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BIGBÍT OVLÁDNE UHŘÍNĚVES
V sobotu 8. června od 14 hodin vypukne ve Skateparku bigbítová mánie.
Vstup zdarma.
Tato netradiční akce se nese v duchu přátelského mezigeneračního setkání s uhříněveskými muzikanty
a jejich kapelami, kteří od 60. let minulého století rozdávali radost místním.

ZŠ Romance:
Kdy a jaká bude?
Více na str. 8–9

50 let bigbítu
v Uhříněvsi
Více na str. 10–13

V souladu s přírodou
Více na str. 18

Hledáme fanynku bigbítu. Najde se?
Na fotografii je skupina Frogs působící v Uhříněvsi v letech 1969 až 71 s fanynkou bigbítu.
Kdo by o této fanynce cokoliv věděl, nechť se ozve na e-mail: redakce@praha22.cz.
V levém sloupci uprostřed jsou protagonisté Frogsu po 50 letech.

sobota 28. 9. 2019 v 19:30 hodin

HRDÝ BUDŽES
autor: Irena Dousková
režie: Jiří Schmiedt
hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková
a Libor Jeník
Dramatizace úspěšné stejnojmenné
prózy spisovatelky Ireny Douskové.
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy
základní devítileté školy Helenka
Součková, nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně
provází tragikomickými roky husákovské
normalizace, tak jak se na počátku
70. let promítala do světa dětí
i dospělých. Na pozadí prostředí školy
a divadla v jednom „nejmenovaném“
okresním městě se odvíjí sled
komických příhod, trapných zážitků,
drobných i větších neštěstí, které malá
Helenka nejen prožívá, ale zároveň je
s bezprostředností svému věku vlastní
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová
– cena THÁLIE 2003 za mimořádný
ženský jevištní výkon za roli Helenky
Součkové.
středa 16. 10. 2019 v 19:30 hodin

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
autor: Marie Jones
režie: Jana Kališová
hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub

Divadlo U22

výběr z programu


sobota 28. 9. 2019 v 19:30 hodin
HRDÝ BUDŽES

úterý 18. 6. 2019 v 19:30 hodin CAVEWOMAN
autor: Emma Peirson, režie: Irena Žantovská
hraje: Daniela Choděrová
Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman můžete zhlédnout
Cavewoman. Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat
na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou
nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku
a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se
s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. „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.
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.
pátek 30. 8. 2019 v 19:30 hodin SHIRLEY

VALENTINE

autor: Willy Russell, režie: Zdeněk Kaloš
hraje: Simona Stašová
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny
a manželka počestného občana, už dávno není. Přestože se musí starat hlavně o to, aby
život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy dívky, kterou
kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co
se od ní neočekává – odjede na dovolenou do Řecka, zamiluje se tam a začne nový
život... Možná jí chybí ten člověk, kterým byla, než se vdala. Možná jí chybějí sny, které
jako mladá holka měla, ale netroufla si je zrealizovat. Možná jí chybí docela obyčejný
cit, který manželstvím okoral. Možná si potřebuje jenom s někým popovídat a ono není
s kým. Shirley Valentine cítí, tak jako cítíme my všechny, že život ubíhá, a ještě bychom
třeba něco rády zažily.

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

Slavná inscenace, která bavila publikum
úctyhodných 15 let, se vrací! Co to
udělá se dvěma obyčejnými chlapíky,
dostanou-li se náhle do světa peněz
a slávy? Nahlédnou do něj, když se
stanou komparsisty amerického
velkofilmu, který natáčí hollywoodská
filmová produkce v jejich malém
irském městečku. Osobitě komentují
situace a nové vztahy mezi členy
štábu, hereckými hvězdami a místními
venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují
pouze dva herci.

Pohádky:
sobota 28. 9. 2019 v 10:30 hodin

MIKULKOVY POHÁDKY
Divadlo Elf
Divadlo Elf vám převypráví pět pohádek
– malých básní v próze od Aloise
Mikulky. V první pohádce O KVÍČALE
A ŽELVIČCE zachrání dvě nerozlučné
kamarádky maličkou planetku před
invazí žížal. Druhá pohádka vypráví
pravdivý příběh o tom, JAK TO CHODÍVÁ
V PRALESE. Třetí pohádka se jmenuje
HASTRMANÍ PRINCEZNIČKA. Detektiv
Leo Pinkalinka se svou stopovací
rosničkou dopadnou kradačského
kočičáka! Čtvrtá pohádka O SMUTNÉM
TYGROVI je oslavou přátelství a fantazie.
Pátá pohádka je snovým příběhem
O RYBÁŘI, KTERÝ NIKDY NIC NECHYTIL.
Zavede nás do bublajících mořských
hlubin. Představení je vhodné pro děti
od 3 let.

Partnerem Divadla U22 je

Vyšší travní porost má větší schopnost
zadržovat v půdě vodu
a při dlouhotrvajícím suchu snižuje
toto opatření odpar.

