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červen ve znamení
mnoha aktivit
S blížícími se prázdninami na Praze 22 vypukl rej tradičních
akcí všeho druhu. Namátkou – Uhříněveský splávek, den dětí
na rychetách, dětský den v hájku, po-po-les, příběh potravin,
škola rocku, nově fotbalový turnaj prahy 22 a řada dalších.

Po kom je pojmenována
druhá nejdelší ulice
v Uhříněvsi
Více na str. 10

Kulatý stůl,
tentokrát o školství
Více na str. 12

Uhříněves bude mít
svou „Myší díru“
Více na str. 14

Většina akcí má již historicky vybudovanou výbornou pověst, a proto ani nepřízeň počasí
nemá šanci setkání místních obyvatel narušit. Ty nově vznikající aktivity nasadily laťku
tak vysoko, že se budou muset příští rok hodně činit, aby nastolený trend udržely.
Příkladem je Turnaj Prahy 22 ve fotbale.

koncert:
úterý 26. 9. 2017 v 19:30 hodin

ASONANCE

Skupina Asonance patří k nejstarším
skupinám působícím na české folkové
scéně – její vznik se datuje až do roku
1976. Skupina patří k uznávaným
interpretům irských a skotských balad,
tanců a instrumentálních skladeb jako
jsou reel, jig nebo hornpipe.

Výběr zájmových
útvarů DDM Prahy 10
– Domu UM
pro školní rok
2017/2018
Pracoviště v Bytovkách 803

Divadlo U22

výběr z programu
Divadlo:
pondělí 25. 9. 2017 v 19:30 hodin

CHLAP NA ZABITÍ
Divadlo Palace

autor: Francis Veber
režie: Jakub Nvota
hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka,
Michal Slaný, Jaroslav Šmíd, Betka
Stanková, Milan Šimáček
Tady by se tak krásně vraždilo, kdyby se
vedle nesebevraždilo... Francouzská
komedie nabitá slovním a situačním
humorem o tom, jak se profesionální
zabiják stane obětí sebevraha. Když se
setká nekompromisní nájemný zabiják
s nesmělým ztroskotancem, který se
snaží spáchat sebevraždu, může to
na první pohled vypadat, jako snadná
práce. Opak je však pravdou...
pondělí 16. 10. 2017 v 19:30 hodin

PERFECT DAYS
Divadlo Palace

autor: Liz Lochhead
režie: Petr Kracik
hrají: Jan Dolanský, Lenka Vlasáková,
Dana Syslová, Petra Jungmanová, Vilém
Udatný a Jan Hofman
Romantická a svižná komedie nejen
o ženách a nejen pro ženy. Úspěšná
kadeřnice Barbs má na první pohled
úplně všechno: prosperující firmu,
popularitu, exkluzivní byt, přátele
a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí
– nějak nestihla mít dítě a zbývá jí
posledních pár let, kdy se to musí podařit.
Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší

neděle 22. 10. 2017 v 19:30 hodin
ANI ZA MILION!
Jiří Langmajer a Adéla Gondíková

přítel je homosexuál a potencionální
otcové z nejrůznějších důvodů selhávají.
Barbs si připadá absolutně nenaplněná.
K čemu je žití na vysoké noze, když na vás
v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co
máte spoustu peněz, když je nemáte
s kým utrácet? A co teprve, když je vám
40 a biologické hodiny bijí jako o závod?
Lov na kvalitního dárce spermatu se pro
ni pomalu ale jistě stává prioritou
a posedlostí. Hra Perfect days je vtipným
důkazem toho, že život pro nás vždy
chystá něco úplně jiného, než si
plánujeme.
neděle 22. 10. 2017 v 19:30 hodin

ANI ZA MILION!
Divadlo v Rytířské

autoři: Michaela Doležalová,
Roman Vencl
režie: Per Hruška
hrají: Jiří Langmajer a Adéla Gondíková
Jacqueline, byť provdaná za anglického
velvyslance, je Francouzka tělem, duší
i původem. Má dvě děti a kufřík
s milionem eur, který je ochotna darovat
každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí
venkov, samotu a obyčejnost. Lambert
ženatý není, manželka od něj utekla.
Má duši námořníka a žije jen pro svůj
maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin
denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov,
samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají
oba společného? No přece vůbec nic!
V této brilantní detektivní komedii, která
obě postavy svede dohromady a navěky
spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak,
než se zdá.

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

∙ Kytara
∙ Ukulele
∙ Flétna
∙ Hravé klávesy
∙ Taneční kroužek předškoláci
∙ Tanečky – STREETDANCE
∙ Tanečky – MIXDANCE
∙ Zumba
∙ Výrazový, muzikálový tanec
∙ Balet, balet pro nejmenší
∙ Fotografická dílna
∙ Divadelní přípravka
∙ Centrum pro předškolní děti Šikulka
Pracoviště Divadlo U22
∙ Divadlo – přípravka 1
∙ Divadlo – přípravka 2
∙ Divadlo 1
∙ Divadlo 2
∙ Divadlo 3
∙ Divadlo 4
∙ Divadlo pro mládež
∙ Divadelní soubor Herold
∙ Tvůrčí psaní a hraní
∙ Bicí
∙ Flétna – pokročilí
∙ Flétna – pokročilí 2
∙ Kytara – začátečníci
∙ Kytara – pokročilí
∙ Pěvecký sbor – Akordum
∙ Filmová dílna
∙ Duhový klubík
∙ Centrum pro předškolní děti Skřítkov

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
POKLADNY DIVADLA U22
Od 29. 6. 2017 do 13. 8. 2017
je pokladna Divadla a Kina uzavřena.
V tomto období si můžete zakoupit
vstupenky na síti Ticketportal
(ticketportal.cz) a nebo je rezervovat
na telefonním čísle 725 936 914,
případně na emailu
vstupenky@divadloU22.cz.
Běžný provoz pokladny bude zahájen
v pondělí 14. 8. 2017 od 17:00 hodin.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

JIŽ TEĎ SE
TĚŠÍME NA
„BABÍ LÉTO“.
Z obecní kroniky

Na květenu není okolí Uhříněvsi
příliš bohato
Nastalo léto a v zahrádkách i na veřejných prostranstvích
vše kvete. Proto se podíváme, o jakých rostlinách psal můj
předchůdce před 80 lety v roce 1937.
Na květenu není okolí Uhříněvsi příliš bohato. Příčinou toho je
zemědělské využití každého místečka dosud neobdělaného
a následkem toho nedostatek strání, pasek a zvláště nedostatek
luk. Za to mají zdejší občané dosti smyslu pro stromoví ovocné
i okrasné květiny v zahrádkách a v květináčích za okny. Všude při
cestách lze viděti stromořadí ovocných stromů, dnes ovšem
mladých, neboť většina jich za velikých mrazů v roce 1929
vyhynula. Tak z ovocných stromů náležejících Školnímu závodu
z 10.000 bylo jich 95 % zničeno. Nynější stav ovocného stromoví,
patřících jmenovanému závodu jest 7.500 kusů. Dostatek květin
pěstují 3 větší zahradníci, zvláště mnoho statice na barvení
k přípravě věnců a ozdob na hroby. Za výklady obchodníků
spatříte výstavky květin našich zahradníků po celý rok. Ploty
zahrad pokrývají keře bezu černého, kustovnice, rdestu plotního,
kaliny, pamelníku, tavolníku, zimolezu.
Lesů na katastru obce Uhřiněves není, jedině obora Školního
závodu, kde najdeme mimo malého množství jehličnatých
stromů dub, buk, jasan, topol vlašský, vrbu, olši, jilm, z keřů
trnku, růži šípkovou, hloh, ostružiník, brslen, svídu, krucínu
a jako podrost celé koberce jaterníku, sasanek, orseje, křivatce
a dymnivky, mydlici lékařskou, třezalku, vrbovku.
Michal Klich, kronikář
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v dnešním úvodním slovu prázdninového vydání zpravodaje, bych se nejprve rád ohlédl za akcemi, které se uskutečnily v měsíci červnu, a že jich nebylo málo. Stejně nabitá
bude i druhá polovina roku. S klidným svědomím mohu
říci – v naší městské části to opravdu žije!
Podporujeme a chceme i v budoucnu podporovat sportovní, volnočasové a kulturní akce neziskových organizací.
Chystáme další pokračování diskusních kulatých stolů
na různá témata. Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu.
Vzhledem k vymezenému prostoru v úvodníku vyberu bohužel jen namátkou některé z akcí.
Začalo to v sobotu 3. června rybářským Splávkem, kde si
děti s chutí zasoutěžily v lovu ryb. Akce trvala od rána
do oběda, kdy byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány
ceny, grilováním a volnou zábavou se pokračovalo i v odpoledních hodinách (str. 16).
V Hájku zatím probíhala příprava na sobotní zábavné
odpoledne pro děti následované večerní zábavou pro
dospělé.
Spolek občanů Hájku je činorodým spolkem s mnoha
báječnými nápady, tentokrát připravili akci „Bavíme se
na den dětí s podtitulem Devatero řemesel“ (str. 16 a 17).
Profesionálně připravené jako vždy a počasí nám vyšlo.
V neděli 4. června se konal tradiční Den dětí, který pořádala naše městská část. Areál Rychety byl plný atrakcí,
stánků, kolotočů a dalšího doprovodného programu v čele
s MiniDisco Show v hlavní roli s Dádou Patrasovou. Počasí
sice nevyšlo podle představ, ale ti, kteří se zúčastnili, nelitovali, protože si to pořádně užili i tak (str. 16 a 17).
Poděkování patří provozovatelům stánků s občerstvením, městské policii, dobrovolným hasičům, radnímu
Milanovi Collerovi, který vždy bezchybně Den dětí zorganizuje, Josefu Beckovi, který letos zajišťoval perfektním servisem nejen herní atrakce. Prostě chválu a díky si zaslouží
všichni, kdo se podíleli na průběhu odpoledne. A nesmíme
zapomenout na početné návštěvníky, protože bez nich by
to nešlo, a to letos měli všichni vzhledem k nepříznivému
počasí ztíženou situaci – příští rok to určitě vyjde.
Z dalších akcí bych rád zmínil tradiční Školu rocku
na „Smeťáku“. Nemohu opomenout fotbalový turnaj Prahy
22, který jsme připravili ve spolupráci s SK Čechií
Uhříněves. Byl to opravdu zajímavý a do poslední chvíle
napínavý turnaj. Zde bych rád také za vedení radnice poděkoval za výbornou organizaci Dariuszovi Jakubowiczovi
a jeho týmu (str. 19). Účelem turnaje byla podpora sportovních aktivit, nyní fotbalu, kdy byly osloveny firmy působící na území Prahy 22, v družstvu MČ Praha 22 bylo
několik mých kolegů z RMČ.
Předprázdninovou pestrou nabídku akcí zakončím 2. kulatým stolem, který proběhl na téma školství a jehož se vedle samosprávy účastnili také všichni ředitelé a ředitelky
místních školských zařízení. Byli jsme připraveni prezentovat, vysvětlovat i diskutovat, proto je škoda, že mnoho rodičů, možná i díky horkému počasí, nedorazilo (str. 12).
Využívám úvodního slova a zvu vás již nyní na 3. kulatý
stůl k sociálním službám a zdraví, který je ve středu 6. září
v Divadle U22. Hned poté si zapište termín: sobota 16. 9.
a novou akci „BABÍ LÉTO – den pro celou rodinu“. Koná se
na Rychetách.
Závěrem mi dovolte popřát všem dětem krásné prázdniny,
rodičům klidnou dovolenou a pěkné počasí.
S úctou Jiří Knotek, zástupce starosty
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informace z radnice
zprávy z RMČ

Výtah z usnesení RMČ Praha 22
60. zasedání 3. 5. 2017, 61. zasedání 17. 5. 2017 a 62.
zasedání 31. 5. 2017
RMČ souhlasila:

• S firmou DIZIC, spol. s r.o., Hviezdoslavova 505/17, Praha
4-Háje, jako s dodavatelem VZMR s názvem „Rekonstrukce
společných chodeb a sklepů č. p. 380/34 Husovo náměstí“
za cenu 2 450 793,96 Kč včetně DPH 15 %,
• navrhovanou změnou organizace dopravy v klidu pro zóny
placeného stání na vybraném území MČ Praha 22 dle
Projektu organizace dopravy v klidu formou ZPS
na vybraných územích HMP zpracovaného společností
M. Z. O. Conzult, s. r. o., v březnu 2017,
• s rozšířením zón placeného v MČ Praha 22 o parkoviště
v ulici Františka Diviše, parc. č. 1058, 1059 v k. ú. Uhříněves,
• s rozšířením služeb projektu CDBP změnou konfigurace
pracoviště a certifikací kabiny,
• se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Park Pitkovické rybníky – mobiliář
a rekreační prvky“,
• s bezúplatným umístěním 3 laviček od Domu UM
ke školní jídelně.

