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PÁLENÍ A SLET ČARODĚJNIC
Letos si pálení čarodějnic a opékání buřtů můžete opět užít v areálu
SK Čechie Uhříněves v ulici V Bytovkách v úterý 30. dubna od 18 hodin.
Těšit se můžete na soutěž o nejlepší čarodějnici, špekáčky pro děti zdarma, skákací hrad,
občerstvení a další atrakce. O hudební doprovod se postará místní kapela Houpací kůň (Houpačák).
Čarodějnici na hranici tento rok vyrábějí děti ze ZŠ nám. Bří Jandusů.
Akci pořádá MČ Praha 22 ve spolupráci s SK Čechie Uhříněves.

Uzavírka komunikací
Ke Kříži a K Dálnici
Více na str. 7

Velikonoce v Uhříněvsi
Více na str. 12–15

Jak vznikají nejkrásnější
kraslice? Rozhovor
s jejich autorkou
Více na str. 16–17

úterý 14. 5. 2019 v 19:30 hodin

VŠE O MUŽÍCH
autor: Miro Gavran
režie: Jana Janěková
hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek
a Michal Slaný
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se
nestydí i stydí. A jak to dopadá, když se
testosteron smíchá s city a striptýzem.
Trojice herců předvede, že i muži mají
své dny, že dokážou být upřímní, čestní,
panovační, egocentričtí, metrosexuální...
A zábavní.
čtvrtek 23. 5. 2019 v 19:30 hodin

Divadlo U22

výběr z programu


úterý 23. 4. 2019 v 19:30 hodin
MILÁČEK ANNA

středa 3. 4. 2019 v 19:30 hodin CAVEWOMAN
autor: Emma Peirson, režie: Irena Žantovská, hraje: Daniela Choděrová
„Obhajoba jeskynní ženy“ Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy,
snažící se žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto
dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu
one man show Caveman. Příběh se však tentokrát odehrává v předvečer svatby hlavní
a jediné hrdinky představení – Cavewoman. Diváci jsou pozváni do její „jeskyně“, kde
s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící
z obavy, zda si vybrala toho pravého.
středa 10. 4. 2019 v 19:30 hodin ŽENA

ZA PULTEM 2 Pult osobnosti

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…
autoři: Renato Giordano
a Rodolfo Sonego
režie: Vladimír Strnisko
hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý,
Andrea Daňková, Vasil Fridrich/
Petr Vančura
Rodinný život manželů Bonettiových
a jejich dospívající dcery se pohybuje
zdánlivě v každodenní jednotvárnosti.
Manžel věnuje většinu svého času
práci v bance a koukání na fotbalové
zápasy v televizi. Jednoho dne zjistí,
že jeho rodina byla omylem sledována
a filmována soukromým detektivem
místo sousedky známého politika.
Manžel se tím náramně baví a vše
vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak
velmi znepokojená. Co se skrývá
pod pokličkou zdánlivě všedních dní
manželského páru?

autor: Petr Kolečko, režie: David Drábek, hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Je volební
víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté
vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit
čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané
nezklamou, ti nejsou jako Rusové.
úterý 16. 4. 2019 v 19:30 hodin

VÝBĚR Z BESÍDEK

účinkují: David Vávra, Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša,
Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová,
Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll, Vladimír Vytiska/Rasťo Uhrík,
Václav Marhoul a Robert Nebřenský
Sklizeň nejlepších plodů posledních let. Představení složené z mnoha humorných
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi
a kakabusovi.
úterý 23. 4. 2019 v 19:30 hodin MILÁČEK

ANNA

autor: Marc Camoletti, režie: Zdeněk Tyc
hrají: Saša Rašilov, Martina Hudečková, Petra Špalková, David Prachař a Linda Rybová
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když
má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna... Protože jsou doma
oba manželé a oba zaplatí Anně za to, aby se o tom nikde nemluvilo, nastanou jí těžké
časy. Milenci a manželé se nesmí potkat v koupelně, kuchyni ani obýváku… Přijďte se
podívat, jak vše Anna vyřeší.

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

Pohádky:
sobota 6. 4. 2019 v 10:30 hodin

OBR FINN
Divadlo Krab
Irská pohádková legenda o dvou obrech,
jedné velké lásce a poloviční statečnosti.
Obří loutky a irská muzika naživo.
Vhodné pro děti od tří let.
sobota 27. 4. 2019 v 10:30 hodin

O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
Divadlo Andromeda
Komu se podaří zachránit zámeckou
dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy
čarodějnice Maggi? Bude to silák Divobij
či starostův syn Chytrolín, kterým
jde jenom o peníze? Nebo to dokáže
drvoštěp Kuba, který má Lesněnku
doopravdy rád? Kouzla, čáry, víly, ale
také spousta písniček čeká děti v naší
hudební pohádce.
Vhodné pro děti od čtyř let.

slovo úvodem
Duben bude pro naši městskou
část, jakož i pro zbytek Česka,
ve znamení oslavy Velikonoc
a pálení čarodějnic.

Z OBECNÍ KRONIKY
V březnovém čísle Zpravodaje byly vyhlášeny dotační
programy naší městské části pro letošní rok. I v minulosti Uhříněves podporovala různé aktivity, instituce či spolky. Podívejme
se nyní, koho například podpořila částkou vyšší než 50 korun
před 95 lety v roce 1924:
Postavení pomníku J. A. Komenského v Amsterodamě
Masarykova liga proti tuberkolose
Uhříněveské matky a kojenci
Jedličkův ústav pro výchovu mrzáků v Praze
Národní jednota severočeská
Okresní komise pro mládež
Sanatorium v Prosečnici
Zdejší Československý červený kříž
Česká dětská nemocnice v Praze
Fond sirotků po padlých legionářích
Národní rada česká
Podpůrný spolek nevidomých
Spolek „Komenský“ ve Vídni
Ústav dětí slepých v Praze
Ústřední matice školská v Praze
Zemská komise pro péči o mládež

200 K
150 K
150 K
100 K
100 K
100 K
100 K
100 K
50 K
50 K
50 K
50 K
50 K
50 K
50 K
50 K

 Michal Klich, kronikář
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Milí sousedé,
poslední zbytky sněhu nás opustily v průběhu března
a jaro převzalo otěže v plné síle, s čímž souvisí i spuštění některých stavebních prací, které ovlivní většinu
z nás. Jednou z nich je mnoho let plánovaná uzavírka
ulice K Dálnici a následně i Ke Kříži, jejímž důvodem je
stavba vodovodního potrubí, přesněji řečeno zaokruhování vodovodního řadu. Více o dopravních opatřeních,
které nás budou mnoho následujících měsíců provázet,
najdete uvnitř zpravodaje.
Co nás ještě čeká v dubnu? Zejména finální výběr vítězného projektu mateřské školky, ke kterému přistupujme s respektem. I přesto, že všechny projekty, se kterými
jste se mohli seznámit již v minulém čísle zpravodaje,
jsou originální, vzniknout může pouze jeden, kterému
se nejlépe podařilo vybalancovat nejdůležitější kritéria
této konkrétní stavby.
Také bychom se měli na radnici již seznámit s novým
městským architektem, který nám pomůže v budoucnu
utvářet jednotný a kompaktní obraz naší městské části. Nepotvrdily se obavy škarohlídů a nakonec se nám
po předchozí konzultaci s ČKA a oficiálním zveřejnění
nabídky sešlo celkem 12 zajímavých osobností – architektů, z nichž si na pozici městského architekta umíme
představit každého z nich.
Duben bude pro naši městskou část, jakož i pro zbytek Česka, ve znamení oslavy Velikonoc a pálení čarodějnic. U obou příležitostí jsme si pro vás připravili
společné oslavy a akce, o kterých se dozvíte více uvnitř
tohoto čísla zpravodaje. Věříme, že obě dvě akce budou
milým společenským setkáním nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče.
Závěrem si jako aktivní muzikant samozřejmě nemohu odpustit poděkování všem nadšencům, kteří se
poslední dva měsíce ve svém volném čase podílejí na přípravě akce, která ponese název 50 let bigbítu v Uhříněvsi
a která by měla být hudební oslavou dvou generací
muzikantů i fanoušků, kteří se desítky let starali o živý
underground za totality i po ní. Těšit se na ni můžete
v červnu, o podrobnostech vás ještě budeme informovat.
Krásné jarní dny všem obyvatelům Prahy 22
 Pavel Kosař, místostarosta
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PRVNÍ UHŘÍNĚVESKÝ
RESTAURANT DAY

Setkání a diskuse
s občany

Přijďte si dát nedělní oběd nebo kávu
s vašimi sousedy!
Kdy? V neděli 7. dubna od 11 do 16 hodin.
Kde? V ulici Lnářská, vedle podchodu
v borovém parku.
Co? Jedinečná možnost ochutnat kulinářské
speciality místních kuchařů, cukrářů, sládků
a restauratérů. Nabídka bude pestrá –
od muffinů a výborné kávy ke guláši, sušenému
masu přes slané palačinky až k pivu.
Proč? Cílem je pobavit se, setkat se
sousedy a také si přijít pochutnat. Restaurant
Day v Uhříněvsi je jedním ze série z těchto
sousedských setkání, které jsou po celé
republice. Atmosféru a termíny z jiných měst
si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.
restaurantday.cz.
Za kolik? Vstupné je zdarma, je na vás, kolik
utratíte. Po zaplacení nákladů bude zbytek
výdělku prodejců věnován na dobročinné účely.
Výsledek bude zveřejněn.
Jde o první Uhříněveský Restaurant Day, buďte
prosím shovívaví k chybám a nedostatkům,
v případě úspěchu na podzim uspořádáme další.
Další informace na: www.facebook.com/
events/2220581668195508/

SETKÁNÍ S OBČANY
PITKOVIC
3. dubna od 18 hodin v Pitkovické hospodě
Témata k diskusi: chodník Pitkovice–Čestlice,
výkup pozemků pro veřejnou vybavenost,
stavební záměry na území Pitkovic, řešení
dopravní situace, informace o situaci ve školství,
řešení podnětů občanů v otázkách bezpečnosti
ve starých Pitkovicích a další dotazy občanů.
Své otázky můžete již nyní zasílat
na e-mail: petra.vankova@praha22.cz

MČ Praha 22 ve spolupráci
s Běžeckou školou Prahy 22 pořádá

Uklidíme Uhříněves
a uklidíme ji rychle
To je motto akce s názvem Plogging
– tedy běh spojený s uklízením.
Sraz je 14. 4. v 15 hodin
před budovou radnice na Novém náměstí
Pytle a rukavice máme, stačí jen přijít a mít chuť
do práce. Uklízet budeme místa, kam chodíme
běhat – Oboru a okolí Podleského rybníka.
Možná i víc, když udržíme tempo.
Po akci bude malé občerstvení.
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V příštích dvou měsících jsme naplánovali sérii
setkání s občany nad záměry a projekty, které nás
v příštích letech čekají.
Cílem těchto participačních schůzek je zapojit do plánování veřejného
prostoru a rozhodování o něm více stran. Zapojením zastupitelů, občanů,
zaměstnanců radnice a podnikatelů hned na počátku záměrů můžeme
dosáhnout lepších a rychlejších výsledků.

Kam můžete přijít diskutovat?
Setkání s občany nad projektem MŠ V Bytovkách

• Sobota 6. dubna 2018 od 14:00
• Místo srazu: vnitroblok V Bytovkách na místě budoucí školky
• Cíl setkání: MČ musí v krátkodobém horizontu vyřešit nedostatečné
kapacity mateřského školství. Občané by se měli seznámit s architektem
vítězného projektu, který jim představí své řešení. Dále budou probíhat
připomínky k projektu i celé lokalitě. Společně s novým městským
architektem se budou řešit také širší vztahy, dopravní situace, parkování, zeleň atd.