Z OBECNÍ KRONIKY
Dnes a denně slýcháme nářky na bankovní ústavy
na českém bankovním trhu, že poskytují nízké zhodnocení
vkladů jak drobných střadatelů, tak i účtů velkých firem
a podnikatelů. Předmětem kritiky jsou mnohdy i úroky
z poskytnutých půjček. Podívejme se, jaké úroky na počátku 20. let 20. století vyplácela uhříněveská Občanská
záložna „Včela“ založená roku 1872 několika prozíravými
a pokrokovými občany na základě zákona o spolcích z roku
1852 svým členům.
rok 1919
rok 1920
rok 1921
rok 1922
rok 1923

rok 1924


úrok 1%
úrok 3%
úrok 4%
úrok 4%
úrok 4% bez výpovědi
a 4,5% s 90denní výpovědí
úrok 5% bez výpovědi
a 5,5% s 90denní výpovědí

Co se týká úroků z půjček, pak u směnek byl úrok 6–6,5%
a u hypoték 5,5–6%.
Bylo-li to málo či moc, ať si udělá úsudek každý sám.
Nutno však říci, že místní záložna ze svých zisků značné
prostředky věnovala na charitativní účely.

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
v uplynulém měsíci jsme pravděpodobně přidělali vrásky na čele nejednomu alergikovi. V naší městské části se na některých vybraných místech
přestala sekat tráva. Jak se můžete dočíst v jednom z článků uvnitř zpravodaje, je toto rozhodnutí zcela cílené a navazujeme jím na metodické
doporučení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Vyšší travní
porost má větší schopnost zadržovat v půdě vodu a při dlouhotrvajícím
suchu snižuje toto opatření odpar.
Kdo ale naopak přidělal vrásky na čele nám, byla společnost Vivus.
Její zástupce nás písemně upozornil na možnost odstoupení od uzavřené
darovací smlouvy, díky které nám společnost Vivus v roce 2017 a 2018
poskytla na účet 36 mil. Kč primárně na rozšíření školní a zdravotnické
vybavenosti. Za jakých podmínek získala naše městská část tento dar, psal
v minulém vydání zpravodaje kolega radní Štěpán Zmátlo.
Společnost Vivus tímto způsobem reagovala na rozhodnutí rady MČ
zrušit výběrové řízení na rekonstrukci propustku na Říčanském potoce.
Právě investicí do obnovy této vodohospodářské infrastruktury je podmíněna kolaudace stavby vodního díla a návazně pak i kolaudace hotových etap projektu. Tuto podmínku vydala Zemědělská vodohospodářská
správa, jejíž kompetence po zrušení v roce 2012 přebrala na území Prahy
společnost Lesy hl. města Prahy.
Minulé vedení MČ se však k této investici, z námi nepochopitelných
důvodů, přihlásilo. Na Magistrátu hl. města Prahy byla domluvena dotace
ve výši 2 mil. Kč na zpracování projektu + rekonstrukci a v říjnu 2018 byla
vybrána stavební firma na provedení této investiční akce za cca 6,5 mil. Kč.
Pokud si od této částky odečteme přidělenou magistrátní dotaci, Praha 22
by musela ze svého rozpočtu dokrýt zbývající rozdíl ve výši 4,5 mil. Kč.
Součástí dalších etap, které mohou být zkolaudovány pouze po splnění
výše uvedené podmínky, je i komerční prostor pro prodejnu Billa. Jednoduše
řečeno – pokud nebude propustek rekonstruován, nebude možné bytové
a nebytové jednotky předat novým majitelům. Chápeme, že pro mnoho
občanů je stavba supermarketu velmi důležitá. Nemůžeme ale akceptovat
fakt, že máme hradit z rozpočtu MČ investici, kterou je podmíněna kolaudace vodních děl developerského projektu Vivus. O naší nevůli financovat
rekonstrukci propustku jsme zástupce společnosti informovali už v listopadu 2018. Dva měsíce jsme pak čekali na odpověď, zda budou ochotni
investici dofinancovat. Přišla pouze nabídka na úhradu projekčních prací
ve výši 1 mil. Kč a nabídka na možný převod nemovitosti do vlastnictví MČ,
která však nebyla finančně vyčíslena. Z tohoto důvodu jsme přistoupili
ke zrušení výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že postupujeme podle
platných smluv a zákonů, postihu či odebrání výše zmíněného daru se
nemusíme bát.
Závěrem mi dovolte vás pozvat na dvě akce pořádané MČ. Tou první
je Dětský den na Rychetách, který proběhne v neděli 2. 6. Tentokrát bude
ve znamení sportovních aktivit. Doufáme, že se svým pojetím bude líbit
hlavně dětem, ale snad i dospělým. V sobotu 8. 6. se moc těším na velkou
hudební akci 50 let bigbítu v Uhříněvsi, která se bude konat na ploše
u skateparku při ulici Podleská.
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
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zprávy z radnice

kalendárium
01. 06. | 08:00 – Uhříněves | 10:00 – Říčany

PO-PO-LES
01. 06. | 08:00 | rybník Vodice

UHŘÍNĚVESKÝ SPLÁVEK
02. 06. | 14:00–19:00 | Areál Rychety

DĚTSKÝ DEN V UHŘÍNĚVSI
05. 06. | 10:00 | Divadlo U22

BIO SENIOR – TERORISTKA
05. 06. | 18:00 | Pitkovický park

POLYFUNKČNÍ DŮM PITKOVICE
– DISKUZE s občany
05. 06. | 18:30 | Uhříněveské muzeum

