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Otevření přístavby
ZŠ bratří Jandusů
den seniorů:
Zazpívala Lyra
i Pepíček Zíma
více na str. 9

advent v praze 22
více na str. 11

Začínáme s během:
První díl o běhání
po našem sousedství
více na str. 13

V pondělí 7. prosince byla za účasti vedení radnice
slavnostně otevřena nová přístavba zš bratří Jandusů.
Akci zahájily děti z pěveckého sboru Jiskřička vlastní písní „My máme pěknou novou školu“
složenou speciálně pro tuto příležitost. Po projevu ředitele školy Jiřího Měchury a starosty Martina
Turnovského si návštěvníci prohlédli jednotlivé třídy a zázemí školy a vyzkoušeli si nejen školní
lavice, ale i interaktivní tabule a hračky.

Více na str. 7

Divadlo U22

výběr z programu – leden 2016
v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem
nevinný zálet se dvěma švagrům změní
v nečekané dobrodružství plné napětí,
humoru a překvapivých zvratů
ohrožujících celou jejich další existenci.
sobota 16. 1. 2016 v 10:30 hodin
SOBOTNÍ POHÁDKA:
PATÁLIE PANA PAKA
Divadlo Pohadlo přichází s pohádkou
na téma třídění odpadu a následné
recyklace. Jejich cílem je zábavnou
formou motivovat děti k zájmu o ekologii.
Láska prý hory přenáší… Ale co když se
do sebe zamilují odpadky ze dvou
různých kontejnerových rodin?
sobota 23. 1. 2016 v 10:30 hodin
SOBOTNÍ POHÁDKA: O ZLATÉ RYBĚ

Koncert:
středa 20. 1. 2016 v 19:30 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
– 55 LET HRANÍ A ZPÍVÁNÍ
Spirituál kvintet je jedna z prvních
českých folkových skupin. Během své
existence skupina vystoupila na pódiu
spolu s americkým folkovým zpěvákem
Pete Seegerem. Dne 17. listopad 1990
hrála při setkání prezidentů Václava Havla
s G. H. W. Bushem na Václavském
náměstí. Oba prezidenti vystoupili k nim
na pódium a zpívali se skupinou. Hrála
také pro prezidenta Billa Clintona a první
dámy mnoha států při jejich návštěvách
v Česku.

Divadlo:
sobota 9. 1. 2016 v 10:30 hodin
SOBOTNÍ POHÁDKA:
O PETŘÍKOVI ANEB JAK SE ŽIJE
V POHÁDCE
Veselá loutková pohádka divadla MaMa
pro nejmenší. S hlavním hrdinou
Petříkem, který by nejraději dělal jen to,
co se mu líbí, se dostáváme do pohádky.
Petřík zjišťuje, že mlsání bonbónků,
ustavičné lenošení a nepořádnost nemusí
být tak pěkné, jak si původně myslel.
pondělí 11. 1. 2016 v 19:30 hodin
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
autor: J. Sequens
režie: Jurij Galin
hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Hana
Sršňová, Jana Galinová,Lenka Lavičková
a Daniela Révaiová
Vynikající anglická komedie o tom, co
všechno se může stát, když dvě sestry
najednou odjedou na společnou
dovolenou a jejich muži zůstanou

Divadlo Pruhované panenky vás zve
na interaktivní pohádku na mořské
hladině, plnou kouzel, písniček a radosti!
Příběh o kouzlu mořských hlubin,
tajemné zlaté rybě, lidské chamtivosti
a lásce.
neděle 24. 1. 2016 v 19:30 hodin
ČERVENÁ / DIVADLO V ŘEZNICKÉ
autor: John Logan
režie: Viktor Polesný
hrají: Miroslav Etzler, Martin Kraus

Wizards
DDM Praha 10
Sportovní klub, který působí
na Praze 10 a 22.
V současnosti se skládá
z florbalu, futsalu,
basketbalu, badmintonu
a stolního tenisu. V Uhříněvsi
můžete navštěvovat tréninky
florbalu, badmintonu
a stolního tenisu.

„Umění máme, abychom nezemřeli
na pravdu.“ (Friedrich Nietzsche)
Divadelní hra, na motivy skutečné
události, života a osudu fascinujícího
umělce Marka Rothka.
středa 27. 1. 2016 v 19:30 hodin
CELEBRITY/STUDIO DVA
– PREMIÉROVÉ PŘEDSTAVENÍ
napsal a hraje: Ondřej Sokol
Celovečerní stand–up comedy Ondřeje
Sokola! Nečekaný pohled do soukromí
Ondřeje Sokola a téměř všech umělců
v České republice. „…stand up je
disciplína, kde je člověk sám za sebe,
a tím pádem je to něco mezi románem
na jevišti, epickým vyprávěním,
a zvláštním, odlehčeným hraním….“,
Ondřej Sokol
sobota 30. 1. 2016 v 10:00 hodin
SOBOTNÍ POHÁDKOVÁNÍ
Dvouhodinový divadelně– výtvarný
workshop pro děti, během kterého bude
nazkoušena – a na závěr workshopu
na jevišti Divadla U22 i odehrána – krátká
pohádka. Maximální kapacita 15
účastníků, určeno pro děti od 5 do 10 let.
Začínáme v 10 hod.
Nutná rezervace:
vstupenky@divadloU22.cz

www.divadlou22.cz, www.kinoucko.cz

Florbal
Největší zastoupení má tým Wizards
ve florbale, kde kromě úplné
chlapecké struktury může nově
nabídnout i týmy pro dívky. Více
informací o jednotlivých kategorií
naleznete na www.wizardspraha.cz
nebo na florbal@dumum.cz
Badminton
Tréninky probíhají každou středu
a pátek od 18:00–19:00 v tělocvičně
ŽŠ U Obory. Více informací na emailu:
cermak@dumum.cz
Stolní tenis
Tréninky pro začátečníky každé
úterý od 14:00–15:00
a pro pokročilé od 15:00–16:30
v Sokolovně Uhříněves. Více informací
na: cermak@dumum.cz .
Více informací o všech sportech
na www.dumum.cz

slovo úvodem

Letošní rok bude ve znamení
zdárného dokončení v této
chvíli nejnáročnější akce a tou je
mateřská škola Pitkovice.

Z obecní kroniky

Uhříněveský pivovar v roce 1927
Pivovar zdejší je prastarého původu. Byl zřízen při uhříněveském
panství. Původně byl umístěn v okruhu panských hospodářských
budov a sklepy nalézaly se pod starým hřbitovem u kostela
(dle p. Semanského) V mapě z roku 1715 je již mimo hospodářské
budovy zámku. Dnes je na témž místě a sice v Sokolské ulici
čp. 37 (staré čp. 25). Roku 1863 10. října, byl pivovar oddělen
od panství uhřiněveského odevzdací listinou nejvyš. Dvorského
úřadu ve Vídni a předán v majetek Jana z Lichtenšteinu.
Roku 1877 najal pivovar od Jana z Lichtenštejnu sládek p. Alois
Tichý za 4.600 zl. rak. měny ročního nájmu. Strojní zařízení
odpovídalo 64 hl jedné várky.
K pivovaru patřilo 36 jiter 160 čtv. sáhů polnosti. Roku 1884
koupil pivovar pan Alois Tichý starší za 36.200 zl. rakouské měny
i s pozemky a příslušným inventářem.
Roku 1927 má pivovar: kotelnu, strojovnu, varnu, chladírnu,
šrotovník, 7 skladišť, 8 oddělení sklepů, 2 půdy, sladovnu,
3 humna, topírnu pod hvozdem, sodovkárnu, 4 lednice, bednárnu
a kancelář, kromě obytných místností a hospodářských budov.
Závod má tyto poháněcí stroje: 1 parní kotel o 40 m2 výhřevné
plochy, 1 parní stroj o 30 PH, 1 elektrický generátor a tři elektrické
motory a 14 PH dohromady. Závod vyrábí ročně 50–60 vagonů
ječného sladu. Vlastní spotřeba sladu činí 20 vagonů, ostatní se
prodává. Spotřebuje se 35 q chmele a 60 vagonů uhlí. Vyrábí se
ročně 12.000 hl piva čtyř druhů: světlé 10°, černé 10°, světlý
ležák 12° a porter 14°. Vyrábí se též asi 100.000 lahví sodové vody
a limonády. Roční obrat činí 7.000.000 Kč. Z toho připadá asi
½ mil. Kč na daně a dávky. Roku 1905 stal se majitelem
p. Alois Tichý ml. Vynikající činitel v životě spolkovém – svým
češstvím – což za vlády Lichtenštejnů byl řídký zjev.
Michal Klich, kronikář
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Vážení a milí spoluobčané,
uplynul rok a stojím se svým týmem před vámi, nejen proto, abych vám za sebe i mé nejbližší kolegy a kolegyně poděkoval za těch dvanáct měsíců, kdy jsme se společně
s vaší podporou snažili navázat na všechnu pozitivní snahu předchozího vedení města a přinesli i další nové
prvky v otevřenějším informování o životě, ale i záměrech
vedení radnice.
Hodnotit naši práci za minulý rok nemohu. Za sebe
mohu jen říci, že tak rychle mi ještě žádný rok mého života
neutekl. Pokud se však ohlédnu a vidím, že za ten rok vyrostla nová školní budova, byla zahájena stavba areálu
nové velké mateřské školy, na okraji Obory se klikatí cyklostezka s bezvadným povrchem i na in-line bruslení, na stolech leží další nové projekty a plány školních budov
i lékařských ordinací, tak mi toho rychle odběhnuvšího
času líto rozhodně není.
Letošní rok bude ve znamení zdárného dokončení v této
chvíli nejnáročnější akce a tou je mateřská škola Pitkovice.
Jistě jste zaregistrovali, že kromě vlastní stavby bylo započato i s revitalizací sousední bývalé zahrádkářské osady,
a vznikne tak u školky a rybníčků i menší park napojený
na údolí Pitkovického potoka. Těšíme se, že Pitkovice získají kromě nových domů i část potřebné základní občanské vybavenosti. Další investiční prioritou je pro letošní
rok a začátek toho příštího pořízení a vybavení nového
centra lékařské péče v lokalitě Jezera. Pevně věřím, že
i tato akce bude mít všeobecnou podporu a budeme vám
schopni v průběhu roku 2017 předat funkční ordinace
těch lékařů, jejichž stávající kapacita je již nyní beznadějně naplněna, případně zde není jejich odbornost
zastoupena vůbec.
Souběžně budeme připravovat důležitou dostavbu
Základní školy U Obory, tak abychom v září příštího roku
přivítali prvňáčky v nových učebnách.
Budu velmi rád, pokud se podaří v letošním roce
zajistit z dotačních titulů podobnou částku jako v loňském
a budu si moci opět po roce říct: „Utekl jako voda, ale vůbec mi to nevadí“.
Stojím před vámi i proto, abych všem popřál do nového
roku mnoho zdraví a osobního štěstí. Bude pro nás obrovským zadostiučiněním, pokud na vašem pocitu štěstí bude
mít zásluhu i náš kolektiv, který je zde právě proto, aby se
o vaši přízeň neustále ucházel. Určitě ji ke zdárnému snažení budeme potřebovat. Bez ní se nám dílo dařit nemůže.
Přejme si vzájemně, aby se náš společný dům rozvíjel jen
do krásy, myslím, že základy má položeny již delší dobu
docela dobře.
S úctou
Ing. Martin Turnovský, starosta
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informace z radnice
pozvánky