Řekni si, jaký chceš svůj skatepark

Setkání určeno primárně pro děti vyšších ročníků ZŠ, ale i další, kteří
skatepark využívají
• Čtvrtek 25. dubna od 16:00
• Místo srazu: uhříněveský skatepark při ulici Podleská
• Cíl setkání: Parková plocha se skateparkem by měla v budoucích letech
projít zásadní proměnou. Ve spolupráci s mladými architekty ze studia
Unicorn/Unicorn, kteří jsou zároveň skateři a zaměřují se na revitalizace
skateparků, se budeme dotazovat mladší generace, jak by si budoucí
park představovala a jaké prvky by zde uvítali.

Kudy povede Horácká stezka?

Setkání s občany nad budoucí obvodovou komunikací 31/DK/51
• Sobota 18. května od 14:00
• Místo srazu: roh ulic Vyderská/Vlárská
• Cíl setkání: Společně s projektantem, který bude zpracovávat studie (nikoliv konkrétní projekt!) na budoucí obvodovou komunikaci,
projdeme celou trasu plánované komunikace. S občany se zastavíme
u jednotlivých krizových míst, kde budou vznášet připomínky, které
by měl projektant zapracovat do připravovaných studií. Setkání má
informační charakter a cílem je sběr připomínek.

Norma a její okolí

Setkání s občany z panelových domů u NORMY spojené se sousedským
setkáním
• Sobota 25. května od 15:00
• Místo srazu: hřiště za panelovými domy
• Cíl setkání: Vedení MČ chce od občanů získat co nejvíce informací
a podnětů, které by zlepšily stav veřejného prostoru před a za panelovými domy u NORMY. Jaká zástavba na parkovišti by byla únosná, jaké
funkční využití si zde představují, jak by mělo vypadat hřiště u panelových domů? 

zprávy z radnice

rada městské části

v číslech

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, které v minulých týdnech
učinila Rada Městské části Praha 22.
8. zasedání RMČ – 27. 2.
• Rada rozhodla na základě doporučení hodnoticí
komise o výběru zhotovitele stavební zakázky
s názvem „Odbahnění cukrovarského rybníka“.
Vítězem se stala firma PAS Natura s.r.o., za cenu
8 000 068 Kč bez DPH. Původně vysoutěžená
cena zakázky byla 16,5 mil. Kč bez DPH, výběrové
řízení však bylo z důvodu netransparentnosti napadeno u ÚOHS, a proto bylo hodnoceno znovu.

3. Zasedání zastupitelstva – 27. 2.
• Zastupitelstvo revokovalo návrh na změnu
územního plánu, který byl původně schválen
na ZMČ 7. 3. 2018. Jedná se o změnu ÚP v lokalitě
Romance II. V územním plánu je tato plocha
jako S4 – ostatní dopravně významné komunikace a původním ZMČ byl odsouhlasen návrh
na změnu na funkční využití SV – všeobecně
smíšené s mírou využití území F. Změna této
části pozemku na SV-F by významně rozšířila
stávající plochu SV-F, což by umožňovalo vyšší
využití pozemku k větší developerské výstavbě.
Vzhledem k tomu, že kapacity jak dopravní, tak
školních a předškolních zařízení jsou již nyní
přetíženy, nechce současné vedení radnice dělat jakékoliv změny územního plánu, které by
umožňovaly vznik dalších (nad rámec již využitelných) podlahových ploch v zamýšlených
bytových komplexech.
• Zastupitelstvo schválilo tento rozpočet:
- objem příjmů ve výši – 147 413 100 Kč
- objem výdajů ve výši – 147 455 000 Kč
- schodek – 4 041 900 Kč
• Schodek rozpočtu je kryt zapojením zůstatku
dotačních prostředků z odvodu VHP ve výši
1 530 000 Kč a zapojením zůstatku dotace na
Místní akční plán vzdělávání II ve výši
2 511 900 Kč. Rozpočet neobsahuje větší investiční akce, které budou kryty z jiných zdrojů.
• Schválilo členství MČ Praha 22 ve spolku Otevřená
města, z. s. Cílem spolku je podporovat otevřené
fungování místních samospráv. Otevřeným fungováním se rozumí zejména pravidelné a přehledné zveřejňování informací, vstřícný přístup
k občanům, vysoké možnosti zapojení občanů
do veřejného dění, zprůhlednění veřejných zakázek od přípravy záměru až do odevzdání výsledku

a také používání moderních a otevřených technologií ve veřejné správě. Cílem je koordinace
řešení společných potřeb v oblasti informačních
systémů, sdílení dobrých zkušeností na společné
platformě a úspora nákladů díky tomu, že nebude
docházet k opakovanému vývoji technických
řešení na míru. Náklady na toto členství jsou
1,50 Kč na obyvatele na rok.
• Zastupitelstvo, na základě podnětu zastupitele
o možném pochybení při objednávání poskytovaných služeb pro MČ, uložilo Kontrolnímu výboru prověřit všechny plněné služby za rok 2018.
• Zvolilo do Finančního výboru dva nové členy:
Jaroslava Straku a Petra Fiřta.
• Schválilo aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha
– Kolovraty na období 2019 – 2021. Jeho plné
znění je na webu nebo k nahlédnutí v Odboru
kanceláře úřadu.
 Plné znění zápisů z rady a zastupitelstva
najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí
v Odboru kanceláře úřadu.
www.praha22.cz/mestska-cast/
volene-organy/rada/zapisy/

7,5

Tolik hodin trvalo
3. zasedání ZMČ Praha 22.

9,9 mil.
Tolik korun obdržela naše
městská část jako dotaci
z investičních rezerv
Magistrátu hl. m. Prahy.

12

Tolik architektů se
zúčastnilo výběrového
řízení na pozici městského
architekta.

5

Tolik veřejných diskusí
s občany uspořádá radnice
do konce května.

Pozvánka

Zastupitelstvo
MČ Praha 22
bude nově v Divadle U22
Úřad MČ Praha 22 vás zve na

4. veřejné zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha 22,

1,94

Tolik promile alkoholu
v krvi naměřili
strážníci MP v Uhříněvsi
nezodpovědnému řidiči
dodávky.

663

které se uskuteční
ve středu 24. dubna 2019
od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).
Program bude zveřejněn na obvyklých místech
a na webu.

Tolik dětí ze základních
škol se dosud zúčastnilo
workshopů Lenky Volkové.

Srdečně zveme všechny občany.
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zprávy z odborů

odbor životního prostředí a dopravy

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště 

V ulici Františka Diviše
přibyde chodník

Doba přistavení (hod.)

Kašovická x Lnářská

VOK 6. 4.	

9–13*

Křelovická x Nad Volyňkou

VOK 6. 4.	

9–13*

U Nadýmače

BIO 6. 4.	

9–12*

Pod Markétou č. p. 87 (hřiště)

BIO 6. 4.	

13–16*

Na Blanici x K Podchodu

BIO 27. 4.	

9–12*

V Pitkovičkách

BIO 27. 4.	

13–16*

V Kuťatech x Rozdělená

VOK 27. 4.	

9–13*

Přátelství č. p. 963 (areál VÚŽV)

VOK 27. 4.	

9–13*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce
Občané s trvalým pobytem v Praze mohou dále odpady odkládat
bezplatně:
• objemný odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. Bečovská 939,
Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905),

V ulici Františka Diviše se zahájí v půlce dubna stavba nového
chodníku po pravé straně směrem od Vivusu. Chodník (část A a B2a
na mapě červeně) v délce 231 m a šířky 2 m začíná u vlečky (podchod
k nádraží) a končí kousek za ulicí Sušilova, kde vznikne osvětlený
přechod pro chodce. Stavba bude hotová dle předpokladu do konce
června.
Druhá část tohoto projektu (část B2b na mapě modře) bude zahájena později. V současné době je zajišťována inženýrská činnost pro
vydání stavebního povolení.

Nový přechod pro chodce
Nádraží

K podchodu

• odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul.,
Praha – Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708 (množství omezeno
na 250 kg).
Odpad ze zeleně lze také odkládat do speciálních nádob na bioodpad
přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si můžete objednat
u Pražských služeb, a. s. na telefonním čísle: 284 091 888. Služba je
poskytována za úplatu v období od dubna do listopadu s odvozem
jedenkrát za 14 dní.

 Jitka Kochánková
Sezónní svoz bioodpadu (hnědé nádoby) pro rok 2019:
Uhříněves

liché čtvrtky

od 11. 4. do 21. 11.

Pitkovice

sudé pátky 

od 5. 4. do 29. 11.

Hájek

liché pátky

od 12. 4. do 22. 11.

 www.praha22.cz

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 5. 4. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 1. 4. 2019 (15:30–18:00)
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 4. a 18. 4. 2019 (13:15–17:00)
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
Rezervaci pro poradenství je nutné
objednat na tel.: 271 071 812.
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PŘED ZŠ U OBORY SE VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ
BEZPEČNOST ŽÁKŮ
Do části ulice Vachkova bude od 1. května zákaz vjezdu
motorových vozidel ve všední dny od 7 do 16 hodin. Výrazně se tak
zvýší bezpečnost žáků při cestě do/z školy.
Výjimku dostanou pouze obyvatelé přilehlých domů a učitelé školy.
Mimo uvedené hodiny a o víkendech zůstane vše při starém, tedy
obytná zóna s podélným parkováním.
Na dopravních změnách se na společné schůzce začátkem ledna
shodly všechny instituce – policie, vedení školy, odbor životního
prostředí a dopravy i radní pro dopravu Prahy 22. Po změně volali
i zástupci Spolku rodičů.

 Další informace najdete na: www.praha22.cz

Uzavírka komunikací Ke Kříži a K Dálnici
V pondělí 25. března začala očekávaná 5. a 6. etapa stavby
Zaokruhování vodovodního řadu Praha-východ, která uzavřela
komunikace Ke Kříži a K Dálnici pro všechna vozidla s výjimkou:
• Autobusů – provoz PID tedy nebude omezen, lze objednat i bezbariérové mikrobusy.
• Dopravní obsluhy:
- Vozidla s osobami, které mají v místě bydliště, ubytování, sídlo
nebo nemovitost.
- Zásobování.
- Služby (lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální apod.).
- Vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené.
- Taxislužba.
• Vozidel s povolenkou MČ Praha 22 – povolenku vydá na základě
posouzení odbor životního prostředí a dopravy Ing. Podvín, kancelář 111. Nebude vydávána plošně, ale bude určena pro výjimečné
případy, jako je např. péče o špatně pohyblivé rodinné příslušníky,
pro obyvatele, kteří zde bydlí, avšak nemají zde trvalé bydliště či
nájemní smlouvu apod. Formulář je ke stažení na www.praha22.cz.
Žádost je třeba odevzdat na podatelnu v OIC spolu s kopií „malého techničáku“ a doložit důvody žádosti (kopie smlouvy, výpis
z KN apod.).
• Stavby.
• IZS – hasiči, záchranná služba, policie.