RMČ vzala na vědomí:

• Ukončení nájemní smlouvy č. 149/2012 MN – 38
na pronájem nebytového prostoru č. 343 „Prodejna elektro“
na adrese Nové náměstí čp. 1257 v Praze-Uhříněvsi
s panem Tomášem Bernardem, se sídlem Domažlická
1505/4, 130 00 Praha 3-Žižkov, ke dni 31. 7. 2017.

RMČ rozhodla:

• O výběru nejvhodnější nabídky „DPS Betlímek –
zpracování PD „ vyhodnocení zadávacího řízení uchazeče:
Le Nut Group, s. r. o., Symfonická 1496/9, 158 00 Praha 5,
za cenu 1 190 000 Kč bez DPH,
• o vyloučení z VŘ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ účastníka
MARHOLD, a. s., Jiráskova 169, Pardubice z důvodu, že
účastník nesplňuje zadávací podmínky, neboť přestal
splňovat kvalifikaci,
• o výběru dodavatele na VŘ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“
– fa Polabská stavební CZ, s. r. o., Oseček 87,
289 41 Pňov-Předhradí, za cenu 43 798 765 Kč bez DPH,
• o přímém zadání zakázky pod názvem „Odstranění
havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Přátelství –
Bečovská“ v úseku dle situačního plánku v příloze
dodavateli TvS – centrum Praha, s. r. o., Únětice 108,
okr. Praha západ, za cenu 1 124 000 Kč bez DPH
s tím, že práce budou fakturovány dle skutečně
provedených prací,
• o přímém zadáním zakázky pod názvem „Odstranění
havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před
bytovým domem čp. 783/24 a 784/26“, dodavateli
DEPA, s. r. o., K Hořavce 270/4, Praha 9, za cenu
1 374 000 Kč bez DPH s tím, že práce budou fakturovány
dle skutečně provedených prací. 
Plná znění zápisů jsou k dispozici na www.praha22.cz
a rovněž v písemné podobě na Úřadě MČ.
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zapište si do diáře

Sobota 16. září – BABÍ LÉTO
den pro celou rodinu s večerním koncertem
Sledujte naše příští číslo a www.praha22.cz

Schválené termíny zasedání
Rady MČ Praha 22
– na II. pololetí roku 2017
Harmonogram
zasedání RMČ
65. zasedání RMČ

Termín zasedání

Začátek zasedání

23. 8. 2017

10:00 hodin

66. zasedání RMČ

6. 9. 2017	

10:00 hodin

67. zasedání RMČ

20. 9. 2017	

10:00 hodin

68. zasedání RMČ

4. 10. 2017	

10:00 hodin

69. zasedání RMČ

18. 10. 2017	

10:00 hodin

70. zasedání RMČ

1. 11. 2017	

10:00 hodin

71. zasedání RMČ

15. 11. 2017	

10:00 hodin

72. zasedání RMČ

29. 11. 2017	

10:00 hodin

73. zasedání RMČ

13. 12. 2017	

10:00 hodin

Termíny byly schváleny na 62. RMČ dne 31. 5. 2017

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC
Upozornění: v době prázdnin bude omezený provoz
poraden. Děkujeme za pochopení.
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna:
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 1. a 15. 9. 2017 (8:00–14:00)
Bytová poradna:
Ing. Jana Veselá: na objednání v OIC
Právní poradna:
Mgr. Jan Salmon: po 3. a 24. 7., 28. 8. (8:00–10:00)
Mgr. Pavel Kosař: čt 13. 7., 3. a 24. 8. (13:15–17:00)
Vysokoškolská poradna:
doc. Ing. Milan Kašík, CSc.: na objednání v OIC
Vše, co vás zajímá:
Jiří Knotek zástupce starosty: na objednání v OIC
Rezervaci pro poradenství si můžete
objednat na tel.: 271 071 812.

informace z radnice
odbor občanskosprávní

PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 7. 2017,
nezúčastnili jste se vítání v květnu 2017, vaše dítě má trvalé
bydliště v Praze 10–Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo
v Pitkovicích a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu –
Vítání občánků? Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti
připravuje tuto slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 22
na adrese Praha 10 – Uhříněves, Husovo
náměstí 380, ve čtvrtek 21. 9. 2017 (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 nebo osobně
doručit na adresu úřadu do 8. 9. 2017.
Lze ji také zaslat elektronicky podepsanou zaručeným
elektronickým podpisem.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Na schodech bude opět veselo
Přijďte si o prázdninách zazpívat, nebo jen
poslouchat písně Milušky, Magdy a Aleše do DPS II,
Nové náměstí 1440/2a 19. srpna 2017 od 14 do 16 hodin
Každý kdo přijde, je vítán.

Rovněž bude přítomen profesionální fotograf a profesionální
video.
Srdečně se na vaši návštěvu těšíme.
Bližší informace vám budou podány na matrice:
Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852

Den Zdraví a rovných
příležitostí
Středa 6. září v Divadle U22 od 9:00 hodin

Školy zřizované
Prahou 22
hledají
zaměstnance:
• učitele/ky pro MŠ
•u
 čitele/ky pro ZŠ
(1. i 2. stupeň, různé
specializace)
• vychovatele/ky
• asistenty/ky pedagoga
www.zsuobory.cz
www.zsjandusu.net
www.msuhrineves.cz
www.mspitkovice.cz

Výtah z připravovaných akcí:
• Ukázka canisterapie vesele i vážně.
• Hipoterapie – na základě písemného souhlasu od rodiče
dítěte je možné vyzkoušet i jízdu na koni.
• První pomoc – jak se nebát ji poskytnout.
• Městská policie – pár lekcí prevence: jak se nebát na ulici, jak
zabalit evakuační zavazadlo, umět popsat pachatele.
• Hygienická stanice hl. města Prahy – především prevence
kouření, měření CO u kuřáků, ale i měření tlaku a tělesných
parametrů: BMI, viscerální tuk, obvod pasu, poradna výživové
specialistky.
• Rehabilitační centrum Elpeko – zacvičíme si a projdeme se
s hůlkami – Nordic walking.
• A řada dalších aktivit pro všechny věkové kategorie.
Všichni jste srdečně zváni.
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zprávy z odborů
odbor životního prostředí a dopravy

Informace pro podnikatele
o jejich povinnostech
při nakládání s odpady
Praha informuje podnikatele o jejich povinnostech při
nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vznikají. Odbor
ochrany prostředí ve spolupráci s odborem živnostenským
a občanskosprávním MHMP v současné době distribuuje
na všechny živnostenské odbory městských částí informační
materiály. Letáky mají za cíl informovat podnikatele, kteří
začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech,
které plynou ze zákona o odpadech. Především o způsobu jak
si zajistit nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti
vzniknou. Letáky jsou k dispozici na všech živnostenských
úřadech Prahy a dále po předchozí domluvě na odboru
Ochrany prostředí, oddělení odpadů MHMP ve variantách –
čeština, angličtina, ruština a vietnamština.
Také je možné si je stáhnout na http://portalzp.praha.eu

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností
na území městské části Praha 22 proběhne dle níže
uvedeného harmonogramu v úterý dne 29. srpna 2017.
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

15:00–15:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová

15:30–15:50

ul. K Dálnici
(u autobusové zastávky K Pitkovičkám)

16:00–16:20

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

16:30–16:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

17:00–17:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská

17:30–17:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná

18:00–18:20

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým
pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla
zdarma předat následující druhy odpadů: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, teploměry, zářivky
a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující
nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, baterie, akumulátory,
nádoby od sprejů.
Sběr monočlánků a baterií umožňuje též systém stálých
stanovišť v podobě červených kontejnerů umístěných
v přízemí budovy úřadu městské části a v obou základních
školách.
Nepotřebné léky lze odevzdat v lékárnách. Veškeré výše
uvedené drobné nebezpečné odpady, ale rovněž i nebezpečné
odpady větších rozměrů jako např. lednice, televize, monitory,
je možné odevzdat ve Sběrném dvoře v ul. Bečovská 939,
Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905.
Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení
svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318
Další informace o sběru nebezpečných odpadů v Praze najdete
na internetové adrese: http://portalzp.praha.eu, případně
na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22.
Jitka Kochánková
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Oprava komunikace Přátelství
je rychlejší o tři týdny
Průběh stavby je bezkonfliktní, počasí opravě nahrává.
I proto se daří zhotoviteli realizovat stavbu s několikatýdenním
předstihem oproti plánům. Probíhá třetí etapa, která je
rozdělena na šest fází. První dvě již máme za sebou, níže se
seznamte s dalšími čtyřmi. Společným jmenovatelem všech je
oprava prostřední části úseku s křižovatkami Kolovraty –
Královice a Kolovraty – Nedvězí a nutnost použití semaforu
k zajištění kyvadlové dopravy:
• 3. fáze: 5. 7.–21. 7. 2017 – BUS beze změn
• 4. fáze: 22. 7.–23. 7. 2017 – BUS 227 obousměrně
přes Říčany
• 5. fáze: 24. 7.–11. 8. 2017 – BUS 227 beze změn,
linky 300 do Prahy přes Královice
• 6. fáze: 12. 8.–13. 8. 2017 – BUS 227 obousměrně přes
Říčany, linky 300 do Prahy přes Královice
Na mapy s vyznačenými jednosměrnými a uzavřenými úseky
se tentokrát podívejte na www.praha22.cz
Autobusové linky 227 a 906 budou ve 4. a 6. fázi 3. etapy
vedeny z Kolovrat odklonem přes Říčany (Mírová – K Říčanům
– Kolovratská – Říčanská – Únorová) a to obousměrně.
V 5. a 6. fázi pojedou třístovkové autobusy do Prahy přes
Královice (do Říčan beze změn).
Tranzitní nákladní doprava ve směru z Prahy bude stejně jako
v předchozích dvou etapách ve směru na Brno / Kutnou Horu
odkloněna přes Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Řidiči
mohou využít i alternativní trasu na D1: Františka Diviše –
Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem.
Ve směru do Prahy rovněž zůstává stejná, tj. bude již
v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká
na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1.
Petra Vaňková, OKVO

PROSÍME, NEKRMTE KONĚ
VE VÝBĚZÍCH
Prosíme všechny občany nejen
z Prahy 22, kteří chodí na procházky
kolem výběhu s koňmi, aby
respektovali cedulky a koně nekrmili.
Chápeme, že si řeknete, že jeden chlebík
nebo jablíčko koníkovi neublíží, ale nevíte,
kolik lidí nerespektovalo zákaz a koníky
krmilo před vámi a bude krmit po vás. Kůň by
správně pečivo neměl dostat vůbec, protože jeho žaludek není
na trávení pšenice a žita uzpůsobený. Lepek v nich obsažený,
který je tak důležitý pro pekaře a kuchaře, je v koňských
útrobách nebezpečným, těžce rozložitelným lepidlem a může
být iniciátorem kolikových problémů.
Pár suchých kousků chleba koni neuškodí, ale ve velkém
množství je škodlivý. Jablek by kůň neměl za den sníst víc než
4–5 kusů, cukr v nich obsažený může způsobit zchvácení
kopyt. Je-li v ohradě více koní najednou, mohou se o „pamlsky“
poprat a způsobit si vážná zranění (na kopytech mají železné
podkovy a koně se „perou“ vzájemným kopáním).
Bohužel již se stal případ, kdy krmením koně v ohradě byla
vyvolána kolika trávicího traktu, kdy došlo k ucpání střev,
a kůň ve velikých křečích tomuto onemocnění podlehnul.
Za respektování tohoto požadavku vám
chovatelé koní děkují.

