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Legionářský dům
a evangelický kostel
rozzářily Husovo náměstí
Výsledky voleb v naší MČ
Více na str. 6 a 7

Legionářský dům prošel v posledních dvou letech celkovou rekonstrukcí, kdy se dbalo o to, aby
se vzhled domu vrátil co nejvíce do původního stavu. Oprava byla ukončena v září. V těsné blízkosti
stojí evangelický kostel, jehož renovace byla ukončena shodou okolností také v září. Obě stavby jsou
si souzeny, neboť základní kámen k Legionářskému domu byl položen 24. června 1923 a za sedm dní
na to se na místě budoucí Husovy kaple konala stejná ceremonie.

Více na str. 11–13

Bude pokračovat
vítězné tažení?
Rozhovor s Giovannim
o chytání ryb na přívlač
Více na str. 16 a 17

Historie chovu
hospodářských zvířat
a výzkum pro jeho
podporu –
výstava v muzeu
Více na str. 32

Koncerty:
čtvrtek 6. 12. 2018 v 19:30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT – JAVORY
Složení skupiny je už léty ustálené:
Hana a Petr Ulrychovi – zpěv, housle –
Kateřina Štruncová, cimbál – Dalibor
Štrunc, na postu baskytary se střídají
Martin Adamus a Jakub Šimáně.
neděle 16. 12. 2018 v 19:30 hodin

CHANTAL POULLAIN –
ŠANSONY

Divadlo U22

čtvrtek 6. 12. 2018 v 19:30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT – JAVORY

výběr z programu
pátek 2. 11. 2018 v 19:30 hodin

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

autor: Eric Assous, režie: Thomas Zielinski
hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml a David Matásek
Moderní francouzská salonní komedie se skvělými dialogy. Čisté herecké divadlo.
Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá
přítelkyně Charline, kterou pět let neviděli, se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii.
Shodou okolností se Charline se svým vyvoleným objeví na společné večeři.
Charline ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak moc jiný?
Nechte se překvapit.
pondělí 12. 11. 2018 v 19:30 hodin

MOJE TANGO

autor: Ron Hutchinson, režie: Šimon Caban a Darina Abrahámová
hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík
Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavovského
britského života, nebo zariskuje a opustí všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje
dvanáct tisíc kilometrů do Buenos Aires a naučí se tango.
čtvrtek 15. 11. 2018 v 19:30 hodin

MILENA MÁ PROBLÉM

Chantal Poullain – to je hluboko posazený
sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově
laděná kapela a atmosféra sladké Francie.
Chantal Poullain zpívá svoje vlastní písně,
ale také tradiční francouzské šansony
s šarmem jí vlastním. Díky svému
charismatu okouzlí publikum,
jak to umí jen ona …

Pohádky:
sobota 3. 11. 2018 v 10:30 hodin

OTÁZKY NETOPÝRA UŠÍKA
Divadlo Krab
Netopýr Ušík má plno otázek. Najde
na všechny odpověď? Proč kohout ráno
kokrhá? Proč má havran černé peří a sova
bílé? Proč jsou ptáci hlavou nahoru
a netopýři hlavou dolů? Proč...?
Vhodné pro děti od tří let.
sobota 17. 11. 2018 v 10:30 hodin

TURNAJ KRÁLE KARLA

režie: Šárka Vaculíková, hudební doprovod: Jan Šikl, hraje: Šárka Vaculíková

Studio Damúza

Hravé, dravé, ale i vážné a především vtipné představení. Všem ženám před svatbou,
po svatbě, s dětmi, i bez nich. Všem mužům (těm, co doma uklízí, i těm, co neuklízí)…
Zkrátka všem, co se chtějí pobavit nad pravdivostí života.

Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři
utkáte v různých disciplínách, a tak
odhalíte neznámou tvář Karla IV. Jaký
vlastně Karel IV. byl? Byl jako my nebo byl
něčím jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro
humor? Chodil do školy, a co se tam
vlastně učil? V kolika letech se poprvé
oženil? Co je to relikvie a měl Karel IV.
nějakou? Jaký plán měl s českou zemí?
A co vy…, stali byste se také králem
a císařem? Vydejte se s námi životem
Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou
proměňoval. Vhodné pro děti od šesti let.

pátek 16.11 2018 v 19:30 hodin

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
autoři: Jess Borgeson, Adam Long a Daniel Singer, režie: Dominik Jetel,
produkce: Divadlo U22
hrají: Vincent Navrátil, Jaroslav Blažek a Ondřej Král
Tři mladí všestranní herci mají radost, že vám dokáží zahrát různé situace a postavy
z celého Shakespearova díla během jednoho večera. Jestli vám to připadá nemožné,
přijďte se podívat na představení, plné humoru, kde ověříte své znalosti o tomto
velikánovi samotném, jeho 37 dramatech i všech 154 sonetech.
neděle 2. 12. 2018 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 převede, že i muži mají své dny,
že dokážou být upřímní, čestní, panovační, egocentričtí, metrosexuální... A zábavní.

www.divadlou22.cz, www.kinoucko.cz | Změna programu vyhrazena.

sobota 1. 12. 2018 v 16:30 hodin

ČERT A KÁČA
Agentura DAP
Veselá pohádka na motivy Boženy
Němcové. Plná písniček, překvapení
a nečekaných situací.
Vhodné pro děti od čtyř let.

OBĚ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ JSOU
OPRAVENY.

Vážení občané Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku,

Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí
Bří Jandusů čeká na opravu.
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požádal mne pan starosta, abych napsal úvodní slovo. Po krátkém zaváhání jsem nabídku přijal. Vzhledem k tomu, že je to
ve zpravodaji můj první editorial, tak mi dovolte pár slov úvodem. Součástí UZ jsem se stal jako redaktor a fotograf v roce
2013 a jsem jedním ze střípků v mozaice lidí, kteří se kdy
na tvorbě časopisu v jeho 48leté historii podíleli.
Zajisté největší událostí měsíce minulého byly volby do zastupitelstev městských částí a Zastupitelstva hl. města Prahy.
Výsledky těchto voleb za naši MČ najdete na straně 6 a 7.
Motivem tohoto čísla jsou opravené památky a jednou
z nich je Legionářský dům, jehož součástí je obřadní síň. Tato
velká rekonstrukce započatá vloni byla úspěšně završena novou fasádou a celý dům se navrátil do stavu co nejvíce podobného při jeho vzniku v roce 1925, což byl jeden z cílů před
začátkem prací (str. 11–13).
Další opravenou historickou stavbou, která rozzářila Husovo
náměstí, je evangelický kostel. Oprava v režii evangelíků, za významného finančního přispění městské části, se uskutečnila
od června do září letošního roku, kdy slavnostní bohoslužba
završila tento technicky nelehký úkol (str. 19–21).
Pokud se pojedete podívat na obě zdařilé rekonstrukce autem, tak nezapomeňte, že v říjnu došlo na Husově náměstí
ke změně dopravního režimu, detaily se dočtete na straně 10.
Pro odlehčení je pro vás připraven rozhovor s Giovannim.
Člen místní rybářské organizace založil rybářský tým a úspěšně s ním poráží soupeře v chytání ryb na přívlač.
A kdo vydrží číst, tak se dozví, co je to Belly Boat a čím je poháněn (str. 16–17).
Vánoční čas se blíží mílovými kroky a městská část pro vás
připravila tradiční koncert Richarda Pachmana s Ditou
Hořínkovou. Hostem pořadu je Dětský pěvecký sbor Jiskřička.
Koncert se koná v kostele Všech svatých v Uhříněvsi první adventní neděli 2. prosince od 16 hodin (str. 29).
O měsíc dříve v sobotu 3. listopadu můžete navštívit
Uhříněveskou pouť. Atrakce jsou v Uhříněvsi již od čtvrtka
25. října (str. 10).
Ve zpravodaji najdete také informace a rubriky, na které jste
zvyklí.
Dobrých zpráv není nikdy dost, a tedy rád vás informuji
o tom, že nic nebrání tomu, aby příští rok byla zahájena oprava
jedné z nejcennějších místních památek – socha svatého Jana
Nepomuckého na náměstí Bří Jandusů.
Važme si památek.
Mějte se fajn.
Pavel Veverka, redaktor a fotograf
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informace z radnice
zprávy z RMČ

Výtah z usnesení RMČ Praha 22
89. zasedání dne 12. 9. 2018
a 90. zasedání dne 26. 9. 2018
RMČ souhlasila:

• S přímým pronájmem části pozemků parc. č. 141/2
a 141/9 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi o výměře cca 1500 m2
za účelem pořádání společenské akce dne 14. 9. 2018,
Bc. H. V., Praha-Hájek u Uhříněvsi, za cenu 1000 Kč.
• S uzavřením smlouvy o právu provést stavbu
na pozemcích ve správě MČ Praha 22, budovanou v rámci
stavby „Obytný soubor Kašperská“ se společností Cocktail
Media, s. r. o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Nové Město –
Praha 1, IČ 271 66 589.
• S Metodikou pro obsazování krizových bytů dle
přílohy č. 1.
• S dodávkami zemního plynu od společnosti
ČEZ Prodej, a. s., Duhová 425/1, Praha 4-Michle,
140 00 Praha, IČ 27232433.
• S pronájmem části Pitkovického parku za účelem
pořádání letního kina ve dnech 24. 9. a 27. 9.2018 paní
Z. M. 202, 104 00 Praha-Pitkovice, IČ 01672720, za cenu
1 000 Kč/akci.
• S přechodem pronájmu NP č. 501 v Lékařském domě
Vivus čp. 1610 ul. Ke Kříži v Praze-Uhříněvsi dle nájemní
smlouvy č. SO 00087/2018 z MUDr. Barbora Kubešová
na společnost Gynvivus, s. r. o., Ke Kříži 1610/16, 104 00
Praha-Uhříněves, IČ 07345500.
• S pachtem části pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves
o výměře 12 266 m2 Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Uhříněves, Praha 22, se sídlem
U Starého nádraží 891/3, 104 00 Praha-Uhříněves,
IČ 45772452, pacht na dobu neurčitou, pachtovné je
stanoveno ve výši 11 Kč/m2/rok s tím, že smlouvu lze
vypovědět v šestiměsíční výpovědní lhůtě a to vždy jen
k 1. 10. běžného roku.
• Se zrušením VZMR – „Rekonstrukce chodníků Praha 22
– 1. etapa“ z důvodu odstoupení od smlouvy vybraného
uchazeče společnost Valtrum, s. r. o., Petrovická 244/4,
Praha 10, IČ 01809636. Pověřením realizace VZ firmou,
která se umístila, jako druhá v pořadí již nelze z důvodu
dodržení klidového období. Nutná důsledná koordinace
s výkopovými pracemi UPC.
• S přijmutím daru stavby přeložky laterálního kanálu
v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu
U Starého mlýna od firmy CWI DELTA, s. r. o.,
Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5-Stodůlky,
IČ 037 80 597.
• S přijmutím daru pozemku parc. č. 956/4 a částí pozemků
parc. č. 957 a 958/1 v k. ú. Uhříněves včetně staveb
a zeleně na pozemcích vybudovaných v rámci výstavby
„Obytný soubor Kašperská“ od společnosti Cocktail
Media, s. r. o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Nové Město
Praha 1, IČ 271 66 589.
• S přímým prodejem částí pozemku parc. č. 2074 o celkové
výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti Cocktail
Media, s. r. o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Nové Město
Praha 1, IČ 271 66 589 za cenu dle znaleckého posudku tj.
za celkovou cenu 302 000 Kč.
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• S uzavřením podnájemní smlouvy nájemce NP č. 503 –
Ordinace praktického lékaře v čp. 1610 ul. Ke Kříži v PrazeUhříněvsi dle SO 00088/2018 společnosti MD Medical
Pro, s. r. o. s MUDr. Jozefem Petrusem, Vrážská 100/12A,
153 00 Praha-Radotín, IČ 04684958 za účelem provozování
ambulantní kardiologické praxe.
• S uzavřením smlouvy o propagaci a reklamě, jejímž
předmětem je poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši
100 000 Kč na uspořádání akce Den železnice 2018, která se
uskutečnila dne 15. 9. 2018, se společností METRANS, a. s.,
Podleská 926, 104 00 Praha-Uhříněves, IČ 407 63 811
ve prospěch MČ Praha 22.
• Se změnou doby nájmu u nájemní smlouvy č. 179/2013
MN – 41 na NP č. 305 v DPS II – stomatologická ordinace
na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o dalších
5 let.
• Se společností Marigreen art, s. r. o., Příkopy 209,
393 01 Pelhřimov, IČ 24813222 jako s dodavatelem VZMR
„Prováděcí projekt úpravy přední části Husova parku“
za cenu 272 855 Kč s DPH.
• S nabídkou uchazeče HAPPYcomp, s. r. o., IČ: 45274541
na „Komplet 11 ks PC pro kancelářské využití“ za celkovou
cenu 243 041 vč. DPH.
• S uzavřením OIC v sobotu 29. 9. 2018.
• S přerušením výkopových prací v rámci rozšíření optické
sítě UPC v Uhříněvsi k 30. 10. 2018 s tím, že rozkopané části
komunikací budou uvedeny v tomto termínu do původního
stavu a další výkopové práce započnou nejdříve 1. 4. 2019,
a to v souladu s předloženou dokumentací.
• S instalací rozvodu optické sítě UPC v rámci celé budovy
DPS I a DPS II s tím, že všichni nájemníci budou včas
informování o zahájení prací. Veškeré práce budou
prováděny s maximální ohleduplností.