Do uzavřené oblasti bude zákaz vjezdu ze všech čtyř příjezdových
komunikací (viz mapa):
• Přátelství – Nové nám. / Ke Kříži.
•F
 rantiška Diviše / Jindřicha Bubeníčka.
• K Dálnici / Lnářská.
•O
 d kruhové křižovatky v Pitkovicích.
Provoz na uzavřeném úseku bude řešen kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem. Konec 6. etapy je plánován na 25. května 2019.
Termíny dokončení stavebních prací budou záležet na rychlosti
postupu stavby. Budeme vás nadále informovat.
Objízdná trasa vede od kruhové křižovatky v Pitkovicích ulicí
Žampiónová, V Pitkovičkách, Františka Diviše a Podleská. Od aquaparku v Čestlicích bude zákaz vjezdu nákladních automobilů (se
stejnými výjimkami viz výše).
Investorem výstavby je Hlavní město Praha. Zhotovitelem stavby
je Čermák a Hrachovec, a. s., odpovědný pracovník Ing. Jindřich
Smolák, tel.: 602 653 283.
 Štěpán Zmátlo, radní MČ Praha 22, tel: 271 071 807

Více info na: www.praha22.cz. Děkujeme za pochopení dopravního omezení.
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zprávy z odborů

Pozvánky

městská policie

Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum

Příběhy ze služby
městské policie

Vás všechny srdečně zvou
do spolkové místnosti Uhříněveského muzea
na výstavu

VELIKONOČNÍ KRASLICE
LENKY VOLKOVÉ A ČLENŮ
ASOCIACE MALÍŘŮ A MALÉŘEK
KRASLIC ČESKÉ REPUBLIKY
Slavnostní vernisáž výstavy se koná
v sobotu 13. dubna 2019 v 16 hodin.
Výstava je přístupna od 15. dubna do 10. května 2019.
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13–16:30,
Pátek 8:00–14:00 hodin.
V Neděli velikonoční 21. dubna 2019 bude výstava
otevřena od 15 do 17 hodin.
O Velikonočním pondělí 22. dubna a státních svátcích
1. a 8. května 2019 je výstava uzavřena.
Součástí výstavy je prodej kraslic Lenky Volkové
a drobného velikonočního zboží.
Vstupné dobrovolné.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ
SÍNI (LEGIONÁŘSKÝ DŮM)
Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 3. 2019,
nezúčastnili jste se vítání v únoru 2019, vaše dítě má trvalé bydliště v Praze 10-Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo
v Pitkovicích a chcete se zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků? Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti
připravuje tuto slavnost v obřadní síni na Husově náměstí
v úterý 14. 5. 2019

 Bližší informace získáte na www.praha22.cz
v sekci úřad nebo matrika
(telefon 271 071 851, 271 071 852).

Zápisy do Mateřských škol
(MŠ Za Nadýmačem,
MŠ Sluneční a MŠ Pitkovice)
na školní rok 2019/2020

Usnul na nádraží
Dne 7. 2. 2019 přijali strážníci městské policie Uhříněves na linku 156
oznámení, že se na vlakovém nádraží Uhříněves zdržuje neznámý
spící muž. Hlídka se na místě spojila se zaměstnancem drah, který
strážníkům označil budovu, do které mají přístup pouze službu konající pracovníci. V přízemí pod schody se nacházel spící zanedbaný
člověk a na výzvu strážníků k prokázání totožnosti uvedl, že u sebe
žádný doklad nemá. Na základě ústně sdělené totožnosti zjistili
strážníci provedenou lustrací, že se tento muž nachází v databázi
osob hledaných policií. „Spící“ muž byl následně předveden na místní
oddělení policie a poté se vrátil zpět do psychiatrické léčebny.

Odsouzený „alkoholik“
Dne 19. 2. 2019 spatřili strážníci městské policie v rámci běžné
hlídkové činnosti muže, který popíjel alkohol na místě zakázaném
vyhláškou hl. m. Prahy. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti
a na základě předloženého občanského průkazu se nestačila divit.
Lustrací bylo zjištěno, že jsou na tohoto „pijana“ vydány soudem tři
příkazy k zatčení. Muž skončil na místním oddělení policie a „drobný“
přestupek vyřešili strážníci pokutou – příkazem na místě.

A opět ten alkohol
Dne 1. 3. 2019 převzala hlídka strážníků MP Uhříněves oznámení, že
v jedné ulici jezdí v dodávkovém automobilu řidič, údajně pod vlivem
alkoholu. Strážníci vozidlo odpovídající popisu skutečně zanedlouho
objevili. Vozidlo jelo velmi nekoordinovaně a velkou rychlostí projíždělo ulicemi. Strážníci vozidlo zastavili, řidič měl u sebe pouze
občanský průkaz a hlídce sdělil, že řidičský průkaz nemá a ani jej
nikdy nevlastnil. Při komunikaci byl u muže z dechu silně cítit alkohol a ten se i sám přiznal, že před jízdou popíjel alkohol s přáteli.
Po provedené zkoušce bylo zjištěno 1,94 promile alkoholu v dechu.
Následně strážníci MP tohoto „veselého řidiče“ omezili, pro důvodné
podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,
na osobní svobodě a celá věc je nadále v šetření.

 Kavalec Jan, DiS., zástupce ředitele OŘ MP 15

JAK A KAM HLÁSIT PORUCHY
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Od června loňského roku je správcem veřejného osvětlení
společnost Technologie hlavního města Prahy.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do uhříněveských mateřských škol budou ve dnech 13. a 14. května 2019 od 13:00–17:00 hodin, a to vždy na příslušné
mateřské škole. V případě mateřské školy Sluneční, která
má odloučené pracoviště, se budou konat na pracovišti
Sluneční 1550/20.

Veškeré problémy s veřejným osvětlením mohou Pražané
oznamovat:

Informace o školských obvodech MŠ najdete na webových
stránkách škol nebo ÚMČ Praha 22.

Vždy je třeba nahlásit číslo uvedené na identifikačním štítku
na stožáru veřejného osvětlení, a tím výrazně urychlit lokalizaci
poruchy.

Formuláře k zápisům budou zveřejněny na webových
stránkách škol.

 Podrobné informace:
www.mspitkovice.cz, www.slunecni.cz,
www.msuhrineves.cz, www.praha22.cz
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• Bezplatnou telefonní linkou – 800 404 060.
• Kontaktním formulářem na webu společnosti.
• E-mailem – poruchyvo@thmp.cz

Číslo stožáru pomáhá zachraňovat životy
Při komunikaci s dispečinkem složek integrovaného záchranného
systému použijte identifikační číslo stožáru veřejného osvětlení –
dispečink okamžitě ví, kde se událost nachází.

zprávy z odborů

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

odbor kanceláře úřadu

Kurz vaření ve školní jídelně
přinesl spoustu novinek
Stalo se již tradicí, že v době jarních prázdnin se ve školní
jídelně koná praktický kurz vaření „Nové trendy v moderním vaření“
určený pracovníkům ve školních jídelnách ze Středočeského kraje.
Školení – kurz přinesl praktické ukázky 14 neotřelých receptů i spoustu dobrých rad a tipů do provozu školní jídelny.
V rámci projektu „Sklenka ovoce pro zdraví vašich dětí“ mají žáci
naší školní jídelny nové džusy z ovoce a zeleniny.
Součástí akce byl též kurz „Hygienické minimum pro kuchařky a kuchaře“, který byl v prostorách veřejné jídelny.
Tato akce se konala za významné pomoci Michala Klicha a pracovníků hospodářské správy městské části, kterým touto cestou velmi
děkujeme.

 Hana Hlasová, ředitelka

CHARITATIVNÍ KONTEJNERY PRO
KLOKÁNEK PŘIJÍMAJÍ VAŠE DARY

Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pokračuje

Již téměř měsíc jsou v Praze 22 umístěny tři sběrné kontejnery
na ošacení a hračky Klok.tex.

Městská část Praha 22 realizuje MAP II. Do projektu je
zapojeno všech jedenáct mateřských a základních škol na území
našeho správního obvodu. Otevírají se tak příležitosti k získání dotací
z evropských fondů na vzdělávání učitelů a vybavení škol. Projekt
je realizován od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022 s podporou z Evropských
strukturálních a investičních fondů.

Odložit do nich můžete použité oblečení, hračky a obuv, které budou primárně určeny pro děti z Klokánku, zbytek bude zrecyklován.
Z každého sebraného kilogramu zaplatí provozovatel kontejnerů
1 Kč do Fondu ohrožených dětí Klokánek. Městská část Praha 22 se
vzdává finanční částky 900 Kč měsíčně za poskytnutý prostor pod
kontejnery ve prospěch Klokánku.
Kontejnery jsou umístěny na těchto místech:
Uhříněves – ulice V Bytovkách
Hájek u Uhříněvsi – u stanoviště tříděného odpadu na křižovatce
Pod Markétou a Předpolní
Pitkovice – ulice Hlívová na parkovišti u MŠ.

Během realizace projektu dochází k definování cílů a priorit vzdělávací
politiky do roku 2023.

 Informace o projektu jsou k dispozici na:
www.praha22.cz/projekty-eu/

 Více info na www.praha22.cz
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projekty

Proč, kde a jak?

Nová školka v otázkách a odpovědích
V minulém čísle Uhříněveského zpravodaje jsme prezentovali tři vybrané studie
architektonických kanceláří Archiw, BreakPoint a STOPRO, které představily své pojetí nové
mateřské školky V Bytovkách. Během uplynulého měsíce se sešlo na redakční e-mail několik
názorů od občanů naší MČ, kteří jednotlivé projekty hodnotili. V drtivé většině pozitivně
rezonovaly studie od studií Archiw a BreakPoint.
Tří- a čtyřleté děti by na umístění neměly
nárok vůbec. Děti by tak musely s rodiči dojíždět do jiných školek autem, což by se opět
negativně projevilo na dopravním zatížení
Uhříněvsi a Pitkovic v ranních hodinách.
V horším případě by rodiče museli svým
dětem zajistit soukromou školku, což by
se nepříjemně projevilo v jejich rodinných
rozpočtech.

Vnitroblok v ulici V Bytovkách. Právě zde by měla stát nová školka.

N

a druhou stranu jsme zaznamenali i negativní ohlasy. Ty spíše souvisí s faktem, že občané
dotčení tímto záměrem školku
na plánovém území nechtějí. Jejich obavy
naprosto sdílíme a souhlasíme, že výstavba školky na plánovaných pozemcích není
dobré řešení. Vlastně je to špatné řešení. Jak
ale uvidíte z následujících otázek a odpovědí, realizovat záměr na tomto místě není
nejlepší z nejhorších možných řešení, ale
prakticky jediné možné, které je v krátkodobém horizontu schopno zajistit kapacity
pro naše předškoláky.
Zde je výběr otázek, na které se pokusil
co nejsrozumitelněji odpovědět starosta
městské části Vojtěch Zelenka. Odpovídají
dotazům, se kterými jsme se setkali během
projednávání tohoto záměru.
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Potřebuje Praha 22 vůbec další školku?
Aktuální kapacita tří mateřských školek je 545 dětí (MŠ U Nadýmače 280 dětí,
MŠ Pitkovice 112 dětí a MŠ Sluneční
153 dětí). Na základě demografické studie,
kterou naleznete na www.praha22.cz, a nejaktuálnějších údajů z matriky bude podle
střední/vysoké varianty žít v naší městské
části v roce 2020 cca 800/850 dětí ve věku
3 – 5 let. Pokud tedy nebude nová školka
stát do dvou let, bude v naší městské části
chybět až 300 míst pro děti ve věku 3 – 5 let.
Co se stane, pokud nezajistí MČ kapacity
v mateřských školkách?
Ze zákona musí kapacity jak pro školní,
tak i předškolní děti od 5 let zajistit obec,
tedy hl. město Praha. V praxi by tento postup mohl dopadnout tak, že bude dítě
z Uhříněvsi umístěno do školky v jiné části
Prahy nebo dokonce ve Středočeském kraji.