Japonsko očima, slovem
a hudbou Daniela Forró
08. 06. | 08:00 | SHM V Bytovkách

KERAMICKÉ SOBOTY
08. 06. | 09:00–15:00 | Netluky a okolí

PŘÍBĚH POTRAVIN
VĚDA NA POLÍCH A VE STÁJÍCH
08. 06. | 14:00–22:00 | Skatepark při ulici Podleská

50 LET BIGBÍTU V UHŘÍNĚVSI
08. 06. | 15:00 | Hájek

Dětský den v Hájku
14. 06. | 16:00 | Dům UM V Bytovkách

Sportovní den

SKLADBA „NÁŘEK ŽIDŮ“ ZAZNĚLA
NA PIETNÍM AKTU K 74. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V pondělí 6. května 2019 v 10 hodin se sešli u uhříněveského pomníku padlých zástupci vedení městské části, spolků, církví
a školských zařízení, aby si připomněli konec 2. světové války. Pietním
aktem provázel kurátor Uhříněveského muzea a kronikář Michal
Klich. V úvodu zazněla orchestrální verze skladby „Nářek Židů“
z opery Nabucco Giuseppe Verdiho. Následovaly česká, slovenská
a evropská hymna v podání DPS Jiskřička. Poté hlavní projev přednesla 1. místostarostka Kateřina Erbsová. Stručně popsala události
válečného konfliktu a vyzdvihla oběti a jejich památku. Následovaly
písně „Život je jen náhoda“ a „Škoda lásky“ opět v podání Jiskřičky.
Poté starosta TJ SOKOL Uhříněves Tomáš Bělina znovu připomenul
oběti 60 milionů lidí. Za zvuků smutečního pochodu „Pax vobis – Pokoj Vám“ k pomníku položili věnec 1. místostarostka, místostarosta
Pavel Kosař, radní Radovan Koutský a Ondřej Lagner. Společný
„ekumenický“ věnec katolíků a evangelíků položili P. Jaroslaw Batóg
a Jiří Ort. Věnec TJ SOKOL Uhříněves položili starosta Tomáš Bělina
a sestra Blanka Zajícová, za Občanský spolek Uhříněves členky Michaela Kolářová a Dagmar Marková. Věnec 162. ZO ČSBS položili
předseda Libor Čermák a Hana Kubová. Následovaly kytice školských
zařízení, Klubu seniorů položená Eleonorou Tunzerovou a Růženou
Truhlářovou. Akt ukončila společná modlitba za oběti války římskokatolického faráře P. Jaroslava Batóga a evangelického faráře Jiřího
Orta. Pietní akt tradičně zakončila „Modlitba pro Martu“ v podání DPS
Jiskřička a vyzvánění zvonů katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava.

 Michal Klich, kronikář
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17. 06. | 18:00 | Divadlo U22

Koncert – Jiskřička
22. 06. | 09:30 | Koloděje

KRÁKODUH
 Více informací na www.praha22.cz (Volný čas/Přehled akcí)

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 7. 6. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 3. 6. 2019 (15:30–18:00)
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 13. a 27. 6. 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.

zprávy z radnice

rada městské části

v číslech

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila
Rada městské části Praha 22
12. zasedání RMČ – 24. 4.

• RMČ souhlasila se zpracováním přehledu ploch
vhodných pro výsadbu stromů v MČ Praha 22
jako podkladem pro zpracování nového strategického plánu.

4. zasedání ZMČ – 24. 4.

• Zastupitelstvo MČ Praha 22 souhlasilo s podáním žádosti o změnu účelu návratné finanční výpomoci ve výši 25 000 000 Kč. Původním účelem
této půjčky bylo spolufinancování tělocvičny ZŠ
nám. Bratří Jandusů. Návrh, který byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy následující den odsouhlasen,
převáděl tuto částku na nákup pozemků pro
občanskou vybavenost v Pitkovicích.
• Současně Zastupitelstvo MČ Praha 22 v dalším
bodě schválilo Výkup pozemků parc. č. 219/11,
219/6, 219/5 a 219/8 v k.ú. Pitkovice za účelem
rozšíření infrastruktury Pitkovic. Setkání s občany Pitkovic a debata nad představou radnice
a občanů nad využitím pozemku proběhne 5.
června v Pitkovickém parku.
• Zastupitelstvo schválilo nový Jednací řád ZMČ
Praha 22. Hlavní změnou je větší možnost občanů ptát se a vyjadřovat se v průběhu zastupitelstva. Dotazy občanů přijdou na řadu hodinu
po začátku zasedání, takže občané nebudou
muset čekat do bodu Různé až na konec zasedání. Celé znění jednacího řádu je ke stažení je
na webu Prahy 22.

