl úspěšný? Je to o dřině nebo
o talentu?
Je to hlavně tvrdý trénink. Samozřejmě
nadání a určitou šikovnost člověk musí

mít. Vodní slalom není jen o síle, ale
hodně o technice. A stejně důležitá je
i hlava. Profesionální sport je hodně
o psychice.
Finanční částku za olympijskou medaili
jste tehdy investoval z části
do rekonstrukce domu po prarodičích
v Uhříněvsi. Jak se vám tady žije?
V tomhle ohledu jsem rozporuplný. Já se
tu narodil, část života jsem sice žil jinde,
ale po vojně jsem se sem zase vrátil
a mám to tady rád. Je tu veškerá občanská vybavenost, příroda a je tu prostě
hezky. Poslední roky mě ale štve ta masová výstavba kolem.
Kvůli dopravě?
Mě třeba dopravní zácpy zas tak netrápí,
když někdo radši sedí v autě, než by ušel
pár metrů pěšky, dobře mu tak. Musím
se smát, jak někteří rodiče vezou dítě
do školy 300 metrů a pak se zase vrátí

i s tím autem před barák. Mě to štve hlavně kvůli tomu, že mi
chybí dlouhodobější vize rozvoje tady. Ale to už od prvopočátku.
Čím se odreagováváte, co vám dělá radost?
Já si stres moc nepřipouštím, ale samozřejmě hlavně sportem. Jezdím na kole, a jak to jen jde, vyrazím na lyže. Lyžování
mě hrozně baví. V létě jezdíme i na vodu s dětmi, ale spíš tu
divočejší. Vloni jsme byli na Ohři, na Vltavu mě nikdo nedostane, tam je hlava na hlavě
Myslíte si, že jsme národem vodáků, když jste připomněl ty
přeplněné řeky?
To nevím. Ono to s klasickým sportem nemá nic moc společného. Je to hlavně módní záležitost.
Když se vrátíme k vaší profesionální kariéře – je pro vás
hodnotnější vítězství na mistrovství světa nebo třetí místo
z OH?
Mistrovství je po sportovní stránce hodnotnější. Tam se dostanou opravdu jen špičky z jednotlivých zemí, jsou tam kvalitnější závodníci. Ale olympiáda je víc vidět. Má víc diváků
a je důležitá pro sponzory. Takže mě těší obojí.
Jak prožíváte blížící se OH V Rio de Janeiru? Pro vaši
kategorii C2 už to bude možná poslední účast…
To zatím nikdo neví. Jedná se o tom. Prý je to kvůli rovnoprávnosti. Omezí se počet medailí a otevře počet disciplín, které
mohou dělat i ženy. Podle mě je hloupost dělat „kvóty“
i ve sportu. Ženy to ke kanoistice stejně nepřitáhne a diváky
už vůbec ne.
Proč double kanoe nejezdí ženy?
Už jste někdy viděla dvě ženy se domluvit? (smích)
Vy jste také svého času s Tomášem Máderem (bronzový
kolega z OH – pozn. red.) byli proslulí svými hádkami, zůstali
jste kamarádi?
Kamarádi jsme zůstali, občas se vídáme. On teď bydlí v Kolíně
a vyrábí nafukovací lodě. Takže já si od něj koupil loď a on ode
mě lyže. (smích) 
Kateřina Erbsová, foto: archiv Marka Jirase

Marek Jiras
*18. 8. 1976
Je ženatý, s manželkou Mirkou má
dvě děti, syna Filipa (10 let) a dceru
Kláru (8 let). Narodil se a od roku
1995 bydlí v Uhříněvsi. Pracuje jako
obchodní zástupce pro lyžařské
vybavení a dvakrát týdně trénuje
děti vodní slalom.
Sportovní kariéra:
OH 2000 – bronz;
Mistr světa – 1
 993, 1999, 2003,
2006, 2007;
MS 1997, 2005 – stříbro;
MS 2002 – bronz;
ME 2002 – stříbro;
ME 2000 – bronz.
Vrcholový sport opustil v roce 2009.
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školy | z činnosti spolků a organizací
základní škola U obory

základní škola vachkova

www.zsuobory.cz

www.zsvachkova941.cz

Vánoční zpívání mělo úspěch

Tříkrálové zpívání

Koncem prosince roku 2015 proběhla v Divadle U22 naše
slavnostní školní akce „Vánoční zpívání“. Stala se již tradičním
zakončením roku. Představuje pěvecké a taneční vystoupení
téměř všech žáků naší školy počínaje první třídou. Skvělou
moderátorskou trojicí byli Tomáš a Anička Zvelebilovi
s Matyášem Venclem. Jejich jedinečné provázení celým
představením se stalo součástí úspěchu tohoto večera.