RMČ rozhodla:

• O výběru nabídky opakované VZMR na dodávky s názvem
„Dovybavení MŠ Pitkovice – zastiňovací prvky“ –
vyhodnocení zadávacího řízení uchazeče
Hřiště hrou, s. r. o., Sobotecká 810511 01 Turnov, za cenu
607 981 Kč bez DPH.
• O vyloučení účastníka z podlimitní VZ s názvem
„Odbahnění cukrovarského rybníka“ – doporučení
k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení VHS
Bohemia, a. s., Haškova 153/17, 638 00 Brno z další účasti
v zadávacím řízení z důvodu nedodržení podmínek účasti.

RMČ vzala na vědomí:

• Ukončení nájemní smlouvy č. 134/2003 MN – 31
na pronájem NP v I. NP domu čp. 78 ul. Přátelství v PrazeUhříněvsi – „Kadeřnictví“ s paní M. F., se sídlem U Říčanky
1123/16, 104 00 Praha-Uhříněves, IČ 41866096, ke dni 31.
12. 2018. 
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

inzerce

Novou publikaci s fotografiemi
obdržíte v Otevřeném informačním
centru zdarma.









• 18-ti leté zkušenosti
s realitním trhem
• výborná znalost této lokality
• kompletní realitní a právní servis
Jana VESELÁ
majitelka frenčízy RE/MAX Ace

T: 602 202 452
jana.vesela@re-max.cz
www.remaxace.cz
Zaujala Vás práce realitního makléře
a nevíte jak začít?
Zavolejte mi nebo se přijďte podívat
do naší kanceláře, podělím se
s Vámi o nabyté zkušenosti.
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zprávy z radnice

volby 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí.
Na třetině míst v ČR se volili také noví senátoři.
V městské části Praha 22 se volilo v 8 volebních okrscích. Do seznamu bylo zapsáno 7631 voličů, bylo odevzdáno 4013 obálek, volební účast byla 52,60 %, zvoleno 25 zastupitelů. Volební účast v celé ČR byla 47,34 %. V hlavním městě Praze – součet městských
částí 46,44 %.

Praha 22

Absolutní počet hlasů (přepočtené % platných hlasů) – Pro Prahu: 20 164 (21,63 %); STAN + Svobodní: 31 571 (33,87 %);
Občanská demokratická strana: 10 011 (10,74 %); Rozumní SOUSEDÉ: 2055 (2,20 %);
Česká strana sociálně demokratická: 1911 (2,05 %); Praha 22. Naše město.: 19 171 (20,57 %); ANO 2011 8309 (8,91 %). 
Zdroj: www.volby.cz

Zastupitelstvo městské části
Praha 22 – výsledky voleb,
souhrnné informace
Počet volených členů zastupitelstva: 25
Počet volebních obvodů: 1
Okrsky: 8
Voliči v seznamu: 7631
Vydané obálky: 4014
Volební účast v %: 52,60
Odevzdané obálky: 4013
Platné hlasy: 93 152

Počet hlasů (v %)
a mandátů
v MČ Praha 22
pro kandidátní listiny
STAN + Svobodní – 33,87 – 9 mandátů
Pro Prahu – 21,63 – 6 mandátů
Praha 22. Naše město. – 20,57 – 5 mandátů
ODS – 10,74 –3 mandáty
ANO – 8,91 – 2 mandáty
Rozumní SOUSEDÉ – 2,20 – 0 mandátů
Česká strana sociálně demokratická – 2,05 – 0 mandátů

Volební účast v MČ Praha 22
Celkem přišlo

4014 (52,60 %) ze

7631 voličů.

Výsledky voleb
do Zastupitelstva
hlavního města Prahy
Volební účast – 46,44 %

Uhříněves

Pitkovice

309

456

443

863

3262

6312

Počet získaných mandátů:
65 křesel si dle výsledků voleb rozdělilo těchto 5 uskupení.

Hájek u Uhříněvsi
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14 – ODS
13 – Česká pirátská strana
13 – PRAHA SOBĚ
13 – Koalice STAN, TOP 09
12 – ANO 2011

hlasy absolutně

hlasy v %

pořadí zvolení

Ing. Martin Turnovský

53

HPP

BEZPP

952

4,72

1

1

Jiří Knotek

42

HPP

HPP

808

4,00

2

2

Mgr. Jitka Rothová

49

HPP

BEZPP

884

4,38

3

3

Mgr. Ivana Vodičková

55

HPP

BEZPP

885

4,38

4

4

Mgr. Jiří Matyášek

51

HPP

BEZPP

804

3,98

5

5

Ondřej Čermák, MBA

36

HPP

BEZPP

805

3,99

6

navrhující strana

7

věk

politická příslušnost

titul, jméno, příjmení

pořadové číslo na kandidátce

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA – VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

Kandidátní listina číslo 1: Pro Prahu

Kandidátní listina číslo 2: STAN + Svobodní
2

Mgr. Pavel Kosař

32

STAN

BEZPP

1431

4,53

1

1

Vojtěch Zelenka

35

STAN

STAN

1364

4,32

2

3

Mgr. Ing. Ondřej Lagner

28

STAN

BEZPP

1367

4,32

3

4

Radovan Koutský

60

Svobodní

Svobodní

1307

4,13

4

5

Mgr. Silvie Štěpánková, DiS.

41

STAN

BEZPP

1334

4,22

5

6

RNDr. Petr Král

67

STAN

BEZPP

1305

4,13

6

7

Mgr. Veronika Špalková Kuželová

29

STAN

BEZPP

1368

4,33

7

8

Mgr. Jakub Randák

30

STAN

BEZPP

1292

4,09

8

9

Bc. Martin Březina

35

Svobodní

Svobodní

1286

4,07

9

Kandidátní listina číslo 3: Občanská demokratická strana
2

Ing. Ondřej Semecký

48

ODS

BEZPP

483

4,82

1

1

Ing. Martin Langmajer, MBA

53

ODS

ODS

427

4,26

2

3

JUDr. Miroslav Štorkán

54

ODS

ODS

427

4,26

3

Kandidátní listina číslo 6: Praha 22. Naše město.
1

Mgr. Kateřina Erbsová

38

NK

BEZPP

1013

5,28

1

3

Ondřej Kallasch

27

Piráti

Piráti

925

4,82

2

2

Ing. Jiří Pařízek

58

TOP 09

TOP 09

832

4,33

3

4

Štěpán Zmátlo

41

KDU-ČSL

KDU-ČSL

786

4,09

4

5

Ing. Ivo Krátký

48

NK

BEZPP

824

4,29

5

Kandidátní listina číslo 7: ANO
1

Tomáš Kaněra

39

ANO

ANO

409

4,92

1

2

Bc. Miroslav Roth

50

ANO

ANO

374

4,50

2

Noví zastupitelé složením slibu stvrzují svůj mandát na prvním ustavujícím zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 22.
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zprávy z odborů
Odbor životního prostředí a dopravy

otevřené informační centrum

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště 

TERMÍNY PORADEN V OIC

Doba přistavení (hod.)

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 3. 11.

9–12*

Bedlová

BIO 3. 11.

9–12*

Kašovická x Lnářská

BIO 3. 11.

13–16*

U Nadýmače

VOK 3. 11.

9–13*

Na Blanici x K Podchodu

VOK 3. 11.

9–13*

Pod Markétou x Předpolní

BIO 17. 11.

9–12*

V Pitkovičkách

BIO 17. 11.

9–12*

Bystřičná

BIO 17. 11.

13–16*

V Kuťatech x Rozdělená

VOK 17. 11.	

9–13*

K Dálnici č.p. 622

VOK 17. 11.	

9–13*

K Netlukám (sídliště VÚŽV)

VOK 1. 12.

9–13*

Venušina

VOK 1. 12.

9–13*

Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 2. a 16. 11. 2018 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 5. 11. 2018 (15:30–18:00)
Právní poradna
Mgr. Jan Salmon: po 5., 12., 19. a 26. 11. 2018 (9:00–11:00)
Mgr. Pavel Kosař: čt 1., 15. a 29. 11. 2018 (13:15–17:00)
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná:
od října 2018 na objednání každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: na objednání každé pondělí od 16:30
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová:
na objednání každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
Rezervaci pro poradenství je nutné
objednat na tel.: 271 071 812.

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce
Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných
velkoobjemových kontejnerů věříme, že občané přednostně
využijí možnost odvážet odpady přímo do sběrného dvora.

svoz nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu
z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle
níže uvedeného harmonogramu:
TRASA A v sobotu dne 24. listopadu 2018
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

8:00 – 8:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová	

8:30 – 8:50

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám) 9:00 – 9:20
křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

9:30 – 9:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

10:00 – 10:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská

10:30 – 10:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná

11:00 – 11:20

Doba přistavení (hod)

křižovatka ul. Předpolní - Pod Markétou

15:00 – 15:20

ul. K Netlukám (u č.p. 819 – sídliště VÚŽV)

15:40 – 16:00

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova

16:10 – 16:30

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

16:40 – 17:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem 17:20 – 17:40
Nové náměstí (u radnice)

18:00 – 18:20

ul. V Bytovkách (u garáží,
naproti Centru volného času č.p. 803/12)

18:30 – 18:50

Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení
svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318
Jitka Kochánková, referentka OŽPD
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PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 10. 2018,
nezúčastnili jste se vítání v roce 2018, 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,
v úterý 11. 12. 2018 (přesná hodina bude upřesněna
v pozvánce, kterou obdržíte asi týden 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 na adresu úřadu nebo osobně doručit
do podatelny (Otevřené informační centrum) do 30. 11. 2018.
Lze ji také zaslat elektronicky. Rovněž bude přítomen
profesionální fotograf a profesionální video.
Srdečně se na vaši návštěvu těšíme.