zprávy z RMČ

Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22

8. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 22

22.–27. zasedání

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

Schválené termíny zasedání
Rady MČ a Zastupitelstva
MČ Praha 22
Termíny zasedání na 1. pololetí roku 2016 byly
schváleny na 27. zasedání RMČ dne 25. 11. 2015

zasedání RMČ	Termín

Začátek

29. zasedání RMČ

6. 1. 2016

9:00

30. zasedání RMČ

20. 1. 2016

9:00

31. zasedání RMČ

3. 2. 2016

9:00

32. zasedání RMČ

17. 2. 2016

9:00

33. zasedání RMČ

2. 3. 2016

9:00

34. zasedání RMČ

16. 3. 2016

9:00

35. zasedání RMČ

30. 3. 2016

9:00

36. zasedání RMČ

13. 4. 2016

9:00

37. zasedání RMČ

27. 4. 2016

9:00

38. zasedání RMČ

11. 5. 2016

9:00

39. zasedání RMČ

25. 5. 2016

9:00

40. zasedání RMČ

8. 6. 2016

9:00

41. zasedání RMČ

22 6. 2016

9:00

zasedání ZMČ	Termín

Začátek

8. zasedání ZMČ

24. 2. 2016

16:00

9. zasedání ZMČ

18. 5. 2016

16:00

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodilo se vám miminko v termínu do 30. 11. 2015,
nezúčastnili jste se vítání v prosinci 2015, vaše dítě má
trvalé bydliště v Uhříněvsi, Hájku nebo v Pitkovicích a chtěli
byste se zúčastnit slavnostího aktu – vítání občánků?
Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti připravuje tuto
slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 22 na adrese:
Uhříněves, Husovo náměstí 380, v úterý 23. 2. 2016
(přesná hodina bude upřesněna v pozvánce, kterou
obdržíte zhruba 2 týdny před obřadem).
Přihláška na slavnostní vítání vašeho dítěte je k dispozici
ke stažení na webových stránkách úřadu nebo v podatelně
ÚMČ Praha 22. Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo
osobně doručit na adresu úřadu nejpozději do 10. 2. 2016.
Lze ji také zaslat elektronicky podepsanou zaručeným
elektronickým podpisem.
Bližší informace vám budou podány na matrice:
Vavreková Ilona tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana tel. 271 071 852
Těšíme se na vaši návštěvu.
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RMČ souhlasila:

• se závazkem zhotovitele – TSK hl. m. Prahy zajišťovat pro
správce místních komunikací sjízdnost komunikace Lnářská
a Ke Kříži v zimním období od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016
• s výzvou a zadávací dokumentací pro VZMR na výběr organizátora zadávacích řízení s názvem „Organizátor veřejných zakázek MČ Praha 22“
• se zajištěním zadávacího řízení podlimitní VZ pro výběr zhotovitele PD ve stupni DUR, DSP a DPS pod názvem „Navýšení
kapacity ZŠ U Obory – zpracování PD“
• se zajištěním zadání VZMR na služby pod názvem „Park
Pitkovické rybníky – zpracování PD“ ve stupni DUR a DSP
• s přijmutím daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice
včetně chodníku, dětského hřiště, drenáže se vsakovacími
objekty a zeleně od CENTRAL GROUP 17. investiční, a. s.,
Praha 4
• s pronájmem části pozemku parc. č. 2039 v k. ú. Uhříněves
o výměře 170 m2 za účelem umístění provizorního staveništního oplocení pro Metrostav a. s., Praha 8, za cenu 85 Kč/m2/rok,
NS bude uzavřena do 30. 4. 2017
• s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8059766019
mezi MČ Praha 22 a ČSOB Pojišťovnou a. s., s platností
od 12. 11.2015
• s pronájmem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves
o výměře 490 m2 za účelem umístění dočasné příjezdové cesty
pro společnost GEMO OLOMOUC spol. s r.o., za cenu
85 Kč/m2/rok, v místě a čase obvyklou; NS bude uzavřena
do 31. 7. 2016
• s prodloužením a úpravou NS č. 175/2005 MN – 42 na pronájem části budovy čp. 78 ul. Semanského, Praha 22 se spol.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3 do
31. 12. 2020
• s uzavřením smlouvy o zajištění vánočních trhů s paní Soňou
Novotnou, Praha 4 – Chodov

RMČ schválila:

• uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel MČ Praha 22
ve flotile s Generali pojišťovna, a. s., za nejnižší nabídkovou
cenu pro rok 2016 ve výši pojistného 101 791 Kč

RMČ vzala na vědomí:

• zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti
k 30. 9. 2015
• ukončení NS č. 79/2003 MN – 17 na pronájem NP č. 5a „Tabák
a knihkupectví“ na adrese Nové náměstí 1257 se současnými
nájemkyněmi paní K., a paní G., ke dni 31. 1. 2016
• pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016

RMČ rozhodla:

• o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče INFORM, v. o. s.,
Brožíkova 284/8, Beroun – Závodí, 266 01 Beroun, za cenu
188 166 Kč bez DPH, tj. 227 680 Kč pro VZMR na dodávky pod
názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“

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
otevřené informační centrum

Otevřené informační centrum nabízí
komunikaci s občany
Otevřené informační centrum (OIC)
funguje v přízemí radnice od dubna 2015.
Občané mají možnost v rozšířených
otevíracích hodinách nechat si ověřit
dokumenty a podpisy, v provozu je zde
Czech Point a bezplatné připojení
k internetu. Je zde podatelna, kam
občané mohou osobně podat poštu,
určenou pro úřad. V rámci OIC funguje
také občanská poradna. Zeptali jsme se
Kateřiny Kaňokové, která zde pravidelně
vede poradnu pro rovné příležitosti, jak
se dívá na provoz OIC a občanské
poradny.
Otevřené informační centrum má
za sebou téměř devět měsíců fungování,
jak byste tuto službu pro občany
hodnotila?
Za sebe určitě pozitivně, protože OIC
jednoznačně splnila účel, pro který byla
zřízena. Městská část si od OIC slibovala
větší komunikaci s občany, chtěla zlepšit
nejenom komunikaci elektronickou, ale
hlavně osobní. Kladla si za cíl, aby se
z OIC stal jakýsi „most“ mezi úřadem
a občany, chtěla zlepšit vzájemnou
informovanost. Věřím, že toto vše se
podařilo. Občané mají k dispozici služby
v prodloužených hodinách a své
záležitosti si mohou vyřídit i v sobotu.
Navíc se v OIC postupně vybavuje interiér
a i díky občanské poradně se z OIC stává
tzv. „family point“, místo, které využívají
maminky s dětmi. Zatímco ženy jdou
do občanské poradny, jejich děti mohou
využít dětský koutek, který je zde
k dispozici.
Zmínila jste občanskou poradnu. Můžete
představit blíže její aktivity?
Vzhledem k tomu, že spolupracuji
s veřejnou správou a úřady v rámci celé
České republiky i v rámci Prahy, mohu
určitě porovnat aktivity jiných úřadů
a jejich nabídku služeb občanům.
A musím vyzdvihnout ten fakt, že naše
městská část je zcela ojedinělá
v poskytování poradenských služeb svým
občanům. Skutečnost, že naši občané
mohou zdarma využít individuální
konzultace, a to i opakovaně a v různých
oblastech, dělá naší městskou část
výjimečnou. Ostatní městské části sledují

naše aktivity a některé mě oslovují, zda
by tato služba byla možná i u nich,
zajímají se o to, jak funguje celé OIC
a chtějí nás navštívit a inspirovat se u nás,
což mě těší.
Jak hodnotíte Poradnu pro rovné
příležitosti, kterou vedete? Kdo Vás
nejčastěji navštěvuje?
Mám radost, že poradna, kterou vedu
dvakrát do měsíce, je vždy plná. Lidé se
naučili zde chodit pro radu v oblasti
pracovní legislativy, využívají této poradny
pro kariérní poradenství i bilanční
diagnostiku. Velice často chodí
do poradny maminky malých dětí a osoby
50+, které se chtějí vracet na trh práce
a potřebují poradit s životopisem
a motivačním dopisem, nebo se připravit
na pohovor. Některé osoby za mnou
chodí i opakovaně, třeba v případě, kdy je
čeká další kolo přijímacího pohovoru.
A nechci zapomenout na seniory, kteří si
za mnou přijdou občas popovídat. S nimi
jsme například dali dohromady
Vzdělávací akademii pro seniory i témata,
která je zajímají. Tím chci říct, že
z občanské poradny i OIC se stává také
místo setkávání a diskuzí. Občané si už
zvykají, že tady mohou přednést své
náměty na to, co vše by šlo v naší
městské části uskutečnit. Takže vzkazuji
všem, kteří mají zájem nejen
o poradenství, ale také o osobní dialog, že
jsme tady pro vás.
Kateřina Erbsová

Termíny poraden v OIC
Poradna pro rovné příležitosti, Mgr. Kateřina Kaňoková: pátky 8. a 22. 1. (8:30–13:30)
Bytová poradna, Ing. Jana Veselá: pondělí 4. 1. (16:00–18:00)
Právní poradna, Mgr. Pavel Kosař: čtvrtky 7., 14., 21. a 28. 1. (13:00–17:00)
Finanční poradenství, Ing. David Rojko: na objednání v OIC

Přátelství 172/42
Praha – Uhříněves
www.v-styl.cz
/vstylvilmavachouskova

zprávy z odborů
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Novinky v příspěvku
na mobilitu od
ledna 2016
K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek
na mobilitu:
1. osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech
2012 a 2013 na základě přechodných ustanovení § 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelství průkazu mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;
2. osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech
2012 a 2013 ve standardním správním řízení, jehož součástí bylo
posouzení zdravotního stavu, dle legislativy účinné do
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).
O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení
klienti informováni prostřednictvím informačního dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žádost o příspěvek na mobilitu.
Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději
31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna
2016. Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně nebo
zaslat prostřednictvím České pošty. Žádost nelze podat před
1. 1. 2016 – takto podaná žádost by musela být zamítnuta (v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již dříve přiznaný nárok).
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která
má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 a opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspěvek
na mobilitu v roce 2013, ale řízení o přiznání příspěvku bylo dokončeno až v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona
č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat žádost o příspěvek na mobilitu, neboť je ÚP ČR povinen zahájit před
31. 12. 2015 správní řízení z moci úřední. ÚP ČR proto těmto klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání této dávky. 
Úřad práce

Na plese pro Renatu byly vydraženy
obrazy v celkové hodnotě 33 000 korun.