Když přijdete na svátek Tří králů v devět hodin ráno
do vestibulu radnice (a je jedno jaký rok), uvidíte zpívající žáčky
ZŠ Vachkova 941. Letos bylo vystoupení trochu netradiční.
Nebylo s jen vánoční tématikou. Děti odehrály také pohádku
z lesa ve skvělých maskách. Dva stromy v popředí a plno
zvířátek: veverky, liška, zajíčci, to vše v pohybu za doprovodu
kytary. Svým krásným vystoupením zpříjemnily den všem
přítomným. Odměnou jim byl velký potlesk a dárkové balíčky
od pana starosty.

Diváci v dopoledním i odpoledním představení měli možnost
shlédnout tanec se sněhulákem, ale i ledovou královnou,
písničky a básničky o zimě, koledy, sólové pěvecké i taneční
vystoupení, divadelní scénku, či spirituál.

(pev)

komunitní centrum ponte

Závěrem byli všichni přítomni v hledišti přizváni ke zpěvu písně
Purpura, kterou doprovázeli na hudební nástroje učitelé naší
školy.
Děkujeme všem přítomným hostům, rodičům a přátelům školy
za jejich podporu, ale i oporu. Všem třídním učitelům za snahu
připravit s dětmi co nejlepší program, pedagogům a paním
vychovatelkám za pomoc při celodenní organizaci
a samozřejmě samotným aktérům na prknech, které
znamenají svět, patří jedno velké DÍKY.
Mgr. D. Wetterová, učitelka

„Šesťáci“ se pokochali
výstavou betlémů
V rámci občanské výchovy se poslední pondělí před
prázdninami vypravily 6. třídy načerpat správnou vánoční
atmosféru do pražských ulic. Cesta od hlavního nádraží pěšky
k Betlémskému náměstí byla pro některé jedince sportovním
výkonem, ale všem bez rozdílu procházka prospěla.
V podzemí Betlémské kaple se letošní téma oblíbené výstavy
točilo okolo lidových řemesel. Nespočetné Betlémky všeho
druhu překvapovaly svou rozmanitostí. Některá řemesla byla
pro dnešní děti zcela neznámá.
Cestou z výstavy jsme prošli Karlovou ulicí, pochutnali si
na laskominách ve staroměstských stáncích a vrátili se zpět
na nádraží. Tam si ještě žáci mohli v zábavném kvízu otestovat
svou všímavost a paměť.
Mgr. B. Vojáčková, učitelka
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http://www.ponte-zu.cz/

Nabízíme službu hlídání dětí a doprovody na kroužky.
Yamaha hudební kurzy pokračují i v dalším pololetí.
ROBÁTKA – středa 9:00
• Pro děti od 4 do 18 měsíců. Kurz je zaměřen na celkový
rozvoj dítěte a získání prvního povědomí o hudbě (zpěv,
poslech hudby, rytmizace a hudebně – pohybové hry).
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ žluté leporelo – středa 10:00
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ modré leporelo
– úterý 15:30 a středa 11:00
• Pro děti od 18 měsíců až do 4 let. Děti v kurzu rozvíjí rytmus,
hudební cítění, slovní zásobu, grafomotoriku a koordinaci
obou mozkových hemisfér.
Neznáte nás? Přijďte i s dětmi na ukázkovou lekci zdarma! *)
Pro informace o dalších pobočkách a kurzech navštivte stránky
www.yamahahudebnikurzy.cz
Kontaktovat nás můžete i přímo:
yamahahudba@seznam.cz / tel.: 777 932 015
Ukázková lekce je zdarma po předchozí domluvě. Kontaktujte
nás a místo si rezervujte na výše uvedeném mailu či telefonu.