TRASA B ve čtvrtek dne 22. listopadu 2018
Zastávka sběrové trasy

Odbor občanskosprávní

Bližší informace vám budou podány na matrice:
Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852

Pozvánka

Zpívání na schodech pošestnácté
tentokrát výjimečně od 15 hod.

Budeme moc rádi, když u toho budete s námi. Pořádá městská
část Praha 22 odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Kde: v DPS II, Kdy: v sobotu 24. 11. 2018 od 15 do 17 hod.
Kdo bude hrát: A+M2 +V. Srdečně Vás všechny zveme.

inzerce

V Uhříněvsi žiji
a pracuji už 9 let,
proto mě místní lidé
znají a vědí, že se na mě
mohou spolehnout při
prodeji nebo pronájmu
své nemovitosti.“

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

Bc. Radek Brila
realitní makléř
specialista na Uhříněves
+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
facebook: Radek Brila - realitní makléř
team-rm.cz

Volné pracovní místo
Společnost Pragochema, spol. s r. o.,
v Praze 10 – Uhříněvsi hledá
Technicko-výrobního pracovníka do chemického
provozu – 29 000 Kč/měs.
POPIS POZICE:
• výroba chemických směsí v provozním
a poloprovozním zařízení,
• 1 směnný provoz: pondělí – pátek.
NABÍZÍME:
• smlouvu na hlavní pracovní poměr,
• 5 týdnů dovolené.
Nástup: možný ihned.
POŽADAVKY:
• flexibilita,
• fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav,
• po zapracování se předpokládá samostatná
pracovní činnost,
• oprávnění k řízení VZV – výhodou,
• střední vzdělání – nejlépe v chemickém oboru.
Více info na tel.: 271 082 364 nebo
na e-mailu: stepanovicova@pragochema.cz

zprávy z odborů
Odbor životního prostředí a dopravy

pozvánky

NOVÝ DOPRAVNÍ REŽIM
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

Občanský spolek Uhříněves

V říjnu 2018 došlo ke změně dopravního systému
na Husově náměstí. Úsek mezi ulicemi Dopravní a Kozákovská
se stal jednosměrný od Dopravní směrem k Podleské ulici.
Z Kozákovské na Husovo nám. tak je přikázaný směr jízdy
vlevo. Před Legionářským domem – obřadní síní jsou nově
vyhrazena čtyři parkovací místa, kde je možné parkovat pouze
s povolenkou MČ Praha 22. Jsou určena pro svatebčany
a účastníky ostatních akcí.
-red-

Vás všechny srdečně zve
na Nové náměstí, do Uhříněveského muzea a do školní jídelny
na tradiční

UHŘÍNĚVESKOU POUŤ,
která se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2018
od 10 do 17 hodin
Atrakce jsou v Uhříněvsi tradičně na dvou místech:
• na Novém náměstí od čtvrtka 1. 11. do neděle 4. 11.
• v ulici Karla Guta (Vivus) od čtvrtka 25. 10. do neděle 4. 11.
Tradiční pouť proběhne v sobotu 3. 11. od 10 do 17 hodin
na Novém náměstí, ve školní jídelně a muzeu.

Podleský rybník se chystá
na každoroční výlov
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 8 do cca 12 hod.
Prodej ryb právě vylovených. Rybí speciality na místě okamžitě
k ochutnávce, pivo limo, víno atd.
Výlov rybníka pořádá Štičí líheň – ESOX Tábor, která je
současně jeho vlastníkem.
www.esoxfish.cz

PREVENCE MELANOMU –
NECHTE SI VYŠETŘIT KŮŽI ZDARMA
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 9 hodin v DPS II, ordinace
MUDr. Miloslavy Moskalykové. Vyšetření je zdarma v rámci
projektu Zdraví 2018.
-red-
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MYŠLENKA POSTAVIT LEGIONÁŘSKÝ DŮM
VZNIKLA ZÁHY PO VZNIKU ČSR
Brzy po vzniku samostatné Československé republiky se zrodila myšlenka
vybudovat padlým občanům Uhříněvsi pomník. Po mnohých úvahách
a poradách bylo rozhodnuto nestavět pomník, ale postavit dům k uctění
ve světové válce padlých a zmizelých uhříněveských občanů. Byl ustanoven
výbor, a ten se staral spolu se zdejší odbočkou legionářů a městským
zastupitelstvem o uskutečnění této myšlenky.
Základní kámen položen a za rok
a půl bylo hotovo

V neděli 24. června 1923 odpoledne byl
slavnostně položen základní kámen
k „Pamětnímu domu“. Slavnosti se zúčastnili zástupci všech místních spolků
a množství obyvatel Uhříněvsi. Před
druhou hodinou odpolední se účastníci
shromáždili v Obecním domě (dnes
Pivovarská restaurace) a ve dvě hodiny
vyšel průvod s hudbou směrem k místu,
kde měl být Pamětní dům vystavěn.
V průvodu byl na ozdobeném voze vezen základní kámen. Když došel průvod
na místo, ujal se slova starosta města
František Diviš a vysvětlil shromážděným význam slavnosti. Po slavnostní

řeči odborného učitele Antonína Nováka
přečetl starosta František Diviš listinu,
která byla uložena do základního kamene. Spolu s ní tam byly vloženy tehdejší
noviny a časopisy, peníze a městská pečeť. Zástupci různých úřadů, korporací
a spolků poklepali na základní kámen
a přednesli hesla. Nakonec všichni
účastníci za doprovodu hudby zazpívali
státní hymnu. Pak se průvod vydal
do sokolovny, kde byla do večera lidová
veselice. Čistý příjem z této veselice, ale
i ze slavnosti byl věnován na zbudování
Pamětního domu. Stavbu jednopatrové
budovy navrhl architekt Zdeněk Pštros
z Prahy. Práce rychle pokračovaly a počátkem roku 1925 byly dokončeny.

Shromažďovaly se nejen
legionářské památky

Již při budování Pamětního domu bylo
dbáno na kulturní a osvětové zájmy.
Kromě památek na legionáře bylo rozhodnuto shromažďovat také památky
týkající se uhříněveské historie. Byla zahájena akce na další získání památek
formou letáčků s výzvou, aby každý, kdo
vlastní nějaké památky, ty daroval nebo
půjčil do budoucích muzeálních sbírek.
Získalo se tak množství rozličných předmětů, které dokládaly vývoj a tradice
Uhříněvsi. Městská rada spolu s letopiseckou komisí a zástupci místní Jednoty
československých legionářů se rozhodli
pro konečnou úpravu pamětní síně.  >>
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Ta především spočívala ve vybavení potřebným nábytkem a pak v roztřídění
a instalování jednotlivých památek. U firmy Michalík a Kalibán v Uhříněvsi byly
zakoupeny vitríny a do nich instalovány
jednotlivé památky. Veškeré práce v pamětní síni byly dokončeny v druhé polovině září a slavnostní otevření pro
veřejnost se uskutečnilo 28. října 1925.
Z dochovaných seznamů památek se
dočteme, že ve sbírkách byly nejen nálezy vztahující se k prehistorii jako například úlomky kostí, kamenné sekyrky
a zkameněliny, ale také různé talíře, mince, pohlednice a obrazy s náměty
z Uhříněvsi. Největší část sbírek tvořily
památky na legionáře, jako byly zbraně,
náboje, opasky, fotografie a obrazy.

Poválečný osud památkové síně

 Vestibul s bustou T. G. Masaryka.
 Pamětní deska legionářům
– Sokolům umístěna ve staré
sokolovně.
 Obřadní síň po rekonstrukci
v roce 2017.
 Tradiční vítání občánků.

Vládním usnesením, kterým se rušila jednotlivá místní muzea, byly předány sbírky dne 26. ledna 1956 do okresního
muzea v Říčanech. Naštěstí díky paní
Jiřině Peterové, dlouholeté úřednici MNV
Uhříněves, nejmladší dcery bývalého starosty Františka Diviše, se dochoval předávací protokol se seznamem exponátů.
Ale ani zde bohužel nezůstala uhříněveská sbírka kompletní. V síni bylo ponecháno pouze několik akvarelů s náměty
historických budov od Mistra Jindřicha
Bubeníčka (po restaurování nyní zdobí
zasedací místnost Rady městské části
Praha 22) a prostor byl upraven pro potřeby obřadní síně.

V roce 2003 bylo obnoveno muzeum

Po obnovení Uhříněveského muzea
v roce 2003 a na základě vstřícného jednání s tehdejším vedením Mudruňkova
muzea v Říčanech byly mnohé exponáty
našemu muzeu vráceny.
V průběhu uplynulých desetiletí byla
budova několikrát více či méně zdařile
opravována. Poslední oprava, dokončená
v nedávné době, přispěla k tomu, aby budova byla co nejpodobnější té, která byla
v roce 1925 otevřena. 
Michal Klich, kronikář

Legionářský dům
• Základní kámen položen 1923
dokončení 1925.
• Objekt obsahuje:
Obřadní síň a deset bytů.
• Pozemek má velikost 1335 m2, z toho je
1032 m2 zahrada.
• V roce 2017 a 2018 prošla stavba i okolí
zásadní rekonstrukcí včetně nové fasády
a střechy.
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Z OBECNÍ KRONIKY –
LEGIONÁŘSKÝ DŮM
PROŠEL PRVNÍ ÚPRAVOU
JIŽ V ROCE 1935
Jak uvádíme v tomto Zpravodaji,
Legionářský dům prošel v roce minulém
a letošním různými opravami včetně
renovace fasády a na Husově náměstí září
novotou. Jedna z oprav domu proběhla
v 10. roce existence tedy v roce 1935.
Kronika o tom říká toto (přepis z kroniky
je doslovný):
Již při budování památkového legionářského
domu čp. 380 bylo pamatováno na zájmy
kulturní a osvětové zřízením památkové síně,
která byla určena pro instalaci musejních
předmětů a památek na československý odboj.
Od roku 1925 byly tyto památky týkající se
výhradně zdejšího města shromažďovány
a s ohledem na jejich množství a cenu projevila
se potřeba jich náležitého umístění, aby tak
dosaženo bylo jich zpřístupnění celé široké
veřejnosti.
Z podnětu místní osvětové komise přistoupila
městská rada za součinnosti letopisecké komise
a zástupců místní jednoty československých
legionářů ke konečné a definitivní úpravě této
síně.
Celková úprava spočívala jednak ve vybavení
této místnosti potřebným nábytkem a jednak
v roztřídění a instalování shromážděných
památek. Za tím účelem dle návrhu
p. architekta Matěchy z Uhřiněvsi byly
zakoupeny u firmy J. Michalík a Rich. Kalibán
z Uhřiněvsi potřebné vitriny, do nichž postupně
uloženy všechny dosud shromážděné památky.
V tomto roce byla současně městskou radou
zahájena akce o další získání různých památek
a sice v té formě, že všem občanům byly
rozdány letáčky vyzývající, aby každý kdo něco
podobného vlastní toto buď daroval, neb
zapůjčil do budoucích museálních sbírek města.
Tato akce měla dosti značný úspěch, neboť
získala značné množství různých předmětů,
které vhodnou instalací značně přispějí k získání
celkového obrazu vývoje, historie a tradice
našeho města.

 Rok 1927.
 Rekonstrukce 2018.
 Státní vlajky na opravených stožárech po letech zavlály při
pietním aktu 25. října 2018.