Co se bude dít se školkami, až začne dětí
ubývat? Není lepší krizi několik let přetrpět
bez školky?
Počet dětí by měl klesat po roce 2023 na cca
700, takže i bez pokračující nové výstavby
bude stále Praze 22 chybět 150 míst. Projekt
nové školky zároveň počítá s multifukčnějším využitím. V příštím roce musíme vracet
zpět ZŠ U Obory dvě místnosti v budově 803,
které nyní sloužily jako detašované pracoviště MŠ Sluneční pro 52 dětí. V Praze 22 nebude zároveň od letošního roku přípravná třída
(tzv. nultý ročník) zřizovaná MHMP. Pokud
tedy bude počet dětí po roce 2023 klesat,
prostory školek budou využívané pro volnočasové aktivity nebo jako přípravné třídy.
Proč se vedení MČ rozhodlo školku stavět
na tak nevhodném místě?
Pozemek, který je pro novou školku určen,
byl nakoupen v minulém volebním období
za cenu 3 747 400 Kč. Není tajemstvím, že
současné vedení MČ tento nákup nepodporovalo právě kvůli nešťastnému umístění.
Pro nákup pozemku a přípravu projektu byla
získána vázaná investiční dotace z rozpočtu
hl. města Prahy ve výši 12 mil. Kč. Kromě
tohoto pozemku nevlastní MČ žádný jiný
vhodnější, kde by šel záměr realizovat v rámci platného územního plánu.
Proč si městská část na jiných pozemcích,
které má v majetku, nezažádá o změnu
územního plánu tak, aby zde školka šla
postavit?
Změna územního plánu je v pražských
podmínkách velmi náročný, komplikovaný a zdlouhavý proces. V rámci zkráceného

projekty

řízení lze v naprosto ojedinělých případech
změnit územní plán během dvou až tří let.
Musí se však jednat o změny, které jsou nekonfliktní a odůvodnitelné. Realita však vypadá jinak. Jako příklad mohu uvést žádost
naší městské části z roku 2013 na změnu
územního plánu ze smíšené plochy na veřejnou vybavenost v oblasti Jezera. Tato změna
není do tohoto dne schválena. Podávat návrhy na změnu územního plánu je v současné
době nežádoucí také z toho důvodu, že se
Praha začíná nacházet v mezidobí mezi současným územním plánem a Metropolitním
plánem, který bude platný během několika málo let, a tudíž nebudou nové žádosti
o změny vypořádávány.
Proč nezačnete školku stavět jinde během
doby, kdy bude MČ žádat o změnu územního plánu?
Jako každá stavba i školka, kde je investorem obec, musí projít územním a stavebním
řízením. Stavební úřad může vydat územní
rozhodnutí pouze v případě, pokud je záměr
v souladu s územním plánem. Z logiky věci
tak vyplývá, že žádost o územní rozhodnutí může být podána až v momentě, kdy je
změna územního plánu platná. Stavba tedy
může začít až po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Proč MČ nekoupí jiný vhodnější pozemek
od soukromých vlastníků?
Jednoduše proto, že Praha 22 takový pozemek už koupila z přidělené účelové dotace od magistrátu hl. města Prahy. Pokud
bychom kupovali jiný pozemek z vlastních
zdrojů, bude se vedení hl. města Prahy
oprávněně ptát, zda byly jimi přidělené
finanční prostředky vynaloženy účelově.
Tímto krokem bychom se zároveň vystavili riziku vrácení 12 mil. dotace a ohrozili
přislíbenou finanční podporu na výstavbu
školky ve výši až 93 mil. Kč.
Kde je možné si ověřit, jaké má městská
část k dispozici pozemky?
Mapu majetkoprávních poměrů, tedy vlastnictví, je možné najít na adrese http://mpp.
praha.eu/app/map/majetek/. Dále je nutné
vzít v potaz, zda je možné na daném pozemku školku postavit v souladu s Regulativy
funkčního a prostorového uspořádání území. Soulad pozemku s územním plánem
dohledáte na adrese: http://app.iprpraha.
cz/js-api/app/vykresyUP/.
Proč nepřistavíte další pavilony k současným mateřským školkám?
Vzhledem k územní charakteristice naší MČ
považujeme za vhodné, aby byla veškerá veřejná vybavenost občanům dostupná v pěší

vzdálenosti. Není žádoucí zatěžovat lokality
současných MŠ další dopravou, která by byla
generována v souvislosti s nárůstem kapacity těchto zařízení. Školy i školky by měly
být po území MČ rozmístěny rovnoměrně,
ideálně v docházkovém rádiu max. 15 minut.
Považujete výstavbu školky v tomto místě
za ideální?
Nepovažujeme, ale vzhledem k časovým
a majetkovým poměrům nemáme jinou
možnost. O to víc se ale snažíme vybrat takové řešení, které bude k dané lokalitě přistupovat co nejcitlivěji. Víme, že do lokality
bytovek nevstupujeme s ideálním záměrem.
Přesto se snažíme zcela otevřeně informovat
všechny dotčené občany a zveme je na celou
sérii schůzek, jejichž výsledkem, jak stále
pevně doufáme, bude dohoda na kompromisním řešení.
Praha 22 a MČ Praha Královice uzavřely
Memorandum o společném postupu při řešení předškolních a školních kapacit. Proč
nemůže být nová MŠ v Královicích?
Toto memorandum bylo mezi našimi městskými částmi uzavřeno především z důvodu vykrytí výpadku čtyř tříd
(112 dětí) během výstavby nového pavilonu v MŠ U Nadýmače. Nejstarší pavilon ze
70. let (dřevostavba) již dosluhuje a bude
nutné ho strhnout a postavit nový moderní
pavilon. Předpoklad zahájení stavebních
prací je rok 2021 či 2022. Stavba by měla
trvat odhadem cca 14 – 18 měsíců a vše se
bude odvíjet od získání účelové investiční
dotace z magistrátních zdrojů.
Je pravdou, že probíhaly diskuze s developerem VIVUS o možnosti umístit dvě třídy
v rámci jejich připravovaného projektu?
Ano, v minulém volebním období jednali zástupci radnice se zástupci VIVUS o možnosti
umístit část předškolních kapacit na pozemky budoucího developerského záměru.
Jako finální řešení předškolních kapacit však
zvolilo stavbu MŠ V Bytovkách a developer
pokračoval ve zpracování svého záměru bez
rezervy pro dvě třídy MŠ.
Jak zajistíte dotčeným občanům dostatečné parkovací kapacity?
Součástí budoucího projektu bude řešení
dopravy v klidu nejen pro samotnou školku,
ale také pro širší okolí. Víme, že dopravní
zátěž, která bude novou školkou způsobena,
musí být řešena v rámci lokality komplexně.
Na výstavbu školky by měla navázat celková
revitalizace území V Bytovkách. To znamená vyřešení parkování, veřejného prostoru,
zeleně a dalších oprávněných požadavků
obyvatel této lokality. 

pohled z druhé strany

Vážení
spoluobčané,
rád bych vás seznámil s postojem občanů, pod jejichž okny se
plánuje výstavba nové školky. Do ulice V Bytovkách bylo napojeno cca
40 rodinných domů, přístavba DDM,
přístavba základní školy. Plánuje se
uzavřít ulice Vachkova, aby přijíždějící a docházející děti byly v bezpečí.
Rodiče budou tedy přijíždět přes nás.
I přes tento zběsilý rozvoj městská
část neinvestovala do dopravní infrastruktury, a proto již nyní čelíme
špatné dopravní situaci.
Nyní má být do této lokality umístěna obrovská stavba školky. Vše jen
proto, aby se primárně uspokojila
potřeba nově nastěhovaných spoluobčanů z Vivusu. Problém je, že
nová výstavba je příliš daleko, drtivá
většina rodičů tedy bude přijíždět
opět automobily. Přitom Vivus nabízel pozemek pro výstavbu mateřské školy v jeho blízkosti, ale minulá
radniční vedení ho nepotřebovala,
nechápeme proč.
Doprava je jistě nejpalčivější problém stavby nové školky, ale zdaleka
ne jediný, článek by byl velmi rozsáhlý. V souvislosti s aktuálním děním
jsme nuceni začít aktivně podnikat
právní kroky, abychom alespoň
na pár let udrželi stávající špatný
stav, neboť po výstavbě obrovské
mateřské školky se situace v místě
našeho bydliště stane zcela kritická.
Omlouváme se všem spoluobčanům, ale nechceme si nadále nechat
zhoršovat kvalitu života. Těch ústupků za chyby městské části, které
jsme nuceni snášet každý den, bylo
již hodně za poslední roky.

 Martin Sazma
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život v obci

slovo senátora

Vážení obyvatelé Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku,
již dva roky jsem i vaším senátorem a rád bych vás krátkými
sloupky seznamoval se svou činností v Senátu a přesvědčil vás
o jeho důležitosti.
Koncem minulého roku jsem byl zpravodajem zákona, kterým chtěla vláda zrušit fond na odstranění ekologických škod
a 30 mld. Kč převést na populistické akce typu školní obědy
zdarma. Senát dostál své roli, zákon zamítl a vrátil ho zpět
do Sněmovny, která ho bohužel těsně přehlasovala.
Dále jsme novelou zákona o sociálních službách výrazně
navýšili příspěvek na péči osobám závislým ve stupni III. a IV.
V médiích nyní rezonuje i návrh poslanců KSČM na dodatečné zdanění církevních restitucí. Vzhledem k tomu, že akt zdanění
náhrad je spíše politickým než věcným krokem, v Senátu jsme
tento návrh velkou většinou zamítli.
Senát ale není jen o odhlasovaných zákonech. Minulý rok
jsem inicioval ústavní stížnost proti změkčení hlukových limitů.
V lednu však Ústavní soud rozhodl, že moderní lidská společnost
není schopná zabezpečit svou existenci bez vytváření hluku,
a naši stížnost zamítl. V úsilí budu pokračovat, neboť hluk je
jeden z největších negativních faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Problematika se dotýká i vaší MČ, proto jednám na MHMP
o urychlení výstavby Hostivařské radiály, která by odvedla tranzitní
dopravu z Uhříněvsi. Právě v uvedeném příkladu se má senátní
práce prolíná s prací na komunální úrovni.
V příštích měsících se budu věnovat připravované novele stavebního zákona. Jeho dosavadní návrh je velice vstřícný
k developerům, což se budu snažit při jeho sestavování i při
projednávání v Senátu změnit. Považuji za nutné, aby při přípravě
jakékoli výstavby byly vyslyšeny názory obcí, občanů i spolků.
 S úctou a přáním krásných jarních dní
Ladislav Kos, váš senátor

Pořad velikonočních
bohoslužeb 2019
v římskokatolických kostelích
Uhříněveské farnosti:
Neděle 14. dubna 2019 – KVĚTNÁ NEDĚLE
• Kostel sv. Petra Dubeček
7:55 hodin mše svatá se svěcením ratolestí
• Kostel Všech svatých Uhříněves
9:30 hodin mše svatá se svěcením ratolestí a pašijemi
• Kostel sv. Ondřeje Kolovraty
11:30 hodin mše svatá se svěcením ratolestí
Čtvrtek 18. dubna 2019 – ZELENÝ ČTVRTEK
• Kostel Všech svatých Uhříněves
18:00–20:00 hodin mše svatá na památku Večeře Páně
Pátek 19. dubna 2019 – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
• Kostel Všech svatých Uhříněves
15:00–16:30 hodin Velkopáteční obřady, zpívané pašije
Sobota 20. dubna 2019 – BÍLÁ SOBOTA
• Kaple Božího hrobu v Uhříněvsi
9:00–20:30 možnost soukromé modlitby
• Kostel Všech svatých Uhříněves
21:00 – 22:30 hodin obřady Veliké noci Vzkříšení Páně
Neděle 21. dubna 2019 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
• Kostel sv. Petra Dubeček
7:55 hodin velikonoční mše svatá
• Kostel Všech svatých Uhříněves
9:30 a 18 hodin velikonoční mše svatá
• Kostel sv. Ondřeje Kolovraty
11:30 hodin velikonoční mše svatá
Pondělí 22. dubna 2019 – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
• Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin mše svatá
• Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá
• Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá

 P. Jaroslaw Batóg, SVD římskokatolický farář v Uhříněvsi

V KAPLI ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ
Husovo náměstí 378/40, Uhříněves
Čtvrtek 18. dubna – 18:30 Zelený čtvrtek
Pátek 19. dubna – 9:00 Velký pátek
Neděle 21. dubna – 9:00 Boží hod velikonoční
Při těchto bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně.

