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Šťastný nový rok 2017
Předvánoční akce na Novém náměstí vyvrcholily zlatou
adventní neděli 18. prosince příjezdem Pražské mobilní
zvonohry, která v posluchačích probudila sváteční náladu
a klid v duši.
Přejeme Vám, aby ten klid v duši a pocit smíření vydržel celý příští rok a každý den byl tak trochu
svátkem, kdy stojí za to žít.
Vaše radnice

Kdy začne oprava
ulice Přátelství?
Více na str. 5

Předvánoční setkání
seniorů splnilo svůj účel
Více na str. 11

Jak se slavil advent
v Praze 22
Více na str. 16

pravidelné sobotní pohádky
v divadle U22
• 14. 1. 2017 v 10:30 SŮL NAD ZLATO
Divadelní Agentura Praha – od tří let
Král neporozumí slovům milované dcery
Marušky, kterými chtěla svému otci
vyjádřit lásku a oddanost, nepochopí, že
sůl pro ni znamená vzácnost, bez které
se nedá žít a v náhlém výbuchu hněvu
vyžene Marušku z domu.
• 21. 1. 2017 v 10:30 hodin
KVAK A ŽBLUŇK – DVA KAMARÁDI
Divadelní soubor Cylindr – od tří let
Veselé i poučné příběhy dvou žabích
kamarádů Kvaka a Žbluňka. Pohádka
s písničkami a povídáním o ročních
obdobích.

Divadlo U22

lenka dusilová & baromantika
– středa 1. 2. v 19:30

výběr z programu: leden – únor
www.divadlou22.cz, www.kinoucko.cz

koncert:

Divadlo:

Středa 11. 1. 2017 v 19:30
spirituál Kvintet

Čtvrtek 19. 1. 2017 v 19:30
kvartet

Spirituál kvintet je jedna z prvních
českých folkových skupin. Na scéně je již
56 let. Koncert bude průřezem celou
historií skupiny s významným
zastoupením písní, které patří nejen
v rámci domácí folkové hudby
k nejznámějším a často již takřka
zlidovělým. Přijďte si poslechnout vedle
aktuální tvorby Kvintetu i písničky jako
Žízeň, Zelené pláně, Batalion, Krutá válka,
Širý proud, Mlýny, Pocestný, Růžička.

Divadlo Bez Zábradlí
Autor: Ronald Harwood
Režie: Petr Slavík
Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika
Freimanová , Jana Švandová a Zdeněk Žák
I stárnout se dá s humorem a grácií!
O tom vás přesvědčí kvartet bývalých
pěveckých hvězd v této současné britské
komedii. Laskavá komedie současného
britského dramatika a oscarového
scenáristy Ronalda Harwooda o umění
stárnout a nesmrtelnosti ducha.

Úterý 24. 1. 2017 v 19:30
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. Již tři
dny na to byla Radůza představena
širšímu publiku v Lucerně na koncertě
Konec české kultury – ne. V květnu téhož
roku stála opět na pódiu pražské Lucerny
jako předskokanka hvězdy amerického
popu Suzanne Vegy.
Středa 1. 2. 2017 v 19:30
lenka dusilová & baromantika
velký koncert s doprovodnou kapelou
Baromantika ve složení: Klávesové
nástroje, vokály – Beata Hlavenková,
klávesové nástroje, samply, kotle, vokály
– Viliam Béreš, elektrická a basová kytara
– Patrick Karpentski,
bicí, samply – Martin Novák.
Lenka je majitelkou jednoho
z nejkrásnějších hlasů u nás
a šestinásobná držitelka výročních
hudebních cen Anděl. Stal se z ní
mimořádný úkaz české hudební scény.

Neděle 19. 2. 2017 v 19:30
Chvála bláznovství
Premiérové představení
Autor: Axel Hellstenius
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Filip Blažek, Martin Hofmann,
Michal Slaný, Lenka Zahradnická
a Šárka Opršálková
Hra na motivy románu Ingvara
Ambjornsena Pokrevní bratři. Kdo říká, že
není magor, neříká pravdu! Příběh dvou
mužů, kteří jsou připraveni na skvělá
dobrodružství a chtějí žít.
Pondělí 27. 2. 2017 v 19:30 hodin
vše o mužích
Studio DVA divadlo
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 převede, že i muži mají své
dny, že dokážou být upřímní, čestní,
panovační, egocentričtí, metrosexuální...

• 18. 2. 2017 v 10:30 hodin
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
Pohádka Divadelního souboru UCHO,
v režii Petra Kořínka. „Když mohou být
pohádky o všelijakých jiných lidských
řemeslech a povoláních, jako o králích
a loupežnících a drvoštěpech
a vodnících, proč by nemohla být také
jednou pohádka o pošťákovi?

Divadlo U22 – KAVÁRENSKÉ
POSEZENÍ S DÍLNOU – HEDVÁBÍ
• 19. 1. 2017 v 15:00 hodin
V příjemné atmosféře divadelní kavárny
si vyzkoušíte netradiční výtvarnou
techniku – malování na hedvábí.
Technikou zapouštění barev
a dekorování konturou si vytvoříte
originální taštičku na drobnosti. Dílna je
určena pro dospělé, kapacita je
omezena – max. 15 osob. Pro prvních
12 zájemců, je zajištěno hlídání dítěte
v Centru pro předškolní děti – Skřítkov,
Divadlo U22.
Rezervace a bližší informace Blanka
Petrásková, petraskova @dumum.cz
DDM PRAHA 10 – DŮM UM
ZÁPIS NA KROUŽKY II. POLOLETÍ
2016/2017

Uhříněves, Divadlo U22 a Dubeč
Sport – lazarek@dumum.cz
Tanec a Hudba – cermak@dumum.cz
Technika a ostatní
– cechovic@dumum.cz
Výtvarka a keramika
– bursikova@dumum.cz
Divadlo – cermak@dumum.cz
VÍCE SE DOZVÍTE NA WWW.DUMUM.CZ

Nejvíc nás potěšilo, že se
u programu, s kelímkem
svařeného vína, sešli
kamarádi, známí,
sousedé, kteří se celý
rok potkávají většinou
ve spěchu.
Vážení čtenáři,

Z obecní kroniky

MLÝN č. p. 22
Mnozí jsou nespokojeni s tím, jak probíhá výstavba
na místě dřívějšího parního mlýna na dnešním
náměstí bratří Jandusů. Podívejme se nyní na to, co
o stavbě, která již neexistuje, píše můj předchůdce
před 90 lety v roce 1927.
Na místě dnešního mlýna stál selský dvorec čp. 22.
Roku 1864 koupil tento dvorec dlouholetý starosta
města Uhřiněvse p. Frant. Koliha, který byl neobyčejně
podnikavý. Postavil parní mlýn, uvedl řádně v život
hospodářský a pak jej prodal. V držení jeho vystřídalo
se několik majitelů. Posledním majitelem byl pan Jan
a Barbora Menclovi, kteří podnik náležitě rozšířili
a připojili pekárnu.
Syn Jaromír Mencl přeměnil mlýn v společnost: parní
automatické mlýny J. Mencl spol. s r. o. v Uhřiněvsi.
Společníky stali se zdejší občané, a sice následující
rodiny: Purkrábkové asi 60.000 K, Semanský 40.000 K,
Horyna, Grüll, Poláček a Rezek po 10.000 K. Závod
vyhledal si ředitele p. Dundra, který nemohl složiti
5.000 K kauce, a proto se musel zaručiti za něho jeho
příbuzný. To bylo v roce 1912. Mlýn byl v plném chodu.
Za 24 hodin semlelo se 130 q pšenice a 270 q žita –
dohromady 400 q obilí. V pekárně zpracovalo se denně
20 – 30 q mouky v chléb. Mlýn a pekárna zaměstnával
20 – 30 dělníků a 4 úředníky. Že za doby válečné
nehynul, je samozřejmé, takže roku 1919 vyplácena
byla 12% dividenda.
Michal Klich
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adventní a vánoční čas je za námi a na dveře klepe nový rok.
Každý asi alespoň trochu bilancuje, co se za těch 12 měsíců
zpětně podařilo a kde jsou ještě rezervy. Já i moji kolegové
jsme na tom stejně, ale dovolte ještě nechat doznít vánoční
klid a pohodu a zprávy z radnice nechat na jindy.
Ohlédnu se tedy na přelom listopadu a prosince, kdy
jsme nechali na náměstí postavit adventní trhy, pódium
a rozsvítil se vánoční strom.
Vystoupily naše děti ze školek a pěveckého sboru
Jiskřička, a zahájily tak nedělní programy, které jsme chtěli
udržet v tradičnějším duchu. Následovaly další sbory
Akordum, Lyra a finále opět patřilo našim ochotníkům,
živému betlému a bezmála šedesáti zvonům, které se rozezněly celým náměstím, a velmi důstojně tak uzavřely
adventní program.
Zvláštní pozornost zasluhoval letos mikulášský podvečer,
který připadl na všední den. Plné prostranství před tribunou a děti na pódiu, které se aktivně zapojovaly do nápaditého vystoupení, nás mile překvapily. Užili si to asi všichni
a příští rok určitě podobný scénář zopakujeme. Sobotní
programy jsme zaměřili spíše na mladší ročníky, v modernějším hávu, se jmény známými i se začínajícími umělci.
Nejvíc nás ovšem potěšilo, že se u programu, s kelímkem
svařeného vína, sešli kamarádi, známí, sousedé, kteří se
celý rok potkávají většinou ve spěchu. Zastavili se, prohodili
pár slov a popřáli si pohodové svátky a do nového roku
zdraví a spokojenost v soukromém i pracovním životě.
Přesně o to nám šlo, máme radost, že naše náměstí hlavně
o víkendech ožilo, a cítíme, že jsme tu doma. Pro ty, kdo pamatují, že tu žádné náměstí před pár lety ani nestálo, je tento pocit ještě mnohem cennější. Myslím, že i naši noví
obyvatelé, kteří se zakrátko přistěhují do dokončovaných
bytů kousek od náměstí, objeví hned příští rok svou sounáležitost ke svému domovu i díky adventnímu programu,
který ještě v důstojnější podobě určitě přichystáme.
Dovolte mi popřát vám za celou vaši radnici
šťastný vstup do nového roku, mnoho zdraví, a ať se
vám daří po celý rok udržet veselou mysl a vycházejí vám
vaše plány.
Martin Turnovský , starosta
Nejen radostná očekávání přinesla letošní první adventní
neděle. S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu
o odchodu našeho prvního polistopadového starosty-kolegy
Zdeňka Růžičky, moudrého člověka, který stál u zrodu
proměny Uhříněvsi v moderní městskou část.
Věnoval jí dvacet let aktivní práce.
Čest jeho památce.
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informace z radnice
zprávy z RMČ a zmč

Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22
49. zasedání z 9. 11. 2016
a 50. zasedání z 23. 11. 2016
RMČ souhlasila:

• S výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníka
spol. Diligens, s. r. o., se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 11,
Praha 3, na „Přezkoumání hospodaření MČ Praha 22
na období 2016–2018“ za celkovou cenu 217 800 Kč
vč. DPH,
• s e zajištěním zadání VZMR na služby s názvem „Posouzení
kapacity zatrubnění na obtoku Říčanského potoka“,
• se zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem
Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“,
• s e zpracováním projektové dokumentace na vybudování
dvou bytů v domě čp. 199 v ul. K Sokolovně za nabídkovou
cenu 74 800 Kč od firmy BRO architekti, s.r.o., pro případ
havarijních pohrom,
• se závazkem zhotovitele TSK hl. m. Prahy zajišťovat pro
správce místních komunikací sjízdnost komunikace
Lnářská v zimním období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017,
• zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem
„Sekundární střecha ZŠ Jandusů“,
• z ajištěním zadání VZMR na služby s názvem „Obnova cesty
pro pěší Hájek–Zodkova – kácení dřevin,
• zajištěním zadání VZMR na služby „Výkon činnosti TDI
při provádění stavby „Park Pitkovické rybníky – stavební
práce“,
• se zadáním VZ „Zajištění vánočních trhů 2016
MČ Praha 22“ firmě Missouri Group, s. r. o.,
Dobrušská 1797/1, Praha 4,
• s podepsáním rámcové smlouvy na arboristické práce
s firmou Treemen, s. r. o., Trnková 950, 250 92 Šestajovice,
za cenu 122 016,40 Kč včetně DPH.

• zvýšení stavu FRR (fondu rozvoje a rezerv) – 12 300 000 Kč,
• zvýšení stavu krátkodobých prostředků – 7 700 000 Kč,
• snížení výdajů rozpočtu na nákup pozemku pro novou ZŠ
(prostředky MČ) – 7 500 000 Kč,
• zvýšení stavu krátkodobých prostředků – 7 500 000 Kč,
• uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017,
• podání žádosti a následné uzavření smlouvy s HMP
o přijetí zápůjčky až do výše 40 mil. Kč za účelem plynulého
financování akce „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.

ZMČ revokovalo:

• Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 22 ze 14. zasedání dne
4. 12. 2013, bod 6.1a) a 6.1b), ve kterém byl schválen návrh
na změnu územního plánu v oblasti stávající rekultivované
skládky a návrh na změnu územního plánu na pozemcích
parc. č. 1900/41 a 1900/47 k. ú. Uhříněves.

ZMČ nepodpořilo:

• Návrh na vybudování stálé tržnice v MČ Praha 22.

Schválené termíny zasedání
Rady MČ Praha 22 – na I. pololetí roku 2017
zasedání RMČ	Termín zasedání	Začátek zasedání
53. zasedání RMČ

11. 1. 2017

10:00 hodin

54. zasedání RMČ

25. 1. 2017

10:00 hodin

55. zasedání RMČ

8. 2. 2017

10:00 hodin

56. zasedání RMČ

22. 2. 2017

10:00 hodin

57. zasedání RMČ

8. 3. 2017

10:00 hodin

58. zasedání RMČ

22. 3. 2017

10:00 hodin

59. zasedání RMČ

5. 4. 2017

10:00 hodin

60. zasedání RMČ

19. 4. 2017

10:00 hodin

• Ukončení nájmu v NP č. 5a (trafika) v čp. 1257 na Novém
náměstí v Praze–Uhříněvsi s Ing. Petrem Machem, se
sídlem Na Ročkově 496/14, 103 00 Praha–Kolovraty,
k 31. 10. 2016,
• odstoupení pana Jiřího Vedrala, se sídlem Na Skále 154,
251 62 Svojetice, od pronájmu NP č. 6 v čp. 1257 na Novém
náměstí v Praze–Uhříněvsi.

61. zasedání RMČ

3. 5. 2017

10:00 hodin

62. zasedání RMČ

17. 5. 2017

10:00 hodin

63. zasedání RMČ

31. 5. 2017

10:00 hodin

64. zasedání RMČ

14. 6. 2017

10:00 hodin

65. zasedání RMČ

28. 6. 2017

10:00 hodin

RMČ rozhodla:

Schválené termíny zasedání
ZMČ Praha 22 – na I. a II. pololetí roku 2017

RMČ vzala na vědomí:

• O výběru nejvhodnější nabídky k VZMR „Park Pitkovické
rybníky – stavební práce“ uchazeče KAVYL, spol. s r.o.,
675 75 Mohelno, čp. 563, IČ 499 75 358, za cenu 2 430 300 Kč
bez DPH.

Výtah z usnesení ZMČ Praha 22
11. zasedání z 9. 11. 2016
ZMČ schválilo:

• Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2
v k. ú. Uhříněves společnosti CWI DELTA, s. r. o.,
Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5–Stodůlky, za cenu dle
cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2016, celkem
tedy za 210 800 Kč,
• s nížení výdajů rozpočtu na výstavbu MŠ Pitkovice
(prostředky MČ) – 20 000 000 Kč,
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zasedání ZMČ	Termín zasedání	Začátek zasedání
13. zasedání ZMČ

15. 3. 2017

16:00 hodin

14. zasedání ZMČ

14. 6. 2017

16:00 hodin

15. zasedání ZMČ

13. 9. 2017

16:00 hodin

16. zasedání ZMČ

13. 12. 2017

16:00 hodin

Termíny RMČ a ZMČ byly schváleny na 51. zasedání RMČ
dne 7. 12. 2016 
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.

informace z radnice
krátce

Oprava ulice Přátelství
začne v březnu
Vážení spoluobčané, jak jsem Vás již dříve informoval, připravuje Technická správa komunikací
jako majitel a správce opravu komunikace
Přátelství v úseku od kruhového objezdu (u hřbitova) až k hranicím hlavního města Prahy (lokalita
obchodní zóny Říčany).
S ohledem na fakt, že oprava tak významné dopravní komunikace zásadně ovlivní dopravní obslužnost na velkém území naší městské části,
požadujeme od Technické správy komunikací pravidelné předávání informací. V současné době jsme
byli informováni, že příprava pokročila do další fáze
a byli jsme seznámeni s hlavními dopravními opatřeními, vedením objízdné trasy a stanovením náhradní trasy autobusů veřejné dopravy. Tyto
informace jsme projednali v Komisi dopravy naší
městské části. Snahou MČ Praha 22 je co největší
zkrácení termínu a snížení dopadu opravy na naše
již nyní velmi využívané dopravní komunikace.
Předpokládám, že většinu z Vás bude zajímat
doba, po kterou investor uvedenou komunikaci
bude opravovat. Technická správa komunikací dle
poskytnutých informací předpokládá zahájení
opravy v průběhu měsíce března 2017
a konec opravy odhaduje na přelom měsíců říjen
a listopad 2017.
Dále se domnívám, že si kladete otázku, jak vlastně bude organizována doprava a kudy bude vedena
objízdná trasa. Zde Vás mohu informovat, že oprava bude organizována tak, aby byl vždy zachován
v provozu jeden pruh uvedené komunikace a to
vždy směrem ven z Prahy 22. Objízdná trasa pak
bude vedena ulicemi K Uhříněvsi, Pánkovou
a Málkovskou. Pro zabezpečení plynulosti dopravy
na uvedených objízdných komunikacích jsme požádali o jejich opravení a zároveň o stanovení takových dopravně inženýrských opatření, které
umožní potřebnou dopravní obsluhu jak bydlícím
občanům, tak i podnikatelským firmám. Důležité
bude samozřejmě zpřístupnění našeho hřbitova
automobilovou dopravou.
Souběžně požadujeme, aby byla po dobu opravy
odkloněna co nejvíce tranzitní nákladní doprava
mimo Uhříněves a aby bylo možné v tomto vymezeném období užívat dálnici D1 bez poplatku.
Požadujeme zároveň zvýšení policejního dozoru
v místech nového dopravního značení a omezení
provozu tranzitních vozidel od Kolovrat.
Vážení spoluobčané, mohu Vás ujistit, že se tomuto významnému dopravnímu opatření pravidelně věnuji a snažím se, aby Technická správa
komunikací přistupovala k opravě komunikace
Přátelství ve prospěch občanů naší městské části.
Další informace Vám budeme poskytovat na stránkách Uhříněveského zpravodaje
a www.praha22.cz. 
Jiří Pařízek, zástupce starosty