*)

Cvičení TAI CHI a CHI KUNG – pondělky 18–19 hod.
Rezervační SMS na tel.: 604 482 262, http://intuition.blog.cz.
Romana Hájková, ředitelka Ponte

ats domino
www.atsdomino.cz

Uhříněveské děti s Dominem
vytancovaly 18 medailí
Trenérku a zakladatelku tanečního klubu AT studio
Domino Ivu Bičišťovou, jsme zastihli chvíli před odjezdem
na Olympiádu dětí a mládeže, kam doprovází své svěřence.
Protože jich k ní do kroužků chodí více než 120 od nás
z Uhříněvsi, chtěli jsme vědět, jak se jim v minulém roce
na soutěžích dařilo.
Pochlubte se, co se vám vloni s uhříněvesáky nejvíc povedlo?
V prosinci mě moc potěšily děti, které chodí tady v Uhříněvsi
od začátku, tedy asi pět, šest let a vyhráli extraligu v obrovské
konkurenci. Nominovali se tím na červnové Mistrovství Evropy
do Ostravy a na podzimní Mistrovství světa, kde jim budeme
moc držet palce.
Gratulujeme, určitě čtenářům dáme vědět, jak se jim dařilo.
A co ostatní kroužky, také vám dělají jen radost? Narážím
na zcela ojedinělý tým dospělých…
Ti mi dělají také velkou radost. Dlouho se nenašla parta
dospěláků (kategorie 27+, na soutěžích jsou to senioři – pozn.
red.), která by měla odvahu to zkusit naplno a rodiče dětí tady
z Uhříněvsi jsou úžasní. Jsou dvojnásobní Mistři Prahy a přes
Mistrovství Čech se probojovali na Mistrovství republiky, což je
v té konkurenci obrovský úspěch. Ale nesmím zapomenout
ani na ty nejmenší. V dětech do osmi let byly v prosinci nejlepší
Adélka Krejčíková a Eliška Zelinková, které byly třetí v extralize.
Nedávno jsem to počítala a Uhříněveské děti byly v podzimní
sezóně celkem na 6 soutěžích a přivezly krásných 18 medailí.
Radost mi ale dělají všichni, i bez medailí. Mám motto, že
každému dítěti by se měla dát možnost zažít úspěch. A nemusí
to být jen vítězství, je to radost, že se někam posune, v něčem
se zlepší.
Jak „naložíte“ s dětmi, které nemají závodní ambice, a přesto je
tanec baví?
Náš klub má dvě úrovně, soutěžní a pak tanec ve volném čase
pro zábavu, takže nikoho nepošleme domů. I kluků máme dost.
A co letos? Jaké jsou ambice a přání?
Od února rozjíždíme kroužek pro předškoláky, kterému říkám
zatím Dětský kruháček, což by neměl být v první řadě tanec, ale
hlavně pohyb. Bude v místní Sokolovně, tak doufám, že přijde
hodně nových dětí. Jinak si přeju, aby všichni moji svěřenci byli
úspěšní, protože na to mají. A tady v Uhříněvsi si navíc ještě
přeji, aby zůstal tak báječný kamarádský kolektiv nejen dětí, ale
i rodičů jaký tady je. Jsou prostě skvělí.
(kae)

Dovolujeme si pozvat děti i dospělé

na zdravotní i taneční
cvičení do zrcadlového
sálu rehabilitace
Medtempl, Nové náměstí 7, Uhříněves
www.medtempl.cz, tel.: 603 542 850,
info@medtempl.cz
ROZVRH CVIČENÍ V ZRCADLOVÉM SÁLE
REHABILITACE MEDTEMPL PRO ROK 2015/2016
pondělí
16:00–16:50
		
17:00–17:50
		

cvičení pro správný růst a chůzi
3-6 let – Lea
jóga – pilates 14 a více let – Lucie
mírně pokročilí