 Jiří Ort, farář
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velikonoce
v uhříněvsi
13. 4.–14. 4.|15:00 –19:00

Nové náměstí – mezi jídelnou a muzeem | pořádá MČ PRAha 22

sobota: 15:00 Král Karel /pohádka
16:00 Gipsy band
		
neděle: 15:00 Zlatovláska /pohádka
16:00 Lyra |17:00 Tomgrass-pop|19:00 Akordum
		
Další program: pletení pomlázek, tvořivé dílničky, bazar, prodejní stánky, občerstvení

historie

Co je to velikonoční triduum
a Modré pondělí?
Každý rok mi u příležitosti velikonočních výstav v Uhříněveském muzeu pokládají děti zajímavé
otázky týkající se Velikonoc. Není od věci si je i letos zopakovat a připomenout si, že Velikonoce
jsou především křesťanské svátky. Imaginární rozhovor mezi mnou a zvídavými dětmi možná
zaujme a poučí i mnohé dospělé.
Co jsou to Velikonoce a proč křesťané,
kteří by měli být dobrými lidmi, slaví více
Kristovu smrt než Kristovo narození?
Velikonoce jsou spolu s Vánocemi vrcholnými křesťanskými svátky. Protože však vyjadřují samu podstatu křesťanské věrouky, jsou
považovány za svátky nejhlavnější. V době
svátků nekvašeného chleba v roce 33 n. l.
byl podle této věrouky Pilátem Pontským
nespravedlivě poslán na potupnou smrt
na kříži Syn Boží Ježíš Kristus. Po vyčerpávající několikakilometrové křížové cestě
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byl ukřižován mezi dvěma lotry na hoře
Golgota, česky lebka. U paty kříže klečela
jeho matka Panna Maria, Maria Magdalská,
a další ženy. Svým utrpením Ježíš vykoupil
lidstvo z dědičného hříchu. Třetího dne
v neděli našly ženy prázdný Ježíšův hrob –
byl vzkříšen. Právě Zmrtvýchvstání je sama
podstata křesťanské věrouky. Křesťan věří,
že stejně jako Kristus i on po fyzické smrti
na zemi vstane z mrtvých k životu věčnému.
Proto tedy jsou pro něj Velikonoce důležitější svátky než Vánoce.

Dobře. Když víme, kdy se někdo narodil,
pak jistě víme, i kdy zemřel. Proč tedy
Velikonoce slavíme každý rok v jinou dobu,
a ne jako Vánoce ve stejné dny?
Velikonoce nemají pevný termín, protože
jsou úzce spojeny se svátky nekvašeného
chleba a shodou okolností na ně připadlo
i v roce 33 n. l. Kristovo ukřižování. Proto se
podle tradice Velikonoce slaví „pohyblivě“.
Výpočet data svátků nekvašeného chleba,
a tedy i Velikonoc, se odvíjí od prvního jarního úplňku. O první neděli po tomto úplňku
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slavíme Boží hod velikonoční. V letošním
roce připadne první jarní úplněk na Velký
pátek 19. dubna, a proto připadá letošní
Boží hod velikonoční na neděli 21. dubna.
Podle tohoto klíče tedy Boží hod velikonoční
může připadnout nejdříve na 22. březen
a nejpozději na 25. duben.
Co je to Svatý týden nebo
tzv. „Pašijový týden“?
Svatým týdnem nazýváme týden před
Božím hodem velikonočním. Zahajujeme
ho o Květné neděli (letos 14. dubna). V tento
den si křesťané připomínají slavný Kristův
vjezd do města Jeruzaléma, kdy jej obyvatelé radostně vítali olivovými ratolestmi.
Na památku toho se v katolických kostelích světí kočičky, které zastrčené za kříž
po celý rok ochraňují lidská obydlí. Staré
kočičky se následující rok zjara spálí a popelem kněz uděluje 40 dní před Velikonocemi
na Popeleční středu (letos 6. března) věřícím
na čelo tzv. popelec na znamení pokory
a pokání. O bohoslužbách se čtou z bible
pašije o Kristově mučednické smrti.
A co další dny Svatého týdne, jaké
se udržují zvyky?
Po Květné neděli následuje Modré pondělí (letos 15. dubna) a Žluté úterý (letos
16. dubna). Tyto dva dny jsou jakési „všední“. Z liturgického hlediska ani z hlediska
lidových tradic se nekonají žádné mimořádné bohoslužby či se neudržují žádné lidové
zvyky. Od Škaredé středy (letos 17. dubna)
začíná období liturgických a lidových tradic.
Dříve se ženy oblékly do tmavých šatů, muži
omezili kouření a pití alkoholických nápojů.
Končily také přástky a společenská setkání.
Hlavním pokrmem bývala čočka a hrách.
Co je to velikonoční triduum?
Jedná se velikonoční období tří dnů
předcházející slavnosti Zmrtvýchvstání
Krista. Začíná Zeleným čtvrtkem (letos 18. dubna), kdy při poslední večeři
Ježíš ustanovil slovy: „TOTO JE MÉ TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. TOTO JE
KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ
ZA VÁS A NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TO
KONEJTE NA MOU PAMÁTKU“ mši svatou. Předpověděl i Jidášovu zradu. Na znamení smutku utichají při mších varhany
a zvonění zvonů. Dodnes se udržel zvyk
sníst něco zeleného (špenát, bylinky), aby
se obnovila síla v těle. Někde se stále pečou a jedí „jidáše“, aby člověk byl chráněn
před uštknutím jedovatým hadem. Velký
pátek (letos 19. dubna) je pro křesťany dnem
smutku a přísného půstu od masa a jídla.
Na znamení smutku se nekonají bohoslužby. V podvečer se v kostelích konají pouze

Velkopáteční obřady. Pro tento den má velký
význam voda, která symbolizuje nejen čistotu, ale i zdraví. Ještě i dnes se na vsi chodí s dobytkem k potoku, kde ho hospodář
s hospodyní omývají vodou, aby celý rok
byla zvěř zdráva. Tradice praví, že na Velký
pátek se otvírají skály, aby vydaly své poklady. Bílá sobota (letos 20. dubna), den,
kdy Kristus ležel zavinut do plátna v hrobce
ve skále. Až za soumraku se slouží nejkrásnější bohoslužby celého roku na památku
té skutečnosti, že v noci ze soboty na neděli

Obrovský kámen byl
od vchodu odvalen
a v hrobce nalezly pouze
poházené pruhy plátna,
Ježíšovo tělo zde však
nebylo. Ve zmatku ženy
vyšly z hrobky a spatřily
anděla, který jim
zvěstoval slova:
„Proč hledáte živého
mezi mrtvými?
Ježíš byl vzkříšen!“
proběhlo Kristovo Zmrtvýchvstání. Na ně
si věřící oblékají něco nového, aby je velikonoční beránek „nepokakal“. Tradičním
pokrmem do dnešních dnů je oběd – velikonoční nádivka.
Jak to bylo onu neděli, kde byl Kristus?
Ježíš trpěl na kříži po poledni na Velký pátek.
Visel mezi dvěma lotry, z nichž jeden se mu
posmíval a žádal jej, když je Boží syn, aby je
zachránil a z křížů je dostal. Druhý lotr toho
prvního okřikl s tím, že oni dva hřešili a tento krutý trest si zaslouží na rozdíl od Ježíše,
který mezi nimi trpí nevinně. Ježíš ho odměnil slovy, že ještě dnes se budou společně
radovat v Otcově království. Ježíšovo utrpení skončilo po třetí hodině odpolední, kdy
vykřikl slova: „BOŽE, DO TVÝCH RUKOU
ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA.“ Protože
Ježíš byl Žid a Židé světí sobotu, musel být
„provizorně“ pochován do hrobky v nedaleké skále. Proto jeho mrtvé tělo narychlo
omyli, zabalili pouze do pruhů plátna a položili do hrobky, k jejímuž vchodu byl přivalen veliký kámen. V neděli se vydaly ženy
k hrobu, aby tělo řádně umyly a namazaly
vonnými mastmi. Když však přišly ke skále,
zděsily se. Obrovský kámen byl od vchodu
odvalen a v hrobce nalezly pouze poházené
pruhy plátna, Ježíšovo tělo zde však nebylo.

Ve zmatku ženy vyšly z hrobky a spatřily
anděla, který jim zvěstoval slova: „PROČ
HLEDÁTE ŽIVÉHO MEZI MRTVÝMI? JEŽÍŠ
BYL VZKŘÍŠEN!“ Ženy padly v pláči na kolena a začaly se modlit.. Po 40 dní Ježíš dlel
na zemi a zjevoval se svým učedníkům,
než vstoupil na nebesa a zasedl po pravici
svého Otce.
Co je to Velikonoční pondělí a jak to souvisí s Kristovou mučednickou smrtí?
Velikonoční pondělí (letos 22. dubna) již
nijak nesouvisí s křesťanskou tradicí. Dříve
se nazývalo také Červené pondělí. Název
byl odvozen od barvy vajec, která hospodyně a děvčata barvily červenou barvou.
Dnes se mnohde tento den nazývá „koleda“
nebo „pomlázka“. Na Velikonoční pondělí
chodí chlapci, dnes i stále více dívky, na koledu. Chlapci šlehají děvčata pomlázkami
a od nich dostávají malovaná vajíčka. Dnes
se zvyk stále častěji přenáší i na dospělou
populaci. Ta koledování spojuje s přátelským posezením a skleničkou „něčeho
ostřejšího“.
Proč se na Velikonoce barví vajíčka?
Jak říkám zvídavým dětem, odpověď na tuto
otázku má dvojí výklad. Jedním je výklad
křesťanský a druhým je výklad „nekřesťanský“ neboli světský. Výklad křesťanský
je takový, že vejce v přírodě symbolizuje
nový život a to malované tedy symbolizuje nový, posmrtný život, který získal Ježíš
po svém Zmrtvýchvstání. Světský výklad je
takový, že vše živé v přírodě pochází z vejce
a Velikonoce jsou na jaře, kdy se v přírodě
rodí mláďata, a proto se o Velikonocích
malují kraslice.
Proč se děvčata vyplácejí o Velikonočním
pondělí pomlázkou a proč se jí říká
pomlázka?
Pomlázka se splétá ze 4, 8, 16 nebo dokonce
i ze 24 vrbových proutků. Používá se proto,
že podle tradice se věří, že do domu přináší
úrodu a blahobyt. Má též několik krajových
názvů, např. korbáč, tatar, dynovačka, žíla
nebo šlehačka. Nejznámější název pomlázka je odvozen od toho, že dříve hospodyně
o Velikonocích šly do chlévů s vrbovým
proutkem a všechen dobytek lehce pošlehaly, protože se věřilo, že následující rok bude
stelný, že pomladí, tedy bude mít mláďata.
Tolik tedy odpovědi na devět nejčastějších
otázek týkajících se období Velikonoc.
Věřím, že vám přinesly zábavu či poučení.
Přeji všem krásné a požehnané Velikonoce
2019.
 Michal Klich, kronikář
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život v obci

NEJHEZČÍ KRASLICE JSOU Z UHŘÍNĚVSI
Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v České republice. Je proto báječné, že jedna
z nejvyhlášenějších malířek kraslic Lenka Volková žije a pracuje od roku 1994 v Uhříněvsi.