Benefiční ples splnil
očekávané
My všichni, kteří jsme na Plese pro Renatu byli, jsme
zažili něco, co hned tak každý nezažije, tedy ano, vzdáleně
prostřednictvím televize často sdílíme pocit soudržnosti
a soucitu s někým kdo žije se zdravotním handicapem
a přihlížíme, jak na obrazovce naskakuje finanční pomoc
na konto pro ni či pro něj. Tentokrát jsme ale byli u toho,
když v rámci benefičního plesu bylo vybráno pro paní
Renatu, čekatelku na vícečetnou transplantaci životně
důležitých orgánů téměř sto tisíc korun.
Paní Renata, žena, maminka – žije již několik let
v nemocničních pokojích a s pomocí špičkových lékařů se
připravuje na zásadní a rozhodující boj o život. Nebojuje jen
za sebe, chce žít pro svou dceru Renatku a svého
obdivuhodného manžela. Na benefičním plese pořádaným
pro Renatu, Ing. Davidem Rojkem ve spolupráci s městkou
částí Praha 22 jsme se ocitli v prostoru plném dobrých lidí
se správným měřítkem hodnot, děkujeme.
Zdeňka Žaludová

Servis pro občany

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
18. 1. 2016 – od 14:30 do 17:00 hod.
24. 2. 2016 – od 10:30 do 13:30 hod.
31. 3. 2016 – od 12:00 do 14:30 hod.
11. 5. 2016 – od 14:30 do 17:00 hod.
16. 6. 2016 – od 12:00 do 14:30 hod.

Výuka jazyků pro sociálně slabé
Máte hluboko do kapsy, a přesto byste se rádi zdokonalili
v cizím jazyce? Pak právě pro vás je tu mimořádná nabídka
studia jazyků za poloviční kurzovné pro příjemce státní sociální
pomoci.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s.,
zaparkovaném na parkovišti úřadu MČ Praha 22
– Uhříněves, Nové nám. 1250 / 10.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

IQ a Jazyková Akademie Linda Praha vychází vstříc lidem, kteří se
ocitli v sociální nouzi a nemohou si dovolit zaplatit plné kurzovné
za jazykový kurz. Vyhlašuje nabídku 50 míst v jarních pololetních
jazykových kurzech 2016 za poloviční kurzovné pro příjemce státní
sociální pomoci. Jazykové kurzy začínají v pondělí 22. února 2016.
Nebojte se do programu zapojit, jména studujících za poloviční
kurzovné zná pouze ředitel školy.

• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení,
zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami
zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Učebny IQ a Jazykové Akademie Linda se nachází u stanic metra C
Háje a Vyšehrad.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých
obcí a částí Prahy.

Mobil: 728 282 285
Internet: www.skolalinda.cz

Bližší informace:
tel.: 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
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Přístavba ZŠ Jandusů už slouží dětem
Od 7. prosince 2015 mají děti v ZŠ Jandusů čtyři nové třídy a šatny.
Za účasti vedení naší městské části byla otevřena přístavba v ulici
V Potokách na místě bývalé Matulky. Kapacita školy se tak navýšila
o téměř sto žáků z 686 na 780 dětí.

ZŠ JANDUSŮ
1997–2015
V roce 1997 byla realizována přístavba
školy a v následujících letech vybudován
venkovní víceúčelový sportovní areál
s umělým povrchem. V roce 2004 byla
dokončena rekonstrukce družiny –
V Potokách 905.
V roce 2005 byla zahájena výstavba dalších
3 tříd v podkroví školy. Podkrovní kmenová
učebna, učebna hudební výchovy
a klubovna. Slavnostní zahájení
18. září 2006.

1

V současné době přitom školu navštěvuje 620 dětí, učí se ve 29 třídách.
Od září příštího roku bude navýšena
i kapacita školní družiny z 280 na
340 žáků.
S rozšířením tříd je nyní na řadě
ZŠ U Obory, kde by devět nových tříd
mělo přibýt od září 2017. Jak však poznamenal starosta Martin Turnovský

ve svém projevu při otevření přístavby,
ani to však není konec s rozšiřováním
školních kapacit. Právě se pracuje
na projektu úplně nové školy, kde by
bylo 27 tříd a do budoucna by plně pokryla potřeby Prahy 22 i okolí. 

V roce 2010 došlo k rekonstrukci
venkovního sportovního areálu. Byl
renovován umělý povrch, oploceno
a upraveno hřiště na volejbal, vybudována
kóje na úschovu kol a areál byl vybaven
venkovními posilovacími stroji. Při té
příležitosti došlo také k renovaci povrchu
v tělocvičně.
Od 1. září 2010 je pro výuku žáků využívána
také budova školní družiny se sídlem
V Potokách 905. Interiér byl pro výuku
upraven (nový nábytek, výměna veškerých
koberců).
Od 1. září 2013 – přístavba školy
– 4 učebny, včetně hygienického zázemí
a zázemí pro učitele.

Kateřina Erbsová

Od 7. prosince 2015 – přístavba školy
– 4 učebny, včetně hygienického zázemí
a zázemí pro učitele.

3

2
1. Otevření přístavby zahájil ředitel školy Jiří Měchura. 2. V nové budově je část prvního
stupně a družina. 3. Kromě vedení radnice se akce zúčastnilo také mnoho rodičů.
4. Součástí všech učeben jsou interaktivní tabule.

4
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z činnosti spolků a organizací
městské muzeum

komunitní centrum ponte

ŠLA MÁ MILÁ NA HOUBY
ona mi tam zabloudí…

Potraviny pomáhají –
celonárodní potravinová
sbírka

Ale ne, nezabloudí, protože dobře
zná cestu do Uhříněveského
muzea, kde se v loňském houbově
neúrodném roce urodilo hub ažaž.
A to na výstavě obrázků výtvarnice
JANY VOSECKÉ.

Dlouhodobý koncept sbírky „Potraviny pomáhají“ si klade
za cíl propojovat zájmy odpovědného byznysu, státu
i neziskového sektoru. Do Potravinové sbírky se již podruhé
zapojili prostřednictvím Ponte, z. ú. i občané a občanky
z MČ Praha 22. Již v loňském roce se tato spolupráce s Ponte
(loni ještě pod názvem Komunitní Centrum Dolly) a odborem
sociálních věcí a zdravotnictví velmi osvědčila. Letos se opět
zaměstnanci a zaměstnankyně OSVZ zapojili v sobotu dne
21. 11. 2015, v rolích dobrovolníků a dobrovolnic, při realizaci
sbírky „Potraviny pomáhají.“ V roce 2015 jsme díky
potravinové sbírce pomohli 45 osobám v tíživé situaci.

Hřiby, křemenáče, holubinky, václavky, ale také choroše,
pýchavky, muchomůrky – i taková rudočechratka fialová – se
tu ucházely o přízeň návštěvníků spolu s divnými až roztodivnými…pavouky! Neboť pavouk – nejen podle Jany
Vosecké – to je štěstí!
A jak se stalo, že Jana
Vosecká houby nejen sbírá,
ale i maluje? Okouzlil mě jeden takovej „dědeček–hříbeček“, a vůbec něčím zajímavé
houby, a tak jsem je začala
malovat.
A je to už hezká řádka let,
co vznikaly obrázky
na Jáchymovsku, na Božím
Daru, a třeba i při putování
pražskou Šárkou („šárecké
houbičky“ vidíte právě na našem obrázku). 
Jiřina J. Hubáčková
P. S. Vydala–li se „má milá“ do Uhříněveského muzea přímo
na vernisáž 24. října 2015, čekalo ji nejen libé pokoukání, ale
i poslech hry inženýra Jiřího Šámala na podivuhodný nástroj
připomínající létající talíř a pojmenovaný Hang Drum, při jehož „mimozemském“ zvuku si návštěvníci vernisáže
i zazpívali.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM OCHOTNÍKŮM
Tradiční pouť posledního dne měsíce října 2015 obzvláštnili
obětaví místní ochotníci z divadelního souboru „UCHO“
TJ SOKOL Uhříněves, kteří před radnicí a muzeem zazpívali
a zahráli staré kramářské písně. Své vystoupení začali
po generace nezapomenutelným a zpívaným Generálem
Laudonem, přidali smutný osud pokrývače Tydlitáta,
nezapomněli ani na poběhlici Anežku Böhmovou z Celetné
ulice, která statečně „padala“ na studenou podzimní zem.
Překvapení přišlo nakonec. Speciálně složená kramářská píseň
o Uhříněvsi, která vyvolala úsměv i slzu, neboť všichni
vzpomněli na svého prvního principála Jiřího Petříka.
A kdo že byli ti obětavci, kteří zdarma podpořili akci
OS Uhříněves? Lukáš Bárta, Tomáš Bělina, Jaroslava Kunešová,
Veronika Kuželová, Dana Píchová, Pavel Šorel, Matěj Špalek
a Adéla Žofková.
Rada OS Uhříněves srdečně děkuje
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římskokatolická církev