úterý
16:00–16:50
		
		
		

cvičení na moderních strojích
(flowin, propriomed,
posturomed...) pro pevné, zdravé
tělo 14 a více let – Klára

středa
16:00–16:50
		
17:00–17:50
		
18:00–18:50
		

cvičení pro správný růst a chůzi
7–10 let – Lea
pilates pro pevné, zdravé tělo
14 a více let – Lea
jóga – pilates 14 a více let – Lucie
začátečníci

čtvrtek
16:00–16:50
		

spinální cvičení, cvičení na míčích
pro pevné a zdravé tělo – Lenka

pátek
16:00–16:50
		

cvičení rodičů s batolaty
12 – 24 měsíců – Lea
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z činnosti spolků a organizací
pěvecký sbor jiskřička

pěvecký sbor akordum

www.jiskricka.cz

www.akordum.cz

Vánoční maraton Jiskřičky
Adventní čas a samotné Vánoce jsou hektickým obdobím
pro nás pro všechny. Náročné byly letos i pro Jiskřičku.
Posuďte sami: 23. 11. – Koncert ve škole, 27. 11. – Slavnostní
rozsvěcení Betlému v ZŠ Jandusů, 28. 11. – Zpívání
na Vánočním jarmarku v Kolovratech, 29. 11. – Rozsvěcení
stromu v Uhříněvsi na náměstí, 2. 12. – Zpívání v Hegertově
cihelně, 6. 12. – Koncert v Čestlicích a ještě ten samý
vystoupení na Vánočních trzích v Říčanech, 7. 12. – Zpívání při
slavnostním otevření přístavby ve škole, 10. 12. – Vystoupení
v Rudolfinu a vše jsme završili slavnostním koncertem 14. 12.
Naštěstí má sbor více oddělení, která jsou schopna pěkných
vystoupení a tak se jednotlivá oddělení o akce podělila.
Slavnostní koncert v Divadle U22, kde sbor oslavil nejen
Vánoce, ale i třicet let existence sboru, se velmi vydařil a všichni
si ho užili. Vystoupila tři oddělení sboru, koncertní sbor
předvedl Vánoční pásmo s doprovodem houslí a klavíru
a popřát na podiu nám přišel nejen pan ředitel Měchura, ze
ZŠ nám. Bří Jandusů, ale i sám pan starosta Martin Turnovský.
Pro všechny v Jiskřičce bylo velmi motivující, že na koncert
dorazili tak vzácní hosté, jako zástupci z městské části, pan
ředitel, bývalí členové sboru a další diváci.
Těšíme se na nové členy – v únoru probíhá nábor do všech
oddělení. Více na www.jiskricka.cz
Anna Mundilová

Pěvecký sbor Akordum oslavil
1. narozeniny
V prosinci 2015 uplynul rok od chvíle, kdy se mezi
uhříněveskou kulturní scénu zařadil smíšený pěvecký sbor
Akordum. Tato iniciativa DDM Praha 10 spojila hrstku nadšenců
sborového zpěvu pod taktovkou talentovaného mladého
dirigenta Jiřího Trtíka. A jaký ten uplynulý rok vlastně byl?
„Začátky nebyly jednoduché, protože téměř nikdo ve sboru
neměl se sborovým zpěvem žádné zkušenosti,“ říká Jiří Trtík
a pokračuje: „Všichni jsme ale byli velmi nadšení a práce nás
bavila, takže už v červnu, po půl roce zkoušení, jsme měli první
veřejné vystoupení v Divadle U22, které dopadlo výborně.
Za půl roku jsme stihli nacvičit skladbu Bohuslava Martinů
Otvírání studánek a musím uznat, že sboristi odvedli velice
slušný výkon.“
Následovala dvě atraktivní zájezdová vystoupení na hradě
Ledeč nad Sázavou a v kostele ve Světlé nad Sázavou, kde sbor
hostoval opět se skladbou Bohuslava Martinů Otvírání
studánek. Od září se sbor soustředil na cvičení vánočního
repertoáru, který předvedl na kolovratském vánočním
jarmarku, na vánoční přehlídce kroužků DDM Praha 10
v Divadle U22 a na půlnoční mši v kostele Všech svatých
v Uhříněvsi.
A jaký repertoár chystá Akordum na letošní jaro? „Kromě
vícehlasých lidových písní se chystáme na Písně letních dnů
a nocí a Glorii od Z. Lukáše. Rádi si k tomu taky zopakujeme
Otvírání studánek,“ říká Jiří Trtík.
Akordum aktuálně čítá 15 členů, kteří se ke zkouškám scházejí
každý pátek v 18.30 hodin v Divadle U22 a nacvičují skladby
žánrově velmi rozmanité. Toto mladé hudební těleso je i nadále
otevřeným sdružením, které rádo přivítá nové členy z řad mužů
i žen libovolného věku. Jestliže máte zájem si přijít zazpívat
nebo zpestřit vaši kulturní událost, na webu
www.akordum.cz najdete kontakt na vedení sboru.
Barbora Heřmanská