KUBÁNSKÝ VEČER

S HAVANOU
PŘIJĎ SI UŽÍT NESKUTEČNOU PÁRTY!

KAŽDOU STŘEDU
CELÉ LETNÍ PRÁZDNINY

aquapalace.cz

NA CO SE NÁS PTÁTE

jak plánujeme odlehčit dopravě?
Úsek číslo 511 patří společně s Hostivařskou spojkou k nejdůležitějším
dopravním stavbám celého jihovýchodního okraje Prahy. Pro naši městskou
část jsou obě dvě stavby stejně důležité. Pouze okruh nám nestačí.
Starosta Martin Turnovský na místě
projektované komunikace Nová
Hornoměcholupská, která povede mezi
protihlukovým valem a areálem
Metransu.

Jak odsunout kamiony využívající
kontejnerové překladiště ještě dál?

„Jediným správným a pro nás přijatelným řešením je otevření Hostivařské
spojky v termínovém souladu s dokončením jihovýchodní části Pražského
okruhu číslo 511. Jedině tak se naší
městské části uleví od nekonečných kolon a emisní a bezpečnostní zátěže,“
zdůrazňuje starosta Prahy 22 Martin
Turnovský. Zároveň má připravené řešení i pro případ, že by se souběžné dokončení obou staveb nestihlo.
Městská část je v krajním případě připravena dočasně zablokovat otevření
sjezdu a nájezdu mimoúrovňové křižovatky okruhu 511 (exit Říčany) na ulici
Přátelství. Takový krok by dostavbu
okruhu nijak neohrozil. Řidiči by
po dobu dostavby Hostivařské spojky
nemohli tuto křižovatku používat, a nehrozilo by tak další zvýšení dopravní zátěže na ulici Přátelství. Náměstek
primátorky Petr Dolínek požadavky
Martina Turnovského a dalších starostů
chápe. Podle jeho slov je hlavní město
Praha připraveno Hostivařskou spojku
realizovat, nicméně příprava je ještě
na samém počátku.

Jaká jsou další opatření týkající se
dostavby 511?

Stavba bude téměř po celé délce zahloubena a vybavena protihlukovým valem
a protihlukovými stěnami. Starosta
Prahy 22 dále jedná o rozšíření pásů zeleně. Po obou stranách tak mohou
vzniknout několik stovek metrů široké
pásy stromů. S výkupem pozemků a realizací pomůže hlavní město Praha
v rámci slibovaných kompenzačních
opatření.

Jedním z uvažovaných řešení je vybudování paralelní komunikace Nová
Hornoměcholupská za zemním valem
a kontejnerovým překladištěm
METRANS (viz mapa dole). Odtud by kamiony pokračovaly ulicí K Měcholupům,
kde bude napojení na Hostivařskou
spojku. Řidiči by tak nevyužívali kruhový
objezd na křižovatce ulic Podleská
a Přátelství.

Co se pro to dělá?

Starosta Prahy 22 Martin Turnovský se
dohodl se starosty sousedních městských částí na společném postupu v oblasti dopravy. Spolupráce se týká jednak
Pražského okruhu a Hostivařské spojky,
ale i dalších dopravních staveb. 
redakce

Hostivařská spojka
Budoucí komunikační propojení
Nová Hornoměcholupská–Františka Diviše
1. Protihlukový val
2. Fotbalové hřiště SK Čechie Uhříněves
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PO FRANTIŠKU DIVIŠOVI JE POJMENOVÁNA
DRUHÁ NEJDELŠÍ ULICE V UHŘÍNĚVSI
V tomto díle o starostech Uhříněvsi zachycujeme období od vzniku
Československa a kapitola končí obdobím po druhé světové válce nástupem
KSč k moci. V těchto letech sloužili pouze dva starostové.

Památku Františka Diviše dodnes připomíná po něm pojmenovaná ulice od bývalé cihelny
(start) přes Jezera (2) až téměř k Petrovicím (cíl), protínající za železniční tratí téměř celou
Uhříněves od východu na západ. 3)

Zemskou politickou správou
v Praze byla zřízena namísto dosavadního obecního zastupitelstva tzv. Správní
obecní komise, která započala svou
činnost dne 28. ledna 1919. Tato komise
čítala třináct členů, a to čtyři za národní
demokraty, tři za agrárníky, tři za sociální demokraty a tři za československé
socialisty. Předsedou komise byl zvolen
národní demokrat Josef Kmoníček,
majitel domu č. p. 282, vrchní oficiál
Obchodní a Živnostenské komory.
První schůze této komise se konala
dne 7. února 1919 a poslední dne 31. října 1919. Na její místo nastoupilo řádné
zastupitelstvo zvolené dne 15. června
1919 při prvních obecních volbách
ve svobodné republice.

Zastupitelstvo mělo třicet členů, a to
patnáct za stranu sociálně demokratickou, osm za stranu československých
socialistů, pět za stranu národně demokratickou a dva za stranu agrární.
První schůze tohoto zastupitelstva se
konala 8. listopadu 1919.

František Diviš
(* 20. 6. 1885, † 27. 2. 1943)

V roce 1919 se po volbách do městského
zastupitelstva stal starostou sociální
demokrat František Diviš, nájemce restaurace Praha 10-Uhříněves, Přátelství
64. Ve funkci starosty setrval celých
24 let až do svého zatčení gestapem
v roce 1942. Jmenovaný byl znám jako
pokrokový sociální demokrat a jako
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takový byl i delegátem obce na protifašistickém kongresu v Bruselu v roce
1936. V ilegálním hnutí byl zapojen již
od začátku protektorátu v roce 1939.
V době okupace se jako mnoho dalších
zařadil do skupiny podporující rodiny
uvězněných spoluobčanů. V květnu
1942 prostřednictvím V. Kotrby se zapojil do ilegální organizace „Šárka“
vedené profesorem Ladislavem Vaňkem
a podílel se též na letákových akcích.
Tato činnost nezůstala gestapu dlouho
utajena. František Diviš byl dne 29. října
1942 doma zatčen a uvězněn – nejdříve
na Pankráci, poté v Terezíně a nakonec
v Osvětimi-Birkenau, kde 27. února 1943
zemřel na úplavici.

život v obci

Dne 20. října 1945 byl Františku
Divišovi prezidentem Československé
republiky Edvardem Benešem udělen
Československý válečný kříž 1939 „IN
MEMORIAM“. 1)
Jeho činnost je též zaznamenána
v brožuře „Revoluční hnutí – tradice obvodu Uhříněves a okolí v létech 1921 až
1945“. 2)

František Diviš

Alois Janoušek
(* 25. 1. 1895, † 1. 2. 1968)

Alois Janoušek, sklenář z č. p. 25, nastoupil do funkce starosty po Františku
Divišovi v listopadu 1942 a vykonával ji
až do roku 1945.
Po skončení druhé světové války
vznikaly revoluční gardy a aktivovala se
Komunistická strana Československa.
Dne 24. května 1945 byl zvolen národní
výbor, v jehož čele stanul předseda Alois
Janoušek, člen národně-socialistické
strany, který ale ještě téhož roku v listopadu na svoji funkci rezignoval, protože
ctil demokratické zásady a nenáviděl
diktaturu.
Místo něho se na krátký čas ujal vedení úřadu Antonín Beránek.
Alois Janoušek byl i sportovně velmi
činný. Stal se členem výboru tenisového
oddílu LTC Uhříněves a současně byl
také jeho aktivním hráčem. Kromě tohoto hlavního svého sportovního zájmu
hrával i kopanou za Čechii Uhříněves.
Po zániku LTC Uhříněves byl členem
Sokola Uhříněves, jehož první schůze
po skončení druhé světové války se konala 14. května 1945. Na 51. řádné valné
hromadě, konané dne 30. června 1945
byl zvolen druhým místostarostou. 4)
Alois Janoušek zemřel 1. února 1968
a je pohřben v rodinné hrobce č. 383
na hřbitově svatého Václava v Uhříněvsi.
Po Aloisovi Janouškovi nastupuje
období předsedů místního národního
výboru, kteří nebyli řádně voleni, ale byli
do funkce dosazováni Komunistickou
stranou Československa, což s demokratickou volbou starostů nemělo naprosto
nic společného.

Alois Janoušek

Ve funkci předsedy Místního národního výboru v Uhříněvsi se v letech
1946–1990 vystřídalo celkem 9 mužů. 
Lubomír Procenko, Pavel Veverka
Příští díl bude věnován starostům obce
od roku 1990 do současnosti.
1) Věstník MNO z 20. 10. 1945
2) A
 rchiv VHA Praha – Karlín, Do–Do–1,
karton 115, Dotazník MV z roku 1945
3) Kniha Uhříněves a okolí, str. 161
4) P
 ublikace Uhříněves, naše město.
Listopad 1994, str. 20, 21, 25

inzerce

HOĎTE KILA K LEDU

v našich plně klimatizovaných
prostorách

P řátelská atmosféra
a profesionální
p řístup lektorek
doporučuje Libuše Vojt

ALPINNING • SKUPINOVÉ LEKCE •
HOT A BIKRAM JÓGA (VYBRANÉ LEKCE
I PRO MUŽE) • INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ •
VACU BODY SPACE • KAVÁRNA • DĚTSKÝ KLUB •
PEDIKÚRA • MANIKÚRA • KOSMETIKA • MASÁŽE •
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

kurzů
Nová nabídka dětských
1. pololetí 2017/2018
ny.cz
Více na www.fitladyrica

Studio Fit & Relax Lady Říčany | U Mostu 1867/2, 251 01 Říčany | www.fitladyricany.cz | 601 50 50 61 | fitladyricany@gmail.com

ková
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ALFA A OMEGA ŠKOLSTVÍ PRAHY 22
Ve středu 21. června proběhl v Divadle U22 druhý kulatý stůl, kde se setkali
zástupci samosprávy s obyvateli Prahy 22, tentokrát na téma školství.

Z projektu ZŠ Romance
vyplývá, že přírodní val
bude sloužit jako
tribuna pro přilehlé
sportoviště.