A

protože duben je čas Velikonoc,
tak rozhovor s ní, jenž vznikl při
posezení u kávy v místním muzeu, nemůže chybět v tomto čísle
Uhříněveského zpravodaje. Asistovala nám
dcera Lenky Barborka, která jakožto první
občánek MČ Praha 22 roku 2019 snášela
naše povídání s ledovým klidem.

Lidové kroje mají své zákonitosti, je tomu
tak i u kraslic?
Ano, je. Velikonoční vajíčka by měla odrážet
region, ze kterého je jejich malířka. Je to patrné především na Moravě, kde vyškrabované kraslice mají vzory dokonce podle vesnic.
Vzory by tedy měly odpovídat i etnograficky,
ale hodně záleží na zručnosti malířky.

Vím, že malování kraslic je váš koníček.
Kdy a jak to vše začalo?
Nejprve jsem malovala na základní škole,
a to pouze před Velikonocemi. Pak mě to
na dlouhou dobu opustilo. V roce 2006 jsem
si zdobení kraslic po letech opět vyzkoušela a velmi mě to chytlo. Ono totiž zdobení
kraslic nemá v takové míře nikde jinde tradici než v České republice. V zahraničí se to
od nás spíše učí a obdivují to.

Kolik existuje tradičních technik malování
vajíček?
Existuje pět základních tradičních technik:
voskový reliéf, lepení slámou, jezerní sítina,
vyškrabování a vosková batika. Já se věnuji
prvním třem, což je až dost. Nejrozšířenější
a také nejjednodušší z těchto technik je voskový reliéf, říká Lenka.
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A nejsložitější technika je?
Zbylé dvě jsou v zásadě stejně náročné.
Máte nejoblíbenější způsob zdobení
vajíček?
Hodně mne baví zdobení slámou. Tato technika vznikla na Hané a rozšířila se i v jiných
krajích. Je nutné dodržovat techniku kraje,
odkud pocházejí.
Jaká sláma je nejvhodnější?
Na zdobení se hodí nejlépe ječmen, jehož
stébla jsou jemná a nádherně stříbřitá, sláma z ovsa je naopak zlatá.
Příprava slámy je asi náročná, že?
Slámu sklízím v době, kdy obilí dozrává.
V deštivém období je často skvrnitá, proto je důležité vystihnout počasí a zralost.

život v obci

Vybírám i různé odstíny, aby na hotové kraslici vynikl vzor a kontrast. Trávím spoustu
času v přírodě, což mě uspokojuje.
Z nasbíraných stébel odstřihnu kolínka
a ze suchých stébel pak odloupnu vrchní
slupku. Dá se použít jen horní část stébel
pod klasem, vždy asi dvě až tři části mezi
kolínky. Dolní část je nevhodná, bývá tvrdá
a špatně se s ní pracuje. Připravená stébla
uložím do krabice na suché místo a kdykoliv
je během roku mohu použít.
Neméně obtížné je i vlastní zdobení vajíček. Dá se stručně popsat?
Moc ne, tato technika je velmi pracná a časově náročná. Musíte mít velkou trpělivost,
ale výsledek stojí za to. Z připravených stébel si nejdříve připravím základní prvky, ze
kterých pak sestavuji geometrické vzory –
ornamenty. Nejčastěji začínám od hvězdy,
která znamená symbol štěstí (při zdobení
velikonočních vajíček musíme dodržovat
určitá pravidla, symboliku). Co se týká vlastní přípravy slámy, potřebuji vodu, do které
slámu namočím. Pak ji z obou stran rozstřihnu tenkými nůžkami, vnitřek navlhčím a rozžehlím přes jiné nůžky, jako když
chci nakroutit mašli. Pak následuje stříhání
a lepení.
Při začátku zdobení je důležité umět
pracovat s prostorem. Kraslici si opticky
rozdělit na dvě poloviny nebo čtvrtiny, a pak
se vzor po obou stranách opakuje.
Mezi sběrateli kraslic je můj rukopis
znám jako květinový vzor, zejména klas,
podotýká Lenka.
Je důležitá i barva vajíčka?
Nejen výběr motivu, ale i barva vajíčka je
důležitá. Kraslice například nesměly být

světle modré, protože jde o barvu smuteční.
Naopak nejčastěji se vajíčka barví na červeno, což symbolizuje Kristovu krev a život.
Sláma na červené navíc výtečně vyniká.
Jak dlouho trvá zdobení slámou?
Slepičí vajíčko trvá tak osm hodin, husí asi
dvanáct a pštrosí i čtrnáct dní.
Další vaší zálibou jsou krojované panenky.
O jaké kroje se jedná?
Asi před čtyřmi roky jsem se rozhodovala
svou zálibu v historii rozvíjet. Volba padla
na krojované oblečení a ukázky tradičních
krojů českých i moravských regionů. Kvůli
zajímavosti kroje oblékám na větší starší
dětské panenky. Na zmenšeninách krojů se
snažím dodržet základní znaky jednotlivých
regionů. Kolekce v současné době čítá téměř
čtyři desítky panen. Ty představují kroje
z devíti českých, moravských a slezských
regionů. Dalších pět přijde na řadu později. Kroje jsou ušity z tradičních a starších
materiálů.
Unikátní sbírku ovšem tvoří i jednotlivé
panny. Jedná se o 30 až 40 let staré české
výrobky, které sháním po bazarech anebo na internetových aukčních portálech.
Sbírka je ale stále známější, a tak k mé velké
radosti už lidé a příbuzní starší panenky
donesou sami.
Pokud bych měla znova studovat, pak
bych studovala etnografii jednotlivých
krojů. Protože je to opravdu krásný obor,
dodává Lenka Volková.
Děkuji za rozhovor.
 Pavel Veverka
foto: Lenka Volková a Pavel Veverka

LENKA VOLKOVÁ
S DCEROU
BARBORKOU,
která JE letošním
PRVNÍM MIMINKEM
PRAHY 22
Lenka se narodila v Prachaticích
v roce 1976. Od roku 2005 je vdaná.
Po základní škole přesídlila do Prahy. Vystudovala zde střední školu, nastoupila
do zaměstnání a dálkově vystudovala
vysokou školu zemědělskou se specializací chemik – analytik, pracuje v laboratoři
ve Výzkumném ústavu živočišné výroby
v Uhříněvsi. Malování kraslic má jako
koníčka. Zdobení velikonočních vajíček
tradičním postupem se věnuje již 14 let.
Ve spolupráci s městskou částí pořádá
pro místní děti ze základních škol v Uhříněveském muzeu workshopy ve zdobení
kraslic, letos již potřetí a poprvé bude kurz
i pro seniory. Zdobení se dosud zúčastnilo
663 dětí. V muzeu můžete také navštívit
již 9. ročník výstavy velikonočních kraslic.
V roce 2007 se stala členkou Asociace
malířů a malířek kraslic v ČR. V roce 2010
získala prestižní ocenění „Mistr lidové
umělecké tvorby v oboru zdobení kraslic
slámou“, které udělují etnologové.
Společně s ostatními členy asociace se
snaží o záchranu této tradice, která má
v České republice dlouhou a bohatou historii. Kraslice Lenky Volkové jsou k vidění
na nejrůznějších výstavách. Pro asociaci mimo jiné vytvořila kolekci osmnácti
krvavých vajec zdobených slámou, každé
s jiným vzorem. Tato vejce, stejně jako další její výrobky a výtvory jejích kolegů, jsou
před Velikonocemi pravidelně vystavována
po celé republice.


Workshop – technika voskový reliéf.

Svými uměleckými výtvory je známá po celém světě.
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školy

základní škola U obory

Vzali jsme to do svých rukou…
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o tom, že
se chystáme aktivně se zapojit do zápolení s neukázněnými rodiči,
kteří vjíždí před školu do zákazu vjezdu. Proto se zástupci školního
parlamentu za spolupráce žáků 8. a 9. ročníků rozhodli uspořádat
happening na ochranu zdraví a životů žáků ZŠ U Obory. Akce probíhala
formou zábrany vjezdu, vyrobili jsme transparenty, a abychom byli
vidět, všichni jsme si pořídili reflexní vesty. Tato akce proběhla již
dvakrát a troufáme si říct, že úspěšně. Každý den před školu vjížděla
asi třicítka aut, rodiče se otáčeli v hlavní bráně (o tom, co si vyslechly
některé paní učitelky, nemůžeme na těchto stránkách ani psát).
Během obou akcí si za zákazovou značku netroufl vjet jediný rodič
a frekvence neukázněných rodičů se od prvního happeningu značně
snížila. Děkujeme moc za podporu paní ředitelce Ivaně Vodičkové,
paním učitelkám, zejména Evě Vaňkátové, strážníkům městské policie
i zástupcům rodičů a v neposlední řadě i radním, pánům Koutskému
a Lagnerovi, za jejich aktivní účast na happeningu.

 Lucka a Soňa, žákyně 8. A

Knihobudka na ZŠ U Obory
oslavila 1. narozeniny
Již více jak rok funguje na ZŠ U Obory školní Knihobudka.
Inspirováni projektem KnihoBudka, který funguje po celém Česku,
a sužováni chybějící školní knihovnou jsme v lednu 2018 otevřeli
školní Knihobudku. Použití Knihobudky je zdarma a není nutná žádná
registrace. Nutné je však dodržovat základní pravidla. Knihu si lze
půjčit a po přečtení vrátit nebo vyměnit za jinou. Žáci zde najdou
různorodé literární žánry. Pro nejmladší je tu spousta pohádek, ať už
těch klasických nebo moderních. Pro starší žáky je zde próza, poezie
i naučná literatura. Na své si přijdou jak dívky, tak chlapci a pro náročné je tu i pár cizojazyčných knih. Nechybí ani povinná četba, kdo
z vás by neznal Děti z Bullerbynu, Lovce mamutů nebo Babičku. Mezi
další klasiky patří díla Aloise Jiráska nebo Ericha Maria Remarqua.
Od února 2019 jsme nově otevřeli i tzv. Časobudku, kde žáci najdou
velké množství časopisů, kterými si mohou zkrátit čekání na výuku,
či v nich hledat aktuality.

 foto i text: Kateřina Kadlecová, učitelka

základní škola bří jandusů

Osudové osmičky u Jandusů
Dne 6. 2. 2019 (středa) proběhl na 2. stupni naší Základní školy nám. Bří. Jandusů projektový den s ústředním tématem
„OSMIČKY“. Žáci měli možnost se zapojit celkem do sedmnácti dílen
pod vedením svých učitelů.
Ke grantovým projektům „Multikulturní šablony“ si učitelé tento rok
pozvali i externí odborníky. Ti během dopoledne předali žákům své
praktické zkušenosti. Žáci měli možnost se stát nejen paralympijskými sportovci, badateli a zrakově postiženými, ale také si prakticky
vyzkoušet i poskytnout první pomoc. S cestovatelem a fotografem
Pavlem Svobodou se vydali do Nepálu a na „osmitisícovky“ světa.

Za podpory Operačního programu Praha – pól růstu
jsme otevřeli tři odborné učebny s moderním vybavením. Jedná se
o digitální jazykovou učebnu, učebnu pro výuku přírodovědných
předmětů a učebnu polytechnické výchovy. Také jsme získali mnoho učebních pomůcek, které bychom si jinak dovolit nemohli (např.
mikroskopy, binolupy, termokameru nebo sadu na měření životních
funkcí).Naše nové učebny si budete moci prohlédnout v květnu při
oslavě 85. výročí založení školy.