městská knihovna

Nová služba čtenářům místní knihovny
Vážení čtenáři,
ráda bych vám představila novou službu, kterou u nás můžete začít využívat. Jedná se o box
na vracení knih, který je nainstalován přímo u hlavního vchodu do knihovny. Do tohoto
boxu můžete vypůjčené knihy vhazovat po 24 hodin denně a nemusíte se tak při vracení
knih ohlížet na provozní dobu knihovny. Box bude každý den kontrolován a knihy budou
z vašeho čtenářského účtu vráceny i bez vaší přítomnosti. Doufám, že vás tato nová služba
potěší a zase o něco zjednoduší naší vzájemnou spolupráci. Jménem knihovny děkuji panu
Vladimíru Landovi za bezplatnou instalaci boxu.
Kateřina Kykalová
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z činnosti spolků a organizací
salesiánské hnutí mládeže

POZVÁNKy

http://uhrineves.shm.cz

SHM získalo čestný titul
za práci s dětmi a mládeží
Salesiánské hnutí mládeže získalo čestný titul Nestátní
nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi
a mládeží.
V Ballingově sálu Národní technické knihovny ho 17. prosince
2015 z rukou ministryně Kateřiny Valachové převzala za SHM
Magda Paseková a zástupci dalších 12 organizací. Touto
listinou ministerstvo uznává jejich dlouholetou a kvalitní práci
s dětmi a mladými lidmi, dobrý a propracovaný program
a dlouhodobou spolehlivost a to na nadregionální úrovni. Titul
byl spolkům propůjčen do roku 2020.
(red)

POZVÁNKA na výroční členskou
schůzi 22/30 ZO SDČR
Senioři Praha 22,
která se koná v sobotu dne 20. února 2016 od 14 hodin
v Divadle U22 v Uhříněvsi
Program:
1. Zahájení – vystoupení dětí
2. Výroční zpráva ZO 22/30
3. Přijetí nových členů
4. Zpráva o hospodaření ZO a revizní zpráva
5. Vystoupení zástupců MV SDČR a MČ Praha 22
6. Diskuse
7. Schválení plánu činnosti na rok 2016
8. Usnesení – závěr
Při prezenci budou vybírány členské příspěvky
na rok 2016 – 50 Kč
Stanislava Drozenová v.r., jednatel
Miroslava Růžičková v.r., předseda

TVOŘIVÉ SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
V DDM V UHŘÍNĚVSI
pro veřejnost – děti i dospělé

Vánoční výprava do Karlštejna
Zhruba dva víkendy před vánoci děláme s naším turistickým
oddílem Šelmy tradiční vánoční výpravu. Letos jsme pro ni
zvolili neděli 13. prosince 2015. Ráno se nás sešlo jedenáct dětí
a dva dospělí a společně jsme se vydali z Uhříněvsi vlakem
přes Hlavní nádraží do Karlštejna.
Nejprve jsme navštívili karlštejnské Muzeum betlémů, kde
jsme si prohlédli nejrůznější betlémy od papírových,
vyřezávaných po perníkové. A navštívili jsme i královský
betlém. Poté jsme se vydali k hradu, kde jsme navštívili
muzeum voskových historických figurín. Pak jsme se vydali
na nádvoří hradu, kde jsme se nasvačili a prohlédli si studnu.
Odpoledne jsme se vydali do karlštejnských lesů, kde jsme
ozdobili stromečky pochoutkami pro zvířátka. Po krátkém
„štědropoledním obědě“ došlo i na oddílovou nadílku, kdy
žádný účastník naší výpravy neodjel s prázdnou.
Od oddílového Ježíška například dostal kožený turbánek
na šátek, svítící tyčku a nejrůznější cukrovinky. Při zpáteční
cestě na nádraží jsme si na karlštejnské návsi poslechli ještě
několik vánočních písniček a pak už šli na vlak.
Libor Čermák