STOJÍME SE NA PRAHU
MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU
Vážení bratři, vážené sestry v Kristu, vážení spoluobčané,
lednové číslo Uhříněveského zpravodaje dostáváte do svých
schránek na sklonku prvního měsíce mimořádného Svatého
roku, který vyhlásil papež František na sklonku roku 2015.
Po slavnostní mši svaté v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v úterý
8. prosince otevřel italským pronesením formule „Otevřete mi
bránu spravedlnosti“ Svatou bránu, která se tak otevírá již
700 let. Pravidelně se takto děje
každých 25 let. Naposledy se Svatý rok
slavil v roce 2000. Papež však může
vyhlásit i mimořádný Svatý rok. Svatý
otec František tak nyní učinil při
příležitosti 50. výročí ukončení
druhého vatikánského koncilu, který
položil základy k reformě křesťanské
církve ve smyslu jejího otevření světu.
Podle přání Svatého otce Františka by
se rok, který skončí koncem listopadu
2016, měl nésti v duchu milosrdenství.
Svatý otec si přeje, aby během roku
docházelo mezi lidmi k projevům odpuštění a vlídnosti
katolické víry, které by měly převážit nad moralizováním
a odsuzováním druhých.
Zároveň s distribucí Zpravodaje se ocitáme na prahu nového
občanského roku 2016. Mějme my, věřící, na paměti slova
papeže Františka o tom, jak moc škodíme Bohu a jeho milosti,
hovoříme-li o tom, že Bůh trestá hříchy, místo abychom
hovořili o jeho laskavosti, když hříchy odpouští. A Vás všechny,
věřící i nevěřící, na začátku nového roku prosím, v duchu
s přáním Svatého otce, o jedno. Snažme se v této uspěchané
době zklidnit a zapřemýšlet o tom, jak se chováme k sobě
navzájem. Zamysleme se nad tím, zda si nekonáme zbytečná
příkoří, zda se na sebe nehněváme kvůli malichernostem
a pamatujme na slova Bible, že „nad spory nemá zapadat
slunce“. Zamysleme se nad svým chováním a buďme ve svém
konání milosrdní. Snažme se dobu své pozemské existence
pokud možno co nejvíce zpříjemňovat a ne si navzájem
ubližovat a urážet se. Vždyť naše pozemská pouť je tak krátká…
Na začátku nového občanského roku všem přeji, ať se nám
podaří podle těchto zásad žít. K tomu nám dopomáhej Bůh.
P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD
římskokatolický duchovní správce

život v obci

Hudba a dobrá nálada:
to bylo odpoledne pro seniory
Divadlo U22 bylo vyprodané v rekordním čase.
Konalo se tradiční setkání seniorů.
s Milanem Drobným (1). Měnit účinkující,
které všichni chtějí a s kterými to šlape, je
nesmysl. Proto nemohla chybět Heidi
Janků ani Vladimír Hron (2), který svými
vtipnými anekdotami všechny rozesmál
a právem sklidil velký potlesk, zatímco se
na jeviště chystali holky a kluci z Lyry (3).
Ty na pódiu vystřídal imitátor Elvise
Presleyho.
Program byl šitý seniorům na míru, proto nemohly chybět české lidovky a Josef
„Pepíček“ Zíma, který odpolední hudební
maraton zakončil.
Radost, pohoda, smích, společenství,
dobré jídlo a pití, známé tváře i písně,
skvělá organizace i nálada – to jsou pocity,
na kterých by se určitě všichni v sále
shodli. 
Petra Vaňková
Na nízkou návštěvnost si radní
Milan Coller, který každoroční podzimní
akci zaštiťuje, nemůže stěžovat. Program
sestavený speciálně pro seniory je v takové oblibě, že si zájemci o vstupenky
musí bedlivě hlídat jejich předprodej.
Jako první rozezvučeli své struny
Rangers. Odehráli a spěchali na další,
velký koncert, který uspořádali k 50. výročí vzniku kapely. Po nich se na pódiu

sešli Milan Coller a Martin Turnovský,
bývalý a současný starosta, aby posluchače přivítali a popřáli jim skvělou
zábavu.
Moderátorem byl opět Zdeněk Vrba,
který čtyřhodinovým programem provází každý rok. Ten ale nebyl jedinou stálicí. Za poslední roky ani jednou
nevynechala Yvetta Simonová. Tentokrát
zářila nejprve sama, pak v duetu

1

2

3
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mp uhříněves

Výběr z činnosti
Městské policie Uhříněves
Dne 8. 11. 2015 v 03:10 hodin prováděli strážníci městské policie Uhříněves kontrolu provozovny čerpací stanice v ulici
Podleská. Zde si všimli muže, který přijel osobním vozidlem
Renault s označením TAXI. Během chůze se podezřele potácel.
Po nákupu v provozovně nasedl zpět do svého vozidla a rozjel
se směrem do ulice Františka Diviše. Strážníci vozidlo zastavili
a vyzvali muže k prokázání totožnosti. Tento uvedl, že u sebe
nemá žádný průkaz totožnosti a na výzvu k provedení dechové
zkoušky, tuto odmítl s tím, že nic před jízdou nepil. Strážníci
muže vyzvali, aby setrval na místě do příjezdu hlídky Policie ČR.
Věc je nadále v šetření pro podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 9. 11. 2015 v 19:48 hodin prováděli strážníci MP běžnou
hlídkovou činnost v ulici U Starého nádraží. Zde spatřili muže,
který znečišťoval veřejné prostranství. Hlídka muže vyzvala
k prokázání totožnosti. Následnou lustrací bylo zjištěno, že muž
se nejen dopustil přestupku, ale navíc je veden v databázi osob
Na místo ihned vyjela hledaných policií a je
hlídka strážníků na něj vydán příkaz
zatčení. Poté byl muž
MP Uhříněves a také kstrážníky
předán stálé
se přidala hlídka službě místního oddělení policie.

strážníků z Hostivaře.
Po pár minutách byla
jedna hlídka strážníků
na místě a u vozidla
zastihla tři muže, kteří
opravdu otírali dveře
vozidla. Po spatření
hlídky se dali dva muži
na útěk, každý jiným
směrem.

Dne 17. 11. 2015
ve 13:49 hodin bylo telefonicky oznámeno
na obvodní ředitelství
městské policie Praha
15 a 22, že na parkovišti nad vlakovým nádražím v Kolovratech stojí
nějací muži u otevřeného vozidla VW
Transportér a utírají
pravděpodobně stopy
a otisky. Na místo
ihned vyjela hlídka
strážníků MP
Uhříněves a také se přidala hlídka strážníků z Hostivaře. Po pár
minutách byla jedna hlídka strážníků na místě a u vozidla zastihla tři muže, kteří opravdu otírali dveře vozidla. Po spatření
hlídky se dali dva muži na útěk, každý jiným směrem. Na výzvy
strážníků nereagovali. Muž, který zůstal na místě, tvrdil, že vozidlo patří jeho sestře. Vozidlo mělo poškozené zámky dveří, poškozenou spínací skříňku a odstraněné kryty na palubní desce.
Po chvíli přijela na místo i druhá hlídka strážníků a těm se podařilo zajistit i jednoho z prchajících mužů. Žádný z pachatelů
neměl u sebe doklady. Oba byli strážníky MP omezeni na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci a následně předáni do rukou
vyšetřovatele. Na místo se rovněž dostavil majitel vozidla, který
potvrdil, že mu bylo vozidlo odcizeno. 
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Jdem ven: tipy na akce pro děti
a s dětmi ve vašem okolí
Nevíte jak o víkendu nebo jen
odpoledne zabavit děti? Tipy
na akce a výlety nejen po Praze 22
nabízí webové stránky jdemven.cz.
Martina Bartl je vystudovaný statistik. Jejím
snem bylo teplé kancelářské místo v nějakém tom statistickém úřadě a hromada čísel před ní. Místo toho ale byla
u vzniku mnoha mediálních projektů a stala se z ní osoba,
která nejedné značce poradila, kam investovat peníze.
Před čtyřmi lety otěhotněla a po porodu dcerky Aničky se
nachomítla k jednomu z volnočasových portálů. Práce ji
natolik zaujala, že si v loňském roce spolu s dalšími několika rodiči založila vlastní projekt s názvem Jdem ven.
Impulsem k založení portálu www.jdemven.cz byla hlavně
její dcera Anička.
Jak se to přihodí, že se maminka tříleté holčičky
rozhodne založit vlastní portál v oblasti, ve které je
vcelku velká konkurence?
Říká se, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Jdem ven je projekt,
který si neklade ambice být největší na českém trhu, ale
na druhou stranu, když budeme jedním z těch TOP, vadit
nám to nebude...
Chceme rodičům přinášet hlavně tipy na volnočasové
aktivity a zajímavá místa v jejich okolí. Webové stránky by
je měly navést a umožnit jim orientovat se například v nabídce víkendových akcí. Nechceme stránky zaplňovat
články či soutěžemi, tedy aspoň zatím, a doufám, že nám
to vydrží co nejdéle.
Co rodičům Jdem ven nabízí?
Tipy na akce a místa v jejich okolí. Chceme přinášet tipy
na akce, které budou děti bavit. Součástí každého tipu je
i možnost hodnocení ze strany uživatelů. V detailu akce
pak čtenář vidí přesnou lokalitu akce a následně akce
v blízkém okolí. V současné době se zaměřujeme na Prahu
a Brno. Už nyní se nám ozývají rodiče s tím, že nám rádi
s prací na portále pomůžou a budou se starat o to své konkrétní město. Rodiče nás také najdou na mobilu – máte
mobilní verzi. Tedy akci si můžete najít přímo v místě, kde
se s dětmi právě nacházíte. 
Petra Vaňková

život v obci

advent v Praze 22
vánoční čas pomalu končí a tak si neodpustíme krátké, alespoň
fotografické ohlédnutí, jak jsme ho společně v naší městské části trávili.

zahájení vánočních trhů
Prvním rok jsme u nás přivítali vánoční trhy na Novém náměstí. Začaly v sobotu
5. prosince a pomohl nám je otevřít i čert a Mikuláš. Naši občané měli příležitost se
potěšit kromě radosti ze vzájemného setkávání také občerstvením v podobě svařáku,
horké medoviny nebo piva. Pro hladové bylo k dispozici pečené maso, trdelník,
palačinky a mnoho dalších laskomin. Děti nejvíce ocenily projížďky na koních a ponících
a malování na obličej. Doufáme, že jsme letošními trhy zahájili další příjemnou tradici
u nás v Uhříněvsi.

rozsvícení stromu
První adventní neděli 29. prosince se
na Novém náměstí rozsvítil vánoční
strom. Bohužel kvůli nepřízni počasí se
musel doprovodný program, například
vystoupení dětského pěveckého sboru
Jiskřička odehrávat na chodbě školní
jídelny, kam se vešlo jen málo účastníků.
Mnoho jich tak čekalo netrpělivě
a v chladu venku. Slibujeme, že příští rok
budeme i na tuto variantu lépe
připraveni.