V odpoledním čase se v tělocvičně školy prezentovaly jednotlivé projekty od žáků pro celý druhý stupeň. Všichni zúčastnění si prohlédli
skvělé výrobky z čajových sáčků, inspirovali se módou a hudbou
80. let, prošli se osudovou historií 20. století a navštívili Prahu 8.
Zhlédli divadlo Smolíček a 8 jezinek, seznámili se s národnostními
menšinami žijícími v ČR. Zahráli si goalboll jako zrakově postižení
a také si mohli vyzkoušet, jak se žije lidem se zrakovým postižením.
Někteří si nechali vysvětlit zcela nové stolní hry, které mohli následně
podle své fantazie vytvářet. Chemici nám ukázali několik pokusů.
Žáci, již se zúčastnili dílny osmitisícovky světa, se dokonce dostali
i mimo budovu školy na horolezeckou stěnu, aby si vyzkoušeli, jaké to
je být opravdovými horolezci. Nakonec bychom chtěli, jménem žáků,
poděkovat především učitelům a jejich pomocníkům a v neposlední
řadě i panu řediteli za zpestření běžné školní výuky.

 foto i text: Kateřina Kadlecová, učitelka

 Lucie Diasová a Anežka Nová, žákyně 9. B

MÁME TŘI NOVÉ UČEBNY
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inzerce

BURDOVÁ advokátní
kancelář, s. r. o.
Převody nemovitostí
Rodinné právo včetně rozvodů, vypořádání
společného jmění manželů.
Úprava poměrů k nezl. dětem.
Pracovní právo.
Občanské právo.
GDPR.
Společenství vlastníků jednotek, Bytová družstva.

Budeme se na Vás těšit na adrese:
Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 19.
Telefon: 245 008 690
E-mail: office@akdb.cz

www.akdb.cz

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

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

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

Osobní poradce Specialista na hledání rezerv a optimalizací

ING. LIBOR ŠEBESTA

Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10

• Pojištění staveb, bytových domů, RD, domácností
a občanských odpovědností.
• Pojištění vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění,
skel, nadstandardních asistencí.
• Cestovní pojištění, pojištění životní – úraz, 34 nemocí
včetně rizika cukrovky.
• Odpovědnosti firem a organizací – majetky, odpovědnosti, zaměstnanecké benefity.
• Odpovědnosti profesní – zdravotníků a lékařů, auditorů, daňových poradců, účetních, auditorů, architektů,
inženýrů, techniků i neautorizovaných osob
a organizací.
• Pojištění podnikatelských rizik: živlu, odcizení, vandalismu, odpovědností, strojů, elektroniky, přepravy,
dopravců, staveb a montáží, zemědělských rizik.
Pojištění přerušení provozu podnikatelů, pojištění
jejich právní a internetové ochrany.
ČSOB Premium konta, hypoteční úvěry HB, stavební
spoření ČMSS, penzijní připojištění.
Přátelství 78/74, 104 00 Praha 10
Telefon: +420 774 112 655
E-mail: libor.sebesta @obchod.csobpoj.cz

spolky a organizace

akordum

spolek občanů hájku

Rozhýbali jsme si kostry
Při dnešním tříhodinovém sportovním setkání se
na squashi v Hájku sešlo na dvě desítky sportuchtivých mladých
nadšenců, kteří byli ochotni odložit své mobily a opustit židle od svých
počítačů. Sportovní klání probíhalo ve volném stylu a víceméně
improvizovaně. Stihli jsme přehazovanou se čtyřmi smíšenými družstvy a ping-pongový turnaj ve dvou věkových kategoriích. Na třetím
kurtu bylo pak možno se nesoutěžně vydovádět na opičí dráze, se
švihadlem, s obručí, s kuželkami, zaskákat si gumu, zaházet si s míči
apod. Věkové rozmezí soutěžících bylo velmi široké (od 2,5 let do 12)
a díky dodržení registrace jsme mohli obdarovat každého účastníka
malou drobností a sladkostí. Vítězové turnajů samozřejmě odcházeli i s dalšími odměnami. Pohybu a zpocených tvářiček bylo více
než dost, proto jsme dohlíželi i na doplňování vitamínů (z jablíček
a banánů) a na pitný režim.
V sobotu 2. března tak proběhlo v Hájku pohodové setkání dětí
a dospělých, kteří nebyli líní po zimě hejbnout kostrou.

Jarní přípravy sboru Akordum

Další akce, na kterých vás rádi uvítáme, jsou co nevidět. Od čtvrtka
18. dubna do soboty 20. dubna pořádáme Velikonoční vrčení a v úterý
30. dubna stavíme májku a pálíme čarodějnice.

 Pavlína Plášková, Spolek občanů Hájku

Uhříněveský pěvecký sbor v novém roce nezahálí a už od ledna intenzivně nacvičuje nový repertoár. Pro jarní období se naladil
na lidovou notu, připravuje Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka
a Petrklíč Bohuslava Martinů. Dirigent Ondřej Kunovský chválí vysokou účast na zkouškách a spolu se sboristkami se těší z každé
nově zvládnuté skladby.
Každoročně se sbor účastní velikonočního jarmarku v Kolovratech.
Letos se bude konat 13. dubna 2019 a Akordum vystoupí na závěr
kulturního programu kolem 16. hodiny. Výběrem z Moravských dvojzpěvů a známými lidovými písněmi vyšleme poselství, že jaro už je tu!
V neděli 14. dubna 2019 v 19 hodin zveme všechny příznivce zpěvu
a hudby na velikonoční koncert do Uhříněveského muzea. Kromě
skladeb A. Dvořáka a B. Martinů zazní i premiéra Horáckých lidových
písní v úpravě Ondřeje Kunovského. Zpestřením programu budou
vystoupení sólistek a klavírního dua Lenka Mašindová a Petr Mareček.
Přijďte za kulturou! Pozvánku na koncert najdete na jiném místě
tohoto vydání Zpravodaje.

 Iva Friaková, členka sboru Akordum

řádková inzerce
 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves provádí klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
vložkování komínů volejte 602 237 675, 267 7105 72, jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek, www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří. Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce (střechy, okapy, fasády atd.). Tel: 603 326 965.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek, mobil: 608 981 418.
 Advokátní kancelář – u metra Háje, Praha 4 – právní služby vč. zastupování u soudu. Kontakt: 606 125 069, causa@cmail.cz
 Letní příměstský tábor sport & craft 5.–9. srpna a anglický tábor 12.–16. srpna. Základna v Kolovratech. Cena 3 380 Kč.
Anglicky a česky hovořící vedoucí. Kontakt: zdena.kocmichova@seznam.cz, 602 226 477.
 Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky poštovních známek, fotografií, pohlednic, dokumentů apod. 731 489 630.
 Česká logistická společnost hledá pracovnici zákaznického servisu s AJ. Pracovní doba 9:00 – 15:00 hod. Pracoviště Uhříněves.
Nástupní mzda 27 000 Kč. Příspěvek na dopravu. Nástup možný ihned. Tel.: 603 488 722.
 Firma Janki Uhříněves hledá šikovnou švadlenku. Vyučení není podmínkou. Informace na tel.: 604 408 898.
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FIT KLUB PRO ŽENY

702 040 043
www.fitzenyuhrineves.cz
info@fitzenyuhrineves.cz
- VACUSHAPE

VEDENÉ

- IN BODY
- ACTIVE BELLY
- KARDIO ZÓNA
- INDIVIDUÁLNÍ
TRÉNINK
- DIAGNOSTIKA
SVALŮ .

LEKCE:

- BOLAVÁ ZÁDA/SM
SYSTÉM
- PILÁTES
- FLOWIN
- TRX
- PEVNÝ ZADEK A
BŘICHO .

NÁM. PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ 143/2

PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

spa & wellness

Ošetření

Body Sculpt
Jedinečné tělové ošetření pro nápravu celulitidy a zpevnění
pokožky se speciální masáží zeštíhlujícími baňkami Body Palp.
Za 4 ošetření
získáte hodnotný
dárek od značky
Thalgo

Platnost akce
1.4.-30.4 2019
Svou první proceduru
si objednávejte na
recepci SPA nebo na
tel.: 739 341 082

aquapalace.cz

spolky a organizace

jiskřička

salesiánské hnutí mládeže

Lezecká výprava do Holešovic
V únoru obvykle nebývá nejlepší počasí na výpravu do přírody, proto jsme se rozhodli, že tentokrát zvolíme tzv. indoorovou
aktivitu. A tak jsme spojili děti z turistického oddílu Šelmy a z kroužku
lezení na umělé stěně a vydali jsme se s nimi do pražských Holešovic, kde se nalézá lezecké centrum Mammut. Po příjezdu jsme
se převlékli do lezeckého, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jednu
si vzal na starost Libor Čermák a druhou Vláďa Michal. A pak jsme
zkoušeli nejen nejrůznější cesty, které tu v lezeckém centru mají,
a využili jsme i zdejší boulder. Lezecké dopoledne rychle uteklo
a i závěr výpravy byl lákavý, neboť nás čekala chutná pizza, kterou
jsme si tu na konec objednali.

 Libor Čermák, vedoucí klubu SHM

Jiskřička zve na jarní koncert
Skončilo zimní období naplněné nacvičováním nového repertoáru a přípravou na veřejná vystoupení a soutěže. Co tedy v dubnu
čeká děti z Jiskřičky? Nejprve to bude jarní soustředění koncertního
sboru v Podkrkonoší, kde si užijeme nejen společné zpívání, ale
i různé hry a výlet do probouzející se přírody. V pondělí 15. dubna
vystoupí všechna oddělení na společném jarním koncertě v Divadle U22 a ve středu 17. dubna pořádáme dopolední koncert pro
děti z mateřských a základních škol. Budeme rádi, když si přijdete
poslechnout, jaké nové písně a skladby jsme si připravili.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí

umělecká škola lyra

SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s.,
Centrum pro rodinu Světýlko oznamuje, že se bude konat

BEZPLATNÁ BURZA OŠACENÍ
KDE: UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM, NOVÉ NÁMĚSTÍ
SBĚR: Č
 T 4. 4.: 9:00–12:00, 15:00–17:00
PÁ 5. 4.: 9:00–12:00, 15:00–17:00

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
Druhý týden v dubnu tradiční vystoupení v rámci Velikonočních
trhů na Staroměstském náměstí. Zazní písničky z oblíbených českých
pohádek doplněné výběrem nejznámějších melodií z muzikálu Noc
na Karlštejně, to vše v provedení pěveckého sboru a flétnového souboru naší školy. Dále připravujeme vystoupení v Divadle U22 ke Dni
matek a již po několikáté se zapojíme také do kulturního programu
Noci kostelů v kostele Všech svatých.
Od 9. května do 15. května (v pracovní dny) budou během odpoledních hodin probíhat přijímací zkoušky, kde rádi přivítáme všechny
zájemce o studium na naší škole, kterým nabízíme pestrou paletu
studijních zaměření hudebního oboru. Podrobnější informace najdete
v tomto UZ (plakát na straně 28) nebo na webových a facebookových stránkách naší školy, na kterých rovněž zveřejňujeme aktuality
ke koncertům a fotografie z již uskutečněných vystoupení.
Pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete, a těšíme se na shledanou,
ať už na koncertech či při zápisu.