20. 2. 2016 HOME MADE – „DO KOUPELNY“
19. 3. 2016 FIMO KRASLICE
23. 4. 2016 PLSTĚNÍ
14. 5. 2016 HRÁTKY S DRÁTKY
11. 6. 2016 ŠPERKY Z KNOFLIKU A PET LAHVÍ
Dílny se konají v Domě dětí a mládeže Praha 10 – Domě UM, V Bytovkách 803.
Vždy od 9:00 do 12:00 hodin. Cena 100Kč pro dospělé, 50 Kč za dítě. V ceně je
materiál, pomůcky, lektor.
Bližší informace (www.dumum.cz) a rezervace míst na bursikova@dumum.cz, tel.:
777 721 743, kontaktní osoba Andrea Buršíková.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23/623,100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ
HTTP://WWW.DUMUM.CZ; TEL. 603 178 820, 777 721 741
___________________________________________________________________________

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti ve věku 7 až 14 let

TERMÍN: 7.3. – 11.3. 2016
MÍSTO: DDM-DŮM UM, V Bytovkách 803, Praha-Uhříněves

Krabice od bot 2015

V ČASE: 8:00 hod.- 17:00 hod.

Ve spolupráci s místním sborem ČCE jsme se zúčastnili
charitativní akce Krabice od bot. Celkem se sebralo 44
dárkových krabic, které putovaly k dětem ze sociálně slabých
rodin na severu Čech a k dětem uprchlíků.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

CENA: 1600,-Kč; pro pražské účastníky sleva 200,-Kč

TÁBOROVÉ TÉMA: PUTOVÁNÍ MLADÉHO BADATELE
Zažijete zábavné tvoření netradičními technikami. Společně si vyzkoušíme pokusy ve vodě,
ve vzduchu i na suchu.Čeká na Vás poznávání záhadných jevů a zjišťování, co a jak funguje.
Putováním Vás provedou vedoucí: B. Petrásková, Z.Čermáková.
Rezervace, přihlášky, více informací na www.dumum.cz/tábory nebo petraskova@dumum.cz

Jana Šimandlová
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Z činnosti spolků a organizací
kLUB SENIORŮ

městská knihovna

www.seniori–p22estranky.cz

Program na únor 2016
Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II., 3 poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
4. 2.
8. 2.
11. 2.
15. 2.
18. 2.
20. 2.

– B. Oprchalová – Trénování paměti
– Kavárnička, společenské hry
– Jiří Veselý – Cestopisná přednáška s promítáním
– Kavárnička, společenské hry
– Mgr. Kateřina Kaňoková – Vzdělávací akademie pro seniory –
4. lekce Emoce – jak je zvládat
– Výroční členská schůze ZO SDČR 22/30, konaná
od 14 hodin v Divadle U22
– Kavárnička, společenské hry
– Saša Levá – Krásy jihoafrické Namibie
– Kavárnička, společenské hry

22. 2.
25. 2.
29. 2.

Každé pondělí od 12 hodin probíhá v Klubu seniorů počítačový kurz
pro začátečníky.

Nabídka pobytových zájezdů na rok 2016

5. – 12. 3. 2016 – Penzion KITTY Lučany u Jablonce n. N.
20. – 27. 3. 2016 – Wellness Hotel MAS Sezimovo Ústí
16. – 21. 5. 2016 – Penzion „U Méďů“ Lipno–Hůrka
– pouze pro turisty
červen – termín bude upřesněn – Řecko Rhodos
18. – 25. 6. 2016 – Penzion Štikov u Nové Paky
16. – 22. 7. 2016 – Hotel Lazny, Kašperské hory – vhodné také pro
prarodiče s vnoučaty
září – termín bude upřesněn – Slovensko Jánská Dolina
říjen – termín bude upřesněn – Františkovy Lázně