nekrolog

JEHO SVĚTLO
S NÁMI BUDE POŘÁD
Ze vzpomínek Zdeňka Růžičky: „Každý den je zvláštní, každá minuta i vteřina je zvláštní. Pro mne je každý den událostí a zážitkem.
Dnes už vím, že žádný krok, žádná věta, žádné setkání se nevrátí. Až
jednou přijde den. Život bude naplněn – VYČERPÁN – to bude den
poslední.“
V pondělí 28. listopadu 2016 v časných ranních hodinách se naší
městskou částí začala šířit smutná zpráva, kterou mnozí přijímali
s velkým zármutkem. Dozvěděli jsme se, že v neděli 27. listopadu večer PŘIŠEL DEN. Přišel den – život byl naplněn, vyčerpán – byl to den
poslední pana Zdeňka Růžičky. Život polistopadového starosty naší
městské části se uzavřel po krátké těžké
nemoci ve věku 82 let.
Své dětství a svá školní léta prožíval
v Uhříněvsi obklopen láskou rodičů, kteří
jej vedli k poctivosti, čestnosti a smyslu
pro spravedlnost. Maminku i tatínka miloval a ctil i jako dospělý. Vychován četbou knih Jaroslava Foglara – „Rychlé šípy“
se jako dvanáctiletý kluk stal skautem.
Dobrodružství, kamarádství a celý způsob výchovy a života vyhovoval jeho smyslu pro čest a spravedlnost. Skautem
zůstal i v dospělosti a vlastně až do konce
svého pozemského života. V dospělosti
v době uvolnění po roce 1968 a po změně režimu v roce 1989 byl zakladatelem skautinku v Uhříněvsi a vůdcem chlapeckého oddílu
a chlapce vedl, jak nejlépe dokázal.
Dne 11. prosince 1990 byl zvolen starostou městské části Praha –
Uhříněves a funkci vykonával až do 28. listopadu 1994. Bylo to krásné
období díky znovunabyté svobodě, ale i extrémně náročné, právě jak
bylo vše nové a bylo třeba se při řízení města mnohému nově učit.
Zdeněk Růžička těžkou výzvu výtečně zvládl. Poznali jsme ho v čele
městské části nejen jako vizemi obdařeného starostu, který rád připravoval důležité investiční akce a plány rozvoje, ale i jako kulturní a společenskou autoritu, která nás vždy spolehlivě reprezentovala. Členem
zastupitelstva zůstal až do roku 2010 a byl jeho dobrou duší. Jeho hlas
byl vždy moudrý a rozvážný, mluvil přímo k věci a ostatní většinou
s jeho názory souhlasili. To on stál v čele týmu, který zahájil stavbu
čističky odpadních vod, kanalizace nebo přípravu první zásadní přestavby ZŠ Jandusů. Jeho nápadem a dílem je i noční osvětlení barokní
památky – kostela Všech svatých, které existuje dodnes. Právě toto
světlo zářící každodenně od setmění do svítání nám bude prvního
svobodně zvoleného starostu po mnoha letech nesvobody nadále
připomínat.
Proto prosím všechny občany slovy jeho ženy Mirky, která zazněla
při posledním rozloučení ve zmíněném kostele:
„Prosím, vzpomínejte na Zdeňka takového, jakého jsme jej všichni
znali. Vzpomínejme na něj jako na člověka usměvavého a kamarádského, který nikdy nikomu vědomě neublížil.“
Vzdejme úctu našemu příteli Zdeňkovi za vše dobré, co pro náš společný dům vykonal. Jeho jméno je zapsáno navždy do uhříněveské
historie – rovněž jako jeho skutky. 
Nikdy na Tebe, Zdeňku, nezapomeneme!
Martin Turnovský, starosta
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Třídím, třídíš, třídíme odpad
Rádi bychom vás opět informovali a připomněli
možnosti a způsoby odstranění využitelných složek komunálních odpadů. Plasty (plastové obaly, tašky, sáčky, nádoby
od šamponů, mýdel, PET lahve, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, polystyren), papír (noviny, časopisy, knihy,
brožury, sešity, rozložené krabice, kartony, čisté obaly a sáčky, reklamní letáky), barevné a čiré sklo (nevratné skleněné
lahve, skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice,
dózy) a nápojové kartony (vypláchnuté tetrapaky od mléka,
mléčných výrobků, džusů, vín) lze odkládat do barevných
kontejnerů a popelnic umístěných na jednotlivých stanovištích sběru tříděného odpadu. Na několika těchto stanovištích
v ul. Přátelství (u Normy), Pstružná, V Bytovkách, Strakošová,
Na Vrchách, Za Nadýmačem, Kašovická, Saturnova, Václava
Trojana, V Pitkovičkách, (Předpolní, leden/únor 2017) lze odložit i kovové obaly (nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů,
jogurtů). Pro odkládání textilního materiálu, obuvi slouží
speciální sběrné nádoby v ul. Přátelství, u Normy, Pstružná,
Václava Trojana, Kašovická, V Pitkovičkách a Předpolní.
Drobné elektrozařízení a baterie pak lze odložit do červeného stacionárního kontejneru umístěného rovněž v ul.
Přátelství, u Normy a v Pstružné ulici. Odpady větších rozměrů, elektrošrot, kovový odpad, stavební suť, nebezpečné odpady lze zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech např. v ul.
Bečovská 939, Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905. Vzniklý
bioodpad (větve, listí, trávu, ovoce, zeleninu) lze zdarma
(do max. množství 250 kg/den) ukládat v kompostárně
hl. m. Prahy, Dřevčická ul., Praha – Malešice, tel. 274 772 694,
604 221 708 nebo do přistavovaných BIO-velkoobjemových
kontejnerů. Rovněž lze využít speciálních nádob na bioodpad přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si
můžete objednat u Pražských služeb, a. s., na tel. 284 091 888.
Služba je poskytována za úplatu v období od dubna do listopadu s odvozem jedenkrát za 14 dní. Dále je možné zdarma
využít k odložení příslušného druhu odpadu pravidelně přistavovaných VOK-velkoobjemových kontejnerů, mobilního
svozu nebezpečných odpadů nebo sběrných nádob na použité přenosné baterie, vyřazená drobná elektrozařízení a použité světelné zdroje umístěných ve vestibulu radnice
ÚMČ Praha 22 nebo lze využít sběr nespotřebovaných a starých léků v lékárnách.
Třídit odpad na využitelné složky je dle vyhlášky
hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech, povinností
všech fyzických osob. Ne každý však nutně tuto skutečnost
bere jako povinnost, naopak pro většinu občanů se třídění
odpadů stalo každodenní samozřejmostí a poskytovaných
služeb a možností plně využívají. Přesto se dosud bohužel
najdou tací, kterým jsou jak určité povinnosti, tak samotné
snažení spoluobčanů lhostejné. V této souvislosti bychom
proto chtěli upozornit na opakující se trend častého nepořádku kolem sběrných nádob, znehodnocování obsahu sběrných kontejnerů a zvýšený výskyt černých skládek v celém
okolí. Neméně důležitý je fakt, že odpady typu krabice/PET
lahev by měly přijít do kontejneru rozložené/sešlápnuté, aby
zbylo dost místa pro všechny. Zamyslete se proto, prosím,
nad tím, jak naložíte se svým odpadem. 
Ing. Jitka Kochánková, referentka
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Odbor občanskosprávní

PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 12. 2016,
nezúčastnili jste se vítání v prosinci 2016, vaše dítě má trvalé
bydliště v Praze 10–Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo
v Pitkovicích a chtěli byste se zúčastnit slavnostního
aktu – Vítání občánků?
Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti připravuje tuto
slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 22 na adrese
Praha 10 – Uhříněves, Husovo náměstí 380,
ve čtvrtek 23. 2. 2017 (přesná hodina bude upřesněna
v pozvánce, kterou obdržíte zhruba 2 týdny před obřadem).
Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte je k dispozici
ke stažení na webových stránkách úřadu:
www.praha22.cz, v sekci „Žádosti a formuláře – odbor
občanskosprávní“ nebo v podatelně Úřadu městské části
Praha 22. Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně
doručit na adresu úřadu do 10. 2. 2017.
Lze ji také zaslat elektronicky podepsanou zaručeným
elektronickým podpisem.
Srdečně se na vaši návštěvu těšíme.
Bližší informace vám budou podány na matrice:
Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném
na Novém náměstí.
Bližší informace na 267 175 366 a 267 175 202.
Termíny přistavení:
16. 1. 

od 14:30 do 17:00 hod.

20. 2. 

od 10:30 do 13:30 hod.

23. 3. 

od 12:00 do 14:30 hod.

2. 5. 

od 8:00 do 11:00 hod.

6. 6. 

od 12:00 do 14:30 hod.