 Emil Dienelt, učitel
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VÝDEJ: PO 8. 4.: 8:30–12:00, 15:00–17:00
ÚT 9. 4.: 8:30–12:00, 15:00–17:00
Nabídněte čisté a zachovalé oblečení nebo obuv, co se vám
již nehodí, a přijďte si také vybrat, co vám padne do oka zcela
zdarma. Nerozebrané věci budou poskytnuty na humanitární účely.
Bližší informace: tel. 739 986 515

 www.shm.cz/uhrineves

staňte se dobrovolným hasičem
Přihlásit se může každý obyvatel mČ Praha 22 starší
18 let. Přednostně máme zájem o spoluobčany se zkušenostmi
z jiných SDH nebo dokonce profesionálních hasičů, zdravotníky,
řidiče sk. C, mechaniky, sportovně založené a hlavně spoluobčany
se zájmem se zapojit a pomoci v případě potřeby. Zájemci, prosím,
pište na e-mail: sdhuhrineves@post.cz. Vybraní zájemci se zúčastní
profesionálního výcviku a zkoušky u Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy na jaře 2019.

inzerce

Přijďte si zdarma vyzkoušet celý sortiment elektrokol
českého výrobce Apache.
U Starého mlýna 317/29,
Praha 10- Uhříněves
+420 606517347

TESTOVACÍ TÝDEN ELEKTROKOL APACHE V SENOHRABECH
10. – 16. 4. 2019 OD 9 DO 18 HODIN

+420 724199388
Bc. KRISTÝNA JÁCHYMOVÁ

Všechny Vás srdečně zveme na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
☺

Přijďte se k nám podívat i s Vašimi dětmi. ☺

Plyšáci, stavebnice, panenky a koláče čekají na Vás!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

K dispozici budou všechny typy elektrokol,
včetně dětských. Po všechny dny bude možnost vyzkoušet si
koloběžky (pro děti i dospělé), dětská odrážedla
a elektrokoloběžky.
V sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 18 hodin
budou zástupci Apache prezentovat nový
středový česko-japonský elektromotor Comp Drive C18.
Doprovodný program pro děti.

24. a 26. dubna 2019 středa a pátek 9:00 -11:30

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
6. května 2019 pondělí 9:00 -11:30
13. května 2019 pondělí 9:00 -11:30
20. května 2019 středa 9:00 -11:30
Více na: hlidanidetiupejskaakocicky.cz/aktuality/

Virtuální
prohlídka
prodejny

Hlavní 33, Senohraby (u nádraží), telefon: 732 339 989, www.depo33.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI OD A DO Z
• Instalatérské práce – montáž rozvodů vody a odpadů,
výměna a montáž vodovodních baterií, bojlerů, usazování WC, praček, myček, umyvadel či sprchových koutů.
• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.

NOVÉ KOMERČNÍ PROSTORY
K PRONÁJMU
(Kanceláře, sklady, showroom)
Bečovská ulice, Praha – Uhříněves
Informace na:
telefon: 728 818 660, e-mail: stayzone@volny.cz

• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.
• Podlahářské práce – položení všech podlahových krytin
a povrchů jako jsou koberce, PVC nebo plovoucí
podlahy.
• Malířské práce – včetně zakrytí a následného úklidu.
NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT:
telefon 603 226 770.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

inzerce

KČT, odbor Pohoda Praha ve spolupráci s MČ Praha 22
a Běžeckou školou Prahy 22 (B22)
pořádá aktivitu

OD MUZEA DO MUZEA
ČTVRTEK 25. 4. 2019

PĚŠÍ TURISTIKA, BĚŽECKÁ TURISTIKA nebo CANICROSS (běh se psem):
Start pěší trasy: Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)

15:30 –18:00 h

Start běžecké trasy: Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)

18:15 h

Cíl: Uhříněveské muzeum (Nové náměstí 1251)

17:00 – 20:00 h

TRASA 8 KM: MUZEUM – BENICE – PITKOVICKÁ STRÁŇ – PITKOVIČKY – MUZEUM
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, každý účastník dostane popis trasy, na které
na ně bude čekat jedna až dvě kontroly. V cíli dostane pamětní list, razítka pochodu a další.
Pro děti bude připravený doprovodný turistický program. Trasa na několika místech povede
přírodními cestami, nutné s tím počítat v případě účasti s kočárky.
Tato akce je zařazena do celoročního projetu KČT, oblast Praha pod názvem Prahou turistickou
(www.prahouturistickou.cz) s mottem „Člověče pohni se, než bude pozdě!“, prostě se jen projít, udělat něco pro své zdraví a zároveň poznávat různé části a kouty Prahy a blízkého okolí.
Srdečně vás zve MČ Praha 22 a za KČT odbor Pohoda Praha
Klára Zezulová, předsedkyně odboru

Milé maminky, tatínkové
a přátelé naší mateřské školy
srdečně vás zveme

Srdečně zveme na

NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY
V MŠ SLUNEČNÍ
úterý 9. 4. 2019 OD 16:00 HODIN.

Ukliďme Česko
Ukliďme Pitkovice
sobota 6. dubna 2019 od 9.00 hod.
sraz u hřiště v ul. Strakošová

Co nás čeká:
– úklid ve staré i nové části Pitkovic
– výsadba stromů u hřiště Strakošová
– společný piknik
Registrace a více informací
na

Současně bude probíhat
výstava dětských prací
a můžete se těšit na
nové venkovní učebny.

@nasepitkovice

Výsadbu stromů podpořila Nadace Via v programu Živá komunita s přispěním Nadace Jablotron.

inzerce

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
V Bytovkách 803, Praha 10 - Uhříněves, tel. 777 721 743
Keramická dílna/ Klub 803

ODPOLEDNE
S ANDERSENEM
ČTENÁŘSKÁ A VÝTVARNÁ DÍLNA V RÁMCI AKCE

NOC S ANDERSENEM 2019

- SPOLEČNĚ SI PŘEČTEME POHÁDKU O MALENCE
- VYROBÍME SI MOTÝLKA NEBOPANENKU MALENKU

PÁTEK 29. 3. 2019
15:30–17:30
REZERVACE EMAILEM: CEKALOVA@DUMUM.CZ
CENA: 50 KČ/TVOŘÍCÍ DÍTKO

Dům dětí a mládeže Praha 10

V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, http://www.dumum.cz, tel: 777 721 743

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Program na březen
„Život je jako chléb, časem tvrdší a tvrdší. Ale čím
míň ho zůstává, tím víc si ho vážíš“
Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
1. 4. Kavárnička, společenské hry
2. a 3. 4. 	Bazar ošacení ve společenské místnosti Klubu
seniorů
4. 4. Přednáška gynekoložky MUDr. Barbory Kubešové
8. 4. Kavárnička, deskové hry
9. 4. Vycházka s Růženou Truhlářovou
11. 4. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
12. 4. 	Senior bez nehod – divadelní přednáška
v Divadle U22
15. 4. Kavárnička, deskové hry
18. 4. Předvelikonoční veselení s tombolou
25. 4. Cvičení s Lenkou a Zdenkou
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
• Upozorňujeme členy ZO Senioři Praha 22, kteří se
nezúčastnili výroční členské schůze dne 2. 3.,
že zde mohou zaplatit členské příspěvky na rok 2019.
• Přihlášky a bližší informace v klubu na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Nabídka zájezdu
ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Praha 10:
• 8.–14. 9. 2019 – Nízké Tatry – Hotel Svatojánský kaštiel.
Cena: 7000 Kč (zahrnuje dopravu, plnou penzi a denní výlety).

pozvánka na vycházku

Za nejkrásnější vyhlídkou – MÁJ
Kdy: úterý 9. 4. 2019
Odjezd: Nové náměstí 227 v 7:43 hod.,
přestup na 125 ze Smíchovského nádraží odjezd 360 v 8:45 hod.,
přestup ve Štěchovicích na 438, výstup Teletín.
Trasa: Z Teletína se vydáme k vyhlídce Máj, která se nachází
nad bývalými Svatojanskými proudy a je z ní jeden z nejkrásnějších
pohledů na řeku Vltavu.
Řeka zde protéká hlubokým skalnatým kaňonem, stáčí se do tvaru
podkovy a vytváří tak fascinující přírodní scenérii. V Krňanech se
stavíme na oběd (6 km). Po obědě možno navštívit u obce Třebsín
Smetanovu vyhlídku (9 km).

 Na vycházku vás za výbor Senioři Praha 22
srdečně zve Růžena Truhlářová
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ZO senioři Praha 22 přijala
do svých řad 27 nových členů
Výroční členské schůze ZO Senioři ČR Praha 22, konané
v sobotu 2. března 2019 v Divadle U22, se zúčastnilo 118 členů.
Úřad MČ Praha 22 reprezentovali místostarostka Kateřina Erbsová,
radní Štěpán Zmátlo a vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Zdeňka Žaludová. Krajský výbor Senioři ČR zastupovala Olga Jandová.
Přijali jsme 27 nových členů, takže členská základna k tomuto dni
čítá celkem 217 seniorek a seniorů. Jako sponzorský dar od ředitele
Divadla U22 Romana Urbance byl na závěr promítnut film Ženy v běhu.
Usnesení a plán činnosti na rok 2019 najdete na webových stránkách
základní organizace. Velkou radost nám udělal ředitel Divadla U22
Roman Urbanec tím, že slíbil seniorům možnost návštěvy kina, a to
vždy první středu v měsíci od 10 hodin. Zpočátku zdarma a později
za nižší vstupné. Zúčastnit se mohou všichni senioři z obvodu Praha 22, aniž by byli členy ZO Senioři Praha 22. A že nezůstalo u planého
slibu, dokazuje konkrétní nabídka: 3. dubna 2019 bude jako první
promítnut film „Muži na střeše“, 1. května 2019 film „Ženy v běhu“
(kdo ještě neviděl, ale stojí za to vidět film vícekrát), 5. června 2019
film „Teroristka“ s Ivou Janžurovou.
To si zaslouží velké poděkování...

 Stanislava Drozenová,
předsedkyně ZO Senioři Praha 22 a vedoucí Klubu seniorů

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 267 711 862
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
Bachová Tabea – Ostrov Kamélií
Brown Janelle – Naposledy se ohlédni
Careyová Ella – Uzamčená minulost
Edwards Mark – Pronásledování
Glukhovsky Dmitry – Text
Hošková Blanka – Dietnikum
Miranda Megan – Naprosto cizí
Torjussen Mary – Beze stopy
Krásná literatura pro děti
Adam Libor – Bob a Bobek na návštěvě
Castro Adam – Gustík Smutník
Disney Walt – Na hradě straší
Fišerová Ilona – Pejsek Dar
Kolezsar Michal – Tajemná lucerna
Maneruová Maria – Zmizení papyru Turínského
Pichol L. – Tom Gates
Walliams David – Kluk v sukních
Naučná literatura pro dospělé
Bastlová Eva – Tvoříme interiér
Jetelinová Miroslava – Zápisky z poutí
Naučná literatura pro děti
Kol. autorů – Vesmír
Kol. autorů – 101 o válečnících
Kol. autorů – Historie v obrázcích – auta

 Kateřina Kykalová, knihovnice

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA s.r.o.
Praha 22 – Uhříněves, V Bytovkách 803, II. patro

VÁS ZVE K ZÁPISU
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

9. – 15. KVĚTNA 2019
VŽDY OD 14 DO 18 HOD.
VYUČUJEME HUDEBNÍ OBOR:
• keyboard/klávesy, digitální klavír, akordeon, flétny, klarinet, saxofon další dechové
nástroje, kytary, elektrická kytara, baskytara, zpěv, populární zpěv a další
• přípravné studium pro děti od 5 let

INFORMACE na tel.: 241 713 925, 603 449 674 (14-18hod.)

zakladniumeleckaskola@email.cz
www.zusproarteviva.cz