ŘEZ 1-1 TERÉNNÍ ÚPRAVA TRIBUNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHŘINĚVES

KO N C E P T ST U D I E

A RC H I T E K TO N I C K Ý N ÁV R H

Čas si v hektickém závěru školního
roku udělaly všechny ředitelky mateřských škol, Základní školy U Obory
i školní jídelny a nechyběl ani ředitel ZŠ
Jandusů. Jako host zde vystoupil Tomáš
Soukup, autor aktualizace demografické
studie. Všichni byli připraveni prezentovat své organizace, vysvětlovat a diskutovat. Proto byla škoda, že dorazilo málo
rodičů. Čím to bylo? Snad velkým horkem, i když v divadle bylo příjemně.
Možná tím, že je téma školství netrápí

05/2017

a věří zřizovateli a svým ředitelům a ředitelkám, že dělají maximum. Kdo ví.
O to víc si vážíme těch, kteří přišli, a dokonce byli připraveni s dotazy, takže se
nakonec diskuze rozvinula skoro
do osmi večer, dokud nebyla zodpovězena poslední otázka. To jsme se ale dostali až na samý závěr, tak už to teď
vezměme v opačném pořadí.
Před diskuzí představil starosta Martin
Turnovský všechny plány MČ Praha 22,
týkající se školství. Byl prezentován
Zleva: ředitelka ŠJ Hana
Vrbová, ředitelky MŠ:
Vlasta Zdobinská,
Renáta Pecáková, Alena
Vojtěchovská, zástupci
samosprávy: Michal
Selinger, Martin
Turnovský, Jiří Knotek,
ředitel/ka ZŠ: Ivana
Vodičková, Jiří Měchura,
autor demografické
studie Tomáš Soukup,
moderátorka Kateřina
Kaňoková, referentka
pro školství Pavlína
Harantová.
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rozpočet do oblasti školství, který činí
bezmála 50 % celkového rozpočtu MČ,
dále postupné navyšování kapacity školských zařízení a investice do školství –
nové vizualizace ZŠ Romance, přístavby
ZŠ U Obory, sportovní haly ZŠ Jandusů
a rozšíření školní jídelny. Předcházela
vystoupení všech ředitelek a ředitele
školských zařízení, kdy se každý
ve stručnosti zaměřil na své cíle a plány
z hlediska výuky i investic a aktuální
problémy. Bylo shrnuto, kolik v letošním
roce bylo přijato žádostí do místních ZŠ
a MŠ a kolik dětí bylo přijato.
Sérii prezentací zahájil autor demografické studie a její letošní aktualizace
Tomáš Soukup. Představil odhady počtu
obyvatel a kvůli nosnému tématu školství i počty žáků základních a mateřských škol, a to na 15 let dopředu.
Vzápětí vysvětloval i metodologii odhadů, když padaly otázky na zahrnutí nových bytových projektů – ano, nová
výstavba je v grafech zahrnuta.
V úvodu podvečera se starosta Martin
Turnovský ujal slova a popřál k významným narozeninám paní učitelce Haně
Martinové, která provázela několik geA RCHITEK TO NICK Á SITUACE
9
nerací uhříněveských dětí jejich školní
docházkou, včetně pana starosty. Ta převzala mikrofon a řekla své nadčasové
motto: „Pro povolání učitele jsou důležité tři věci: mít rád svoji školu, mít rád své
povolání a mít rád děti.“ Víc netřeba
dodávat. 
Petra Vaňková,
odbor kancelář volených orgánů
Pro ty, kteří se o téma školství zajímají,
ale nemohli přijít, je na
www.praha22.cz ke stažení brožura.

Srdečně vás zveme na

3. kulatý stůl,
který proběhne ve středu
6. září od 17 hod. v divadle na téma
SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZDRAVÍ pod patronací
zástupce starosty Michala Selingera.
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

inzerce

PRO NOVĚ SE OTEVÍRAJÍCÍ PALOMA HOTEL
RESTAURANT PRŮHONICE
Hledáme vhodné uchazeče na pozici:
RECEPČNÍ NOČNÍ – MYTÍ NÁDOBÍ – OBSLUHA
CUKRÁRNY – POKOJSKÁ – ČÍŠNÍK / KUCHAŘ.
Možný nástup: září / říjen 2017
Požadujeme: spolehlivost, samostatnost,
komunikativnost, příjemné vystupování.
Nabízíme: práci v profesionálním kolektivu,
benefity zavedené společnosti, práci v atraktivním prostředí boutique hotelu jen pár kroků
od průhonického parku.
Kontakt: 736 447 071,
e-mail: denisa.kvapilova@palomapruhonice.cz

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Společnost JTH Space, a. s., Krupská 33/20,
415 01 Teplice, hledá prodavačky
do nově otevřené prodejny s oděvy
v Praze, Dolní Počernice 920.
Požadujeme:
• Praxe v oboru,
• komunikační a organizační schopnosti,
• spolehlivost, samostatnost, odpovědnost.
Nabízíme:
• Možnost růstu,
• bonusy z prodeje,
• zajímavou práci v oblasti módy.
Datum nástupu: možno ihned.
Pracovní úvazek: plný úvazek, směnný
provoz.
Své životopisy zasílejte prosím na adresu:
zuzana.hofmanova@jth.cz
Kontakty: telefon 417 637 511
Web: www.jth.cz

Vážení přátelé
Uhříněveského pivovaru!

9. 9. od 14 hodin
vás zveme na

1. uhříněveské pivní
slavnosti
Program:
∙ pivní soutěž
pro 4členné týmy i jednotlivce
∙ ohňová show
∙ freestylové aktivity pro děti
Zahrají:

∙ Buffalo bill
∙ houpací kůň
∙ qjeten
∙ decolt
Přijďte nasát atmosféru do pivovaru!
Vstup zdarma.
Další informace na www.upiva.cz.

Na zdraví!
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Vpravo je vstup „Myší dírou“
do rekonstruovaného území, poté se jde
nad vodou podél levého břehu, kde budou
odpočívky se vstupem na v zimě zamrzlý
rybník, dále vede cesta do parku
s mobiliářem a pokračuje dál až k lávce
do Obory. Na odtoku bude mlýnské kolo.
Území je přístupné ze tří stran.

jídelna

Restaurace

čistírna

synagoga
podlahy

ul. Přátelství

oděvy
trafika

nám.
Protifašistických
bojovníků

UHŘÍNĚVES BUDE MÍT SVOU MYŠÍ DÍRU
S největší pravděpodobností ještě letos dojde k zahájení oživení málo známé
oblasti, která se rozprostírá v centrální části Uhříněvsi. Jedná se o Cukrovarský
rybník a jeho okolí, jenž bude zpřístupněn z náměstí Protifašistických bojovníků
úzkou štěrbinou mezi domy, které jsme dali název „Myší díra“. Šíře tohoto
prostoru je v nejužším místě necelých 100 cm a protéká tudy Říčanský potok.
Historie této části města je
velice pestrá, proto od září po tři čísla
Zpravodaje vyjde retrospektiva z kroniky, kterou zpracovává kronikář
Michal Klich.
Dnes na úvod přinášíme pár řádků
z historie Cukrovarského rybníka.
V roce 1868 byla zřízena „Spolková rolnická akciová továrna na cukr
v Uhříněvsi“ s kapitálem 180 000 zlatých. V jejím čele stáli pánové Adolf, rytíř
z Mayerbachu – statkář ve Voděradech,
Josef Konopásek – správce velkostatku
v Předboři a František Koliha – starosta
městyse Uhříněvsi. Pozemek pro stavbu
byl „odseknut“ z pozemku knížecí bažantnice a byl zakoupen za 1 586 zlatých. Se stavbou cukrovaru, která byla
slavnostně zahájena 15. března 1868, se
značně pospíchalo, protože se chtěla
stihnout ještě podzimní řepná kampaň.
Již 15. listopadu 1868 byl cukrovar slavnostně vysvěcen kanovníkem kapituly

pražské p. Vincencem Bradáčem. První
řepná kampaň tak mohla začít. V prvním
roce své existence bylo zpracováno úctyhodných 38 654 metrických centů řepy.
Od samého počátku existence myšlenky cukrovaru v Uhříněvsi však bylo
zřejmé, že je zde jeden velmi vážný problém, a tím byl přímo katastrofální nedostatek jak pitné, tak i užitkové vody.
Proto výsledkem snahy o odstranění tohoto problému bylo vybudování cukrovarského rybníka neboli „nádržky“, jak
ho nazývají starousedlíci, v rohu dnešního Nového náměstí.
Projektovou dokumentaci zpracovalo
studio Triglyph v čele s architektem
Josefem Dastychem, a tak jsem si s ním
a radním Petrem Semeniukem dal
schůzku na břehu inkriminovaného rybníka, kde mně ochotně odpověděli
na několik otázek.
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Nejdříve jsem vyzpovídal architekta
Josefa Dastycha.
Když poprvé vidíte takhle – dle mě –
neobvyklé místo, co vás jako první
napadne?
Že je škoda, když tak působivý prostor
s vodní plochou přímo uprostřed obce je
tak zoufale málo využitý. Navíc je zajímavé, že řada místních netuší, jaký
„skvost“ přímo v centru obce mají.
I v přilehlém parku málokdy uvidíte někoho na procházce nebo sedět na lavičce. A to se v zásadě jedná o hlavní park
v obci, protože se nachází hned vedle
Nového náměstí s radnicí.
Proč by lidé měli tuto lokalitu využívat?
Myslím, že nemůžeme po lidech chtít,
aby využívali prostor, který jim není blízký. Věřím, že až projde území revitalizací
a vznikne tu altánek s fontánou, dětské
prolézačky, nové pěší trasy apod., bude
park navštěvován zcela přirozeně. Ale

život v obci

tím hlavním je především propojení
dnes keři předěleného prostoru parku
a rybníka, který je zapadlý a zapomenutý. S tím je opravdu třeba něco udělat.

ZKRATKA DO OBORY BUDE
PŮSOBIVÝ ZÁŽITEK

A co propojení Obory s náměstím
Protifašistických bojovníků?
To je další velká deviza revitalizace tohoto území. Dnes je lokalita neprůchozí,
dá se říci slepá. Po dokončení díla bude
prostor vzdušný a otevřen do tří stran,
tím se stane přívětivý pro oko i účelný
zkrácením cesty do Obory.
Kolik vás napadá řešení?
Variant návrhu bylo více, ale bylo třeba
zvolit optimální řešení nejen estetické,
ale také účelné. Například se těším, až
budou lidé využívat cestu z náměstí
Protifašistických bojovníků přímo nad
přítokem do rybníka úzkou štěrbinou
mezi domy a pak lávkou nad rybníkem
až do parku. Pěší nebudou nuceni chodit ulicí Přátelství až ke školní jídelně,
aby mohli navštívit uhříněveskou
Oboru.
Má tato lokalita nějaký genius loci
(ducha místa)?
Určitě a rádi bychom ho také zachovali.
Úpravy prostoru ho budou respektovat.
Parku blíže Novému náměstí chceme
vtisknout více reprezentativnosti. Zadní
část u Říčanského potoka má charakter
klidové a odpočinkové zóny a lávka nad
rybníkem má sloužit i k relaxaci. „Věřím,
že procházka nad vodou pod vzrostlými
stromy bude působivý zážitek,“ s úsměvem dodává Josef Dastych.
Jak složitá bude stavba?
Nejnáročnější bude zřejmě fáze odtěžení
sedimentů z rybníka. Je také třeba účinně ochránit kořeny vzrostlých stromů.
O překvapení nemusí být nouze, nikdy
nevíte, co pod vodou najdete. (úsměv)
Jak vznikla myšlenka na obnovu
Cukrovarského rybníka, a na záležitosti, týkající se realizace stavby, jsem se
zeptal radního pro investice a infrastrukturu městské části Praha 22
Petra Semeniuka.
Jak vás napadlo revitalizovat toto
místo?
S Danou Sopouškovou (vedoucí OŽPD,
pozn. red.) jsme už před několika lety

Pro „strašpytle“ je tu dobrá zpráva – Myší
díra bude osvětlena, ostatně jako celá
lokalita.