Veškeré tyto práce byly ukončeny v druhé
polovině září tohoto roku a dne 28. října v den
Svobody otevřeny a zpřístupněny obecenstvu.
Mohu říci, že skutečně na všechny účastníky
a návštěvníky tato úprava naší památkové síně
zapůsobila mocným dojmem svou
jednoduchostí a při tom ladností a bohatostí
sbírek, vkusně umístěných, takže poprvé bylo
možno oceniti mnohé velmi cenné památky,
jichž krása a skutečná cena dosud pozornosti
široké veřejnosti unikala.
Všeobecně konstatováno, že započaté dílo se
podařilo a všemi vysloveno přání, aby v něm
bylo pokračováno a trvalé dokumentaci našeho
vývoje pro generace budoucí.
Michal Klich, kronikář
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BRATŘI V TRIKU V UHŘÍNĚVSI
Uhříněveské muzeum hostilo vloni na podzim výstavu
loutek arch. Zdeňka Podhůrského. Součástí výstavy byly
workshopy pro děti z uhříněveských škol a školek. Obě
akce měly velký úspěch.
Ohlasy dětí: „Na výstavě jsme viděli hodně krásných loutek,
například broučky, postavy z řeckých bájí, Čokoládového panáčka
a loutky v podmořském světě. Celou výstavou nás provázel známý
moderátor a herec Zdeněk Podhůrský. Loutky i obrázky postaviček
vytvořil jeho tatínek. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého. Potom
jsme v dílně dostali dílky na dřevěnou loutku, kterou jsme si sami
vyrobili a odnesli domů. Se sestavením loutky nám pomáhal pan
Podhůrský a jeho spolupracovnice Veronika. Vytvořili jsme krásné
loutky, kterým jsme namalovali obličej, nalepili vlásky a připevnili
vodicí tyč. Celá akce byla super,“ třída 5. B ze ZŠ Bří Jandusů.
Workshopů a výstavy se zúčastnily také děti z mateřských škol
z Uhříněvsi a Pitkovic. Na rozdíl od školních dětí měly úkol
odpovídající věku. Tvořily loutky z papíru a filcu.

Komunitní plánování v MČ
Praha 22 je klíčový prvek
prorodinné politiky
Osmý kulatý stůl proběhl v pondělí 15. 10. 2018 v DPS II
a tentokrát byl zaměřen na představení Střednědobého
(komunitního) plánu sociálních služeb a jeho aktualizaci pro
období 2019–2021. Kulatého stolu se účastnili za úřad
místostarosta Michal Selinger, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Zdena Žaludová a komunitní koordinátorka Eva
Roupcová, která v úvodu prezentovala informace, týkající se
systému komunitního plánování a pracovních skupin. Vedle
stávajícího komunitního plánu byla představena také
Koncepce prorodinné a proseniorské politiky a shrnuty byly
také výsledky Mapování sociálních služeb. Druhá část kulatého
stolu byla věnována diskuzi nad aktualizací Střednědobého
plánu a probíraly se jednotlivé nově navržené priority pro
období 2019–2021. Pro ty, kteří se nemohli kulatého stolu
účastnit, je k dispozici brožura na webu.
Komunitní plánování v MČ Praha 22 jako klíčový
prvek prorodinné politiky
• Prorodinná politika = proobčanská = sociální.
• Zaměření na všechny skupiny obyvatel (rodiny, děti, mládež,
seniory, osoby se zdravotním postižením).
• Zaměření na podporu osob, znevýhodněných na trhu práce
(ženy, senioři 50+, osoby se zdravotním postižením,
absolventi škol).
• Zaměření na mezigenerační spolupráci (podpora seniorů
a dětí ze ZŠ/MŠ).
Kateřina Kaňoková

ZDENĚK SMETANA A BRATŘI V TRIKU
Na výstavu loutek arch. Zdeňka Podhůrského volně navazuje
letošní výstava v muzeu s názvem ZDENĚK SMETANA A BRATŘI
V TRIKU. Vernisáž je 6. prosince 2018 a expozice potrvá až
do 6. ledna 2019.
Projekt nabídne ukázky z historie a produkce studia Bratři
v triku, které nedávno oslavilo sedmdesát let od svého vzniku
a patří k nejúspěšnějším českým studiům kresleného filmu a je
spjato s takovými jmény, jako jsou např. Jiří Trnka, Eduard
Hofman, Jiří Brdečka, Zdeněk Miler a Zdeněk Smetana,
kterému je tato výstava věnována. Bude představen průřez
z tvorby studia prostřednictvím originálních ultrafánů,
výtvarných návrhů, plakátů a fotografií ze studia. To celé se
snaží přiblížit alespoň část z neuvěřitelného objemu produkce
i široké škály témat, žánrů, uměleckých rukopisů, ale
i osobitého humoru studia Bratři v triku.
Součástí výstavy, stejně jako u výstavy uskutečněné v roce
2017, jsou dílničky pro děti ze ZŠ a MŠ, kde si mohou vytvořit
andělíčky, čerty, Mikuláše apod.
Výstava bude doplněna o projekci z tvorby Bratři v triku.
Pavel Veverka, red
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Projekt Strategie komunikace Úřadu městské části Praha 22
Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002769

Městská část podporuje
volnočasové aktivity
Radnice městské části dlouhodobě podporuje volnočasové
aktivity dětí a mládeže, a proto se rozhodla pronajmout nově
uvolněný nebytový prostor na ulici Přátelství čp. 192 (bývalá
prodejna hraček). Vzhledem k dlouhodobému působení
na území naší MČ v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže v zájmových útvarech – turistika, hudba, tanec,
divadlo, keramika, výtvarná tvorba, technika a sport – byl
vybrán DDM Praha 10 – Dům UM, pracoviště Uhříněves, jako
ideální nájemce, který svojí činností významně přispívá při
prevenci negativních jevů u mládeže. 
-red-

inzerce

KVALITNÍ KUCHYNĚ
ZA ROHEM

PRAHA UHŘÍNĚVES
Jindřicha Bubeníčka 1598/7
Vchod do kuchyňského studia z ulice Ke Kříži
tel.: 737 222 870, 737 350 950

www.kuchynskastudia.cz

spa & wellness

NEJVÝHODNĚJŠÍ

SAUNOVÁ
PERMANENTKA
NOVINK
43 Kč / 1
do Sauno
*Více info

rmací na

A

vstup

vého svě

ta

www.aqu

apalace.c

z

aquapalace.cz
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Chytání na přívlač je aktivní rybařina, často fyzicky náročná, protože za rybou se musí někdy
i do vody, nebo pro záběr ujít kolem vody dlouhý úsek, i několik kilometrů. Za úspěchem
často stojí hlavně absolutní ticho, aby rybář dravce číhajícího poblíž nevyplašil.

CHYTÁNÍ RYB NA PŘÍVLAČ V RYBÁŘSKÉ
ORGANIZACI UHŘÍNĚVES ZAPUSTILO KOŘENY
Dynamický sport, obnášející šikovnost, zručnost, psychickou odolnost
a v neposlední řadě i zábavu odehrávající se v krásné romantické přírodě,
to vše je chytání ryb na přívlač. Vloni nově vzniklý GIOVANNI FISHING TEAM
ihned slavil úspěch.
To nemohlo ujít mé pozornosti, slovo dalo slovo a výsledkem je rozhovor s Giovannim Columbo Migliorem (pod
tímto pseudonymem je znám po celém světě). Velkou podporu
našel u hospodáře Českého rybářského svazu místní organizace Uhříněves Radka Ptáčka a vítězný tým, který úspěšně reprezentuje Uhříněves, byl na světě.
Jak jste se dostal do Uhříněvsi?
Před třemi roky jsem se přistěhoval z centra Prahy do Uhříněvsi,
a protože rybařím od mládí, tak mé první kroky vedly do místní rybářské organizace, kde jsem se stal hned členem.
Co bylo dál?
Narazil jsem zde na vstřícné lidi a vznikla myšlenka postavit
soutěžní tým v chytání ryb na přívlač. Soutěž je organizovaná
při Českém rybářském svazu a je rozdělena do čtyř skupin dle
výkonnosti (III., II., I. liga a extraliga LRU přívlač). Pro mladší
ročníky existuje juniorská liga, říká Giovanni.
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Začátky bývají těžké, jak to bylo u vás?
Využil jsem velkou podporu od Radka Ptáčka, který věřil, že
postavím takový tým, že to „dáme“ a hned při první příležitosti
postoupíme z „předkola“ do III. ligy. Postavil jsem 6členné
družstvo.
A povedlo se?
Ano. Hned v roce 2017 jsme se kvalifikovali do III. ligy, když
jsme postoupili ze třetího místa.
Bylo to složité?
Nesmírně, neboť „kvalifikace“ obnáší jen jeden závod, kdy ze
16 týmů postupují tři nejlepší. Musím přiznat, že jsem měl velké štěstí na lidi. Máme mladý perspektivní tým, v kterém jsou
nesmírně pracovití a šikovní mladí závodníci, někteří z nich
uspěli už v juniorských závodech.
Kdo nesl hlavní tíhu při závodech?
Spolu s Janem Hypšem jsme absolvovali kvalifikaci v roce 2017
i všechny závody letos.

Kolik závodů je ve III. lize?
Ve III. lize jsou tři závody a první tři týmy postupují do II. ligy.
Tam již ten tlak není tak enormní, protože máte více závodů
a faktorů, že se něco nepovede je nepočítaně, ale máte možnost v dalším závodě se zlepšit.
Jak jste si vedli?
První závod byl na Labi v Děčíně a vyšel nám náramně. Do poslední chvíle jsme bojovali o vítězství. Nakonec jsme skončili
třetí.
To naštve, co?
Ano, odjížděli jsme zkroušeni, i když jsme byli na bedně.
O úspěchu a neúspěchu rozhodují milimetry.
A další závod byl lepší?
Ne. Skončili jsme čtvrtí. Soutěžilo se na Malši.
To vypadá dramaticky. Postupují první tři a teď čtvrté místo.
Co jste si říkali?
Veselo nám nebylo, ale nechtěli jsme udělat Uhříněvsi ostudu,
tak jsme zatnuli zuby a ještě více se připravili na další závod,
jenž byl v Hradci Králové.
A dopadl?
Vítězně. Cíl splněn. Celkově jsme obsadili první místo a II. liga
v roce 2019 nás čeká. Soupeři, třeste se.
„Tohoto úspěchu jsme mohli dosáhnout jen s pomocí rybářské organizace Uhříněves, která má podporu od městské části Praha 22. Kdo bude mít zájem, může se stát jejím členem.
Zvláště rádi přivítáme děti školou povinné. Pro ně je zde rybářský kroužek,“ dodává Giovanni. 