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 6. a 20. 1. 2017 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 2. 1. 2017 (15:30–18:00)
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 5., 12., 19., a 26. 1. 2017 (13:15–17:00)
Vysokoškolská poradna
doc. Ing. Milan Kašík, CSc.: na objednání v OIC
Vše, co vás zajímá
Jiří Knotek: na objednání v OIC
Rezervaci pro poradenství si můžete
objednat na tel.: 271 071 812.

inzerce

Pro centrálu v Praze 10 - Uhříněvsi
hledáme vhodného kandidáta na pozici

Servisní technik
Uspějí ti, kteří mají:
•
•
•
•
•
•
•

Technické znalosti
Samostatné uvažování při hledání řešení
Ochotu učit se novým věcem v oblasti techniky
Uživatelskou znalost práce na PC
Řidičský průkaz sk. B
Časovou flexibilitu
Bydliště do 20 km od uvedené lokality

Ti, co uspějí, mohou:
• Vytvářet svou vlastní budoucnost v perspektivní
firmě s 25letou tradicí
• Za nadstandardní práci získat nadstandardní odměnu
• Získat výbornou příležitost a podporu
formou vzdělávání
• Spojit se s firmou, která ví přesně, co chce a kam jde
• Získat zaměstnanecké výhody
• Pracovat v dobrém kolektivu

Své strukturované životopisy
zasílejte na e-mail: personal@pekass.eu

www.pekass.eu

zprávy z odborů
Odbor životního prostředí a dopravy

pozvánky
Srdečně vás všechny maminky s dětmi zveme na

DESKOHRANÍ S PIATNIKEM.
Chcete si vyzkoušet nové hry od Piatniku?
Prarodiče a rodiče přijďte se svými dětmi a jejich kamarády
v pondělí 16. ledna 2017 ve 13 hodin
do knihovny v Uhříněveském muzeu.
Na věku dětí nezáleží, budou zde připraveny hry pro různé
věkové kategorie již od těch nejmenších.
Každý, kdo si přijde s námi zahrát, si odnese malý dárek.
Přijďte, těšíme se na vás.
Kateřina Kykalová
a Tereza Černochová

Přijďte si protáhnout tělo,
ještě než si dáte novoroční předsevzetí!

Silvestrovský výběh
pro profíky i pro úplné začátečníky,
zakončený symbolickým přípitkem.
Kdy: 31. 12. 2016 od 11 hodin
Kde: rybárna u Vodice
S sebou: běžecká obuv a dobrá nálada
Těšíme se na vás.
Trenéři Běžecké školy Prahy 22

Kotlíkové dotace Praha
Bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým
neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně?
Nečekejte, až vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit.
Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu
„Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení
ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete
při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč
(85 % ze 150 tis. Kč).
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů
na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech
za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího typu:
• Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
• Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým
přikládáním
• Plynové kondenzační kotle
• Tepelná čerpadla (jakákoliv)
Případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně
s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů.
Finanční prostředky přidělené na tento dotační program
mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů.
Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj
instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné
vzory tiskopisů spolu s aktuální informací o počtu již
vyplacených žádostí naleznetena adrese:
http://portalzp.praha.eu/energetika.
Pro další upřesňující informace můžete psát
na e-mail:kotlikovedotace@praha.eu
Telefonické dotazy: Ing. Zlatuše Janáková – 236 004 483,
Ing. Miroslav Zeman – 236 004 379.
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Volná místa
LAHŮDKY DUO PŘIJMOU
Kuchaře/ku – studená kuchyně
Hledáme zaměstnance do studené kuchyně.
Výroba chlebíčků.
Práce na krátký/dlouhý týden.
Nástup ihned. Praha 10-Uhříněves.
Svůj stručný životopis zasílejte prosím na:
E-mail: objednavky@lahudkyduo.cz
Telefon: 731 666 382

OD ČTVRTKA 1. PROSINCE 2016

NEKUŘÁCKÉ
NOVÉ NÁMĚSTÍ 1370/11
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES

život v obci
krátce

Zpívání na schodech
nám plní přání
V sychravém sobotním dni, kdy ani psa by nevyhnal, jsem
si říkala, že bude Zpívání na schodech, a zvláště pak po velmi
vychvalované akci Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22,
spíše v komorním duchu.

 Petr Semeniuk ukazuje místo, kde nová gabionová
zeď bude stabilizovat břeh

GABIONOVÁ ZEĎ BUDE MÍT MENŠÍ
NÁSLEDOVNICI
V sobotu 3. prosince 2016 se za mrazivého počasí účastníci
komentované vycházky kolem Vodice dozvěděli mnoho
zajímavého. Například v rámci revitalizace a souběhu se
stavbou cyklostezky byla na hrázi rybníku malá Vodice
postavena mohutná gabionová zeď. Rada městské části
na nedávném zasedání schválila vybudování obdobné zdi, ale
v menším rozsahu na vtoku Říčanského potoka pod viaduktem
do Velké Vodice. Na rok 2017 připravujeme několik podobných
vycházek, proto sledujte Uhříněveský zpravodaj, kde průběžně
zveřejníme termíny i témata vycházek.
Pavel Veverka

Opak byl pravdou a tentokrát byli v řadách posluchačů i hosté
z vedení Domova pro seniory CentrIn ve Zruči nad Sázavou.
V neposlední řadě přivedla zvědavost i kamaráda muzikanta
z dalekého Chebu, který zde v Uhříněvsi nebyl 30 roků (to bylo
překvapení) a možná někdy příště přijede i zahrát. Naše
„domácí hudební těleso Am 2“ oblečeno do nových stejných
triček a tentokrát posíleno o kapelníka táborské kapely
Kocábka, nám zpříjemnilo listopadovou sobotu. Venku padalo
zlatavé listí, počasí nám dávalo jasně najevo, že podzimní
měsíc listopad pomalu a jistě předá žezlo prosinci. Inu je to
tak, rok utekl jako voda. Advent nám ťukal na dveře, a tak jsme
se s přáním krásných klidných požehnaných Vánoc a s přáním
všeho dobrého v novém roce loučili. Nebylo to loučení smutné,
neboť se zase sejdeme koncem ledna. A to nejdůležitější
nakonec – moc děkuji pánovi z Hájku, který přišel, zpíval
a nakonec i hrál – mně se tak splnilo moje přání, ano, tak nějak
jsem si to před dvěma roky, kdy jsme tuto akci s Pavlem
Veverkou vymýšleli, představovala – pak že se přání plní jen
o Vánocích. Děkuji všem muzikantům, že nám hráli a zpívali,
městské části Praha 22, že zaštítila a zafinancovala, Pavlovi
Veverkovi, že úžasně nafotil, a vám všem, kteří chodíte
„pobejt“, a já se na vás vždy moc těším, patří dík
a nezapomeňte: v sobotu 28. 1. 2017 se sejdeme na schodech
v DPS II s Miluškou, Magdou a Alešem. Na shledanou a děkuji.
Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

V KINĚ ÚČKO SE
PROMÍTAL FILM
ZAČÍNAJÍCÍ REŽISÉRKY
„O čem sníš, to nejsou tvoje sny,
to ti cpe do hlavy systém“, toto je
jedna z myšlenek, které zazněly při
předpremiéře nezávislého filmu
„Roots in ego“ mladé začínající
talentované režisérky Kristiny „113kw“
Weiserové.

 Premiéru zahájila
režisérka Kristina
„113 kw“ Weisnerová

Ve čtvrtek 1. prosince se v kině ÚČKO
v Uhříněvsi v podvečer sešli tvůrci
a příznivci mladé začínající autorky
v překvapivém množství, aby zhlédli
v předpremiéře film z prostředí
alternativní kultury a nekomerčního
světa mejdanů, pojednávající
o všedním životě současných mladých
lidí ve velkoměstě. Ve filmu zazněla
autorská hudba významných
představitelů daného žánru. Film
vznikl bez finanční podpory a pouze
ve volném čase podílejících se
profesionálů, z nichž někteří mají
na svém kontě řadu významných
projektů. Celá akce se uskutečnila
díky podpoře městské části Praha 22
a kina ÚČKO.
www.rootsinego.113kw.net
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 Příjemnou atmosféru při zpěvu vždy
skvěle zdokumentuje Pavel Veverka

Poděkování
Mateřská škola Za Nadýmačem, personál, děti a rodiče,
vyslovují PODĚKOVÁNÍ vážené paní Heidi Janků za krásné
a důstojné přivítání vánočních svátků, moderování programu
a zpívání s dětmi a rodiči u příležitosti „Rozsvícení vánočního
stromku“ v zahradě naší školky.
Za všechny přítomné Alena Vojtěchovská, ředitelka

život v obci

Setkání seniorů u hudby sklidilo opět
pochvalu a neslo se v duchu senioři sobě
Naše městská část pořádá každoročně pro seniory velice úspěšnou akci,
u které se vžil název Tradiční setkání seniorů. Jde o posezení – již po několikáté
v Divadle U22, při kterém účinkují známí zpěváci, zpěvačky a hudební uskupení.
Pořad je téměř vždy obohacen o mladší nadějné umělce.
Letos je zastupovali Lukáš Kunz se
skladbou z muzikálu Pomáda – Holčičko
smutná a Karolína Fišerová zazpívala píseň
Depeše od Marty Kubišové. Poté se společně
oddali duetu od Franka Sinatry – Something
Stupid (česká verze Sladké hlouposti).
Za svůj výkon sklidili velký aplaus.
Z tradičních vystupujících pódium postupně obsadili Josef Zíma s vlastním orchestrem, nezaměnitelný Vladimír Hron,
skvělá Heidi Janků s malou pomocnicí, vždy
perfektní Josef Laufer, bonus Davide
Mattioli a Originální krojovaná kapela
Květovanka, která některé seniory
roztančila.
Moderátorem setkání byl jako vždy
Zdeněk Vrba a asistovali mu Milan Coller
a Martin Turnovský.
Součástí programu je občerstvení, a protože senioři nepatří do „starého železa“, tak
se o obsluhu postarali sami, a to konkrétně
ženy z výboru základní organizace svazu důchodců Uhříněves pod vedením Stanislavy
Drozenové. Šlo jim to náramně, s úsměvem
a graciézností.
Večer se všichni rozcházeli do svých domovů s dobrou náladou a se slovy příští rok
na viděnou. 
Pavel Veverka