13. zasedání RMČ – 15. 5.

• Rada souhlasila s vypsáním podlimitní veřejné
zakázky na výstavbu Domu s pečovatelskou
službou Betlímek v otevřeném výběrovém řízení
v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek a směrnicí MČ Praha 22.
• RMČ nesouhlasila s podnětem na změnu
Územního plánu P1 110 UPPLA Výstavba bytových domů UHŘÍNĚVES. Změna by představovala zvýšení koeficientu zastavěnosti
a v důsledku i koeficientu hrubých podlahových
ploch v celém řešeném území.
• Rada souhlasila, aby ze školského obvodu
ZŠ nám. Bratří Jandusů bylo vyřazeno území
MČ Praha – Nedvězí u Říčan. To bude náležet
pouze do školského obvodu ZŠ Praha – Kolovraty.
V současné době jsou žáci z Nedvězí spádoví
do obou dvou škol. Tento návrh bude zaslán jako
připomínka ke změně obecně závazné vyhlášky
č. 312019 o školských obvodech základních škol
odboru školství, mládeže a sportu MHMP.

• Rada schválila navýšení nákladu Uhříněveského
zpravodaje o 10 %, tj. 600 ks od čísla 06/2019.
• Rada rozhodla o vítězi veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Administrátor architektonické soutěže o návrh ZŠ Romance“. Vítězem
výběrového řízení se stal Ing. arch. Tomáš Veselý,
vysoutěžená cena zakázky je 247 000 Kč bez
DPH.
 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/

Pozvánky

20 896
tolik korun se vybralo
během Květinového dne
na boj proti rakovině.
Děkujeme.

14

od tolika let přijímá
pacienty praktický
lékař pro dospělé
MUDr. David Müller.

184

tolik dětí nastoupí od září
do našich mateřských škol.

Úřad MČ Praha 22 vás zve na

189

5. veřejné zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha 22,

tolik prvňáčků bude mít
naše MČ v září 2019.

které se uskuteční
ve středu 26. června 2019
od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).
Program bude zveřejněn na obvyklých místech
a na webu.
Srdečně zveme všechny občany.

36

tolik bigbeatových kapel
vzniklo v uplynulých
padesáti letech v Uhříněvsi.

1934

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V OBŘADNÍ SÍNI
(LEGIONÁŘSKÝ DŮM)

na apríla tohoto roku šly
děti poprvé do ZŠ U Obory.

Narodilo se vám miminko v termínu
do 30. 4. 2019, má vaše dítě 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 18. 6. 2019.

53,6

tolik milionů Kč by musela
MČ celkem zaplatit ze
svého rozpočtu za stavbu
tělocvičny ZŠ Jandusů.

 Bližší informace získáte na www.praha22.cz
v sekci Úřad/Vítání občánků
(telefon 271 071 851, 271 071 852).
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zprávy z odborů

odbor životního prostředí a dopravy

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu

Jasany v Oboře
jsou napadeny houbou

Stanoviště 

Přírodní památka Obora v Uhříněvsi sice patří Lesům ČR,
ale protože se jedná o chráněné území, konají se pravidelné kontrolní
procházky za přítomnosti zástupců Odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy, inspekce životního prostředí, správců
lesa za Lesy ČR a našeho odboru životního prostředí. Právě taková
schůzka proběhla v pátek 17. 5. a přinesla pro obyvatele naší městské
části smutné zprávy.

Doba přistavení (hod.)

Kašovická × Lnářská

BIO 8. 6.

9–12*

Bystřičná

BIO 8. 6.

13–16*

Křelovická × Nad Volyňkou

BIO 22. 6.

9–12*

K Dálnici č.p. 622

BIO 22. 6.

13–16*

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

VOK 22. 6.

9–13*

V Pitkovičkách

VOK 22. 6.

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),
• odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul.,
Praha – Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708 (množství omezeno
na 250 kg).