Giovanni Columbo Migliore
Pod touto přezdívkou je Honza znám na celém světě.
Narodil se v Praze, je mu 39 let. Od mládí rybaří, k čemuž ho vedla
rodina, kde jsou vášnivými rybáři snad všechny generace.
Na Instagramu ho sleduje cca 3500 a na Facebooku cca 2500 lidí.
V Uhříněvsi bydlí tři roky a také zde pracuje. Jeho první kroky
vedly do místní rybářské organizace, kde našel plnou podporu,
a téměř okamžitě po dohodě založili GIOVANNI FISHING TEAM.
V celostátní soutěži v chytání ryb na přívlač tým hned uspěl a letos
postoupil do II. ligy.
Více informací se dozvíte na
Instagramu giovanni_migliore11,
Facebooku giovanni columbo migliore,
Pezon & Michel – Illex SK/CZ nebo na www.rybariuhrineves.cz

Děkuji za rozhovor a přeji úspěch ve II. lize.
Pavel Veverka, red

Chytání ryb na přívlač
Přívlač je rybolovnou technikou určenou výhradně pro lov
dravých ryb. Spočívá ve vedení umělé nástrahy tak, aby imitovala
pohyb živočicha, který slouží coby potrava příslušné dravé rybě.
Jako nástraha se v rybaření označuje cokoli, co slouží coby
potrava ryb nebo ji jen připomíná. Je připevněna k rybářskému
háčku a jejím účelem je přimět rybu, aby tento háček pozřela.
Mezi nerybáři se často používá nesprávný výraz návnada.
Je to spíše samotářská rybářská disciplína, protože za úspěchem
často stojí úplné splynutí rybáře s okolím a hlavně absolutní
ticho, aby rybář dravce číhajícího poblíž nevyplašil. K tomu se
také používá Belly Boat. Tento gumový nafukovací mini člun je
„poháněn“ ploutvemi na rybářových nohách.

Tyto krásné poháry přivezli letos reprezentanti
Uhříněvsi ze závodu v Hradci Králové.
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SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s.
Centrum pro rodinu SVĚTÝLKO
oznamuje, že se bude konat

BEZPLATNÁ

PÁTÝ ROČNÍK SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDY SENIOŘI V AKCI BYL
ÚSPĚŠNÝ A OPĚT MEZIGENERAČNÍ
Ve čtvrtek 4. října 2018 se konal tradiční již 5. ročník
sportovní olympiády SENIOŘI V AKCI. Na hřišti za DPS II
účastníky přivítal místostarosta Jiří Knotek. Akce byla opravdu
úspěšná, sportovní olympiády se účastnilo 50 seniorů
a seniorek, kteří absolvovali 9 disciplín, včetně běhu
na 60 metrů. Soutěžení si vzala pod patronaci opět
ZŠ Bří Jandusů. Žáci a žákyně z devátých tříd, se ve svém
volném čase po škole ochotně zapojili a asistovali na všech
stanovištích. Seniorům pomáhali, vysvětlovali a hlavně fandili!
Po skončení olympiády čekaly na všechny soutěžící účastnické
listy, pohoštění a proběhlo losování, kdy mezi výhrami byly
například poukazy na masáže či poukazy na „sladké potěšení“
do místní cukrárny. Už teď se všichni těšíme na 6. ročník.
-red-

KDE:

UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM, NOVÉ NÁM:

SBĚR:

ČT
PÁ

8. 11. 2018 9.00 – 12.00
9. 11. 2018 9.00 – 12.00

15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

VÝDEJ: PO 12. 11. 2018 8.30 – 12.00
ÚT 13. 11. 2018 8.30 – 12.00

15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Nabídněte čisté a zachovalé oblečení, obuv, která se vám
momentálně nehodí, a přijďte si také vybrat, co vám
padne do oka

ZCELA ZDARMA

Nerozebrané věci budou poskytnuty na humanitární účely
Bližší informace: tel. 739 986 515
www.shm.cz/uhrineves

PO STOPÁCH
ZBLOUDILÝCH DUŠÍ
TJ Sokol UHŘÍNĚVES
DS Ucho
pod záštitou MČ PRAHA 22
VÁS ZVE NA

Téměř 200 seniorek a seniorů
se dobře bavilo
Tradiční setkání seniorů, letos přesně v den jejich svátku
v pondělí 1. října, mělo spád a čtyři hodiny dobré zábavy
v Divadle U22 uteklo jako voda. Velkým překvapením byla
posila tradiční moderátorské dvojici Zdeňkovi Vrbovi a Milanu
Collerovi Marie Retková. Bohatý umělecky pestrý program byl
okořeněn vystoupením akrobatické skupiny Losers Cirque,
kteří se opravdu vznášeli a létali v prostoru jeviště, a někteří se
téměř dotýkali stropu. Petr Rychlý, Pavlína Filipovská, Josef
Laufer, Heidi Janků, Vladimír Hron, Petr Kolář, Davide Mattioli,
Naďa Urbánková a Josef Zíma a výše zmiňovaní, každý přispěl
svým vystoupením k výtečné náladě.
Pavel Veverka, red
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STEZKU ODVAHY DOBRA A ZLA
2. 11. 2018
START OD 16:30 DO 18:30
CESTA POVEDE OD ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA (cca 1,5 km)
AKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
(DĚTI OD 3 DO 9 LET V DOPROVODU RODIČŮ)
ČEKAJÍ NA VÁS LOUPEŽNÍCI, BLUDIČKY, OBĚŠENCI A
DALŠÍ HRŮZY NAŠÍ OBORY
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Oprava Husovy modlitebny byla letos
úspěšně dokončena
S velkou radostí a vděčností jsme 23. 9. 2018 při slavnostních bohoslužbách
poděkovali Bohu i lidem za krásně opravený kostel Českobratrské církve
evangelické v Uhříněvsi. Skutečně jsme velice vděční všem, kdo se na celé
opravě podíleli. Martinovi Turnovskému, který s myšlenkou opravy přišel,
celému vedení radnice, které nabídlo smlouvu, jejíž součástí byl dar 800 tis. Kč,
zastupitelům, že tuto smlouvu schválili, členům našeho sboru, kteří obětavě
vybrali další potřebné peníze.
Samozřejmě, že máme před očima všechny ty, kteří se
kolem stavby pohybovali, a jsme jim za jejich práci vděční.
Máme radost, že všechny, kdo do něj budou přicházet – ať už
na bohoslužby nebo kulturní události, bude vítat zářící budova
kostela. Víme, že to podstatné, proč lidé přicházejí, je setkání.
Ale ono potěší, když víme, že toto setkání bude v hezkém
prostředí.

Historie sboru

Na začátek něco z historie – abyste věděli, kam jste to vlastně
zváni. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi
postupně vznikal po skončení 1. světové války během přestupového hnutí. První veřejné setkání s ČCE proběhlo v roce
1920 na táboru lidu, kde promluvil velimský farář Jaroslav
Řepa, který o to byl požádán členem ČCE J. Štolcem z Benic –
v samotné Uhříněvsi žádný člen nebyl. 30. května 1920 vykonal
farář Řepa první bohoslužby – pod širým nebem. Vánoce 1920

jsou pro Uhříněves významné i konáním první Večeře Páně.
9. ledna 1921 byly konány první volby výboru kazatelské stanice v Uhříněvsi, toto datum může být proto považováno za počátek pevněji organizované činnosti ČCE v Uhříněvsi. Práce
byla vykonávána z pražského sboru U Klimenta přes to, že kazatelská stanice nejprve patřila do sboru ve Škvorci. To bylo
změněno už 28. května 1922 – od té doby patřila kazatelská
stanice ke Klimentu.
V průběhu roku 1922 byl kazatelskou stanicí zakoupen stavební pozemek v Uhříněvsi, mezi členy vybrán celý obnos
na jeho nákup a začalo se s přípravou stavby kostela. Dne
1. července 1923 byl slavnostně položen základní kámen. Plány
kostela, který je od začátku v Uhříněvsi znám spíše jako
Husova kaple, vypracoval pražský architekt Ing. Josef Blecha
a hotový kostel byl otevřen slavností dne 7. září 1924.
Otevřením kostela a stoupajícím počtem členů, kteří k ČCE přistupovali, byly vytvořeny předpoklady pro osamostatnění  >>
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 Za 14 měsíců od položení základního
kamene byl kostel v roce 1924 slavností
otevřen.
 Rok 1924.
 Dřevěný strop prostor modlitebny
zútulňuje.

kazatelské stanice. Zřízení samostatného sboru spolu s územním vymezením bylo oznámeno dopisem Synodní rady ČCE
dne 3. září 1930.
V roce 1931 začala práce sboru také v Říčanech, v roce 1937
pak byla ustanovena v Říčanech kazatelská stanice. Na území
sboru ještě vzniklo další středisko práce ve Stránčicích, kde ale
práce postupně skončila.
To je skutečně velice stručné, protože na to podstatné není
místo – na všechny příběhy lidských životů, které tu byly prožity nebo jsou ještě prožívány. Jsme velice vděční, že zástupci
naší obce vnímají nejen budovu kostela, ale právě ony lidské
příběhy jako součást prostoru, ve kterém společně žijeme.

Kostel nemá zvon

Letos dokončená rekonstrukce fasády navazuje na nekončící
práci na údržbě a opravách našeho téměř stoletého kostela.
Kostel byl vystavěn jako cihelný a použitými materiály či postupy nijak nevyniká. Celé stavbě však dominuje věž se zvonicí,
ve které bylo původně plánováno i umístnění zvonu, ale později a i dnes neuvažujeme o jeho umístnění. Největší částí je
samotná modlitebna se stolem Páně. Ta je místem pravidelného setkávání, bohoslužeb, koncertů a jiných akcí. Její součástí
je i kruchta, prostor nad hlavním sálem, sloužící pro menší
akce a setkávání dětí a jejich rodičů.
V zadní části kostela je farní byt, trvale obývaný farářem
a jeho rodinou, a k němu přiléhá zahrada, která poskytuje sboru dostatek místa pro setkávání v letním období.

První rekonstrukce

První velkou rekonstrukcí prošel kostel v letech 1978–84. V této
době, kdy bylo velmi obtížné sehnat cokoli, se podařilo

20 | Uhříněveský zpravodaj | listopad 2018

kompletně zrekonstruovat interiér podle návrhu arch. Marie
Jiříčkové, a to vč. instalace mozaiky, která prostoru modlitebny
dominuje a je i dnes naším hlavním poznávacím znamením.
Stavební práce, které se týkaly výstavby farního bytu v zadní
části a také fasády, byly realizovány v podstatě svépomocí s přispěním všech tehdejších členů sboru. Velké díky patří stále pánům Jaroslavovi Kočímu a Tomáši Trkovskému, a to zejména
za dřevěné prvky, které stále slouží.

Drobné úpravy a vylepšení

Avšak od této velké rekonstrukce nás dělí téměř čtyři desítky let
a na stavu kostela to, i přes průběžné opravy a úpravy okolí
i vnitřku, již bylo znát a bylo nutné se na něj více zaměřit.
Nejprve jsme začali výstavbou nových toalet v roce 2015.
Následně v roce 2017 jsme se pustili i do rekonstrukce kruchty
tak, aby splňovala nároky současné doby jako kuchyňský kout,
dětský koutek, knihovna a další nový příbytek a která nyní poskytuje slušné zázemí. Investovali jsme své vlastní sesbírané
peníze a naši práci, aby se lidé cítili v našem kostele dobře.
Avšak chátrající fasáda, která již opadávala, byla finančně naprosto nedosažitelným cílem pro náš sbor a velmi nás trápil
její stav.

Dar od MČ Praha 22

Vše se změnilo v roce 2017, kdy jsme se rozhodli využít nabídky daru od MČ Praha-Uhříněves na opravu fasády s tím, že
kostel bude ještě více součástí života města. Jak dar, tak i podmínku otevření kostela jsme s velkou radostí přijali, a i když
jsme byli po nedávno provedených akcích finančně i lidsky vyčerpáni, pustili jsme se do příprav. Hlavním stavebním cílem
opravy bylo navrácení se k původnímu vzhledu

život v obci

Evangelický kostel
(Husova kaple)
V
 zhledem k velké četnosti malých
ploch byla oprava omítky náročná
na provedení.
 Spárování zdiva na věži.
 Prostoru modlitebny dominuje
mozaika.

kostela za použití materiálů, které se tolik neliší od původních.
S pomocí zkušeného projektanta, kterého jsme nutně přizvali,
jsme si stanovili priority a zvolili technologii oprav. Na začátku
roku 2018 s projektem v ruce jsme začali poptávat realizátorské firmy a na konci června jsme s vybranými firmami zahájili
stavbu.