Uhříněveští senioři děkují
Chtěli bychom touto cestou poděkovat MČ Praha 22 za uspořádání
odpoledne pro seniory. Vystoupení známých umělců, kteří se do naší městské
části rádi vracejí, bylo na úrovni. Taneční kreace malé tanečnice se zpěvačkou
Heidi Janků byla roztomilá. Občerstvení chutné, obsluha rychlá, všichni jsme se
dobře bavili i si zazpívali.
Za obec baráčníků a uhříněveské seniory Jitka Futerová

leden 2017 | Uhříněveský zpravodaj | 11

život v obci

Jak jsme se bavili v roce 2016
Možná ani nevíte, kolik se toho tady za uplynulý rok událo. I nás to
překvapilo, když jsme dávali následující „bilanci“ dohromady. Přinášíme vám
proto výběr z nejzajímavějších sportovních a kulturních akcí Prahy 22,
které vás pobavily a rozhýbaly tělo či ducha.

 V únoru se děti a následně
i dospělí vytancovali na karnevale
a maškarním plese v Divadle U22

 Místní divadelní spolek
UCHO uvedl 2. dubna svou
původní divadelní hru
Pošťácká pohádka
 Masopustní průvod prošel Hájkem

 19. dubna měla poprvé
v České republice premiéru
hra souboru Divadla U22 Čik
 Poslední dubnový den se konalo
velkolepé pálení čarodějnic
na fotbalovém hřišti SK Čechie
Uhříněves

 První květnové úterý zahájila svou
činnost Běžecká škola Prahy 22
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 Areál SK Čechie Uhříněves hostil
fotbalový turnaj Strahov Cup

 Dětský den první červnovou neděli
rozzářil tradičně areál Na Rychetách

 Dětské rybářské závody
Uhříněveský splávek oslavily
11. června už svůj 13. ročník
 Příběh potravin ukázal zábavnou formou
dětským i větším účastníkům přírodní zákonitosti
při pěstování plodin a chovu zvěře

 Skvěle připravený Den dětí v Hájku byl
tentokrát zakončen diskotékou

 Nejen mládež potěšil v červnu
multižánrový open air festival
Škola rocku

 Triatlon pro amatérské sportovce
KráKoDuh byl úspěšným společným
projektem sousedících obcí už počtvrté

 Začátkem září se v Divadle U22
konala vernisáž výstavy fotografií
divadelního souboru Divadla U22
a prací místních amatérských
výtvarníků

leden 2017 | Uhříněveský zpravodaj | 13

život v obci

 Nástup do školy zpříjemnila
dvoudenní akce s názvem
Sportovní den v Hájku, kde si
děti nejen zasoutěžily, ale
některé také spaly poprvé pod
stanem

 Den sociálních služeb, zdraví
a rovných příležitostí, tedy veletrh se
zaměřením na děti, mládež, rodinu,
seniory a osoby se zdravotním
postižením, byl zábavnou osvětou
nejen pro místní školáky

 S velkým ohlasem se shledala akce k uctění
památky otce vlasti – Pochod za Karlem IV.
po středověké stezce, která začínala v Kolovratech
a končila v nově otevřeném pivovaru

 První říjnovou sobotu už tradičně místní
sportovce rozběhal Uhříněveský kros, běžecký
závod pro děti i dospělé

 První ročník Pitkovické Drakiády se
povedl a započal novou tradici společného
setkávání sousedů
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 Výlov rybníka Martínek poskytl
přihlížejícím pohled na nečekané
bohatství – sumce albína

vážení přátelé
uhříněveského
pivovaru!
 Tradiční předvánoční setkání seniorů se opět
konalo za účasti mediálních hvězd v Divadle U22

Dovolte nám, abychom se
s vámi podělili o velkou radost,
kterou nám udělalo ocenění
odborného časopisu
Pivo, Bier & Ale.

 Výstava v muzeu s názvem Vánoce doby
Karla IV. byla zakončením oslav 700. výročí
narození Karla IV. v Uhříněvsi. Představila
krásné výrobky dětí z místních škol

Zároveň náš
Porter 16 a Alois 14
získali cenu za
nejlepší piva v kategoriích
nových spodně kvašených piv
porter a světlý speciál.

 Živý betlém s herci z Divadelního souboru Ucho
a koledy v podání sboru Akordum byly zlatým
hřebem adventních akcí na Novém náměstí

Ocenění si velmi vážíme
a jsou pro nás obrovskou
motivací vařit pro vás i nadále
jenom ta nejlepší piva.

Na zdraví!

život v obci

Uhříněveský advent byl ve znamení zpěvu,
pohody, radosti ze života i bombardina
Městská část Praha 22 pořádala na Novém náměstí už podruhé vánoční trhy,
jejichž součástí bylo pódium, kde vystupovali jak místní umělecká sdružení,
tak i celorepublikově známí umělci.

Tradice jsou tradice,
příběh je příběh
Víte, proč se dávají sladkosti
do punčochy? Svatý Mikuláš obdaroval tři
dívky ze zadlužené rodiny třemi pytlíčky se
zlaťáky, aby měly na věno. Každé dívce
hodil pytlíček se zlaťáky v noci oknem –
potají, aby jej nikdo neviděl. Té třetí
pytlíček spadl přímo do zavěšené
punčochy a dívka ráno nalezla milé
překvapení v podobě vytouženého věna.
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Hned při zahájení trhů bylo plno
a veselo, neboť na první adventní neděli
27. listopadu vystupovaly děti ze třídy
králíčci z MŠ Sluneční a předškoláci
z MŠ U Nadýmače. Poté se představil
Dětský pěvecký sbor Jiskřička, následovalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a pořad byl zakončen vystoupením sboru Akordum, což je sbor, který
vznikl z iniciativy místních obyvatel.
Kdo chtěl, mohl se po celý adventní
čas osvěžit tradičními vánočními nápoji, jako je punč, svařené víno, čaj atd.,
což v chladných dnech přišlo vhod.
Jako specialita se po dobu trhů podávalo Bombardino. Tedy vaječný koňak,
whisky, mléko, šlehačka, a kdo chtěl,
mohl mít i polevu – třeba karamel.

Mikuláš rozdával i dostával

Druhý adventní víkend byl ve znamení
zpěvu mladých umělců, který v neděli
vyvrcholil přehlídkou dravých ptáků.
Sokolník s sebou přivezl krásné kousky

divů dravé přírody, hlavní představení
obstaral výr sibiřský, což je vlastně druh
sovy, jejíž rozpětí křídel je až 1,7 metru –
famózní, fascinující.
V pondělí 5. prosince začal program
zábavou pro děti se skupinou MYŠ
A MAŠ, pak k nám zavítala známá trojice v podobě Mikuláše, anděla a čerta,
kteří rozdávali dětem malé dárky.
Dětských čertů přišlo dost, „našeho“
čerta se kupodivu nebáli. Asi byl hodný
– a nebo děti byly hodné? Zajímavostí
bylo, že Mikuláš dostal dárek.
Následně ve středu, aby „rozdělili“ týden, zazpívali Vranští pěvci a byla tu třetí adventní neděle. Hvězdy dne Bohuš
Matuš a Hynek Tomm zazpívali a poté
na pódium přišel talentovaný houslový
virtuos Michael Hejč, přezdívaný často
jako česká Vanessa Mae. Co říci? Když se
to umí, je to nádhera. Konec programu
obstaral zpěvák Zdeněk Hrubý.
To bylo na Novém náměstí, a protože
nejen na venkovní scéně se odehrával

život v obci

 Koncert ZUŠ Lyra navodil
tu pravou vánoční náladu

 Česká Vanesa Mae – tak se
někdy říká houslovému virtuosovi
Michaelu Hejčovi

advent, tak ještě předtím v Uhříněveském muzeu byla vernisáž vánoční
výstavy v duchu připomenutí doby
a vlády Karla IV.
V neděli účinkovala na hlavní scéně
ZUŠ LYRA, která sklidila úspěch, tak jak
je u ní zvykem. V čase předvánočním se
činilo i Divadlo U22, kde kromě běžného provozu divadla a kina bylo ke zhlédnutí několik představení mateřských,
základních škol a jiných společenských
organizací.
Měsíc utekl jako voda, protože u nás
vládla pohoda a dobrá nálada, k čemuž
přispěla i naše radnice. Důkazem sounáležitosti byla domácká, přátelská
atmosféra.
Adventní akce vyvrcholily na Novém
náměstí zlatou adventní neděli autorským představením místního amatérského Divadelního souboru Ucho
na téma adventního kalendáře a příchodu Ježíška. K tomu jim zpíval koledy pěvecký soubor Akordum. Úderem šesté
hodiny se rozezněly i zvony Pražské mobilní zvonohry, která kromě písní typicky vánočních, dala posluchačům
ochutnat také slavné písně jako My way
nebo Yesterday.
Tak příští rok u Bombardina na viděnou, vlastně ne – již dříve, kdykoliv jinde, „třeba na poště“, jak říká Heidi
Janků. 
Pavel Veverka