výstava betlémů
V Uhříněveském muzeu jsou vystaveny betlémy. Pro velký zájem je
expozice s anketou prodloužena. Autory jsou hlavně děti
z uhříněveských mateřských a základních škol a kroužků, kterým
prezentace jednoho betlému nestačí a většinou jich vystavili hned
několik. Svůj betlém také vytvořily seniorky, které se vtipně stylizovaly
do podoby andílků. Všechny betlémy jsou originální, krásné a mají styl.
Vyhrát anketu může ale jen jeden. Přijďte hlasovat! Výstava
v Uhříněveském muzeu je prodloužena do 13. ledna 2016.
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z činnosti spolků a organizací
SPOLEK OBČANŮ HÁJKU

dům dětí a mládeže – dům um

www.deti–hajku.estranky.cz

www.dumum.cz

Nabízíme volná místa na druhé
pololetí v těchto kroužcích:
Ateliér II, PO 17:00–18:00, 8–18 let, V Bytovkách 803
1000 Kč/pololetí. Kroužek je zaměřen na kresbu, malbu, nebo výtvarnu
obecně. Budeme se učit pracovat s tužkou, uhlem, rudkou, pastely,
giacondou, temperou ad. Naučíme se stínovat a vnímat barvy, budeme
trénovat kompozici.
Keramika III, ST 14:00–15:00, 6–10 let, V Bytovkách 803
1000 Kč/pololetí. Základní i pokročilé práce s keramickou hlínou – vytváření
reliéfů, plastik a nádob, zdobení plastickými prvky, točení na hr.kruhu,
dekorování glazurou a engobou. Velký prostor bude mít dětská fantazie
a individualita.
Tvořeníčko I R+D, ČT 9:30–10:30, rodič + dítě 2–5 let, V Bytovkách 803
500 Kč/pololetí (cena za 1 osobu).
Tvořeníčko II R+D, ČT 15:30–16:30, rodič + dítě 2–5 let, V Bytovkách 803
500 Kč/pololetí (cena za 1 osobu). Kroužky zaměřené na výtvarné
a keramické techniky. Činnosti se střídají, aby byly pro děti zajímavé a pestré.
Témata jsou přizpůsobena věku dětí, na kroužku tvoří rodič a dítě společně.
Moderní yoyování, ČT 16:30–18:00, 9–16 let,V Bytovkách 803
1100 Kč/pololetí. Moderní yoyování je nový populární freestylový sport.
Yoyo se točí na ložisku a lze s ním provádět nejrůznější divácky zajímave
triky. Možnost vystupování kroužku na různých akcích a účasti v soutěži
Slusny cup.

Advent v Hájku
Rok opět uběhl a nastala první adventní
neděle. Počasí nám sice nepomohlo vytvořit
vánoční atmosféru, ale o to usilovněji jsme se
snažili my. Náves jsme si vánočně vyzdobili, pod
stromek znovu postavili krásný Betlém, zpívali
koledy. Vonělo tu cukroví od hájeckých
hospodyněk a každý, kdo přišel, mohl ochutnat
výborné svařené víno, které se rozlévalo
zdarma. Vyhřívaný stan plnil svoji funkci
tentokráte na více než sto procent. Nejenom, že
v něm děti měly vánoční dílnu, ale i dospělí se
přišli schovat před nepříjemným deštěm a ohřát
se. Se soumrakem se přeci jen počasí
umoudřilo, a tak se k nám Mikuláš s andělem
a čertem na povoze taženým koňmi dostali
včas. Mikuláš spolu s dětmi rozsvítil náš krásný
stromek a potom obdaroval všechny hodné
děti. A je jich u nás a v blízkém okolí opravdu
hodně, protože pro nadílku si přišlo bezmála
130 dětí! Poté si ještě užili další vánoční tradici
– pouštění lodiček v plechové vaně s pravým
kapříkem. Slavnostní večer jsme ukončili
ohňostrojem.
Děkujeme všem, kdo jste přišli, děkujeme
zástupcům radnice, kteří nás podpořili.
A nejenom na této akci. Je moc fajn, že vy a vaše
děti na naše akce chodíte, že od vás slyšíme
slova chvály. Proto máme chuť pokračovat
i v dalším roce a věříme, že i někteří z vás se
k nám přidají.
Přejeme všem do nového roku 2016 pevné
zdraví a samé dobré zprávy.
za Spolek občanů Hájku Pavlína Škvrnová
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Florbal – pro zábavu starší, Bří Jand., PÁ 17:30–18:30, 10–14 let,
1000 Kč/pololetí. Kroužek je zaměřen na sportovní a pohybovou
všestrannost, fyzická příprava, trénink florbalu, základy hry a pravidla,
hraní zápasů.
Florbal jen tak pro radost, ÚT 19:30–20:30, dospělí
1500 Kč/pololetí. Florbal jen tak pro radost, pro dospělé.
Zumba pro dospělé II., PO 18:30–19:30, 14–99 let,V Bytovkách 803
1100 Kč/pololetí. Cvičení kombinující prvky latinsko–amerického tance
a fitness, tanec na hudbu pro dospělé.
Přípravka pro předškoláky Kašpárek, ST 14:00–15:00,4–6 let, Divadlo U22
1100 Kč/pololetí. Dramatický kroužek pro nejmenší – hudební, hlasová,
pohybová a dramatická cvičení.
Tvůrčí psaní a hraní, ČT 16:15–17:45, 11–15 let,Divadlo U22
900 Kč/pololetí. Setkávání plné hudebních, hlasových, pohybových
a dramatických cvičení. Rozvíjení slovesné tvořivosti, hereckých
a improvizačních schopností
Skřítkotvoření, PO 14:00–15:00, 4–6 let, Divadlo U22
1000 Kč/pololetí. Kroužek zaměřený na výtvarné techniky. Činnosti se
střídají, aby byly pro děti zajímavé a pestré. Témata jsou přizpůsobena
věku dětí.

Pro 2.poletí nově otevíráme tyto kroužky:
Florbal pro zábavu II. PÁ 14:30–15:30, 8–12 let, tělocvična ZŠ U Obory
1100 Kč/pololetí. Florbal hraný pro radost pro děti v této věkové kategorii.
Angličtina,7–10, 10–14 let
1100 Kč/pololetí. Čas konání bude upřesněn – info na tel.777 721 743.
Angličtina a anglická konverzace na procvičení a přípravu na SŠ.
Flétna začátečníci, PÁ 13:00–13:45 a 14:00–14:45, 6–11 let
900 Kč/pololetí. Děti se naučí správně dýchat, poznávat noty a podle nich
hrát, orientovat se v základech hudební nauky, na konci roku předvedou, co
se naučily.
Kroužek keramiky pro dospělé a děti, ST 16:15–17:45,
1000 Kč/pololetí. Kroužek zaměřený na rozmanité techniky práce
s keramickou hlínou. Seznámíte se s keramickou hlínou a jejím vývojem
od historie po současnost. Vyzkoušíte si tradiční a netradiční zpracování
keramické hmoty a dekorování rytím, glazurami, engobami apod.

život v obci

Běháme v Praze 22 – 1. díl
Začátek nového roku bývá často provázen množstvím více či méně
splnitelných předsevzetí. Jedním z nich je i snaha zmenšit svůj tělesný objem,
laicky řečeno zhubnout. Pokud patříte mezi tyto novoroční štvance nebo se
prostě jen chcete začít trochu víc hýbat, pak právě pro vás je určen náš nový
seriál o běžeckých trasách v Praze 22.
I když zlí jazykové tvrdí, že cesta
dva kilometry dlouhou Uhříněvsí trvá
někdy stejně dlouho jako cesta
do Českých Budějovic, ukážeme vám, že
bez auta tedy rozhodně ne. Pohyb
po vlastní ose, ať už jdete, běžíte,
koloběžíte nebo třeba provozujete nordic
walking, je nejen rychlejší, ale navzdory
smogu i zdravější.

Nepřepalte začátek

V každém díle našeho seriálu jsme pro
vás připravili jednu běžeckou trasu, různé délky a obtížnosti, podle stupně vaší
kondice a ochoty strávit čas pohybem.
Následující rady pro začínající sportovce
jsou psány v první řadě pro běžce, ale
platí stejně v přiměřené míře pro všechny pohybové aktivity.
Před prvním výběhem si srovnejte psychiku. Sport, ať už rekreační či vrcholový
je totiž hlavně o hlavě. Pokud vyběhnete
s tím, že hned napoprvé si naordinujete
pět kilometrů a dodržíte to i za cenu píchání v boku, a vypuštěných plic, je velká
pravděpodobnost, že druhý den už se
nepřemluvíte. Nejen kvůli tomu, že bolest se vám rozleží a pěkně si ji vychutnáte i třetí den, ale nebude se vám prostě
chtít. Protože to bolí a nepřináší to tolik
radosti a ani odměny v podobě ztracených kil, kolik jste čekali. Jedinou radou
je začínat postupně. Více než kdy jindy
platí – kdo rychle začal, rychle skončil.

Běhání je především zábava

Na první výběh je ideální trasa kolem tří
kilometrů, ale hlavně ji neběžte celou,
pokud není vaše fyzička na odpovídající
úrovni. Nestyďte se první týden či měsíc
(záleží na intenzitě tréninků) kombinovat běh s chůzí, nezastavujte se, ale nežeňte se jako blázni. Opakuji – přestane
vás to bavit. Ne hned, ale brzy.
Přitom běh je lékem na všechny nemoci duše a často i těla. Při běhu přestanete myslet na problémy, na to, co vás
čeká po něm, prostě jen běžíte dopředu.
Navíc, při běhu se vylučuje do těla tolik
hormonů, že takový chemický koktejl jen
tak někde nekoupíte.
Především je to serotonin, který zlepšuje náladu a vytváří pozitivní myšlení.

Popis trasy číslo 1.
Nové náměstí – Uhříněveská Obora – Netluky – Uhříněveská Obora – Nové náměstí
Délka: 4 km, Celkové převýšení: 45 m, Náročnost: velmi lehká
Povrch: smíšený – lesní, asfaltové cesty,
Vhodná obuv: univerzální (pohodlné odpružené boty)
Trasa vhodná i pro nordic walking,
Trasu zahajte v Uhříněvsi na Novém náměstí vyběhnutím za budovu radnice
směrem k oboře. Po dřevěném mostku se dostanete na novou asfaltovou
cyklostezku. Zatočte vlevo a zhruba po 300 metrech minete 370 let starý Hraniční
dub. Běžte dál až mezi pole. Po mírném stoupání doběhnete k hlavní silnici. Tam
odbočte vlevo na chodník podél silnice. Po levé straně budete míjet kravíny
výzkumného ústavu (VÚŽV). Na konci areálu zatočte vlevo mezi ohrady pro koně.
Dostanete se až k cihlovým domkům. Široká asfaltová cesta po několika metrech
klesá a vy doběhnete až před mostek přes potok opět na okraj obory. Tam odbočte
vlevo na lesní pěšinu, lemující břeh potoka. Začíná tu také modrá turistická značka.
Povrch cesty se několikrát změní. Modrou značku sledujte až na křižovatku ulic
Vachkova a Morávkova. Tam odbočte vlevo za budovu Uhříněveského muzea a jste
opět u místa svého startu na Novém náměstí.