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu ve čtvrtek dne 27. června 2019.
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou	

15:00–15:20

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

15:40–16:00

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova	

16:10–16:30

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)	

16:40–17:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem	

17:20–17:40

Nové náměstí (u radnice)	

18:00–18:20

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

18:30–18:50

Během zevrubné prohlídky celé Obory bylo bohužel nalezeno množství suchých jasanů. Úhyn jasanů je způsoben zákeřnou houbou,
která způsobí tzv. nekrózu jasanů. Ta se nejprve projeví žloutnutím
listů a dále se šíří do celého stromu. Až zasáhne kořeny, přeruší se
vyživování stromu vodou a strom usychá. Napadené dřevo hnije
a hrozí pád stromu při sebemenším poryvu větru. Tento problém
se netýká jen naší Obory, napadeny byly jasany v celé republice.
Jasan je v uhříněvské Oboře velmi dominantní, ve společenstvech
zabírá podstatnou část rozlohy chráněné lokality. Z tohoto pohledu
velmi reálně hrozí živelné šíření choroby. Zatím není znám spolehlivý způsob, jak šíření houby zastavit či minimálně omezit. Jednou
variantou je kácení napadených stromů. Proto během června budou
vyznačeny lokality, kde je nejvíce napadených stromů. Během léta
a podzimu dojde ke kácení. Je velice pravděpodobné, že kácení bude
podobného rozsahu jako předcházející zdravotní zásahy. Houba
však napadá pouze jasany, ostatní dřeviny by měly zůstat uchráněny.
Stojíme před okamžikem, kdy nás čeká nejspíše velmi významná
proměna Obory. Vykácené plochy budou vzápětí opět vysázeny
bohatší druhovou skladbou stromů, aby byla zajištěna budoucí
větší odolnost společenství. Jednotlivé těžby budou probíhat tak,
aby se rozložily do co nejdelšího časového úseku a byla změněna
i věková struktura stromů. Čeká nás řada let, kdy nebude na Oboru
nejpříjemnější pohled, avšak výsledkem bude stabilní a rozmanitější
lesní ekosystém.
Během června bude k tomuto tématu uspořádán odborný seminář
za přítomnosti odborníků a odpovědných osob v této problematice.
Díky získaným poznatkům vypracujeme podrobný scénář, jak dále
postupovat, tak, aby byla zachována Obora v nejpřirozenější formě.
Po tomto semináři budou následovat schůzky se širokou veřejností.

 Mgr. Ing. Ondřej Lagner,
radní pro územní plánování a životní prostředí

inzerce

Chybí Vám v Uhříněvsi prádelna?

NOVĚ OTVÍRÁME PRÁDELNU V UHŘÍNĚVESI
Přátelství 370/25, Uhříněves, Tel.: 602 129 945
www.pradelna-uhrineves.cz, info@pradelna-uhrineves.cz
Pereme pro restaurace, rehabilitační zařízení, školy, školky, wellness centra, posilovny,
kosmetické salony, kadeřnictví, ubytovny, veřejnost…
Příjem objednávek: prozatím pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.

život v obci

pozvánky
Městská část Praha 22 srdečně zve na

Den pěstounství v Praze 22
Kdy? Ve středu 12. června od 15 hodin
Kde? V Uhříněveském muzeu
Co?	Diskuse a poradenství o pěstounské péči.
Promítání filmu „Rodiče napořád“.
Dětský koutek bude zajištěn v prostorách muzea.
Akce je součástí celopražského Týdne pěstounství.

Kudy povede Horácká stezka
Tématem setkání s občany, které proběhlo 18. května, byla
budoucí podoba obvodové komunikace podél bývalé skládky. Toto
propojení, které někdy bývá označováno jako „Horácká stezka“, je
součástí platného územního plánu od roku 1999. V roce 2010 proběhl
pokus o realizaci této komunikace, avšak potřebné vyhodnocení vlivů
na životní prostředí (dokument EIA) bylo vráceno k přepracování kvůli
závažným nedostatkům. Vedení městské části poté další přípravné
práce vzdalo.
Zvláště pro obyvatele části Jezera je tato plánovaná dopravní stavba
velmi citlivá, a to především proto, že se místy přimyká k současné
zástavbě. V návrhu Metropolitního plánu má tato komunikace místní
význam, a mělo by se tedy jednat o obslužnou, a nikoliv sběrnou, či
dokonce tranzitní komunikaci. Na tento fakt navazuje podmínka, aby
tato komunikace nebyla využívána těžkou nákladní dopravou nad
3,5 t. V minulosti se o této obvodové komunikaci mluvilo především
jako o alternativě k přetížené ulici Přátelství. Tento argument ale není
správný stejně jako ten, že tato dopravní stavba uleví staré části Pitkovic. Z budoucí obvodové komunikace by do Pitkovic odbočovalo
jen kolem 30 % dopravy. Zbylých 70 % se vrátí zpět na Nové náměstí
a ulici Přátelství. Proto bude mít plánovaná komunikace v dané
lokalitě pouze místní význam a pomůže v dlouhodobém horizontu
odlehčit ulici Františka Diviše.
Setkání, na kterém byl přítomen i zástupce společnosti zpracovávající
studii pro MČ, se neslo v konstruktivním duchu. Ze strany občanů
zaznělo několik velmi důležitých připomínek, které musí být zohledněny už ve fázi přípravy studie. Další setkání s občany nad možným
řešením budoucí komunikace proběhne po vyhotovení a předání
studie zástupcům městské části.

 redakce

MŠ Pitkovice, Hlívová 303/4 přijme

Učitelku MŠ na plný úvazek.
Nástup: od 1. 9. 2019

Zveme Vás na koncert, posezení a besedu s mezinárodně
respektovaným českým umělcem žijícím již 16 let v Japonsku.