Zleva radní Petr Semeniuk a architekt Josef
Dastych u Cukrovarského rybníku, pohled
od Nového náměstí. Zde se bude terén
pozvolna svažovat až téměř k obvodové
cestě podél levé strany hráze rybníka.

přemýšleli, jak tento rybník zprovoznit.
Má totiž nefunkční vypouštěcí zařízení,
tzv. požerák. A když se letos magistrát
hl. m. rozhodl vytvořit fond na opravy,
revitalizace a podporu vodních ploch
v hlavním městě v objemu 300 mil. Kč
na rok 2017 a stejnou částku na 2018, tak
nastala ta pravá chvíle na přípravu rekonstrukci či, chcete-li, revitalizaci
Cukrovarského rybníka.

HISTORIE V NOVÉM
(MODERNÍM) HÁVU

V jakém režimu dnes rybník funguje?
Cukrovarský rybník mají dlouhou dobu
pronajatý místní rybáři, ale díky silnému
zabahnění a nemožnosti jej vypustit zde
není možné provádět hospodářský chov,
natož sportovní chytání.
Kdy se začne se stavbou?
Při optimální konstelaci všech náležitostí se rybník na podzim „násilně“ vypustí
a začne se odbahňovat.
Předpokládané dokončení?
Konec jara a začátek léta 2018, včetně
osazení mobiliáře a dokončení úprav
přilehlého parku.
Kdo je investorem a kdo stavbu platí?
Investorem bude MHMP a naše MČ se
bude podílet maximálně 5–10 %.

Zůstanou zachovány současné dřeviny?
Zčásti ano, celý prostor ale potřebuje
větší arboristický zásah – včetně dosazení těch stromů, které mají u rybníka své
místo. Hodně dřevin jsou plané nálety.
Co získají obyvatelé Uhříněvsi realizací
této stavby?
Tak určitě další vyčištěnou vodní plochu,
o které skoro nikdo neví (rozloha půl
hektaru), díky obvodové cestě po levé
straně rybníka a vyústění na ulici
Přátelství dokonalou propojku mezi
centrem města a Oborou. Vznikne technická zajímavost „Myší díra“, přírodní
zimní kluziště, přírodní zákoutí s mobiliářem pro děti včetně repliky funkčního
mlýnského kola.
Přilehlý park se „sveze“ s rybníkem
a úpravou projdou cestní sítě, zeleň,
plus přibude letní pítko a fontána s tak
důležitým přistíněním pro návštěvníky
v horkých letních dnech. Obyvatelé budou mít další dřevěnou lávku přes
Říčanku. A završením celého projektu je
to, že je bezbariérový, libuje si Petr
Semeniuk. 
Pavel Veverka, red
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Tři v jednom víkendu

Programem MiniDisco Show
s Dádou Patrasovou byly děti pohlceny.

První víkend v červnu je věnován dětem. Nebylo tomu jinak ani letos. Za víkend
jsem navštívil tři akce. V sobotu Uhříněveský splávek, poté v Hájku „Bavíme se
na den dětí – devatero řemesel“. A finále v neděli, a to Den dětí v Uhříněvsi
s Dádou Patrasovou.
Uhříněveský splávek u dětí bodoval

Vítěz dostal i putovní pohár

Vítězové:
Jiří Moravec, Anna Jechová, Albert Krůta.

Malí rybáři a rybářky se po zaregistrování již nemohli dočkat až „vlítnou“
na levý břeh Velké Vodice a začnou lovit.
Co cm vylovené ryby, to bod. Rozhodčí
se nestačili otáčet, jak rychle 34 soutěžících – z toho 24 kluků a 10 holek– tahalo
z vody ryby. Rozdíly byly velké – největší
úlovek byl kapr 38 cm a nejmenší perlín
4 cm. Je to až k nevíře, ale celková délka
ryb byla 100 m a 18 cm. Uloveno a vzápětí vráceno zpět do Vodice bylo 434 ryb
a rozdáno 10 018 bodů. A vítězem se stává – přestože byly rozdány poháry – tak
vlastně všichni, kdo přišli a třeba i jen
fandit. Počasí přálo, dobrá nálada a dobré jídlo nechybělo, takže příjemně strávený čas, a za to patří dík organizátorům
– místní rybářské organizaci Uhříněves,
která již počtrnácté tuto akci pro děti
pořádala. Též se sluší poděkovat soutěžícím za heroické výkony a při příštím
jubilejním ročníku na viděnou.
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I já jsem se stal krejčím

V sobotu 3. června 2017 od 15:30 pokračoval můj zábavný den další akcí – navštívil jsem totiž Hájek u Uhříněvsi
a jejich báječnou pospolitou společnost,
která se vždy kolem Spolku občanů
Hájku vytvoří. Tentokrát pořádali zábavné odpoledne Bavíme se na den dětí
s podtitulem devatero řemesel. Na vršku
ulice Předpolní probíhala registrace, která byla podmínkou pro získání výučního
listu. Celkem bylo zaregistrováno 93
soutěžících. A abych se vžil do role dětí,
tak jsem byl také zaregistrován a dostal
jsem výuční list, do kterého byla jednotlivá řemesla zaznamenána. Začínalo se
stavařem a dole u Rokytky končilo střelbou ze vzduchovky (hajný). Mezi tím
byla tato řemesla: krejčí/švadlena, babka
kořenářka, malíř, sochař, perníkář/ka,
číšník/servírka, zámečník. Já jsem si
zkusil jen krejčího – dostal jsem za 1,
i když nevím… Že by mně chtěli udělat

život v obci

 Městská policie nerozdávala jen radost,
ale i drobné dárky a jako každoročně
sklízela velký úspěch u všech dětí.
Za organizaci děkujeme řediteli OŘ MP
Praha 15 a 22 Petru Sabolovi, jeho zástupci
Janu Kavalcovi a přítomným strážníkům:
vedoucímu směny Jaroslavu Krpatovi,
Rudolfu Kolskému, Stanislavu Frančekovi,
Vladimíru Bačákovi, Jiřímu Knapovi a Karlu
Pazlarovi.
 Přišívání knoflíků hodí se v každém věku

radost? (úsměv) Děti braly celou akci
zodpovědně a většina i s úsměvem,
přestože některá řemesla byla náročná.
Po skončení byly všechny děti za skvělé
výkony odměněny. No, a večer vypukla
za doprovodu „živé“ hudby zábava pro
dospělé. V Hájku se vždy cítím jako
doma, je tam skvělá atmosféra a je vidět,
že je baví něco dělat pro druhé. Díky
za to všem „Hájeckým“. (úsměv)

Heidi Janků a do konferenciérství se aktivně zapojil radní Milan Coller. Na závěr
všem dětem rozdali dárky od MČ.
Během odpoledne několikrát pršelo
a čas strávený pod střechou, kde probíhalo mnoho aktivit včetně malování
na obličej, byl nahrazen prodlouženým
provozem atrakcí, takže se nekončilo
v 18 ale v 19 hodin. Všem, kdo se podíleli
na pořádání, patří velké díky.

Ani Dáda Patrasová neporučí
větru, dešti

Návštěvníci si zaslouží obdiv za výdrž
a v roce 2018 zase zde. 

V neděli končila moje víkendová trojkombinace na Dni dětí v Uhříněvsi. Jako
vždy program byl velmi kvalitní a bylo
uskutečněno několik novinek v uspořádání areálu. Vzhledem k obrovské návštěvnosti v předcházejících ročnících se
jednotlivé atrakce v areálu Rychety rozprostřely na větší plochu tak, aby návštěvníci měli více místa. Vstupu
vévodila vojenská technika a v zadní
části jste měli možnost se svézt na čtyřkolce anebo na ponících. Mezi tím byly
stánky, kolotoče, skákací hrady, tribuna
a všemožné atrakce jako například malování na obličej, maxibubliny, tvarování
balonků, městská policie apod. Hlavní
program se odehrál na tribuně – vystoupení Dády Patrasové a její MiniDisco
Show, přestože nepřálo počasí, mělo výbornou návštěvnost a dětí dováděly
s Dádou a jejími hosty ostošest. Písnička
Chytila jsem na pasece žížalu roztančila
a rozezpívala nejen dětské publikum.
Celé odpoledne moderovala i zpívala

Pavel Veverka, red
Počasí tentokrát
opravdu nepřálo.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Termíny přistavení:
Pondělí 31. července

14:30–17:00 hod.

Čtvrtek

12:00–14:30 hod.

31. srpna

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném
na parkovišti úřadu MČ Praha 22-Uhříněves, Nové náměstí 1250/10.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská
plynárenská Servis distribuce, a. s. a úřadem
MČ Praha-Uhříněves nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
– tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit
záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•Z
 ahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu,
• z měny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.),
• převzetí reklamace,
•v
 ýměna, kontrola a zaplombování plynoměru,
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu,
• tiskopisy a informační brožury.

POMOZTE NÁM ZLEPŠIT MĚSTO, KDE JSTE DOMA.
Prahu znáte jako své boty. Pojďte na www.zmente.to a pošlete nám během chvilky
fotku či vzkaz. Komunikovat s městskými institucemi je odteď mnohem jednodušší.
n
n
n
n

Všimli jste si poškozené značky?
Vznikl někde výmol uprostřed silnice?
Máte chuť pochválit řidiče tramvaje nebo autobusu?
Potřebujete upozornit na nebezpečné schodiště
nebo nesjízdné místo pro vozíčkáře a kočárky?

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

Pro všechny podněty z oblasti dopravy využijte nové stránky hlavního města zmente.to
nebo si stáhněte stejnojmennou aplikaci pro Android a iOS. Každou zprávou se budeme
zabývat. Havarijní situace řešíme okamžitě, na ostatní podněty odpovíme do 30 dnů.

PRAŽSKÝ

04*2016

přehled
64. ročník

KULTURNÍCH POŘADŮ

Bližší informace na tel.: 267 175 174 nebo 267 175 202, www.ppas.cz

Pražský přehled
kulturních pořadů – předplatné

soutěž o vstupenky do objektů Národního muzea

AMERICKÝ MUZIKÁL

Ý HIT
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MEN
CAR

LIBRETO

TEXTY

HUDBA

IVAN
MENCHELL

DON
BLACK

FRANK
WILDHORN

PREMIÉRA
ŘÍJEN 2016

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com

www.hdk.cz

30 Kč



Pražský přehled vychází 12x ročně



celoroční předplatné je 312 Kč



cena zaslání jednoho vydání je 26 Kč

Jak objednat?
adresa: Adiservis, s. r. o.
Na Nivách 18, 141 00 Praha 4
e-mail: predplatne@kampocesku.cz
mobil: +420 603 215 568

www.kampocesku.cz

S námi máte PŘEHLED…
Vaše redakce KAM po Česku
www.kampocesku.cz

sport

 Jan Vagenknecht střílí z penalty
vítěznou branku.
 Vítězné družstvo Spolek občanů Hájku:
Zleva nahoře – Martin Schwarzmayer, David
Kalivoda, Jan Vagenknecht, Michal Vaňha.
Zleva dole: Aleš Plášek, Jaroslav Pokora, Marie
Cabrnochová, Pavel Podrazký.

Hlas lidu: Turnaj Prahy 22 ve fotbale
vyhrálo „Béčko“ Uhříněvsi
V pátek 9. června 2017 za krásného počasí se na hřišti SK Čechie Uhříněves
konal nultý ročník fotbalového turnaje Prahy 22. Zúčastnilo se ho
10 „nadupaných“ týmů včetně družstva MČ Praha 22. Klání uspořádala
ve spolupráci s SK Čechie Uhříněves městská část Praha 22.
Po zaregistrování a rozlosování
do dvou skupin se na třech hřištích turnaj rozeběhl na plné obrátky.
Boje byly líté, ale férové, a všichni se
snažili zvítězit. Kvalifikovaní rozhodčí se
svého úkolu zhostili na výbornou a případné „bojové“ konflikty vyřešili ku prospěchu hry.
Bylo se na co dívat, hráči v poli i brankáři podávali heroické výkony na hranici
svých sil, někteří, dá se říci, i za hranicí –
počasí totiž udělalo své a téměř všechny
vyčerpalo do morku kostí. Jen pár jedinců po skončení turnaje vypadalo svěže.