Dále jsou to endorfiny, které jsou
považovány za vnitřní opiáty, protože
tlumí bolest. Nesmíme zapomenout
na noradrenalin, jehož zvýšení v těle
vede k pocitu radosti a vzrušení.
A neméně důležitý je dopamin. Ten má
vliv mimo jiné na fantazii, kreativitu
a touhu po sexu.
Tohle všechno vás čeká, pokud překonáte svou lenost a vyběhnete. Ze začátku běhejte jednou za dva až tři dny, ale
nemějte výčitky, když se vám to nepodaří dodržet. Je lepší jít alespoň jednou
týdně než vůbec. Děláte to pro sebe, pro

svoji radost a svůj výkon. Pro hubnutí
a zvýšení fyzické kondice je ale ideální
vyběhnout třikrát týdně minimálně
na dvacet minut. Pokud chcete shodit
nějaké to kilo, je dobré zvyšovat délku
běhu, tedy prodlužovat trasu. Běháte-li
pro zpevnění postavy a zvýšení kondice,
navyšujte tempo a snažte se běžet každý
týden o něco rychleji. Jak přesně, o tom
si řekneme něco v některém z následujících dílů. 
Kateřina Erbsová, mapa: www.mapy.cz
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školy
základní škola U obory
www.zsuobory.cz

Už si na nás netroufnou
Bylo pondělí, 16. listopadu 2015, když dorazili žáci 7. B ze
Základní školy U Obory do školicího výcvikového centra HSCP,
kde zakusili, co obnáší takový kurz sebeobrany s mistry
bojových umění.

Mikuláš přišel i s Amorky
I letos do naší školy U Obory přišel Mikuláš společně s čerty,
anděly a dokonce i třemi Amorky. Příští rok nás proto čeká
hodně štěstí a lásky a to přejeme i vám.

PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA
Desátého listopadu letošního roku vyrazila třída 3. A
společně s třídou 2. B na návštěvu do Národního divadla. Nešli
jsme na představení, ale na prohlídku. Mnozí z nás tu byli
poprvé. Sešli jsme se před školou, vláčkem a tramvají jsme
dorazili před mohutnou, z dálky se třpytící budovu, která
představuje určitou symboliku našeho národa. Zcela právem
získala název „Zlatá kaplička“. Přivítal nás velmi milý pán –
průvodce. Se zatajeným dechem jsme vešli dovnitř, ztišili se
a očekávali, čím nás překvapí. Nejprve jsme se ocitli v podzemí,
kde se nachází několik základních kamenů z různých míst
a krajů. Dozvěděli jsme se něco o historii původní stavby,
o tom, že pravý základní kámen je z okolí Jevan, a obdivovali
jsme repliku Národního divadla starou 150 let.
S nadšením jsme vyslechli výklad o prostých lidech, kteří
vynaložili nesmírné úsilí, pořádali sbírku pro své vlastní české
divadlo. Nezalekli se velmi těžké doby, když divadlo vyhořelo.
Opět zahájili sbírky, znovu těžce pracovali. Ne nadarmo nese
průčelí portálu název NÁROD SOBĚ. Poté jsme se přemístili
do úchvatného hlediště, galerie, prohlédli jsme si balkonky
s prezidentskou lóží, vyzkoušeli příjemné sezení a sledovali
obdivuhodné znalosti o výzdobě stropu i opony. Neskutečný
zážitek máme z terasy. Pohled na Pražský hrad, Petřínskou
rozhlednu, pozorovat zblízka obrovské kamenné sochy, skvost
divadla, to vše z naší paměti určitě nevymizí.

Budova, v níž jsme se měli naučit jednoduché chvaty pro
začátečníky, se mi zdála na první pohled starobylá a téměř jsem
i začala přemítat, zda-li udrží bezpečnou stabilitu. Naše třídní
učitelka, paní Vaňkátová, zazvonila na zvonek a my přihlížející si
nedočkavě kroutili krky, kdo se vlastně objeví. Nakonec se
v druhé části stavby otevřely dveře a z nich vyšla urostlá mužská
postava se svalnatými pažemi a téměř lysou hlavou. Sympatický
muž se nám později představil pod pseudonymem
„Mr. Fu-lang“, od členů HSCP si však nechával říkat „Frankie“,
z čehož tudíž plyne, že se křestním jménem jmenoval František.
Pan Fu-lang a jeho bratr Luboš nám posléze ukázali, jak by mělo
vypadat provedení sebeobrany v běžně se stávajících situacích
(např. přepadení lupičem, vrahem či pedofilem). Obzvlášť
zábavná byla ukázka na živých modelech – na nás dětech, při níž
jsme se vcítili do lidí, které skutečně napadly výše zmíněné
pochybné existence. Nikomu z nás to bezpochyby nebylo
příjemné, když jsme dostali možnost uvíznout ve spárech
nepříčetného maniaka, na kterého si vždy zahrál jeden
z instruktorů. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin na chlapce
a dívky a společně s profesionály začali trénovat. Myslím, že
mluvím za všechny, když řeknu, že trénink by velice namáhavý
a náročný.
Před úplným koncem kurzu se nás instruktoři zeptali, jaké jsou
naše vědomosti, co se týče anatomie člověka, a my jim
na oplátku kladli otázky ohledně jejich kondice a vydatné stravy.
A rovněž padlo i pár takových, které se týkaly osobních životů
obou mistrů. Třešničkou na dortu v podobě společné fotografie
jsme skončili akci, která nejen polechtala naše bránice, ale
zároveň se jí podařilo rozhýbat líné zadnice pubertálních dětí
a naučit něco praktického do života. A to se cení.
Nela Provazníková, žákyně 7. B

Při sestupu do přízemí se na nás usmívali umělci, herci
a významní představitelé české kultury, ale pouze v podobě
bysty. Zanechali tu svou stopu a lidé si je připomínají.
Rozloučili jsme se, poděkovali za nezapomenutelné zážitky
a odcházeli s přesvědčením, že se určitě vrátíme
a prohlédneme jiná zákoutí, která jsme nestihli. Necháme je
na příště.
Na shledanou Národní divadlo!
zpracovala Iveta Divišová, třídní uč. 3. A

Zápis do prvních tříd
proběhne 3. a 4. února 2016, 14:00–18:00 hod.
Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.
V případě dotazů se, prosím, obraťte na pí ředitelku
Mgr. Ivanu Vodičkovou (Ivana.vodickova.zs@seznam.cz)
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Exkurze do Planetária
Dne 27. 11. 2015 šly 6. třídy na výlet do pražského Planetária
v Holešovicích. S programem: Pohyby Země. Ve výstavním
prostoru planetária se žáci mohli těšit na stálou expozici se
zaměřením na Vesmír. Vyzkoušet si mohli třeba to, kolik
budou vážit na různých planetách, nebo se na dotykových
monitorech mohli dozvědět vše o vesmíru a úspěších člověka
v jeho objevování.
Anton Klubnichkin, žák 6. B, foto: Kateřina Šťovíčková

školy
základní škola bří jandusů
www.zsjandusu.net

NE ÚPLNĚ OBVYKLÁ EXKURZE

rozsvícení Betlému

Je pátek 27. listopadu. Jdeme na exkurzi. Nepřezouváme se,
nepřevlékáme se, ba ani neodcházíme z budovy školy. Pouze
vystoupáme pár schodů do podkrovní učebny. Naši o dva roky
mladší spolužáci z 5. C pracují v tvořivé dílně.

V ZŠ Jandusů zahájili adventní dobu rozsvícením
keramického betlému. Na podzim ve škole rozdali zájemcům
hlínu, holky a kluci z ní vytvořili figurky a Uhříněvák Petr
Tamele vymodeloval ústřední část. V pořadí již dvanáctý
betlém se skládá z celkem 160 postav.

U stolu paní učitelky Glaserové to voní – do rozehřátého
včelího vosku si každý noří dřevěný model zvonku. Když
vosková vrstva vychladne, tak v dlani zůstává voňavý zvoneček.
Na některých pracovních stolech se ještě tvoří, na některých už
probíhá úklid. Na začátku snažení bylo borovicové prkénko,
jedlové větvičky, svíčky, šišky, stuhy, perníčky a jiné ozdůbky
a na konci adventní svícen – osobitý umělecký výrobek.
Moc se nám tu líbí. Vdechujeme vůni nadcházejícího adventu.
Obdivujeme. Chválíme. Loučíme se. Odcházíme s inspirací pro
vlastní tvorbu. Děkujeme.


žáci 7. A

Zápis do prvních tříd
proběhne ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. 2. 2016,
14:00–18:00 hod. Více informací na webu.