Japonsko očima, slovem
a hudbou Daniela Forró
5. 6. 2019 od 18:30 v sále Uhříněveského muzea.

městská policie

PŘÍBĚHY ZE SLUŽBY
MĚSTSKÉ POLICIE
Konzumace alkoholu proti pravidlům
Dne 17. 3. 2019 projížděli strážníci Městské policie Uhříněves kolem
prodejny v ulici Přátelství a povšimli si zde u rampy dvou mužů, kteří
konzumovali alkoholické nápoje z plechovky. Vzhledem k tomu, že
se jedná o prostor vymezený v příloze vyhlášky hl. m. Prahy, kde je
konzumace alkoholických nápojů zakázána, vyzvali strážníci MP
oba muže k prokázání totožnosti. S jedním mužem bylo jeho jednání
vyřešeno na místě v příkazním řízení blokovou pokutou a druhého
muže strážníci oznámili na Úřad městské části Praha 22, neboť
prohlásil, že ho to tak baví a že mu v požívání alkoholu na těchto
místech nikdo nezabrání.

A opět alkohol – tentokrát u mladistvých
Dne 12. 4. 2019 prováděla hlídka strážníků městské policie v rámci
běžné hlídkové činnosti kontrolu dětského hřiště v MČ Praha–Kolovraty. V altánu spatřili strážníci čtyři osoby mladistvého vzhledu, dvě
dívky a dva chlapce. Při komunikaci s nimi byl cítit alkohol, a proto
se strážníci rozhodli vyzvat všechny osoby k prokázání totožnosti
a následně i k provedení orientační dechové zkoušky. Děti v rozmezí
věku 15–17 let nadýchaly od 0,13 až do 0,89 promile alkoholu v dechu.
S celou událostí budou seznámeni rodiče dětí a poté bude oznámena
strážníky MP na odbor sociálně-právní ochrany dětí.

Dopaden při činu

Praha 22 je plná sportovních talentů, které stojí za to
podporovat. Naše děti nemusí závodit za jiné oddíly, pojďme jim
vytvořit jejich vlastní. Máte zkušenosti s prací s mládeží či snad
ještě lépe trenérské zkoušky? Chcete se podílet na komunitním
a sportovním životě v místě, kde žijete?

Dne 10. 5. 2019 bylo strážníkům MP Uhříněves oznámeno na linku
156, že v areálu jedné z firem v ulici Přátelství – Kutnohorská chodí
neznámý muž. Tento muž dle oznamovatele zrovna vylézal z jednoho okna a měl u sebe batoh. Strážníci MP po chvíli hledání v okolí
skutečně v jednom z keřů nalezli muže, který u sebe již žádný batoh
neměl a tvrdil, že se v oploceném areálu pouze prochází a do křoví
si odskočil na toaletu. Muž měl ale smůlu, neboť oznamovatel jej
přesně popsal a ukázal strážníkům i místo kde muž batoh zahodil.
V něm bylo později nalezeno nářadí a páčidlo a kousek dál i rukavice
a kukla. Rovněž bylo objeveno okno s vypáčenou mříží. Následně
strážníci MP tohoto muže „na procházce“ omezili pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním na osobní
svobodě a celá věc je nadále v šetření.

Ozvěte se na: katerina.erbsova@praha22.cz

 Jan Kavalec, DiS., zástupce ředitele OŘ MP 15

Nabízíme příjemné pracovní prostředí v nové MŠ,
možnost osobního ohodnocení a stravování v objektu MŠ.
Kontakt: 602 945 812, e-mail: reditelka@mspitkovice.cz

Atletický oddíl Prahy 22

červen 2019 | Uhříněveský zpravodaj | 7

projekty

Vizualizace interiéru školy Open Gate II – Praha 6 (DAM.architekti)

ZŠ Romance: Kdy a jaká bude?
Článek o nové ZŠ Romance je nutné uvést několika málo řádky o úplně jiné uhříněveské základní
škole. V polovině května oslavila druhá nejstarší uhříněveská škola U Obory úctyhodných 85 let
od svého založení a do důchodu se evidentně nechystá. Spíše naopak. Škola se v minulých
letech rozšiřovala a aktuálně ji navštěvuje 640 žáků.