Bližší informace v klubu nebo na tel. 775 164 802
a na emailu: stanadrozenova@seznam.cz 
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

pozvánky

Pozvánka na vycházku
do Kostelce nad Černými lesy
KDY: 16. 2. 2016
ODJEZD:
Nové náměstí Uhříněves, autobus 381 v 10:11 hod.
Z Hájů odjíždí 381 v 10:00 hod.
TRASA:
Kostelec nad Černými lesy, prohlídka města s následnou vycházkou
k památníku posledního zastřeleného jelena, Truba (myslivna) a zpět (5 km)
(Sladké pokušení v cukrárně „Modré dveře“)
Srdečně zvou senioři ZO SD 22/30 Uhříněves

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 267 711 862, 271 071 868,
e–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba: pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00
pátek 8:30–14:30
Krásná literatura pro dospělé
Benková Jana – Haló, tady tvoje láska
Berry Steve – Třetí tajemství
Bradford Barbara – Nebezpečné tajemství
Brown Sandra – Nízký tlak
Cílek Roman – Žebřík ke stvořiteli
Dán Dominik – Kráska a zvíře
Ellisonová Jan – Drobný poklesek
Enger Thomas – Fantomová bolest
French Nicci – Ztracené úterý
Hayder Mo – Panenka
Jakoubková Alena
– Manžel v domě není pro mě
Kellerman Jonathan – Zabiják
Knight Michelle – Najděte mě
Koubková Zuzana – Ztracený templářský poklad
Koubková Zuzana – Znesvěcený hrob
Lutz John – Spolubydlící
McDermidová Val – Cesta kostlivců
Parsons Kelly – Škůdce
Patricio Anna – Otrokyně od Nilu
Pearse Lesley – Unesená
Perry Tasmina – Zásnuby
Steel Danielle – Nádherný život
Šárková Danka – Cesta za hranice
Winters Ben – Štěnice
Krásná literatura pro děti
Butler Steven – Bitva o Bugrburg
Davis Jim – Garfield a záhadná mumie
Durková Milena
– Nové příhody černé čarodějnice
Fry Michael – Povedená partička
Kunnas Mauri – Nejveselejší kniha o pirátech
Kutnarová Karolína – Áronovy lapálie
Mortka Marcin
– Příhody Tappiho ze šeptajícího lesa
Patterson James – Můj brácha robot
Pflugfelder Bob
– Nick Tesla a nebezpečná laboratoř
Pospíšilová Zuzana – Chechtavé pohádky
Ptáčková Jindřiška – Filip a jeho tajemný kamarád
Rožnovská Lenka – Autíčko Karlík
Schefflerová Ursel – Případ černého ducha
Stine R. L. – Děsivé storky
Naučná literatura pro dospělé
Dvořáková Lucie – Věnce
Kříženecký Jaroslav – Jitka Zelenková
Novák Jan – Utajené vynálezy
Staffler Martin – Bydlíme venku
Naučná literatura pro děti
Kanbayová Feryal – Zvířata v lese a na louce
Kol. autorů – Guinness World records 2016
Kateřina Kykalová, knihovnice
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k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Míchací centrum
31,20/ kg

38,20/ kg

469,- !

759,- !

Jubilejní bílá barva 10 l

Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma

barva vhodná na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná,
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l

Rádi Vám namícháme
barvu Vašich snů.

13,5 l

včetn ě

3D5AR%
MA!
Z

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ –15 %
NA MÍCHACÍ CENTRUM
PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

27,50/ kg

22,- !

549,- !

Kvalitní stáčená malířská barva

Primalex Plus 20 kg

pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, popř. do zakoupeného obalu u nás,
dobrá krycí schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná,
paropropustná

kg

20 kg

SPEKTOMETR BAREV Na našem zařízení Vám namícháme:
• emaily
• lazury syntetické
• fasádní barvy
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky • vinylové barvy
• interiérové disperzní barvy

a speciality jako: • silikonové fasádní barvy
• obarvené omítky • silikátové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými vlákny

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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S úctou k tradici.
S úctou k pivu.