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Pod Strašnickou vinicí Vjé T@@ @@ BPraha T@ é http:ffwwwždumumžczé tel: !!! !VT !AT

POHÁDKOVÁ NOC
pro deti
ˇ od 6 do 14let

Dětem zazpívali Coro Piccolo
Dne 3. 12. 2015 jsme byli pozváni s našimi žáky
na vystoupení dětského pěveckého sboru Coro Piccolo
do Divadla U22 v Uhříněvsi. Tuto příležitost využily zejména
první a druhé třídy. V divadle také sešly děti z místních školek.
Malí diváci byli seznámeni s různými adventními zvyky, např.
proč svatá Lucie noci upije a dne nepřidá, jaké dárečky si přáli
naši dědečkové a babičky… Byli také zapojeni do pěveckých
a pohybových činností, společně doprovodili koledy zvukem
zvonečků a rolniček…
Spontánní potlesk a zpívání dětských diváků svědčilo o celkové
příjemné atmosféře v průběhu dopoledního koncertu.
Přejeme mladým zpěváčkům hodně dalších pěveckých
úspěchů a věříme, že se opět setkáme na některém z jejich
dalších vystoupení.


za diváky a posluchače z naší školy Mgr. D. Wetterová

Děti4 Nechte rodiče doma
a přijďte přespat do Divadla U22
a užít si pohádeké her a vyrábění4
Poplatek: 100 Kč 8 v ceně materiál na hry a tvořeníé pitíé snídaněé lektořibé hradí se na místě

Sraz účastníků v pátek 15.1.2016 v TN hodž v Divadle U22é
zakončení v sobotu v 9 hodž
S sebou : přezůvkyé karimatkué spacáké hygienické potřebyé svačinué lahev na pitíž
Bližší informace a rezervace míst : tyle@dumumžczé telž: !!! !VT !Aj
Těší se Vojtěch Tyleé Andrea Buršíkováé Radek Čermák

ZŠ bratří Jandusů vás zve na Den
otevřených dveří – 6. ledna 2016, 8:00–12:00.
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školy
mateřská škola sluneční

mateřská škola za nadýmačem

www.msslunecni.cz

www.msuhrineves.cz

Výlet – Dobrovická muzea

Předvánoční setkání rodičů
a dětí v Divadle U22
Všichni jsme se na ně moc těšili. V loňském roce se moc
povedlo. Zopakujeme ten úspěch?
Období příprav jsme moc a moc prožívali. Malovaly se kulisy,
chystaly se kostýmy, vzájemně jsme se přistihovali, jak si
broukáme tu či onu písničku. Děti na vlastní oči sledovaly, jak
jim jejich přičiněním pod rukama vzniká příběh, pohádka,
nebo jak se dá pohybem vyjádřit básnička. A už je plný sál.
Ještě před pár dny tu byly děti jako diváci na koncertu
dětského pěveckého sboru CORO PICCOLO, teď jsou z nich
účinkující. A zhostily se toho náramně!

Na konci listopadu jsme se vydali s naší třídou Kytiček
a třídou Sluníček na první letošní celodenní výlet. Navštívili
jsme Dobrovická muzea nedaleko Mladé Boleslavi, kde byl pro
nás přichystaný výukový program „Malý archeolog“ v rámci
výstavy „Archeologické poklady Mladoboleslavska“. Dozvěděli
jsme se zajímavosti z doby kamenné, bronzové i železné, díky
velmi pěkně zpracovanému animovanému dokumentu,
prohlédli jsme si poklady uložené v muzeu a vyzkoušeli
i nějaký poklad sami najít... a povedlo se, byl to poklad přesně
pro nás – poklad čokoládový. Po sladké pauze jsme objevili
pravěkou jeskyni a zanechali tam stopu, obtisk ruky pro další
generaci archeologů. Velice zábavná byla i hra na archeology.
Objevili jsme v písku spoustu úžasných předmětů a předali je
místnímu panu archeologovi. Také jsme si vyzkoušeli razit
mince a na závěr první části našeho programu jsme si vyrobili
figurky z modelíny, které jsme za odměnu, že jsme byli tak
šikovní, hodili do kouzelné studánky, která plní tajná přání.
Ve druhé části prohlídky jsme na interaktivní tabuli plnili úkoly
vztahující se k pravěku, které nám zadávala paní průvodkyně.
Na závěr našeho výletu jsme si dali chutný oběd a vyrazili zpět
do školky s novými zážitky a dojmy.
tř. uč. Pešková, Podlenová

Se Lvíčaty se maminky a tátové přenesli do Ježíškovy vánoční
dílny a snili s nimi sen o tom, kde se berou dárky, vyslechli si,
jak moc se na Vánoce těší Králíčci – kteří se z toho těšení
roztančili, s úžasem vyslechli zpívanou pohádku pánů Svěráka
a Uhlíře O dvanácti měsíčkách, kde, nutno dodat, nás všechny
děti ze třídy Žirafek ohromily svými suverénními pěveckými
výkony a hereckým projevem k tomu. S třídou Slůňat všichni
sledovali, jak zvířátka a děti udělaly radost smutné jedličce.
Všechno dobře dopadlo. Děti předvedly nejen to, že se umějí
něco naučit, ale také elán, radost a hravost, která z nich přímo
sálala. Během slavnostního odpoledne byli rodiče informování
o průběhu a ukončení projektu naší MŠ „Hbité jazýčky
do dětské pusinky“, (Zpravodaj 5/2015) a i když tento projekt
jako takový končí, rodiče byli ubezpečeni, že v primární
logopedické prevenci bude naše MŠ nadále pokračovat.
Hezkým momentem bylo vyhodnocení další naší akce
s názvem Vánoční zastavení.
K našemu překvapení a velkému potěšení na výzvu zastavit se
v předvánočním shonu, najít si volnou chvilku a se svým
potomkem společně vytvořit výtvarné dílo na téma Vánoce,
zareagovalo 75% rodičů z celé naší MŠ. A ač autoři prací, které
obdržely nejvíce hlasů, byli odměněni drobným dárkem,
nebylo poražených. Vyhrál každý, kdo se zastavil, a užil si ten
čas, kdy společně se svým dítětem pracoval pro radost svoji
i těch ostatních. Naše obě pracoviště – Sluneční i Královice jsou
teď překrásně vyzdobena. Všechny vystavené práce budou
těsně před Vánoci odeslány do LDN spadající pod fakultní
nemocnici Královské Vinohrady. Určitě z nich její klienti budou
mít radost. A jsme na konci.
Nechybělo zpívání koled a s přáním klidného průběhu dní
zbývajícího roku 2015 a úspěšného roku nadcházejícího byli
všichni diváci a účinkující pozváni k pohoštění v podobě
nespočetných druhů vánočního cukroví, které dodali
rodiče dětí. Děkujeme za spolupráci.
kolektiv MŠ Sluneční
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Balonky s přáníčky
vylétly do nebe
Holky a kluci z MŠ Za Nadýmačem přivítali letos advent
originálně. Každý dostal balonek naplněný heliem, na který
připevnil přáníčko pro Ježíška. Všechny děti držely svůj balonek
a doufaly, že poletí. Většině se krásně vznesl k nebi, ale někteří
zřejmě na lístečky napsali přání nesplnitelná nebo moc velká
a balonky ne a ne vzlétnout. Následovalo zpívání koled
po třídách. K poslední skupině se přidal i Petr Kolář a celou
akci zakončil Šípkovou Růženkou od Jiřího Schelingera.

z činnosti spolků a organizací
salesiánské hnutí mládeže

základní umělecká škola lyra

http://uhrineves.shm.cz

www.zusproarteviva.eu

Bilance starého
a hurá do nového roku!
Přejeme vám vše dobré do nového roku, děkujeme
vám za přízeň kterou nám věnujete. Velké poděkování
patří naší Městské části Praha 22, která to s námi také
letos neměla bez práce.

Příměstský tábor „Templáři“
O letošních podzimních prázdninách se nejen děti
z turistického oddílu Šelmy, ale i další děti z Uhříněvsi a okolí
zúčastnily příměstského tábora zaměřeného na pověst
o pražském strašidlu bezhlavého templáře z pražského Týna.
Ve čtvrtek 29. října 2015 jsme se sešli u klubovny a tady jsme
hráli nejrůznější hry, tvořili kresby, skákali na trampolíně
a proběhli jsme se při fáborkové hře po oboře. Vše bylo
zaměřeno právě na onu pověst. Druhý den, v pátek 30. října,
jsme podnikli výlet do Prahy. Tady jsme se prošli kolem
Obecního domu, podešli jsme Prašnou bránu a dorazili
do ulice Templové. A právě tady bývala ve středověku hlavní
pražská templářská komenda. Pokračovali jsme do Týna.
Tam děti hledaly a malovaly domovní znamení.
Došli jsme až na Staroměstské náměstí, kde jsme se podívali
na orloj. Když jsme se vrátili zpět, všichni účastníci dostali
diplom, který jim předal přímo templář. Dětem se příměstský
tábor moc líbil. A tak děkujeme Janě Militké za skvělé nápady
a dobrou přípravu.

Pro nás byl rok 2015 až nezvykle nabitý pracovními
aktivitami. Zmíním se jenom o těch největších. Vedle
bězné práce, postupových zkoušek, přijímacích řízení,
třídních i veřejných koncertů nás na jaře po mnoha
letech opět navštívila Česká školní inspekce. Hodně
jsme se báli, ale především jsme byli napnutí, jak
zhodnotí cestu, kterou jsme se vydali. Nakonec vše
dobře dopadlo, inspekce ocenila i naši neotřelou
koncepci.
Na konci listopadu navštívil naší školu štáb televize
Prima a natočil s naší paní učitelkou kratičkou reportáž
o akordeonech.

Předvánoční období probíhalo na naší škole již
tradičně ve znamení bohaté koncertní činnosti.
První ze série vánočních koncertů se uskutečnil v úterý
2. prosince na Staroměstském náměstí v rámci
Vánočních trhů pořádaných agenturou Taiko (na obr.).
Takovou účast jsme ještě nezažili. Během našeho
vystoupení se celé náměstí zaplnilo lidmi, kteří si
společně s námi zazpívali nejznámější a také ty
nejkrásnější české koledy. Atmosféra byla tak
nádherná a radostná, že se to nedá ani popsat.

Výprava do pražského
planetária
V pořadí letošní čtvrtou výpravu jsme s T.O. Šelmy podnikli
v sobotu 21. listopadu 2015. Tentokrát jsme zvolili návštěvu
pražského planetária, které právě tento víkend slavilo 55 let
od svého založení. A tak jsme vlakem a metrem dojeli
do Holešovic, kde jsme se nejdříve prošli po Výstavišti
a po Stromovce. Když v půl jedenácté otevřeli planetárium,
šelmáci si užívali atrakcí a simulátorů, které jsou umístěné
v hale. Pak jsme se přemístili do hlavního promítacího sálu
a zúčastnili se projekce pohádkového příběhu „Anička
a Nebešťánek“. Jsme rádi, že i tato akce se dětem líbila
a snad si z ní odvezly i nějaké vědomosti, které využijí i během
školní výuky.
Libor Čermák

V pátek 4. 12. nás přizval radní Milan Coller na setkání
seniorů Prahy 22. Byla to pro nás velká čest, velice
jsme si jeho pozvání vážili, protože vystupovat vedle
hvězd jako jsou paní Simonová, Heidi Janků, Josef Zíma
či kapela Rangers a další se nám hned tak nepoštěstí.
Měli jsme sice před vystoupením maličké dušičky, ale
nakonec jsme vše statečně zvládli a nadělili přítomným
seniorům hudební dárek.
A konečně ve středu 16. 12. jsme vše úspěšně završili
velkým koncertem v Divadle U22, na kterém naši žáci
a učitelé zahráli a zazpívali známé české i světové
koledy.
Ani v novém roce nehodláme zahálet, hned ve druhé
polovině ledna postupně proběhnou na sále naší školy
v Královicích koncerty všech tříd, na které bychom Vás
tímto chtěli pozvat. Přesnější termíny budou
uveřejněny na našich facebookových stránkách.
Budeme moc rádi, když si nás přijdete poslechnout.
Ivana Šormová
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Z činnosti spolků a organizací
kLUB SENIORŮ

ze společnosti

www.seniori–p22estranky.cz

Program na měsíc leden 2016

3. 12. 2015 oslavil
významné životní jubileum,
krásných 85 let

„Naším úkolem není hledat lásku, jen hledat
a najít všechny překážky v sobě, které jsme si
proti ní vybudovali“
/Rumi/

pan Josef Zeman

Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové Náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II., 3 poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
4. 1.
7. 1.
11. 1.
14. 1.
18. 1.
21. 1.
25. 1.
28. 1.