Co se opravovalo

Oprava spočívala v nahrazení nesoudržné omítky novou vápennou omítkou a použití finálního bílého vápenného nátěru.
Jednoduše napsané, ale vzhledem k velké četnosti malých
ploch poměrně náročné na provedení. Pro zajištění dlouhodobé životnosti oprav jsme si pomohli moderními technologiemi, jako byla injektáž zdiva proti vzlínající vodě a také nástřik
hydrofobní impregnace na již hotové omítky v místech největšího zatížení. V rámci akce byla řešena téměř nekonečná řada
detailů, které vyžadovaly individuální přístup. Proto se můžeme radovat z opraveného balkonu s finální pochozí válečkovanou hydroizolační vrstvou z polyuretanu. Krásným estetickým
prvkem je nový sokl kolem farního bytu, provedený z lepených
cihelných „retro“ pásků. Velká okna modlitebny jsou architektonicky ztvárněná již od dob první rekonstrukce a pro nás velmi ceněná. Naším úkolem bylo bezpodmínečné zabezpečení
hlavně jejich rámů, a proto byly rámy zatmeleny polyuretanovým tmelem ve styku se zdivem a celé natřeny. Zajímavé byly
i detaily na věži jako opravené dřevěné žaluzie zvonice a spárování zdiva a celkově velké množství ploch nově natíraných.
Pochopitelně jsme rekonstrukce využili i k osazení nových svítidel a zvonků a k dalším drobným úpravám tak, abychom příští čtyři desítky let do fasády nemuseli sahat. Ale opravdovým
oříškem bylo zajištění životnosti lícového zdiva, které

• Stavba zahájena roku 1923, dokončena 1924.
• První rekonstrukce 1978–1984.
• V roce 2015–2017 drobné úpravy a vylepšení.
• V průběhu let pravidelná údržba.
• V roce 2018 velká rekonstrukce – nová
fasáda, injektáž proti spodní vodě, sanační
omítky, izolace balkonu, detaily střechy, sokl
farního bytu, vápenné omítky a mnoho
dalších detailů.

tvoří pohledové sloupy ve fasádě, jasně rozpoznatelného prvku
našeho kostela. Toto slinuté lícové zdivo, které se dnes již nevyrábí, bylo ručně očištěno tak, aby nebyla poškozena slinutá
vrstva jednotlivých cihel. Zdivo bylo nově vyspárováno a natřeno křemičitanovou impregnací tak, aby se snížila jeho nasákavost a tím zlepšila odolnost proti vodě a mrazu. Toto zdivo si
i přes veškerou opatrnou snahu o vyčištění ponechalo letitou
patinu a barevné rozdíly mezi jednotlivými cihlami budou tak
dále krásně kontrastovat s novou jednolitou bílou fasádou.

Nedostatek financí

Finanční náročnost akce byla vyšší než poskytnutý dar ve výši
800 tis. Kč. I přes naši dodavatelskou soutěž mezi šesti kandidáty a i přes rozdělení akce na sanace a fasádu se nám nepodařilo cenu dostat pod 1 milion korun. Během výstavby se totiž
ukázal skutečný stav omítky i některých detailů, který byl horší, než jsme předpokládali. Nezbývalo nám tedy než uspořádat
mezi sebou sbírku s cílem zbylých 200 tis. Kč sesbírat. Povedlo
se nám to z poloviny, takže se nám město rozhodlo znovu pomoci a přispělo dalšími 50 tis. Kč.
Po našem velkém nasazení se můžeme radovat z opravené
fasády. O to víc, že tuto radost můžeme sdílet i s ostatními spoluobčany a sousedy. Rádi bychom ještě jednou poděkovali
městské části za podporu, zhotovitelům za trpělivý přístup
a také všem, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto zprvu tak
vzdáleného, ale krásného cíle. 
Jiří Ort, farář sboru,
a Daniel Schönfelder, zástupce staršovstva
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školy
základní škola bří jandusů

umělecká škola lyra

www.zsjandusu.net

www.zusproarteviva.cz

Vážení čtenáři,
srdečně vás zveme na velký koncert žáků a učitelů naší
školy, který jsme připravili ke 100. výročí založení
Československé republiky.

Kulatá výročí u Jandusů
V rámci celonárodní osvěty a připomenutí významných
výročí spojených s historií naší země připravili učitelé dějepisu
ZŠ Bratří Jandusů pod vedením Mgr. Marka Rudy na středu 26.
září jednodenní projekt pro žáky 8. a 9. tříd. Během
speciálního vyučování si děti zábavnou formou osvojily zásadní
skutečnosti týkající se Mnichovské dohody, nástupu komunistů
k moci či faktů spojených se sovětskou okupací
Československa v roce 1968. To vše formou hry, později
v lavicích za pomoci nejmodernějších vzdělávacích technologií,
kterými naše uhříněveská škola disponuje. Kritickému dni
předcházelo až nepříjemně autentické hlášení školního
rozhlasu, povolávající cílové ročníky k mobilizaci. Kdo by snad
výzvu přeslechl, mohl si během úterý přečíst její, opět velmi
věrně napodobenou, tištěnou verzi, která se v několika kopiích
„z ničeho nic“ objevila na zdech v různých částech školy.
Středeční projektový den začal ranní hrou v uhříněveské
oboře. Z pohledu dětí obyčejná bojová hra odkryla
psychologický podtext, když učitelé odepřeli slíbenou odměnu
vítěznému týmu. Právě zažitý pocit zrady žáci následně
rozebírali v učebnách s jednotlivými dějepisáři – Mgr. Vítkem,
Mgr. Špalkovou Kuželovou, Mgr. Rudou a Mgr. Bernátkem.
Ve čtyřech skupinách tak děti postupně navštívily čtyři učebny
se čtyřmi jedinečnými výklady. To vše doplněné aktuálními
dokumenty a ukázkami z klíčových filmových děl. Kromě jiného
měli žáci k dispozici kopie důležitých textů či úryvky
a fotografie z dobového tisku.
Projekt se setkal s vysoce kladným hodnocením jak ze strany
žáků, tak ostatních učitelů školy. Nejedná se o první vlaštovku,
neboť pan Mgr. Ruda už před několika lety inicioval historické
procházky Prahou k příležitosti výročí 17. listopadu. Také díky
němu se dějepis na ZŠ Bratří Jandusů stal plnohodnotným
a uznávaným předmětem, rozšiřující tolik potřebné obzory
našich dětí v jejich budoucím osobním i profesním životě.
Dějepisáři školy nyní přemýšlí o každoročním zařazení právě
proběhlého projektu do výuky. Pevně doufáme, že podobných
nápadů se na naší škole v budoucnu objeví co nejvíce.
Kateřina Sovová, učitelka
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Uskuteční se 14. listopadu od 18 hodin v Divadle U22
v Uhříněvsi od 18 hodin a uslyšíte na něm vybrané populární
melodie z období od roku 1918 po současnost doprovázené
animovanou projekcí, jež v sobě originálním způsobem
stmeluje střípky z historie našeho státu. Stejný program
můžete zhlédnout již 11. listopadu v KC Novodvorská, začátek
je rovněž v 18 hodin. Žákům ze ZŠ U Obory a ZŠ nám. Bratří
Jandusů se pak s tímto projektem představíme
21. a 22. listopadu ve formě dopoledních výchovných koncertů
opět v Divadle U22. Těšíme se na shledanou!
Emil Dienelt, učitel

jiskřička
www.jiskricka.cz

Zpěvem zaháníme
podzimní únavu
Nevlídné podzimní počasí se svým zpěvem snaží rozptýlit děti
ze všech oddělení DPS Jiskřička, a tak se z hudebny ZŠ nám. Bří
Jandusů několikrát za týden ozývají nejrůznější skladby
a melodie. Od těch jednodušších, které s radostí a plným
nasazením zpívají naši nejmladší zpěváčci, až po ty složitější
vícehlasé, na kterých pracuje koncertní oddělení. A protože si
tu krásnou hudbu nechceme nechat jen pro sebe, můžete děti
slyšet na nejrůznějších akcích, kterých se sbor účastní.
V listopadu to bude například rozsvěcení betléma
u ZŠ nám. Bří Jandusů, kterým zahájíme adventní období.
Poslední listopadový pátek si adventní náladu můžete navodit
spolu s námi.
Hana Havlínová, organizační vedoucí

inzerce

Přijme pro poracoviště v Praze 10-Uhříněvsi,
Bečovská 1080/5

Pracovnice do výroby elektronických součástek
Nástup možný ihned.

Order processing officer/
Direct sales support
(Obchodně technický referent pro oddělení zpracování objednávek)

Drobné ruční práce (pájení, lisování, montáž).
Možnost zaučení, není nutné vyučení v oboru elektro.
Jednosměnný provoz - pondělí až pátek, 8 hodin.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí
a dobré pracovní ohodnocení.
Autobusové spojení: Bus č. 228, zastávka Bečovská.
Ing. Vlastimil Žamberský

( 234 718 816, 606 961 152
* vzambersky@relmag.cz

www.relmag.cz

•
•
•
•
•
•
•

Kalistenika
Individuální tréninky
Profesionální trenéři
Skupinové lekce
Cvičení s vlastní vahou
Formování postavy
Úleva od bolesti zad

Pro kancelář v Praze – Uhříněvsi, Bečovská 1398/11, hledáme nového
kolegu na pozici Obchodně technický referent. Pozice je vhodná pro
čerstvé absolventy i zkušenější profesionály se schopností domluvit se
německy, nebo anglicky a zájmem o práci v oblasti administrativy
a strojírenství.

Čemu se u nás budete věnovat?
• administrativní úkoly v oblasti technické a obchodní správy objednávek
• zpracování příchozích objednávek v zákaznickém systému
• částečná telefonická a emailová komunikace s klienty – specifikace
objednávek
• příprava cenových nabídek na produkty naší společnosti (elektropohony
a frekvenční měniče - po odborném zaškolení)
• aktivní spolupráce s kolegy z obchodního oddělení a udržování dobrých
vztahů se zákazníky

Těšit se můžete zejména na
• silné a stabilní zázemí společnosti NORD – Poháněcí technika, s. r. o.
• odpovídající mzdové ohodnocení a jistý 13. plat
• motivační odměny závislé na výkonu zaměstnance i odměny závislé
na výsledcích celé společnosti
• příspěvek na stravování ve formě stravenek
• 5 týdnů dovolené
• sick days
• profesionální přístup a odborné zaškolení
• možnosti pravidelného zahraničního školení
• systém firemního vzdělávání (angličtina,…)

Dále nabízíme
• částečně pohyblivou pracovní dobu
• stabilní a dlouhodobou práci na hlavní pracovní poměr
• přátelské pracovní prostředí
• stmelování kolektivu při firemních akcích (cyklistický výlet, vánoční
večírek, apod.)
• samostatnou práci, která vyžaduje zodpovědnost a pečlivost
• nástup možný ihned

Měl/a byste mít
• strojírenské, příp. elektrotechnické SŠ vzdělání
• německý, nebo anglický jazyk pro každodenní komunikaci (telefonáty,
maily, školení, technická dokumentace)
• chuť učit se, pečlivost a zaměření na detail
• samostatnost, iniciativu a spolehlivost