HONZA JAKO brankář SŇOZÍK

Finálové boje byly opravdu vzrušující –
rozhodly až penalty, kde se zaskvěl vynikající brankář Spolku občanů Hájku
Honza Vagenknecht. Nejen, že vychytal
penalty, ale i rozhodující penaltu dal,
a tím udělal radost vedoucímu týmu
Martinu Schwarzmayerovi a všem ostatním z mužstva. Neméně radosti měli
i hráči z MČ Praha 22, vždyť Hájek je
součástí městské části.
A jedna zajímavost: „Jediný, kdo dokázal držet krok s Hájkem remízou 1:1,

bylo družstvo Prahy 22 se starostou
v brance,“ bylo slyšet všude kolem.
(úsměv)
Poháry a další ocenění předali zástupci SK Čechie Uhříněves spolu s vedením
MČ Praha 22.
A nemohlo chybět závěrečné sprchování vítězů „šampáněm“.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli
na organizaci turnaje a příští rok na viděnou. 
Pavel Veverka, red

V průběhu září bude
SK Čechie Uhříněves
ve spolupráci se
školami pořádat nábor
dětí do fotbalového
klubu. Současně
hledáme trenéry pro
malé fotbalisty.

Celkové pořadí:
SPOLEK OBČANŮ HÁJKU,
KORMAK,
KB ALL STARS,
GENETEXt,
SK ČECHIE UHŘÍNĚVES,
ASKO,
METRANS,
MČ PRAHA 22,
BOHEMIANS praha 1905,
LLENTAB
Trofej z rukou starosty
Martina Turnovského
převzal předseda
Spolku občanů Hájku
Martin Schwarzmayer.
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Z činnosti spolků a organizací
zemědělství žije!

základní škola U obory
www.zsuobory.cz

ŠKOLA NA FARMĚ SEZNÁMILA
DĚTI S CHOVEM
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
V minulém roce realizoval Výzkumný ústav živočišné
výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze-Uhříněvsi na farmě v Netlukách
pilotní projekt Ministerstva zemědělství (MZe) ŠKOLA
NA FARMĚ. Cílem projektu bylo populární formou seznámit
žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména
skotu a prasat, a jejich využitím. Projekt byl určen pro žáky
I. a II. stupně základních škol. Základní školy se do programu
ŠKOLA NA FARMĚ zapojily na základě „žádosti o spolupráci“,
odeslané odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy
a Středočeského kraje.
Protože o projekt byl ze strany základních škol velký zájem,
rozhodlo se MZe podpořit jeho pokračování i v letošním roce
v jarním a podzimním cyklu.
Do projektu ŠKOLA NA FARMĚ – průvodcované stezky
po farmě v Netlukách ve formě lektorovaného, odborného
a popularizačního výkladu a zážitkových aktivit žáků se
v letošním roce zapojily i uhříněveské školy. Navštívili nás žáci
ze ZŠ nám. Bří Jandusů a téměř celá ZŠ a SŠ Vachkova.
Program jsme vždy přizpůsobili typu školy
a věku dětí, které byly nadšeny a moc se
jim u nás líbilo. Paní učitelky ocenily velmi
zajímavé informace, vstřícný přístup lektorů
a interaktivitu programu.
Základní škola a Střední škola Vachkova se
také zapojila do obrázkové soutěže pro
žáky základních škol na téma „Národní
plemena skotu, prasat, ovcí či koz“. Děti
malovaly obrázky ve dvou soutěžních
kategoriích – první stupeň a druhý stupeň.
O vítězích rozhodlo internetové hlasování,
v němž se sešlo téměř 2500 hlasů.
Soutěž připravil Zemědělský svaz ČR pod
hlavičkou projektu „Zemědělství žije!“
ve spolupráci s Výzkumným ústavem
živočišné výroby, v. v. i., v Praze Uhříněvsi
v rámci Národního programu konzervace
Jaroslav Putík ze ZŠ
a využívání genetických zdrojů zvířat MZe.
a SŠ v Uhříněvsi se
Dne 25. května školu navštívily Soňa
umístil na 3. místě
Jelínková ze Zemědělského svazu a Ilona
Bečková z VÚŽV a Jaroslavu Putíkovi
předaly ceny za krásné umístění v této soutěži. Realizací
projektu byl splněn cíl Koncepce jednotného systému
propagace rezortu zemědělství na školách, kterým je mimo
jiné „popularizace rezortu, vytvoření pozitivního vztahu
k němu a přiblížení jeho specifik dětem a mládeži“.
Prostřednictvím projektu ŠKOLA NA FARMĚ „bylo dětem
a mládeži zprostředkováno poznávání života zemědělců
a venkova, umožněn blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými
plodinami“.
ŠKOLA NA FARMĚ podporovaná MZe ČR pokračuje i ve školním
roce 2017/2018, a to nejen na farmě VÚŽV v Netlukách, ale
i na dalších farmách v různých regionech České republiky.
Informace a fotografie ze ŠKOLY NA FARMĚ jsou pravidelně
zveřejňovány na facebookových stránkách
(https://www.facebook.com/SKOLA-NA-FARME).
Ilona Bečková,
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves
Petr Ptáček, ředitel,
Základní škola a Střední škola v Uhříněvsi
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I PŘESTO, ŽE BYL HOKEJ, BYLO PLNO
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 proběhla na naší škole každoroční
tradiční akademie. Od 10 hodin bylo dopolední představení
pro školu, kde si účinkující vyzkoušeli, jaké je to vystupovat
před plnou tělocvičnou, a kde si svá vystoupení ještě
zdokonalili, aby bylo odpoledne všechno perfektní. Všichni
pilně cvičili, aby mohli rodičům, prarodičům a kamarádům
ukázat, co všechno dovedou.
A přišlo odpoledne. Diváci se začali scházet a naše tělocvična
se rázem naplnila nadšeným publikem. Diváci mohli vidět
pestrý mix nápadů, a to od tanečních kreací, divadel a cvičení
až po mažoretky nebo Pomádu v podání 9. tříd. A i když se
někteří nejprve báli, vše dopadlo nejlépe, jak mohlo. Bylo to
opět krásné, takže snad hlavně tatínky nemrzelo, že přišli
o právě probíhající zápas našich hokejistů na hokejovém
mistrovství světa.
Natálie Burešová, žákyně 9. A

DS Ucho

UCHO vylétlo nad hladinu
Místní divadelní soubor předvedl 1. června v Divadle U22 svou
– letos již druhou – premiéru. Tou na den dětí byl divadelní kus
na motivy známého příběhu malé mořské víly od Hanse
Christiana Andersena s názvem Nad hladinu. V hlavní roli se
tentokrát objevila po delší pauze Martina Steinhartová, která
všem dokázala, že i výkon ochotnického herce může divákům
vyrazit dech. A že toto sousloví v této hře opravdu platilo.
Ve chvílích, kdy malá mořská víla nemohla na souši promluvit,
se i divákům křivila ústa touhou vykřiknout na prince, aby se
dozvěděl, že podmořská dívka zemře, pokud jí nevyzná lásku.
Dlouhý a nadšený potlesk, který byl věnován i hudebníkům,
kteří soubor doprovázeli, vyjádřil, jak obrovský úspěch si
skupina, která tento nový kus nacvičila, vysloužila.
Během léta je možné toto představení zhlédnout v Říčanech
na festivalu Starák v polovině srpna. Taktéž opět Ucho
neopomene přijet, tentokrát s hořkou komedií Jako koule,
na letní louňovickou scénu 29. července do restaurace
U Henců.
Veronika Kuželová, členka DS UCHO

inzerce

Rozhovor s majitelem
tiskárny Akční TISK z Uhříněvsi
www.akcnitisk.cz
Dobrý den, pane Němečku, proč je
vlastně slovo „akční“ ve jménu vaší firmy?
Ze dvou důvodů, pane redaktore, umíme
být zatraceně rychlí a dokážeme tisknout
i za skvělé ceny.
Takže tisknete rychle a levně?
Spíš rychle anebo levně. (smích)
Kdo je vaším zákazníkem?
Naším zákazníkem může být kdokoliv.
Od studentů a živnostníků po firmy
a instituce… Ale většinou jsou to reklamní
agentury a pořadatelé kongresů, výstav
a veletrhů.
Co tedy všechno tisknete?
(recitace)
Tiskneme pro Vás na míru,
tiskoviny z papíru,
od vizitek, samolep a maličkostí,
po knihy všech velikostí. (smích)
Vyrábíme stovky a tisíce kusů letáků,
vizitek, vstupenek, brožur… Vytiskneme
vám ale i pár kusů kuchařek s vašimi
recepty nebo 20 kalendářů.
A co vyrábíte nejraději?
Mám rád tiskoviny s kreativními nápady,
kvalitně počítačově zpracované. Jinak
pohled na fotografie
z dermatovenerologických sborníků
zrovna nemusím. (smích)
Poskytujete také grafické služby?
Ano i ne. Kreativní grafické studio nejsme,
ale navrhnout vizitku nebo letáček není
problém.

Ve vašem inzerátu jsem četl o „tisku
v akci“?
To je další význam jména naší firmy.
Akční TISK = tisk v akci, každý měsíc
po celý rok jiná tiskovina ve slevě. Stačí si
zapamatovat heslo z inzerátu.
Akce na červenec a srpen: SLEVA 20%
NA DIGITÁLNÍ TISK na výrobu jakýchkoliv
tiskovin, třeba vizitek, letáků, ceníků,
pozvánek atd.
V září pak plánujeme akci 10 ks
KALENDÁŘŮ A3 +2 ks ZDARMA, skvělý
dárek pro vaše blízké i obchodní
partnery. V říjnu… Nechte se překvapit.
A budu-li chtít například 40 kusů
kalendářů?
Tak vám kalendářů vytiskneme 48 kusů,
tedy 8 kusů navíc máte od nás zdarma.
Prostě násobky. (smích)
Jenže co když jsem v oblasti přípravy
tisku laik?
Tak se nás zeptáte a my vám poradíme.
Jak připravit podklady k tisku, jak vybrat
vhodný papír nebo jak ušetřit. Můžete
nás kontaktovat nejlépe e-mailem na:
tisk@akcnitisk.cz. Jen prosím do e-mailu
uvádějte své tel. číslo pro případ, že bude
nutné něco upřesnit či získat více
informací.
Děkuji vám za příjemný rozhovor
a ať se dílo daří.
I já děkuji a přeji vám i Uhříněveskému
zpravodaji vše nej.
(komerční prezentace)

školy | Z činnosti spolků a organizací
jiskřička

mš sluneční

www.jiskricka.cz

www.msslunecni.cz

Dobročinný jarmark pro
skřítka Šafránka v MŠ Sluneční.

PĚVECKÝ SBOR JISKŘIČKA KONČÍ
SVOU 31. SEZONU
Právě ukončená pěvecká sezona se našemu sboru
opravdu vydařila. Od podzimu do jara členové přípravného
i koncertního oddělení vystoupili celkem na třinácti
nejrůznějších vystoupeních. A třináctka to byla šťastná.
Vystoupení přinesla nejen radost dětem i divákům, ale i získání
zlatého pásma v krajské soutěži dětských pěveckých sborů.
Máme radost nejen z úspěchů, ale i z nových členů, kteří se
k nám přidali, a už se těšíme, jak budeme zpěvem rozdávat
radost i v nadcházejícím školním roce. Plánů máme mnoho.
Tím nejbližším je týdenní letní soustředění, na které se velice
těšíme a které si společně užijeme v Jizerských horách pod
vedením naší milé sbormistryně Anny Mundilové.
Hana Havlínová, organizační vedoucí DPS Jiskřička

umělecká škola lyra
www.zusproarteviva.cz.