–
–
–
–
–
–

Kavárnička, společenské hry
B.Oprchalová – Trénování paměti
Kavárnička, společenské hry
Jiří Veselý – cestopisná přednáška s promítáním – Norsko
Kavárnička, společenské hry
Mgr. Kateřina Kaňoková – Vzdělávací akademie
pro seniory – 3 lekce – úvod do Psychologie
– Kavárnička, společenské hry
– Cvičení na židlích a s míčky

Bližší informace v klubu nebo na tel. 775 164 802
a na emailu: stanadrozenova@seznam.cz
Přejme si, aby vstup do nového roku 2016 byl pro všechny lidi na této
planetě šťastný, plný lásky a porozumění.
Stanislava Drozenová,
vedoucí Klubu seniorů

pozvánky

pozvánka Na vycházku
do Královské obory – Stromovka
Kdy: 19. 1. 2016,
Odjezd: Nové náměstí, autobus č. 366 v 9:29.
Pro ostatní sraz na stanici tramvaje (17, 12, 24) Výstaviště v 10:30.
Trasa: Oborou Stromovka po naučné stezce nazvané
„Stromovkou za poznáním“.
Srdečně zvou
senioři ZO SDČR 22/30 Uhříněves.
Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum
Vás všechny srdečně zvou do spolkové místnosti Uhříněveského muzea
na výstavu

RUČNÍ A VÝTVARNÉ PRÁCE
ČLENŮ KLUBU SENIORŮ UHŘÍNĚVES
Slavnostní vernisáž výstavy se koná v sobotu
16. ledna 2016 v 15:00
Výstava je přístupna do 5. února 2016
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:00, Pátek 8:00–14:00
Vstupné dobrovolné.

Hodně zdraví a štěstí
přeje
dcera Martina s rodinou

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
Krásná literatura pro dospělé
Ahernová Cecelia – Kdybys mě teď viděla
Caletti Deb – Odešel
Flynnová Gillian – Ostré předměty
Furnivallová Kate – Odvrácená strana slunce
Gregory Philippa – Jen jedna bude královnou
Hawley Noah – Dobrý otec
Hindráková Hana – Očarovaná
Hooper Kay – Slepá důvěra
Katzenbach John – Co bude dál
Kol. autorů – Na večírku
Läckberk Camilla – Kazatel
Ludvíková Jitka – Zkrocení mlsného muže
Pataki Allison – Sny císařovny Sisi
Pavone Chris – Bez domova
Poznanski Ursula – Pět
Redfearnová Suzanne – Zavři očka svý
Slaughter Karin – Nic nebude jako dřív
Soukupová Petra – Pod sněhem
Krásná literatura pro děti
Brat Roman – Zlo nemá na kouzlo
Feldhaus Hans – Fakt ujetý!
Goscinny R. – Asterix z Galie
Kessel Carola – Čarodějky z jezdecké školy
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky 9. díl
Kol. autorů – Poník Pepíno
Nevečná Alena – Ukradený diamant
Perplies Bernd – Hrdinové z dračí ulice
Šťastná Helena – Bukvínkova dobrodružství
Vaněček Michal – S Dráčkem do pravěku
Žižková Helena – Hafík
Naučná literatura pro dospělé
Cimlová Štěpánka – Můj kousek Indie
Courtoisová Florence – Slon v mé čekárně
Eben Marek – Marek Eben a hosté na plovárně
Koutek Tomáš – Pražské pamětní desky
Schlender Brent – Steve Jobs
Siewertová Aruna – Rostlinná antibiotika
Naučná literatura pro děti
Kol. autorů – Klasické české vánoce
Kol. autorů – Klasické české hry pro kluky a holky
Kol. autorů – Šikulové slaví vánoce
Kateřina Kykalová, knihovnice
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE PRAHA 10 - DŮM UM

POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ, HTTP://WWW.DUMUM.CZ
TEL. 777 721 741, MOBIL: 603 178 820

JARNÍ PRÁZDNINY
RAKOUSKO

Tři a půl dne lyžováni v rekreační oblasti
Pyhrn-Priel, jež zahrnuje 2 lyžařská střediska:
Hinterstoder (2000 m) a Wurzeralm (1870 m).
Obě společně nabízí přes 50 km sjezdových
tratí všech obtížností. Lyžovat budeme hlavně
v Hinterstoderu, ale jeden den se vypravíme i do
Wurzeralmu. Pro studenty ve věku14 – 26 let zde
pořádá DůmUM jako každý rok jarní prázdniny.

TERMÍN: 28. 2. - 3. 3. 2016
Sraz k odjezdu 28. 2. 2016, 11:30 u DDM Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 23/623,
ve 12:00 odjezd. Návrat 3. 3. 2016 ve večerních hodinách.

Sádrokartonářské práce

CENA:

3900 Kč

Cena zahrnuje:

Zateplování fasád (polystyren, minerál. vata)
Montáž stropů z minerálních kazet
Drobné bytové opravy

o Doprava vlastními minibusy. K dispozici po celou dobu pobytu!
o Ubytování v penzionu FARA. Vzdálenost penzionu od lanovky v Hinterstoderu je
200 m. V penzionu je prostorná jídelna, která slouží jako společenská místnost.
Pokoje mají umyvadla s teplou vodou, většina pokojů má TV. WC a sprchy jsou
společné na chodbě.
o Strava plná penze zahrnující bufetové snídaně, teplé obědy (1 x obědový balíček),
večeře, pitný režim (čaj do termosky a šťáva k večeři).

Jiří Feďko: telefon: 777 325 244
Letní 70/5, 103 00 Praha 10 – Nedvězí

o Cestovní pojištění na lyže či snowboard
o Permanentku
Orientační cena permanentek na tři a půl dne (většinou vyjde o 20-30 Euro levněji)
Do 14 let
80 Euro
15-26 let (Studenti)
120 Euro
Dospělí
140 Euro

Cena nezahrnuje:

Rezervace, přihlášky, více informací a pokyny k táboru na:
www.dumum.cz / akce / tábory nebo tyle@dumum.cz

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Pod Strašnickou vinicí 23/623, www.dumum.cz, tel: 777 721 741

Kontaktní osoba: Vojtěch Tyle, tyle@dumum.cz

JARNÍ PRÁZDNINY
KRKONOŠE
Jarní tábor na lyžích a snowboardu v jednom
z nejlepších skiareálů u nás – PEC POD
SNĚŽKOU A VELKÁ ÚPA.
Tábor je určen pro účastníky ve věku 8 – 16
let, kteří musí být schopni sjet samostatně
sjezdovku a používat vlek! Třetí den bude
odpočinkový – výlet, hry, soutěže.
Permanentka není v ceně tábora zahrnuta.
Orientační ceny permanentky:
do 11 let 1510 Kč, od 12 let 1680 Kč

TERMÍN: 5. – 11. 3. 2016

Odjezd v sobotu 5. 3. 2016, sraz v 14:00, odjezd v 14:30 hodin od ZŠ Petrovice (parkoviště), ulice
Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Návrat v pátek11. 3. 2016, mezi 16. – 17. hodinou.

CENA: 3600 KČ

Cena zahrnuje:
o Ubytování v penzionu Javoří mlýn nedaleko sjezdovek
o Stravu formou plné penze s pitným režimem, stravování v místě ubytování
o Dopravu autobusem prověřeného dopravce
o Program – lyžování, zábava, hry
o Pedagogický doprovod

řádková inzerce
 Nabízím vyučování, doučování a konverzaci
německého jazyka. Gabriela / 776 831 983
 Zpracování účetnictví, daňové přiznání, mzdová
agenda. Vše zajistí bez starostí zavedená účetní
firma za rozumnou cenu. Kontakt: jam@jam-ucto.cz,
tel: 724 162 866, Praha 10 Dubeč

Rezervace, přihlášky na info@dumum.cz nebo tel: 777 721 741.
Více informací a pokyny k táboru na www.dumum.cz /akce/ tábory nebo tyle@dumum.cz.

Prodám / pronajmu i Vaši nemovitost

Váš místní realitní makléř

Radek Brila

+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
Praha - Uhříněves a okolí

REALITNÍCH MAKLÉŘŮ

w w w.team -rm .cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Masivní borovicové
interiérové dveře
Orkan

Interiérové dveře
s oblou hranou

Interiérové dveře
foliované

šířka: 60-90 cm,
levé/ pravé,
bez povrchové
úpravy, kování
a zárubní
Eco plné 1.490,prosklené 1.890,Rámová zárubeň

šířka: 60-90 cm, levé/ pravé,
bez kování a zárubní
plné, bílé

1.050,-

2.190,-

šířka: 60-90 cm,
levé/ pravé,
bez kování a zárubní,
dekor: ořech
plné
1.190,- plné
2/3 sklo 1.850,L2
1.990,ETTA
2.090,ETTA 5* 2.890,*na objednávku
Obložková zárubeň
pro šířku zdi:
10 nebo 15 cm, ořech

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi:
9-11 cm nebo 15-17 cm

1.990,-

898,-

plné, akát nebo bílý dub

1.290,-

akát

prosklené, bílé

1.790,-

prosklené, akát nebo bílý dub

od

1.490,-

 8 mm
 stupeň zatížení 32

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm
bílé, akát 1.890,bílý dub 1.990,-

3D EFEKT

bílý dub

bílé

 7 mm
 stupeň zatížení 31

m2

m2

1.890,-

ETTA

2/3

L2

ETTA 5

ořech

 10 mm
 stupeň zatížení 32

m2

469,-

298,-

598,-

Laminátová podlaha Vinto

Laminátová podlaha Terra/ Family

Laminátová podlaha My Art

lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let
proti oděru

lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let
proti oděru

lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