1. TRÉNINK ZA PŮLKU CENY!
Na Vrchách 967/26, Praha 22, 104 00

WWW.CMBSTUDIO.CZ

Praxe v oblasti zpracování objednávek a znalost programu SAP výhodou
Přidejte se k nám a pojďte spolu s námi tvořit NORD zítřka!
Životopisy zasílejte, prosím, na adresu
radek.drabik@nord.com
nebo pro další informace nás kontaktujte
na telefonním čísle 724 155 608.

základní škola U obory
www.zsuobory.cz

Návštěva Festivalu vědy
v Praze – Dejvicích.
I letošní školní rok začal návštěvou tradičního festivalu vědy,
který pořádají české vysoké školy a další organizace a instituce
v Praze první středu v září. Navštívily jej sedmé, osmé a deváté
ročníky ZŠ U Obory. Žáci si mohli prohlédnout zajímavé ukázky
z různých vědních oborů, vyzkoušet si fyzikální, chemické nebo
i přírodovědné pokusy, v nabídce byly i různé kvízy a soutěže.
Mnoho zážitků a informací využijeme ve výuce přírodovědných
i dalších předmětů.
Blanka Vojáčková, učitelka

Výlet za poznáním
na hrad Karlštejn
Hned v úvodu školního roku se třída 2. B vydala na hrad
Karlštejn. Měli jsme jedinečnou příležitost navštívit vzácné
prostory kaple svatého Kříže, které se veřejnosti otevírají jen
ojediněle. Brzy ráno jsme vyjeli vlakem na hlavní nádraží
a přestoupili na další směr Karlštejn. Následoval výšlap
do kopce až k hradu, při němž jsme se pořádně zadýchali.
Cestu jsme zvládli s úsměvem, posilněni výbornými koláči
z místního pekařství.
Během hodinové prohlídky jsme se krátce seznámili s historií
hradu a vystoupali dvě stě schodů až ke dveřím kaple. Podél
schodiště nás provázely nástěnné malby s hrajícími anděly,
kteří měli v tehdejším středověku připomínat budoucí lepší
život v nebeském ráji. Běžný lid se však do kaple v minulosti
nedostal, jen vzácné návštěvy a lidé blízcí císaři Karlu IV., proto
jsme si návštěvu užívali a nebáli jsme se zeptat na vše, co nás
zajímalo. Dveře se otevřely a za nimi nádherný prostor se
zlacenou klenbou, připomínající hvězdnou oblohu, který
doslova bere dech. Celá kaple je vymalována 129 obrazy
Mistra Theodorika, o jejichž ztvárnění a umístění rozhodoval
sám Karel IV. Některé z nich ukrývají v dolní části rámu zbytky
relikvií svatých. Stěny jsou zdobeny vzácnými polodrahokamy
a benátským sklem, za zlacenou mříží je vidět místo, kde byly
uloženy korunovační klenoty. Dnes je možné spatřit jen jejich
kopie, originály jsou uloženy v kapli sv. Václava na Pražském
hradě a klíč od nich má sedm významných osobností českého
státu.

Učitelé v Českém Krumlově
Učitelé ZŠ U Obory oslavili o víkendu 22.–23. 9. výročí 100 let
od vzniku republiky v centru Českého Krumlova. V dobovém
oblečení se svezli na replice historického voru a zapózovali
místním turistům. Kromě nevšedního zážitku plavby na voru
se účastníci výletu blíže seznámili i s historií a legendami
města.
Anežka Koubová, učitelka
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Po prohlídce jsme si zkusili složit mozaiku podobnou té
na stěnách kaple také sami, to, co jsme se dověděli, jsme si
zopakovali v připravených pracovních listech. Podívali jsme se
i do depozitáře soch a zařízení hradu a jako bonus jsme
nahlédli do hradního vězení. Odměnou za pozornost při
prohlídce nám byl krásný výhled do kraje z hradeb hradu.
Nezaskočily nás ani dešťové přeháňky, a tak jsme se prošli
městečkem a koupili si něco na památku. Život císaře Karla IV.
je pro nás natolik inspirativní, že se už nyní těšíme, jak si
o něm ve škole budeme povídat víc, a možná se ještě společně
na hrad vrátíme prohlédnout si další prostory, kde se svou
družinou pobýval.
Milena Kubecová, třídní učitelka 2. B

inzerce

OBCHODNÍ PROSTOR K PRONÁJMU

PRONAJMU OBCHODNÍ PROSTOR
• Praha 22–Uhříněves, ul. Přátelství 34.
• Plocha 60 m2.
• Cena dohodou.
Kontakt: telefon 602 332 535
nebo e-mail.: auto-velinsky@seznam.cz

Upečme
si kachnu,
každý dle svého
receptu.
Kachny společně
sníme
a vyhlásíme
Hájeckou
kachnu 2018.

Žáci Základní umělecké školy
LYRA s.r.o. se svými učiteli

www.deti-hajku.
estranky.cz

Vůně pečených kachen se bude linout
Hájkem v sobotu 10. listopadu

by Vás rádi pozvali na

KONCERT 100LET
ČESKÉ POPULÁRNÍ
HUDBY

Jak na to:

• Přihlaste se do úterý 6. 11. 2018 telefonicky/SMS 608 828 419 nebo
e-mailem: spolekobcanuhajku@seznam.cz.
• Soutěžící získávají kachnu a vstup zdarma.
• Výdej kachen ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 18:00 do 20:00 v restauraci
u Kallaschů.
• S upečenou kachnou přijďte přesně ve 12:00 hod. v sobotu
10. 11. 2018 na louku u potoka (ul. Předpolní).

ve středu 14.11. od 18 hod.

www.zusproarteviva.cz

www.praha12.cz

do Divadla U-22, Praha–Uhříněves

VSTUP VOLNÝ

Přijďte si zasoutěžit.

•
•
•
•
•

Soutěž o nejlepší kachnu, zajímavé a originální ceny pro vítěze.
Vstupné na akci 100 Kč (v ceně oběd a sklenička Svatomartinského vína).
Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Akce se koná za každého počasí, vyhřívaný stan.
Občerstvení, zelí a knedlíky zajištěno.

Pokud chcete poznat kulinářské umění svých sousedů a dobře
poobědvat i přesto, že nechcete soutěžit, přijďte!
Budeme se na vás těšit.

Zve vás Spolek občanů Hájku.

Z činnosti spolků a organizací
akordum

salesiánské hnutí mládeže

www.akordum.cz

http://uhrineves.shm.cz

T. O. Šelmy na Pochodu
kocoura Mikeše

Soustředění sboru Akordum (květen 2018) – Tři Studně.

Akordum hledá nové hlasy
Uhříněveský pěvecký sbor Akordum má za sebou téměř
čtyři roky své existence. V našem repertoáru najdete díla z
oboru vážné hudby i lidové písně. Pořádáme samostatné
koncerty, benefice, účinkujeme na vernisážích a jarmarcích.
Srdečně zveme milovníky hudby na slavnostní koncert, který
se koná v neděli 4. listopadu od 19 hodin v Uhříněveském
muzeu v rámci oslav 100. výročí založení Československa.
Ve společném programu našeho sboru a klavírního dua zazní
skladby W. A. Mozarta a Antonína Dvořáka. Věříme, že si
všichni posluchači užijí příjemný hudební večer.

Turistický oddíl Šelmy letos zahájil svoji činnost již v sobotu
15. září, kdy jsme se vydali vlakem do Mnichovic, kde byl strat
15. Pochodu kocoura Mikeše. Vzhledem k tomu, že většina
účastníků byli nejmladší členové našeho oddílu, zvolili jsme
nejkratší devítikilometrovou trasu. Vyrazili jsme z Mnichovic
přes Božkov do Mirošovic. A pak jsme dorazili do Hrusic, kde
jsme navštívili Památník Josefa Lady, Muzeum modelů
Antonína Jedličky a podívali jsme se i do hospody U Sejků, kde
došlo i ke známé rvačce, kterou Josef Lada namaloval
na jednom ze svých nejznámějších obrazů. Pak jsme se vydali
přes Vlčí halíř na Šibeniční vrch, kde jsme ochutnali opečené
brambory. Na závěr jsme si vychutnali i párky s limonádou.
A potom se vrátili vlakem zpět domů. A protože jsme dorazili
o něco dříve, mohli jsme se ještě na závěr sobotního dne
zúčastnit i části Dne železnice, který se konal na našem
nádraží.

V současné době zahajujeme nábor nových členek. Sborový
zpěv je ušlechtilý koníček, který nám pomáhá na chvíli se
odpoutat od stresu a každodenních starostí. Ženy a dívky s
citem pro hudbu (nejlépe sopránového rozsahu), vzpomínáte
na léta strávená v dětském sboru a rády byste si zase
zazpívaly? Přijďte se mezi nás třeba jen podívat – jsme
rozličného věku i povah, ale zpěv nás spojuje.
Kontakty, termíny zkoušek a další informace najdete na www.
akordum.cz
Těšíme se na vás.
Iva Friaková, členka sboru Akordum

Komunitní centrum PONTE,
Přátelství 158/78,
Uhříněves
Zveme maminky, táty, prarodiče do herničky pro nejmenší.
Přijďte si s dětmi hrát, tvořit, dát si kávu, čaj, popovídat si.
Každý čtvrtek 10 – 12 hod.
Rezervace vhodná na klubikveral@gmail.com
nebo 731 482 847.
Cena vstupu je 50 Kč.
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Letní tábor v Novém Kníně
I o letošních letních prázdninách se konal letní tábor
v Novém Kníně, kde děti mohly strávit romantické dva týdny
v přírodě a v týpíčkových stanech. Tábor se zde konal od 21.
července do 4. srpna 2018. Vedli ho Dáša Mikulášková a Láďa
Říha. Jeho zaměření bylo tentokrát na téma „Robinson“. My
jsme tedy požádali jednoho z účastníků, Martina Procházku,
dlouholetého člena turistického oddílu Šelmy, aby nám
v krátkosti popsal, jak se mu tábor líbil: „Na táboře jsme byli
dva týdny. Bylo to tam super, protože jsme připravovali pro
všechny snídani, oběd i večeři. Chodili jsme na bojovky
a výlety. Ve čtvrtek jsme šli na večerní bojovku, bylo to dobrý.
Potom jsme opékali buřty. A ještě jsme šli do Nového Knína, to
bylo taky super.“
Libor Čermák, vedoucí SHM klubu
Foto: Libor Čermák

inzerce
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K sokolovně 38, Praha 10 – Uhříněves

vás zve na

vesnickou
zabíjačku
v sobotu 3. 11. 2018 od oběda do večera
Mistr řeznický p. Svoboda připraví vše jako za starých časů
přímo před vámi a vašimi dětmi na naší zahrádce.
Prasata samozřejmě z domácího chovu.

∙Tlačenka∙jitrnice∙jelita∙
∙prdelačka∙ovar∙gulášek∙
∙pečení vrabci∙
∙grilované krkovice∙
∙domácí koláče∙
Pro dobrou náladu zahrají

HARMONIKÁŘI
Normální provoz kuchyně.
Na čepu všechna uhříněveská piva,

Vánoční Kaštanové pivo
a IPA – polotmavý svrchně
kvašený speciál.
Rezervace na tel.: 267 711 949,
www.restaurantpivovarska.cz

SVATOMARTINSKÉ HUSY A VÍNA
v týdnu od 11. 11. 2018

SILVESTR 2018 v Pivovarské
Přijmeme kuchaře na dlouhý/krátký týden.

inzerce

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. 777 721 743
Pracoviště Uhříněves
V Bytovkách 803, 104 00 Praha 22; K Sokolovně 201, 104 00 Praha 22

PUTOVÁNÍ
ZA MIKULÁŠEM
V SOBOTU dne 1. 12. 2018 NA VÁS ČEKÁ

TVOŘIVÁ DÍLNA A POHÁDKA
PROGRAM:
14:00 – 15:00 – DÍLNA - VÁNOČNÍ OZDOBA
15:00 – 16:00 – putování k vánočnímu stromku
16:00 – 16:30 – D
 IVADLO U22 – ozdobení a slavnostní
rozsvícení vánočního stromku
16:30 – Pohádka Čert a Káča – DIVADLO U22
Každé akce je možné se účastnit samostatně.
U sobotní pohádky, doporučujeme provést rezervaci.