 Zlatou adventní neděli se také
rozdávalo betlémské světlo
 Bohuš Matuš zazpíval písně
vánoční i všední

 Radek Rejšek rozezněl 57 zvonů, zvonků
a zvonečků na Pražské mobilní zvonohře
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Advent a rozsvěcení
stromečku v Hájku
Celý rok se od nás v Uhříněveském zpravodaji dočítáte
o všech možných aktivitách a akcích, které u nás v Hájku
děláme a na které jste také vždy srdečně zváni. Ani tentokrát
tomu nebude jinak.
Každá akce je ojedinělá. To „své“ si v ní najde pokaždé někdo
jiný, ale přesto si troufám říct, že advent v Hájku je pro všechny
něčím výjimečný. Celkově je to zřejmě dáno atmosférou
blížících se Vánoc a také tím, že je to vždy akce v daném roce
poslední.
Letos jsme měli docela příjemné a teplé počasí. I přesto byl
připraven vyhřívaný stan, ve kterém již tradičně probíhala
dílna pro malé kreativce. Děti si mohly samy vytvořit
ozdobičku, kterou pak společně se svými rodiči zavěsili
na vánoční strom. Kdo nechtěl vyrábět nebo už měl vyrobeno,
mohl pod vedením P. Pekové a za doprovodu kytary, banja či
flétničky zpívat venku koledy. Když byla dětem přece jen zima,
mohly se zahřát ovocným čajem, který jim byl jako vždy
nabízen zdarma, stejně jako svařené víno dospělákům. Ostatní
dobroty si všichni mohli koupit od našich stále usměvavých
pomocníků ve stánku. Za zvuku krásné skladby od Petra Hapky
(z filmu Krakonoš a lyžníci) nás po setmění přišli navštívit
Mikuláš, čert i anděl. Mikuláš za pomoci hlasitého odpočítávání
dětí rozsvítil vánoční stromeček. A protože máme v Hájku jen
samé hodné děti, ani čert nebyl žádný protiva a společně
s andělem rozdával dětem balíčky s dobrotami a krásné
lucerničky. S těmi se pak všechny děti vyfotily. Bylo jich letos
129, takže se na fotografii málem ani nevešly.

Při druhém ročníku
„Hájecké kachny“ se vůně linula
po celé obci

Dovolte mi, abych vám jménem všech „Hájeckých“ i já popřála
právě spoustu té dobré vůle, srdíčko na dlani a hodně
trpělivosti pro ostatní. Nemohu ale opomenout hlavně také
zdraví! A nám všem pak hodně dalších vydařených akcí. Krásný
nový rok 2017, ve kterém se opět těšíme na viděnou!

V sobotu 12. listopadu 2016 se v Hájku soutěžilo
o nejpovedenější pečenou kachnu. V ulici Předpolní byly
instalovány dva propojené „Party stany“, ve kterých se soutěž
labužnic a labužníků konala. Jak postupně kachny „přicházely“,
tak vzrůstalo chuťové napětí. Soutěžícími i hodnotícími byli ti,
co pekli, a že jich bylo. Zaregistrovalo se více jak čtyřicet
účastnic a účastníků od dětského do kmetského věku.
Moderování se ujal s graciézností jemu vlastní Marek Veselý.
O úsměvné repliky nebyla nouze, příchod Jana Cimického
glosoval slovy: „Kdo by soutěž psychicky neunesl, tak je tu
k dispozici psychiatr, doktor Cimický“. Okukujících,
očichávajících a nakonec i jedících návštěvníků bylo opravdu
hodně, stany praskaly ve švech, a protože venku bylo nevlídno,
tak se přitápělo, čímž už opravdu nikomu nic nechybělo.
Všechny kachny měly báječnou chuť a po skončení akce
zůstaly jen „ohlodané“ skelety. A co by to bylo za soutěž, kdyby
nebylo vítězů, ale poražený nebyl nikdo, protože celou dobu
všude vládla přátelská příjemná nálada. Závěrem moderátor
recitoval báseň Libuše Veselé se strohým názvem – „Hájecká
kachna“.

Hana Vagenknechtová, obyvatelka Hájku u Uhříněvsi

Pavel Veverka

Na závěr nechybělo ani tradiční pouštění lodiček a velkolepý
ohňostroj, jenž celou akci důstojně zakončil a zároveň
pomyslně odstartoval to krásné adventní období, plné
očekávání a nekončícího se těšení na Ježíška. Byla to krásná
a vydařená akce. Už jen pro to, že všichni, kdo se na ní podíleli,
to (jak jinak) dělali z vlastní dobré vůle a srdcem.

řádková inzerce
 Kosmetika Payot Pod Jankovem 45, Hájek.
www.kosmetika-hajek.cz, mobil: 775 581 418
 Hledáme kolegy do týmu, PARTNERS/UNICREDIT BANK
– Osobní bankéř-Servisní specialista. Plný úvazek,
působnost Praha a okolí. Kontakt: Ing.Luboš Jelínek,
email: uhrineves@partners.cz, telefon: 605 954 787.
 Malířské práce, štukování, stěrky, laky, návštěva zdarma!
606 22 73 90, jsaifrt@seznam.cz
 Zkušená chůva pohlídá vaše dítě (děti). ŘP a auto mám.
Reference doložím. Tel. 732 581 211
 HLEDÁME SPOLUHRÁČE NA VOLEJBAL V UHŘÍNĚVSI
Hrajeme rekreační volejbal. Sháníme lidi, kteří mají rádi
sport a legraci – na věku, pohlaví ani herní úrovni nezáleží.
Hrajeme každou středu od 20:30 do 22:30 hodin
v tělocvičně ZŠ, nám. Bří. Jandusů, Praha Uhříněves. Pokud
máte zájem, volejte: 775 335 186 případně 606 629 088
nebo pište na e-mail: dpe@seznam.cz
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základní škola bří jandusů
www.zsjandusu.net

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BŘÍ JANDUSŮ V UHŘÍNĚVSI
VÁS ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek

6.1.2017 (8:00 – 12:00) – sraz v hlavní budově
případně v jiném termínu po domluvě

 v 8:00 a v 9:00 informace pana ředitele ve vestibulu v hlavní budově
 9:40 – 10:00 vystoupení přípravného pěveckého sboru Jiskřička na schodech
v hlavní budově


Nasajte atmosféru školy – její klima

O výtvarnou soutěž byl
obrovský zájem



Aktivně se zúčastněte výuky



Ptejte se na vzdělávací program (vyučované
předměty)

V letošním 11. ročníku výtvarné soutěže „Uhříněveský
zvoneček“ se sešlo 55 výtvarných exponátů od jednotlivců
a práce od 9 kolektivů. Zvonečky papírové, keramické, textilní
– prostě co se komu líbilo a dobře tvořilo. Každý zvoneček má
svoji krásu a půvab.



Prohlédněte si práce žáků



Informujte se na výsledky vzdělávání



Zjistěte si akce, které škola pořádá



Podívejte se na vybavení školy, interaktivní tabule,
sportovní zázemí atd.



Prohlédněte si ocenění žáků, získané poháry

Ocenění podle kategorií:



Zjistěte si aktivity školního parlamentu, ekotýmu

Předškolák: David Strnad – 5 let
Mladší žáci: Adélka Píchová 3. C, David Nováček 1. D,
Stella Turečková 1. D
Starší žáci: Karolína Mašková 5. A, Kristýna Mašková 5. A,
Kateřina Voříšková, gymnázium Omská
Dospělí: Kateřina Klimešová, Vlaďka Nováčková, Petr Ackermann
Kolektiv: Mateřská škola Sluneční – „Králíčci“

Předem děkujeme za Váš zájem.
Osobní návštěva a aktivní účast ve výuce Vám pootevře dveře k důležitým
informacím o naší škole.
Další informace získáte na www.zsjandusu.net
Zavolat nebo napsat můžete také panu řediteli Mgr. Jiřímu Měchurovi
(267710828, reditel@zsjandusu.net).
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školy | Z činnosti spolků a organizací
základní škola U obory
www.zsuobory.cz

Bruslení rozvíjí pohybové
dovednosti
O místa moderátorů
na vánočním koncertě
se svedl velký boj
Vánoční koncert se kvapem blíží. Proto jsme vyhlásili
konkurz na post moderátorů celé akce. Sešli se zájemci
z pátých, šestých, sedmých a devátých tříd, kteří měli před
porotou předvést scénku či dialog v délce do tří minut. Bylo
opravdu těžké rozhodnout, jelikož zájemců bylo hodně a byli
téměř všichni skvělí! Nakonec byli porotou vybráni Adam
Jonák, Jan Julian Šíma, Kristýnka Spilková z páté třídy a Anetka
Nemčeková z šesté třídy. Budou to mít hodně náročné, protože
je čeká sestavení scénáře, nácvik a samotné moderování
v průběhu dne 15. 12. 2016. Věříme, že svého úkolu se zhostí
se ctí a budou stejně úspěšní (ne-li lepší) jako loňští
moderátoři!