N

a příkladu ZŠ U Obory je jasně
patrné, že životnost školských
budov přesahuje několik generací. Pro zajímavost nejstarší
uhříněveská škola na nám. Bratří Jandusů
plní svůj účel už 136 let. ZŠ Romance, kterou Magistrát hl. města Prahy postaví, tedy
mohou klidně navštěvovat i děti v roce 2222,
což se nám aktuálně může jevit jako naprosté sci-fi.
ZŠ U Obory vznikla v době velké hospodářské krize a původně měl na školu
navazovat ještě jeden pavilon s několika
třídami. Přestože se tehdy nedostatek finančních prostředků odrazil ve stavebním
programu, na kvalitu provedení vnitřních
dispozic neměl vliv. Nejstarší budova této
ZŠ z roku 1934 je i po pětaosmdesáti letech
z funkčního hlediska nadčasová.
Stále se zrychlující tempo celospolečenských změn klade velké nároky na kvalitu
vzdělávání. A k té nepochybně přispívá
i prostředí, ve kterém se naše nejmladší
generace učí. Mnoho odborníků vám řekne,
8 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2019

že už samotný vzhled školy je vzdělávací
nástroj, a proto by mělo architektonické
ztvárnění a vnitřní dispozice sledovat nejaktuálnější trendy ve vzdělávání.

Architektonické soutěže
standardem

Zatímco architektonických soutěží na školy se koná v posledních letech mnoho
(ZŠ a gymnázium v Troji – 28 návrhů, Praha 5
– 66 návrhů, svazková škola v Louňovicích
– extrémních 120 návrhů), pro Prahu 22
jsme od magistrátního odboru strategických
investic (nyní investiční odbor) „vyfasovali“
jediný návrh od společnosti OBERMEYER
HELIKA a.s., který tato firma vysoutěžila
na základě „podstřelené“ nabídky za 2,9 mil.
+ DPH (podle českých stavebních standardů
by projektová dokumentace novostavby
měla stát 7–8 % stavebních nákladů, tedy
23 až 28 mil. Kč, už původně odhadovaná cena 5,7 mil. Kč byla neobvykle nízká).
Krize v podobě nedostatečné kapacity základních škol na jedné straně a tlaku na co

nejrychlejší realizaci projektu na straně
druhé vedly k uzavření smlouvy s uchazečem, který prokazatelně podhodnotil cenu.
Od tohoto faktu se logicky začala odvíjet
i kvalita připravovaného projektu na novou
ZŠ Romance.
Uznávaná kapacita v oblasti architektury Ing. arch. Igor Kovačevic, Ph.D.,
ředitel kanceláře CCEA Moba, která se zabývá organizací architektonických soutěží,
uvedl v prosinci 2018 pro týdeník EURO:
„Investice na počátku je zásadní pro to,
jak celý projekt dopadne. Ze skvělé myšlenky může být auto bez blatníků. Školu
nemůžete soutěžit na základě nejnižší ceny
za projekt.“

ZŠ Romance získala územní
rozhodnutí

Projekt ZŠ Romance získal v květnu územní
rozhodnutí, což je v rámci přípravy projektu
jeden z nejdůležitějších dokumentů. Pokud
bychom jako Praha 22 rezignovali na ambici projekt vylepšit, bude si dále žít svým

život v obci

vlastním životem a během několika let dostane Uhříněves
od magistrátu velmi podprůměrnou školu s pravděpodobně
vysokými provozními náklady. To nechceme.
Hodit celý projekt do koše, přestože by si to zasloužil, a začít
znovu s čistým stolem a třeba i na jiném pozemku, může celý
projekt opravdu opozdit o dva roky. V pohledu životního cyklu
budovy se jedná o zanedbatelnou dobu. Historie se neptá, zda
byla stavba postavena včas a za předem určené finance. Historie
hodnotí s časovým odstupem výslednou kvalitu a hodnotu
stavby jako celku.

Co můžeme udělat pro lepší školu?

Máme za to, že stávající projekt si zaslouží hlubší přepracování.
Abychom ale zároveň realizaci potřebné základní školy časově
neodsouvali, dohodli jsme se se zástupci Investičního odboru
MHMP na vypsání architektonické soutěže na změnu projektu
v rámci platného územního rozhodnutí. Co to znamená?
Získat v rámci stavebního řízení tzv. územní rozhodnutí
může trvat i několik let, což jsme na příkladu ZŠ Romance
viděli. Pokud bychom nechali zpracovat kompletně nový návrh
školy, bylo by nutné znovu žádat o nové územní rozhodnutí.
To stávající, které např. definuje objem či umístění budovy
na pozemku, proto využijeme. Co však může být změněno
po vydání územního rozhodnutí, je např. prostorová dispozice
uvnitř budovy nebo řešení venkovní fasády. Od tohoto řešení si
slibujeme nejen facelift budovy, ale také optimalizaci vnitřního
řešení školy s důrazem na ekonomiku projektu.
Investiční odbor bude v následujících měsících vybírat
zhotovitele stavby. Praha 22 tento čas využije pro přípravu
architektonické soutěže, vypsání otevřené výzvy, samotnou
dvoukolovou soutěž a vyhlášení vítěze. Ten by měl být znám
v září, kdy bude současně vybrán budoucí zhotovitel školy ze
strany investora, tedy magistrátu. Tímto krokem a časovou
harmonizací s investorem nedojde k žádnému zdržování.
Vítěz soutěže, který bude financován z rozpočtu MČ Praha
22 (předpokládaný odhad cca 1 mil. Kč), bude mít za úkol nejen
spolu se zhotovitelem upravit projekt školy dle svého vítězného
návrhu, ale bude mít za úkol taktéž spolupracovat s investičním
odborem na specifikaci zadání budovy. ZŠ Romance bude totiž
stavěna podle tzv. žlutého FIDICu metodou Design & Build.