TVOŘIVÁ DÍLNA – VÁNOČNÍ OZDOBA
Den konání: sobota 1. 12. 2018
Místo konání: DDM – Dům Um,
V Bytovkách 803, Praha Uhříněves
Čas konání akce: 14:00 – 15:00 hod.
V čase od 14:00 – 15:00 hod. si ve výtvarné dílně vyrobíte
dvě vánoční ozdoby, jednu si odnesete domů.
Cena dílny: 20 Kč

SOBOTNÍ POHÁDKA – ČERT A KÁČA
Den konání: sobota 1. 12. 2018
Místo konání: Divadlo U22,
K Sokolovně 201, Praha Uhříněves
Čas konání akce: 16:30 – 17:15 hod.
Veselá pohádka na motivy Boženy Němcové.
Plná písniček, překvapení a nečekaných situací.
Vhodné pro děti od čtyř let.
Cena: Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%).
Vstupenky v prodeji na pokladně divadla U22
a na portálu www.ticketportal.cz
Bližší informace: cekalova@dumum.cz;
www.dumum.cz; www.divadlou22.cz

inzerce

FOTBALOVá
ŠKOLA
DAVIDA
KALIVODY
Vážení rodiče, kluci a holky,
projekt fotbalové školy Davida Kalivody se zaměřuje
na vylepšení individuálních dovedností mladých fotbalistů
ve věku od cca 4 let. Zábavnou formou a osobním přístupem
zapracujeme na zlepšení fotbalových dovedností a s tím
souvisejícím posílením sebevědomí hráče.
Tréninky vede osobně David Kalivoda – slávistická legenda, mistr
ligy 2007/2008 a účastník Ligy mistrů 2007/2008, vicemistr
Evropy U19 z roku 2001.
Tréninky probíhají v úterý a čtvrtek v době od 17 do 18h na hřišti
TJ Sokol Královice (mapa > www.1url.cz/@sokolkralovice).
V případě zájmu a nevyhovujícího termínu je možná individuální
domluva na info@kalivodafotbal.cz nebo +420 774 664 406.
+420 774 664 406

info@kalivodafotbal.cz

w w w. k a l ivo d af ot b a l .c z

řádková inzerce
 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves
provádí klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle
vyhl. 34/2016 Sb. vložkování komínů volejte 602 237 675,
267 7105 72, jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418

ADVENTNÍ KONCERT V NEDĚLI 2. PROSINCE
V 16:00 V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V UHŘÍNĚVSI
Tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka
Richarda Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky
Dity Hořínkové.
HOSTEM KONCERTU JE DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR JISKŘIČKA.
Vstupné dobrovolné.

Výtěžek z koncertu je věnován Dětskému domovu ve
Strančicích. Diváci si nejen poslechnou adventní písně
a koledy, ale mohou si odnést domů i nové Vánoční
album, které právě vychází.

 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid
kanceláří. Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce
(střechy, okapy, fasády atd.). Tel: 603 326 965.
 Dlouhodobá brigáda v Uhříněvsi. Jednoduchá práce.
Podmínka: manuální zručnost a dobrý zrak. Vhodné i pro ID.
Prac. doba denně 9 – 17:00 hod. Výplata týdně.
Nástup ihned. Kontakt: kompletace7@seznam.cz
 Prodám králíky na zabití. Stáří 4 měsíce,
čistá váha 1,7 – 2,0 kg. Další domluva nutná.
Chovatel Praha 22. Tel: 739 131 856.
 Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.

Koncert pořádá MČ Praha 22
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Z činnosti spolků a organizací
KLUB SENIORŮ a Senioři ČR, z. s., ZO Praha 22 Uhříněves
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz

Program na listopad
„Ať máš vždy: vzduch, který se dá
dýchat, oheň na ohřátí, vodu co se
dá pít, přítele co dokáže naslouchat
a vlast – zem k životu“
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.
1. 11. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
5. 11.	Kavárnička, společenské hry
7. a 8. 11. Bazar v DPS II – společenská místnost
12. 11.	Kavárnička, tvoření
13. 11.	Vycházka s Růženou Truhlářovou
15. 11.	Vyprávění z cest s Radovanem Koutským
19. 11.	Kavárnička, společenské hry
22. 11.	Kavárnička, společenské hry
26. 11.	Křesla pro hosty – s nově zvoleným starostou
a místostarosty MČ Praha 22
29. 11. Zdravotní cvičení s Lenkou a Zdenkou
Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
Přihlášky a bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
a každý čtvrtek od 10 do 12 hodin v Infocentru. 
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Pomozte obětem zemětřesení
Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlásila
veřejnou sbírku na pomoc obětem aktuálního
zemětřesení v Indonésii.
Číslo účtu veřejné sbírky Diakonie je: 292949292/0300,
variabilní symbol pro pomoc Indonésii: 321
Posílat lze i DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIEPOMOC 30,
DMS DIAKONIEPOMOC 60,
DMS DIAKONIEPOMOC 90.
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.
Děkujeme

pozvánka
Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Husovo nám. 378/40, Uhříněves,
vás zve na středu 14. 11. 2018 od 19:30 hodin na

Večer s hostem.
Tím bude Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
s tématem „Teologie evangelisty Lukáše s důrazem na knihu
Skutků apoštolských“.
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pozvánka
Rada městské části Praha 22,
Komise kultury Rady městské části Praha 22,
a Uhříněveské muzeum
všechny občany srdečně zvou do Uhříněveského muzea
na výstavu VÚŽV na téma

„HISTORIE CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH
ZVÍŘAT A VÝZKUM
PRO JEHO PODPORU“
ve dnech 6. listopadu – 23. listopadu 2018
a je výstava přístupna
Pondělí a Středa 8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek 8:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 14:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

pozvánka na vycházku

NS Zvolská Homole
KDY: v úterý 13. 11. 2018
ODJEZD: Nové náměstí v 8:33 bus 227, přestup Háje
Ze stanice Kačerov v 9:32 bus 333
TRASA: Ze Zvole půjdeme po „NS Zvolská Homole“ s dalekými
výhledy na řeku Vltavu a okolí do Vraného nad Vltavou (5 km),
možno prodloužit o 3 km podél Vltavy do Jarova.
Za ZO Senioři Praha 22 Uhříněves vás na vycházku
srdečně zve Růžena Truhlářová

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 267 711 862
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba : p
 ondělí 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
Ashcraftová Tami – Než přišla bouře
Beráková Zora – Vraždy v hotelu
Cimický Jan – Jeřabiny z Chang-čou
Cleveland Karen – Musím to vědět
Erskinová Barbara – Království stínů
Janečková Klára – Pád do tmy
Kearneyová Fionnula – Den, kdy jsem tě ztratila
MacMillanová Gilly – Dokonalá
Mitzner Adam – S naprostou jistotou
Picoultová Jodi – Desátý kruh
Ryan Chris – Seznam smrti
Krásná literatura pro děti
Csurma Ladislav – Tajemství starého domu
Kol. autorů – Star Wars
Kol. autorů – Proč? Zvířata
Pospíšilová Zuzana – Psí hrdina
Pounder Sibeal – Války čarodějek
Pritchettová Georgia – Fredy králem džungle
Walt Disney – Kámoši hafíci
Naučná literatura pro dospělé
Macourek Petr – Bez motoru přes Evropu
Michalsen Andreas – Léčení silou přírody
Vacek Jiří – Austrálie s dítky v zádech
Kateřina Kykalová, knihovnice

„SPOLEČNÉ STOLETÍ“
Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi –
TRADICE, KTERÁ ZAVAZUJE.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., (VÚŽV) byl založen v roce 1951
Ministerstvem zemědělství jako jeden z pěti specializovaných výzkumných ústavů, které nahradily dosavadní výzkumné ústavy zemědělské při Českém vysokém učení technickém v Praze-Dejvicích. Navázal na činnost Zemského
výzkumného ústavu zootechnického, který od roku 1922 sídlil v Brně, a Ústavu
pro zhospodárnění zemědělské práce, založeného v roce 1928 při školním statku
Vysoké školy zemědělské v Uhříněvsi, do jehož objektů dva roky po svém založení v roce 1953 přesídlil.
S cílem přinášet nové poznatky z oboru zemědělského stavitelství a techniky
se začalo v roce 1921 budovat vlastní výzkumné pracoviště v Uhříněvsi –
Netlukách nedaleko Prahy v objektech někdejšího velkostatku knížecí rodiny
Lichtenštejnů.
Zde byly navrhovány a metodicky zkoušeny nové pracovní postupy v zemědělství a na základě získaných výsledků vznikaly obecně platné směrnice.
V rámci oslav stého výročí založení československého státu připravuje VÚŽV
projekt „Výzkum chovu hospodářských zvířat v minulosti a dnes“. Cílem je připomenout historii živočišné výroby v samostatné republice a význam výzkumu
pro rozvoj této produkce.
Ve spolupráci s kurátorem Uhříněveského muzea Ing. M. Klichem organizuje
VÚŽV v Uhříněveském muzeu ve dnech 6. až 23. listopadu 2018 výstavu
na téma „Historie chovu hospodářských zvířat a výzkum pro jeho podporu“.

Výzkumný ústav
živočišné výroby, v.v.i.,
ve 21. století
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., je již
67 let hlavní vědeckou výzkumnou institucí
v České republice, která působí v oborech
zootechnického výzkumu a biologických
a biotechnologických základů živočišné výroby.
Po celé období existence plnil ústav roli klíčové expertní instituce, vycházel
z nejnovějších výsledků vědy a výzkumu, formoval podobu moderní živočišné
výroby a přispíval k jejímu úspěšnému vývoji jako nezbytné součásti národní
potravinové bezpečnosti a soběstačnosti.
VÚŽV řeší problematiku živočišné výroby včetně alternativních chovů v návaznosti na kvalitu potravin a environmentální souvislosti a je zároveň jediným
pracovištěm v ČR, které poskytuje poznatky i pro výzkum navazující na model
hospodářských zvířat – biomedicínský výzkum. Pro šíři řešené problematiky, její
provázanost a komplexnost je jeho role nezastupitelná.
Zemědělský výzkum (chov skotu, prasat, drůbeže) je prioritně zaměřen
na kvalitu živočišných produktů a udržitelné technologie jejich výroby, uchování
biologické a genetické rozmanitosti, výživu hospodářských zvířat, aplikovanou
etologii a vědu o welfare, embryologii, molekulární genetiku a genomiku.
VÚŽV má odpovídající experimentální základnu, která takto pojatý výzkum
podmiňuje.
VÚŽV pořádá dne 6. listopadu 2018 konferenci s názvem „100 let chovu zvířat
a historie výzkumu pro jeho podporu“, jejíž součástí bude vydání infobrožury.
Text: Ilona Bečková ve spolupráci s Pavlem Veverkou
Záštitu nad tímto projektem převzal starosta městské části
Prahy 22 Ing. Martin Turnovský.