Pohyb na bruslích přirozeně rozvíjí potřebné pohybové
dovednosti dětí, vede ke cvičení obratnosti, tréninku stability
a velmi praktickým způsobem napomáhá i k pochopení
některých fyzikálních zákonů... Zimy jsou stále mírnější,
zamrzlé řeky a rybníky jsou dnes vzácností, a tak děkujeme
panu učiteli Draganovskému, že opět domluvil pronájem
ledního stadionu ve Vršovicích pro výcvik našich žáků. Část
žáků absolvovala hokejový trénink, zdatnější bruslaři
vylepšovali svůj styl jízdy a ti, co stáli na bruslích poprvé,
udělali obrovský pokrok v odvaze odpoutat se od mantinelu.
Všichni poslušně jezdili s helmou, nikomu se naštěstí nic
vážného nestalo.
Většina dětí se už těší na příští bruslení.
Blanka Vojáčková, učitelka

salesiánské hnutí mládeže
http://uhrineves.shm.cz

Drahomíra Wetterová a Daniela Baumruková, učitelky

Amazonka je opravdu
nejdelší řekou světa,
dokázali čeští hydrologové
Ve čtvrtek 24. listopadu navštívilo 16 žáků školy ZŠ U Obory
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v rámci Dnů
geografie.
Byli jsme na dvou přednáškách. První byla o sledování rysů
na Šumavě a sněžných levhartů v Nepálu pomocí GPS. Druhá
přednáška byla s panem profesorem Bohumírem Jánským,
který nám vyprávěl o objevení pravého pramene Amazonky.
Tím čeští hydrologové dokázali, že Amazonka je nejdelší řekou
světa.
Mají ale i další plány – jako například stanovení pravých
pramenů českých řek, protože ty si to také zaslouží. Poté jsme
měli možnost porovnat na počítačích staré mapy s těmi
novými, nebo kreslit vrstevnice na papír a poté si tvary povrchu
prohlížet ve virtuální realitě. Moc nás bavilo poznávat různá
místa planety z ptačí perspektivy či hledat zakreslené chyby
v mapě České republiky. Nakonec jsme si na tabletech
vyzkoušeli různé hry zaměřené na globální problémy.
Myslíme, že si to všichni užili, a rádi na tento výlet
vzpomínáme.
Emma Slavíková
a Jiří Bogač, žáci 8. třídy
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Slavnost světel
V pátek 11. 11. 2016 se uskutečnila tradiční
svatomartinská Slavnost světel.
Početný zástup rodičů s dětmi prošel obvyklou trasou
od muzea ke klubovně SHM. Slovem i hranou scénkou jsme si
připomněli velkodušný čin svatého Martina, při kterém známý
světec zachránil svým pláštěm žebráka mrznoucího u městské
brány. Upřesnili jsme si, že sv. Martin nesymbolizuje pouze
první sníh, pečenou husu a dobré víno, ale především ochotu
rozdělit se, obdarovat a pomoci. Kdo došel s průvodem až
do cíle, měl možnost se u ohýnku ohřát a občerstvit.
Na rozveselené dětské účastníky zde čekaly drobné dárečky.
Jana Šimandlová, foto: Zdeněk Vrbovec

MŠ sluneční
www.msslunecni.cz

Děti ozdobily
stromeček a přivítaly
Mikuláše
Vánoční putování od Mikuláše
ke Štědrému dni – to byl název projektu,
který od 1. prosince probíhal v Mateřské
škole Sluneční. Zahájen byl náležitě
slavnostně, jak se na toto téma sluší a patří.
Navzdory poměrně silnému větru, který ten
den znepříjemňoval jinak moc hezkou
atmosféru. V odpoledních hodinách se
v areálu školy sešli děti, jejich rodiče, paní
učitelky i personál.
Příchozí byli přivítáni andílky, kteří nabízeli
perníčky (práce paní učitelek) a zvali
k ochutnávce vánočních dobrot (práce rodičů)
a teplému čaji. Po přivítání a stručném
seznámení s projektem, zvonění zvonečků,
které si účastníci slavnosti přinesli, přivolalo
samotného Mikuláše, čerta i anděla. Čert byl
trochu uličník a vyzvídal, jestli přítomní vůbec
dovedou poznat čerta. A tak mu děti zazpívaly
píseň, která ho přesvědčila, že vědí, jak se
pozná pekelník. Pak se mu zase vůbec nelíbil
holý vánoční stromek. Ale hned se mohl
přesvědčit, jak šikovné děti a rodiče
ve Sluneční máme. Donesli totiž vlastnoručně
vyrobené ozdoby. To byla krása! Taková, že
na chviličku ztratil řeč i ten čert.
A tak si mohl vzít slovo Mikuláš, který krátce
povyprávěl o tradici mikulášské nadílky.
Odměnou mu byla píseň o Mikulášovi. A pak
nastalo to, co mají děti nejraději. Pod
dohledem krásného anděla si přítomné dětí
vyzvedly drobný dárek. Na to vyzval čert
všechny odvážlivce, který z nich by se nebál
vyzkoušet váhu hříchů. Kupodivu zájemců
z řad dětí bylo dost, ale když vyzval čert paní
učitelky, moc dobrovolnic se nehrnulo.
To víte – váha.
Cestu domů účastníkům osvětlila malá
světélka, která je provedla zahradou školy.
Tam bylo umístěno několik panelů, na kterých
bylo výtvarně zachyceno to, co děti během
projektu čeká. Trhání barborky, karneval
v maskách Mikulášů, andělů a čertů, výroba
vánočních přání či dárků, chystání nadílky pro
zvířátka, pečení cukroví, zpívání koled,
povídání o Ježíškovi či o zvycích. Na konci
cesty se s návštěvníky slavnosti loučil živý
vánoční stromeček. Byl tak živý, že i mluvil
a občas si poskočil, aby se v tom větru zahřál!
Rádi bychom tímto poděkovali členům
ochotnického divadelního souboru UCHO
za zhoštění se rolí Mikuláše, anděla a čerta
(Petr Kořínek, Veronika Kuželová a Daniel
Jenšík). Za spolupráci, pomoc a podporu při
pořádání podobných akcí děkujeme rodičům.
Do nového roku přeje kolektiv mateřské školy
Sluneční všem dobré zdraví a pohodu.
Za kolektiv MŠ Sluneční napsala
Jitka Müllerová, učitelka

Silvestr a Nový rok v dávných dobách
Víte, jak vypadaly oslavy Silvestra a Nového roku v dávných dobách?
Silvestr také býval dnem bujarých oslav, setkávání a novoročních přípitků. Ale
jeden zvláštní zvyk nám už vymizel. Bývalo to hlavně na venkově. Tady
chodívaly stavení od stavení chudé ženy v černých šatech a bílých šátcích.
Říkalo se jim (viz tajenka křížovky). Vždycky třikrát zaklepaly a pak vešly. Pak
přistoupily k plotně a tu třikrát ometly, aby během celéhoroku dobře hřála.
A samozřejmě že většinou za to dostávaly od hospodáře nějakou výslužku,
nejčastěji peněžitý dar.A Nový rok? To byl zas jeden ze tří vánočních dnů, kdy
děti chodívaly po sousedech na koledu. Nejdříve to bylo na Štěpána, a to
s betlémem v ruce a za zpěvu vánočních koled. Také na Tři krále chodívaly
koledovat v královských převlecích. Tento obyčej se každý rok snažím
v Uhříněvsi obnovovat v rámci našeho turistického oddílu. A uprostřed mezi
těmito svátky to byla koleda na Nový rok. To děti chodily koledovat se zvláštním
hudebním nástrojem vyrobeného ze džbánu, kůže a koňských žíní. Říká se mu
(viz tajenka osmisměrky). A po odezpívaní písničky o tomto hudebním nástroji
a Novém roce za to také dostávaly nějakou výslužku.
Křížovka: Vodorovně: A: iniciály písničkáře Kryla, SPZ Litoměřic, iniciály herce
Matonohy – B: ledovec, druh herce – C: chem. zn. draslíku, zkr. mililitru, město
na teplicku, chemická zn. astatu, druh modelovéželeznice, římsky 1500, snížený
tón, římská padesátka – D: část stromu, SPZ Olomouce, ženský hlas, druh
modelové železnice , římsky 1500, snížený tón, římská padesátka
– E: kocour Josefa Lady, ženské jméno (12. 8.), kolo na hřídeli – F: zkr. malého
napětí, SPZ Kolína, iniciály fotbalisty Panenky, zkr. miliampéru, posvátná slabika
východních filozofií – G: iniciály vědce Einsteina, chem. zn. hliníku, květenství
obilí, Heyerdahlovo plavidlo – H: dřívější značka obchodních domů, tajenka,
název hlásky „Z“ – I: skupina zkušených pracovníků, listnatý strom, zakalovati
– J: hliníková fólie, části písní, polodrahokam. Svisle: 1: kilometr, malá mapa
– 2: nerost – 3: pokleknutí, umělý jazyk – 4: koruna (německy), kruhová vada
na fotografii – 5: lano se smyčkou, příkop – 6: kit, bicykl, iniciály herce Lipského
–7: mayské ruiny v Guatemale, šachová prohra – 8: nevelká, značka
elektrospotřebičů – 9: část budovy, iniciály pátera Koniáše – 10: citoslovce
smíchu, anglicky „rostlina“ – 11: označení našich letadel,stoupací železa
horolezců. 12: vydávat mlaskavý zvuk – 13: ruský souhlas, druh slona
– 14: Anno Domini, zdrhovadlo – 15: výsledek sportovního klání, ukazovací
zájmeno – 16: bezhrbý velbloud, jehličnatý strom.
Pomůcka: krone, orb, Tikal
Osmisměrka: Po vyškrtání všech výrazů zbyde osm písmen, které pokud se
přečtou po řádkách, dají tajenku.
BĚŽKY, BÍLO, LYŽE, NÁLEDÍ, ROHY, SKI, SNÍH, VLEK, VOSK
Připravil Libor Čermák

leden 2017 | Uhříněveský zpravodaj | 21

Z činnosti spolků a organizací
kLUB SENIORŮ
www.seniori–p22estranky.cz

Program na leden 2017
2. 1. 	Kavárnička, společenské hry
5. 1. Trénování paměti
9. 1. 	Novoroční setkání s JUDr. Helenou Válkovou
12. 1. Povídání o vztazích s Katkou Kaňokovou
16. 1.	Kavárnička, společenské hry
17. 1. 	Vycházka „Botanická zahrada“
19. 1. 	Přivítání nového roku s účastí
starosty MČ Martina Turnovského
23. 1. 	Kavárnička, společenské hry
26. 1. Cvičení pro zdraví
30. 1. 	Kavárnička, společenské hry