Chcete nechat zapsat vaše dítě
na základní uměleckou školu
Lyra? Ještě máte možnost
Vážení čtenáři, nový školní rok je pomalu za dveřmi, a my
bychom vám proto rádi připomenuli, že všichni zájemci
o studium, kteří nestihli zápis v květnu, stále ještě mají
možnost se k nám přihlásit. Stačí přijít k dodatečnému
přijímacímu řízení pro školní rok
2017/2018, které bude probíhat
ve dnech 6.–8. září od 15 do 18 hodin
v hlavní budově naší školy v Uhříněvsi
na adrese V Bytovkách 803. Hlásit se
můžete do těchto studijních zaměření
hudebního oboru: sólový zpěv, hra
na kytaru (klasickou, akustickou,
elektrickou, basovou), hra na klávesy
(keyboard), hra na akordeon, hra
na klavír, hra na zobcovou i příčnou
flétnu nebo další dechové nástroje. Do přípravného studia
přijímáme žáky již od 5 let. Výuka naší školy probíhá rovněž
v prostorách v Královicích. Všechny potřebné informace
najdete rovněž na našich webových stránkách
www.zusproarteviva.cz.
Těšíme se s vámi na shledanou – ať už při zápisu nebo
na některém z mnoha veřejných vystoupení našich žáků
a učitelů.
Ivana Šormová, ředitelka
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V sobotu 27. 5. 2017 uspořádala MŠ Sluneční již potřetí akci
ve prospěch neziskové organizace „Šafrán dětem“. Zatímco
v minulých letech se finance získávaly z pronájmu prodejního
místa, kdy měli především rodiče možnost zpeněžit např.
oblečení po dětech, letos byly stánky plné výrobků, které
zhotovily, namalovaly a nazdobily samotné děti. A aby bylo
opravdu co prodávat, děti ještě se svými učitelkami napekly
sladké dobroty. Aby byla nabídka bohatá, přidaly se k nim také
provozní pracovnice i paní učitelky. Bylo z čeho vybírat. Děti se
svými rodiči nejen nakupovaly, ale také vyráběly loutku skřítka
Šafránka. Atmosféra v jídelně školky byla opravdu velmi
pracovní a někdy se těžko odhadovalo, kdo si to tvoření více
užívá. Jestli rodiče nebo děti. Vyrobení skřítkové poslouží jako
výzdoba školky. Kdo měl zájem, mohl se díky projekci v jídelně
seznámit s projektem na přeměnu zahrady pod názvem
„Zahrada jako odpověď“. V rámci Operačního programu Praha
– pól růstu ČR zažádala naše MŠ o dotaci na tuto přeměnu
zpracovanou tak, aby zahrada sloužila jako jedna velká
venkovní učebna zaměřená na výchovu k udržitelnému rozvoji,
podporu environmentální výchovy a polytechnických
dovedností. MČ Prahy 22 zafinancovala architektonickou studii
a paní architektky, které se s pedagogickým kolektivem
několikrát sešly, na základě našich připomínek zpracovaly
úžasný návrh nové zahrady. Na tom se shodli všichni účastníci
jarmarku, kteří do plánů zahrady nahlédli. Krytý altán pro
seznamování s řemesly, terénní úpravy – val s tunelem
a meteorologickou stanicí, lesní stezka, obrovské pískoviště
s vodním prvkem vyvolávaly obdivné pohledy. Nejčastější
otázka byla: „Kdy to bude?“ Vše záleží na tom, jak dopadne
dotační řízení. Výsledky se dozvíme na přelomu září a října.
Tak nám prosím držte palce! Také zástupci neziskové
organizace „Šafrán dětem“, kteří se sobotní akce zúčastnili,
přislíbili, že na nás budou myslet. Moc se jim totiž líbila
přátelská atmosféra naší akce, zapojení rodičů a dětí a jejich
tvůrčí nadšení. A děti ze Sluneční dovedou tvořit. Vždyť se
ve výtvarné soutěži „Pohádkový svět“, kterou pořádal DDM
Prahy 10, umístily na 1. a 2. místě v kategorii předškoláci
a v další soutěži s jarní a velikonoční tematikou vytvořily
dekoraci, která se umístila na 2. místě. Zástupcům „Šafránu“
určitě nemalou radost udělal i finanční obnos 6350 Kč –
nejvyšší za dobu naší spolupráce, o který se zasloužily právě
děti ze Sluneční a jejich rodiče.
Za kolektiv MŠ Sluneční napsala
Jitka Müllerová, učitelka

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

Šelmácká inlajnová školička
Také si myslíte, že inline bruslení se do činnosti turistického nebo skautského
oddílu nehodí? Vyvedu vás z omylu! Vždyť je to sportovní aktivita, při které děti
můžou zažít podobná dobrodružství jako při lyžování nebo na kole. A tak jsem ji
v posledních letech zařadil i mezi aktivity v našem turistickém oddílu. A letos jsem
o ni zaznamenal největší zájem. Je správné, když se na to jde „odborně“ a vedoucí má
inlinebruslařský instruktorský kurz.
Naše šelmácká inlajnová školička má pak dvě fáze. Tu první uspořádám na schůzce
turisťáku, kam vezmu inlajny, přilbu a chrániče. A děti si zkouší, jaké je to se na ně
postavit a udělat na nich první krůčky. To se dá doplnit i nějakou jednoduchou hrou
zaměřenou na základní
pohyby na bruslích. Dobré je
také, když se děti naučí, jak
za pomocí imbusů vyměňovat
kolečka. Druhá fáze, ta už je
individuální. Kdo má zájem se
přeci jen trošku na inlajnech
naučit, domluví si termín, kdy
máme čas, a pak jdeme
na cyklostezku. Nejprve
uděláme rozcvičku. Pak se
naučíme, v jakém pořadí
(přilba, chrániče na lokty
a na kolena, brusle, chrániče
na dlaně) se nandavají
všechny ty bruslařské věci.
A jdeme se učit první pohyby
na měkkém povrchu.
A následuje totéž na bruslařském, tedy asfaltovém povrchu. K tomu se učíme, jak
správně padat a zvedat se, brzdit a zatáčet. Na závěr si zahrajeme na bruslích
míčovou hru. A tak tvrdím, že kolečkové bruslení je i pro turisťáky a podobné oddíly
užitečným doplňkem. A zvláště tady v Uhříněvsi, jež se nalézá v rovinné krajině, jaká
je pro takovýto sport zvlášť vhodná. A nejvíc jsme rádi, že na učení pohybu na osmi
jednořadých kolečkách můžeme využít i nedávno zrekonstruovanou cyklostezku
oborou kolem Říčanského potoka.

Výlet do leteckého muzea Kbely
Modelářský kroužek vedu v Uhříněvsi už několik let a jsem přesvědčený, že
by to nemělo být jen pouhé stavění letadýlek a dalších modelů. Kluci by se při něm
měli dozvědět i něco zajímavého. V sobotu 29. dubna 2017 jsme se společně se členy
turistického oddílu Šelmy
sešli u nádraží, odkud je
přímé autobusové spojení
MHD k leteckému muzeu
ve Kbelích. Celkem se výletu
zúčastnilo 12 dětí a čtyři
dospělí. Ti všichni si mohli
vychutnat slavnostní
atmosféru zahájení letošní
muzejní sezony. Zúčastnili
jsme se tak nejprve
slavnostního vztyčení vlajky
a salv, které provedli vojáci
v prvorepublikových
uniformách. A pak jsme se
vydali na prohlídku letecké
techniky, která je umístěna
v několika hangárech
a rozdělena historicky. A protože šlo o první den letošních prohlídek, mohli jsme si
některé exponáty prohlédnout i zevnitř. Byl to hezký výlet, který doporučuji každému,
koho toto zajímá. A letos je nově expozice rozšířena i o hangáry staré Aerovky
na letňanském letišti, nedaleko kbelského muzea.
Libor Čermák, vedoucí kroužků SHM Klubu

Z činnosti spolků a organizací
pitkovice

Území Prahy 22, konkrétně
Pitkovice, je obohaceno
o další mostek
Práce v Pitkovickém parku pokračují v nastoupeném
trendu, tedy v souladu s harmonogramem. Povalové chodníky,
schody apod. jsou již hotové, intenzivně se pracuje
na mlatových cestách a již je nainstalován mostek na spojnici
mezi horním a spodním rybníkem. Tvar mostku a jeho
konstrukce byly vytvořeny tak, aby zapadaly do celkového
rámce revitalizovaného území.
PRO „FAJNŠMEKRY“ PÁR TECHNICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
„Dřevěné nosníky mostku jsou zhotoveny z lepených
modřínových trámů o rozměrech 140 x 260 mm – celkem 4 ks.
(Lepené lamelové dřevo je vyrobené z paralelně slepených
a sušených prkenných lamel jednoho druhu dřeva, tím lepené
nosníky vykazují lepší pevnost a odolnost.)
Nosníky jsou uloženy na koncové dřevěné pražce, které jsou
přikotveny na betonové patky. Lávka je zhotovena s průchozí
šířkou mostovky 1,78 m a délkou 8,31 m.
Tuhost mostního pole je zajištěna dřevěnou mostovkou
s výztužnými prvky diagonálního zavětrování.
Bezpečnostní zařízení (zábradelní panely) je navržené dle
zadání architektonického požadavku, tj. na provedení dřevěné
příhradové konstrukce sestavené ze sloupků, madla a výplně
mezi sloupky ve tvaru diagonál. Příhradové konstrukce jsou
určitým typem nosné (podpěrné) konstrukce, kde místo
homogenních svislých stěn (deska, bloky) jsou pro výplň
použity diagonály a svislice, které tvoří takzvané příhrady. Ty
jsou spolu pospojovány v jednotlivých bodech, které jsou
nazývány styčníky. Dalo by se říci, že výsledná výplň je tvořena
soustavou trojúhelníků (rovnoramenných, rovnostranných,
pravoúhlých násobných). Smyslem takového konstrukčního
řešení je přenesení a rozložení zátěže mezi nosnými prvky tak,
aby vznikla taková konstrukce, kde budou jednotlivé nosné
oddíly namáhány tlakem a tahem s ohledem na co nejmenší
váhu a rozměry celého návrhu soustavy.
Celá konstrukce mostku je natřena transparentním
impregnačním nátěrem,“ upřesňuje detaily Ing. Jiří Dvořák,
stavbyvedoucí a zahradní architekt.
Pavel Veverka, red

Pitkovice jedou!
Jsou akce, pro které „varianta Brod“ prostě není
možná. Takovou bylo i Pitkovické kolohraní, které si pro malé
i velké sportovce připravili členové spolku Naše Pitkovice.
Na den D, v neděli 11. června, se sluníčko našňořilo a pražilo
na plochu dětského hřiště v nových Pitkovicích o sto šest.
Ještěže trochu fučelo, takže se dalo jet. Na dětských
motorkách, koloodrážedlech a kolech, a kdo měl s výběrem
hlavu těžkou, tak to zkusil s koloběžkou, která byla volně
k dispozici.
Dorazilo na 130 lidí, z toho 60 dětí – nejmladšímu byl rok
a nejstaršímu deset let. Závodilo se proto ve věkových
kategoriích, kterým odpovídala i náročnost trasy. Ale ono to
ve výsledku bylo jedno, protože se „na bednu“ nikdo nedostal
– pořadatelům nakonec přišlo líto snaživým závodníkům
určovat pořadí, a tak si „Diplom za hvězdnou jízdu
na Pitkovickém kolohraní“ odnesli všichni plus nějakou tu
drobnost a sladkost.
Kvůli vedru nakonec nedošlo na plánovaný strollering pro
maminky s Lucií Hrdličkovou, s čímž se cvičitelka odmítla smířit
a vyzvala k squatující soutěži aspoň tatínky. Ti se nenechali
zahanbit a dřepovali do rytmu hudby, mnozí s jedním až
dvěma dětskými závažími.
Skvělé je, že další tradice setkávání byla zahájena. Osvědčila se
podobně jako loňský Pitkovický chodník, který letos připadne
na 9. září. Opět se bude konat pod širým nebem, takže už teď
usilovně vizualizujeme počasí.
Lenka Jindrlová, Pitkovice

řádková inzerce
 Malířské práce, štukování, stěrky, laky, návštěva zdarma!
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418
 MOOD & STYLE, nově otevřený second hand
Vás uvítá každý všední den od 9:00–17:00,
Přátelství 274/79, Uhříněves.