„Sny jsou jako nekonečná TOUHA, pro kterou
jsme často schopni udělat COKOLIV. A když
se nám SPLNÍ, je to ta nejkrásnější ODMĚNA
za všechno naše SNAŽENÍ.
Přejeme vám, ať se vaše sny v roce 2017
PROMĚNÍ ve skutečnost.
Bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-p22estranky.cz 
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

poděkování
Toto poděkování už nosím dlouho na srdci,
a jak už to tak bývá, stále ho odkládám. Po roce
působení v v evangelickém sboru v Uhříněvsi
jsem psal reflexi, ve které jsem vyjadřoval
vděčnost za všechna setkání, kterými jsme
s manželkou byli obdarováni. A po dalších
3 letech bych rád napsal o něco víc. A především
konkrétněji.
Vždy pro mě bylo velice těžké vědomí, že neumím
poradit lidem v sociální nouzi. Nejde pouze
o hmotnou pomoc, tu je člověk schopen v menší
či větší míře poskytnout. Ale v okamžiku, kdy je
situace složitější, cítím se být značně
nekompetentní a trápí mne to. A jsem velice
vděčný, že právě v Uhříněvsi mám otevřené dveře
na sociální odbor na radnici a mohu přijít
s jakýmikoliv dotazy. Společně tak můžeme řešit
situaci těch, kteří mne oslovili s prosbou o pomoc.
Již 4 roky přijímám tuto pomoc a podporu
a skutečně se stydím, že děkuji až teď. A děkuji
z celého srdce Zdeňce Žaludové a Evě Roupcové.
Za jejich laskavost a otevřené srdce. A myslím, že
s tímto poděkováním nejsem sám.
Milá Zdeňko, milá Evo, děkuji za celou skupinu
komunitního plánování i za všechny ty, kterým
pomáháte. A přeji vám hodně sil. S vděčností
za to, kolika lidem jste pomocí, vám chci popřát,
abyste i vy měly vždy kolem sebe lidi, o které se
můžete opřít.
Jiří Ort, evangelický farář v Uhříněvsi
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pozvánka

VYCHÁZKA ZIMNÍ
BOTANICKOU ZAHRADOU
KDY:
úterý 17. 1. 2017
ODJEZD:
Nové náměstí 267 v 9:26 do Hájů,
přestup na metro do stanice
Kobylisy (10:15), dále autobusem 144
do stanice Na Pazderce.
Procházku začneme severním vstupem
do Botanické zahrady, která je v zimním
období otevřena veřejnosti zdarma.
Kromě klidu a relaxace s vyhlídkami na Prahu
si projdeme botanickou zahradu, japonskou
zahradu, vinici sv. Kláry, dle zájmu návštěva
skleníku Fata Morgána.
Srdečně zvou
senioři ZO SDČR 22/30 Uhříněves

městská knihovna

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
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Andrewsová Virginia – Vykoupení ohněm
Coelho Paulo – Vyzvědačka
Connelly Michael – Bohové viny
Dogoni Robert – Hrob mé sestry
Fojtová Věra – Neviditelná zranění
Harper Tom – Černá řeka
Heathfield Lisa – Zahrada spáčů
Hrašková Eva – Dokud jsi tady
Jackson Lisa – Všechno mi řekni
Jonasson Jonas – Stoletý stařík….
Jonasson Jonas – Analfabetka, která uměla počítat
Kingová Lily – Euforie
Pawlowská Halina – Cesta za láskou
Sander Karen – Zemři se mnou, sestřičko
Krásná literatura pro děti
Banksová Rosie – Tajuplné království
Brezina Thomas – Jed červeného leguána
Clareová Cassandra – Město z kostí
Hansch Lisa – Penny Vostrá
Kaftanová Irena – Pohádky z Jasmínového keře
Magazinerová Lauren – Horší než čarodějnice
Malý Radek – Kam až smí smích
Mercerová Sienna – Moje ségra je upír II.
Milan Peter S. – Myšáci v akci
Ričlová Irena – Básničky plné barev
Naučná literatura pro dospělé
Hruška Ladislav – Vychytávky Láďi Hrušky
Klímová Jarmila – Psychosomatický dotek motýla
Martinez Fréderic – Tajný život Hollywoodských hvězd
Zajcev Vasilij G. – Zápisky odstřelovače
Naučná literatura pro děti
Ber František – Ježíšek vypráví o vánočních tradicích
Kol. autorů – Jak to že … Planety obíhají slunce?
Kostka Petr – Proč se říká?
Kateřina Kykalová, knihovnice

Program na

Leden

www.kinoucko.cz

Středa 18. 1.
19:30 Paterson

Drama, 118 min, od 12 let, české titulky, 80 Kč
Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá
realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání. Film
je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá
i v těch nejmenších detailech.

Pátek 6. 1.
18:30 Rogue One: Star Wars Story

Pátek 20. 1.
18:30 Velká čínská Zeď

Dobrodružný / Sci-Fi, 133 min, od 7 let, české titulky, 120 Kč
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají
dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást
plány Hvězdy smrti.

Dobrodružný / Fantasy, 94 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší stavbu
na světě. Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Legendární
režisér Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona natočil velkolepý
film, v němž nepůjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace.

Sobota 7. 1.
10:30 Zpívej

Sobota 21. 1.
14:30 Zpívej

Animovaný, 110 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutěžemi, proto se nikdo
nemůže divit, že tento současný fenomén pohltil i zvířecí říši. Každý
tvoreček, a je jedno, jestli se jedná o myš, nebo o slona, by se chtěl
stát vítězem výběrové soutěže. Tento veselý animovaný příběh ze
života zástupců rozsáhlé živočišné říše přinášejí tvůrci Já padouch.

Animovaný, 110 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutěžemi, proto se nikdo
nemůže divit, že tento současný fenomén pohltil i zvířecí říši. Každý
tvoreček, a je jedno, jestli se jedná o myš, nebo o slona, by se chtěl
stát vítězem výběrové soutěže. Tento veselý animovaný příběh
ze života zástupců rozsáhlé živočišné říše přinášejí tvůrci Já padouch.

Čtvrtek 12. 1.
19:30 Manžel na hodinu

Komedie, 92 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když
se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě
nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti" – Milan je stále
ženatý se Slovenkou Jankou.

Pátek 13. 1.
18:30 Assassin’s Creed

Akční / Dobrodružný, 115 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Španělsko, 15. století. Doba útlaku inkvizice. V této době se ocitá
Aguilar de Nerha, člen řádu Asasínů, organizace existenčně
zasahující už do dob před narozením Krista, neustále bojující proti
svým odvěkým nepřátelům, Templářům.

17:00 Pasažéři

Sci-Fi / Dobrodružný, 116 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Při vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři
kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo
plánováno. Zatímco se Jim a Aurora smiřují se skutečností, že budou
nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že se celá
loď ocitá v nebezpečí a jen oni mohou zachránit ostatní spící.

Středa 25.1.
19:30 Všechno nebo nic

Komedie / Romantický, 107 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné Vandě.

Čtvrtek 26. 1.
19:30 Strnadovi

Sobota 14. 1.
14:30 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Animovaný, 107 min, přístupný, český dabing, 80 Kč
Walt Disney uvede struhující počítačově animovaný film Odvážná
Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce, která se
vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.

17:00 Všechno nebo nic

Komedie / Romantický, 107 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné Vandě.

Dokumentární, 102 min, přístupný, česká verze, 80 Kč
Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé:
od chvil absolutního porozumění až po dramatické propady. Po
většinu času však partneři řeší dobře známé běžné starosti a radosti
spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním.

Pátek 27. 1.
18:30 Miluji tě modře

Komedie / Romantický, 96 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Ve výloze luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu,
krásnou aranžérku. Jeho život je naráz vzhůru nohama. Tereza je
dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten" třetí – přítel Terezy, artista Igor.

Připravujeme
pro
v Únoru
Připravujeme
pro
vásVás
v únoru
Trainspotting 2, Padesát odstínů temnoty, LEGO®
Batman film, Rock Dog
Změna programu vyhrazena.

14 saun a prohříváren
Římské lázně a relaxační bazén
Relaxace ve venkovní zóně
Venkovní a vnitřní vířivky

Pronájem privátních luxusních
prostor s vířivkou, finskou
saunou a vyhřívaným
mramorovým stolem.

VIP členství plné výhod...

...zábava na celý den