Instalace mostku je náročná na přesnost uložení.
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 Soukromá školka v Uhříněvsi přijme učitelku a svačinářku.
Práce na DPP nebo ŽL. Nástup dohodou. Vhodné pro
maminku na RD, studentky, nebo aktivní důchodkyni.
Více info na tel.: 604 667 151.

salesiánské hnutí mládeže
http://uhrineves.shm.cz
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FITNESS I PRO TY
NEJNÁROČNĚJŠÍ
KLIENTKY
PRVNÍ
HODINA
S TRENÉREM

ZDARMA
Kruhové tréninky | Kineziotaping
Diagnostika pohybového aparátu

Fitness trenérky
- funkční trénink - kondiční trénink
- fitness trénink - silový trénink
- redukční trénink - zdravotní trénink
- cvičení pro těhotné a po porodu

www.fitness-sik.cz

7

l a d i e s
f i t n e s s

více informací na:

A
B
C
D
E

9

Český tramping
Naše česká kultura se může pochlubit fenoménem, který v takovémto rozsahu
jako u nás nebyl snad v žádné evropské zemi. Tím je tramping. Vznikl před sto lety,
kdy se skupiny mladých lidí lačných po dobrodružství vydalo tábořit do přírody a tam
žít po vzoru divokého západu. Objevila se tak stanová tábořiště, která se postupně
měnila v trampské (chatové) osady. Ta úplně první trampská osada vznikla na břehu
Vltavy neboli Velké řeky, v místech, kterým se říká Svatojánské proudy. Její název je
(viz tajenka osmisměrky). A snad i tady vznikaly první trampské písničky, takové, které
si dodnes zpíváme u táboráků. A Vltava nebyla jediná. Podobné osady vznikly
i na Hadí řece – Kocábě (viz tajenky křížovky), Zlaté řece – Sázavě, Staré řece –
Berounce a i jinde. A protože to byla opravdu masová záležitost, můžeme
na tramping být jako Češi náležitě hrdi za to, co nám všechno dal.

Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude čtrnáct písmen, která, pokud se přečtou po řádkách,
dají tajenku:

Ě
NOVV
ŘENO

OTE ÍNĚVSI!
UHŘ
V

BASA, BUŘTY, DŘEVO, EŠUSY, ETAPA, KOPEC, KYTARA, NOTA, OHNIŠTĚ, ORLÍ,
OSADA, PÍSEŇ, PLAMENY, POCHOD, POPEL, POTLACH, RYBÁŘ, ŘEKA, SÁZAVA,
SKAUTÍK, STANY, ŠERIF, TÁBOR, TORNA, TOTEM, TRAMPOVÉ, TRAPER, VĚTEV

Křížovka
Vodorovně: A: a sice. B: umělá hmota. C: skupina letadel. D: tajenka. E: matlat.
F: SPZ Sokolova, tlumok. G: chemický prvek zn. Se. H: pražská čtvrť. I: uzenina.
J: východoevropský příslušník vysoké šlechty. K: oděv soudců. L: otázka na počet.
M: vlastnit. N: chemická zn. draslíku.
Svisle: 1: ozn. předpony „kilo“. 2: domácky Tomáš. 3: zabalená věc. 4: chutit solením.
5: tajenka. 6: břicho. 7: sada, plošná výměra (slovensky). 8: lesní kalamita.
9: bývalý prezident ČR. 10: listnatý strom. 11: spojka, psovitá šelma.
12: kopřivnická automobilka. 13: chem. zn. osmia, popravčí. 14: anglicky „opálit se“
Pomůcka: tan
Libor Čermák

Fr. Diviše 65b, Praha 22
773 641 183
fitness-sik@seznam.cz

Z činnosti spolků a organizací
městská knihovna

kLUB SENIORŮ
www.seniori–p22estranky.cz

Pořádané akce
ZO SDČR 22/30 Praha 22
do konce roku 2017:
11. a 12. 7. 2017 dvoudenní zájezd do Mikulova
		 a zámku Lednice
15. až 21. 7. 2017 pobytový zájezd Kašperské Hory
12. a 13. 9. 2017	V září Světlušky září
24. 10. 2017 zájezd Polsko (Kudowa Zdrój)
9. a 10. 11. 2017 bazar ošacení
6. 12. 2017 Mikulášská zábava v restauraci
		 Tankovna Na Lišce
V prázdninových měsících červenec a srpen bude klub otevřen pouze v pondělí od 14:00 do 16:00 hodin k setkávání
a společenským hrám.
Bližší informace v klubu, na telefonu 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-p22estranky.cz 
Stanislava Drozenová,
jednatelka ZO SDČR 22/30 a vedoucí Klubu seniorů

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 267 711 862, 271 071 868
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba: pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00
pátek 8:30–14:30
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Elliot Kendra – Pohřbení
Hannay Barbara – Utajená léta
Harperová Jane – Sucho
Lapena Shari – Manželé odvedle
McCreight Kimberly – Tam, kde ji našli
Moyesová Jojo – Než jsem tě poznala
Oliva Alexandra – Poslední
Palková Libuše – Recept na skvělý den
Urbaníková Eva – Všechno nebo nic
Vondruška Vlastimil – Dobronínské morytáty
Krásná literatura pro děti
Boehmeová Julia – Leo a Luky
Brezina Thomas – Panter ve strašidelném lese
Hicks Esther – Sára
Mossová Emma – Vlogerky
Walt Disney – Anna a Elsa
Zimová Michaela – Trampoty kocoura Toma
Naučná literatura pro dospělé
Cílek Václav – Co se to děje se světem?
Peterson Chris – Nápadité zahradní projekty
Šottnerová Dagmar – Lidové tradice
Taussig Pavel – Neznámí hrdinové
Naučná literatura pro děti
Regan Lisa – Věda je úžasná
Kateřina Kykalová, knihovnice

OMEZENÍ PROVOZU MUZEA
A KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Příznivcům muzea a knihovny oznamujeme, že z důvodu
čerpání řádné dovolené budou muzeum i knihovna v týdnu
od 7. do 11. srpna 2017 uzavřeny. Děkujeme za pochopení
a všem přejeme krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.
Michal Klich, kurátor muzea,
a Kateřina Kykalová, knihovnice
Průvodcem vycházek je Petr Semeniuk.

U Vodice žije užovka obojkatá
V sobotu 10. června se uskutečnila „Komentovaná
vycházka číslo II“. Byla nejen o technických zajímavostech
při zpevňování břehů gabionovou zdí, ale také o rostlinách
a živočiších.
Mohli jste se dozvědět, že na hrázi rybníka Velká Vodice žije
užovka obojkatá a již byl spatřen exemplář o velikosti 120 cm
(rekordní míra je kolem 200 cm). Kupodivu se moc nebojí
a kouká na vás klidně i z pár decimetrů. Z rostlin mimo jiné
byla řeč o žlutém kosatci (Iris pseudacorus), který přežije
ve vodě. Kosatce zasázeli manželé Procházkovi ještě před
stoletou vodou a daří se jim dodnes. To je jen malý výčet
zajímavostí z říše živočichů a rostlin, které můžete spatřit
na našem území. Pokud se chcete dozvědět více, tak během
podzimu bude další vycházka v podobném duchu.
Sledujte www.praha22.cz, kde bude včas zveřejněn termín.
Pavel Veverka, red
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pozvánkY
Městská část Praha 22 a Uhříněveské muzeum
co nejsrdečněji zvou všechny spoluobčany
do Uhříněveského muzea
na výstavu karikatur

Vladimír PECHAR
„ROK – KROK CO KROK
COVK – FOK ČI ROCK“.
Ve dnech 13. července – 27. července
a 16. srpna – 8. září 2017
je výstava přístupna
po a st 8:30–12:00 a 13:00–17:00
út a čt 8:30–12:00 a 13:00–16:00
pá 8:00–14:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Program na

Září
www.kinoucko.cz
Sobota 9. 9.
10:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
Animovaný, přístupný, česká verze
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové,
původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá
a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea.

14:30 Já, padouch 3

Pátek 22. 9.
18:30 Po strništi bos

Krimi / Thriller, přístupný, česká verze
Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil
Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým námětem zapadá do řady
filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí
dvojice vypráví o různých fázích života mužského protagonisty.

Sobota 23. 9.
14:30 Hurvínek a kouzelné muzeum

Animovaný, přístupný, český dabing
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové,
původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá
a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea.

Animovaný, 90 min, přístupný, český dabing
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně
nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce
v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější
s tím, že už páníček není zlý.

17:00 Válka o planetu opic
Akční / Dobrodružný, 143 min, od 12 let, české titulky
Situace opičího klanu vedeného Caesarem je katastrofální. Jejich
skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách s lidskou
armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem.

Středa 13. 9.
19:30 Křižáček

Drama / Historický, 90 min, přístupný, česká verze
Film se odehrává v době vrcholného středověku a je inspirován
romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn
legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho
otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na pouť za jeho nalezením.

Pátek 15. 9.
18:30 Spider-Man: Homecoming

Fantasy / Akční, přístupný, český dabing
Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije
se svou tetou May pod dohledem svého nového učitele Tonyho
Starka. Když se objeví nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše,
co je pro Petera skutečně důležité.

17:00 Barry Seal: Nebeský gauner

Krimi / Thriller, od 12 let, české titulky
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal
je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou životní energii dodá
spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do kterých
se úřady jen tak snadno nedostanou.

Středa 27. 9.
19:30 Červená

Dokumentární, 83 min, přístupný, česká verze
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé
operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé
dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století.

Pátek 29. 9.
18:30 Kingsman: Zlatý kruh

Akční / Dobrodružný, od 15 let, české titulky
Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává rukojmím.
Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou
americkou špionážní organizací Statesman. Obě dvě agentury musí
společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit svět.

Sobota 30. 9.
14:30 Hurvínek a kouzelné muzeum

Sobota 16. 9.
14:30 Letíme

Animovaný / Dobrodružný, 84 min, přístupný, český dabing
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp,
a se svými svéráznými kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim
se vydává na let do Afriky. Letíme! je zábavný a chvílemi dojemný
dobrodružný animák pro ornitology i pro celou rodinu.

17:00 Temná věž

Akční, od 12 let, české titulky
Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu
s Walterem O'Dimem, známým též jako Muž v černém a je odhodlaný
zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou existencí drží
pohromadě celý vesmír.

Animovaný, přístupný, český dabing
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové,
původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá
a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea.

17:00 Zahradnictví: Dezertér

Drama, přístupný, česká verze
Film se odehrává v letech 1947-53. Hlavní postavou je majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy, který ve
svém podniku, jenž je smyslem a naplněním jeho života, zaměstnává
svoji rodinu. Příběh mužů, kteří nasazovali životy v boji za svobodu.

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
vásVás
v říjnu
Thor: Ragnarok ,Esa z pralesa, Blade Runner 2049,
Hora mezi námi
Změna programu vyhrazena.
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