Co je Design & Build?

Magistrát si, zjednodušeně řečeno, nadefinuje technické
a kvalitativní parametry díla a je na zhotoviteli, jak se k nim
dopracuje. Proto je naprosto klíčové, aby objednatel stavby
správně nadefinoval zadání. Stavět podle této metody má
výhodu v tom, že pokud si stavební firma přijde nárokovat
peníze za vícepráce, investor ji vyhodí. Vysoutěžená cena je
fixní a nepřekročitelná. Vzhledem k tomu, že investiční odbor
nemá s touto metodou velké zkušenosti, chceme jako městská
část přispět k co nejdetailnější specifikaci stavby. K tomu nám
i magistrátu pomůže právě vítěz soutěže.
S vybranými finálními návrhy se budete moci seznámit
v průběhu srpna. O vítězi soutěže rozhodne několikačlenná
porota, která bude složena z uznávaných kapacit v oblasti
architektury, městského architekta Prahy 22, zástupců stavebního úřadu. Ti by měli být garanty toho, že vybraný návrh
nebude muset získávat nové územní rozhodnutí. Magistrát
předpokládá otevření ZŠ Romance v září 2023.
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

Mládež si vybrala
prvky pro skatepark
Skatepark, jedno z mála míst určené pro aktivní trávení volného
času pro starší děti a studenty, je v havarijním stavu a volá po rekonstrukci a rozšíření. Proto radní oslovili architekty, kteří se specializují
na navrhování skateparků a prostorů pro venkovní aktivity, a zároveň
svolali na konci dubna neformální setkání přímo na místě, kde ti nejpovolanější, mladí se skatem, koloběžkou i bez, mohli hlasovat, jaké
prvky by se jim na hřišti líbily, a přidali i nějaké nové požadavky. Skoro
třicet aktivit pak hodnotili i žáci v obou našich základních školách.
Na participativním setkání sice hlasovali i dospělí, ale mladí sportovci
převládali, a tak nejvíce hlasů dostal skatepark (pod širákem i v hale),
zóna pro parkour a vodní prvky, a navíc přibyly nové nápady, třeba
zastínění či pítko. Zmíněn byl i malý amfiteátr, plocha by tak nemusela
sloužit jen ke sportovnímu vyžití, ale mohly by se zde odehrávat i společenské akce. U školního hlasování zůstaly první příčky beze změny
– skatepark a vodní hrátky prostě chtějí všichni. Na třetím místě se
objevilo vertikální bludiště. A přibyl ještě jeden požadavek, a to plocha
pro výuku kolečkového bruslení, o které je zájem, ale prostory chybí.
Co bude dál? Výsledky hlasování a další požadavky radní předali
architektům ze studia Unicorn/Unicron a ti dle zadání vytvoří první
studii, se kterou budou samozřejmě občané seznámeni. Určitě o ni
bude zájem, když se do tvorby veřejného prostoru zapojila taková
spousta lidí, děkujeme.

 Petra Vaňková, OKVO

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.
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Hledám studenta na občasnou výpomoc na zahradě – Uhříněves.
Tel: 606 125 069.
 Palivové dřevo štípané Stupice u Koloděj. Tel: 728 272 687,
776 834 911, email: pilastupice@email.cz
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Noise Boys (1965–67)
Karel Vojtěchovský – zpěv a kytara,
Josef Němec – basová kytara a zpěv,
Olda Honzík – kytara,
Michal Kalinovský – bicí,
Zdeněk Rosendorf (Jury) – kytara a zpěv,
Dalibor Votava – kytara,
Jaroslav Strejček – klávesy.
Black Mouth (1967–69)
Karel Vojtěchovský – zpěv,
Petr Porkert – varhany, kytara,
Miroslav Pytlík – kytara,
Slávek Brunner – bicí,
Miroslav Vítkovský – basová kytara,
Jiří Müller (Mulda) – basová kytara.

Skupina Novo-dur. Zleva: Zdeněk Špetlík, Jiří Kosař, Olda Honzík.

50 LET BIGBÍTU
V UHŘÍNĚVSI
V květnovém Uhříněveském zpravodaji jste se mohli
dočíst, že v sobotu 8. června 2019 bude v Uhříněvsi velká
bigbítová párty. Zúčastní se jí většina místních hudebníků,
kteří se kdy během cirka 50 uplynulých let zapojili
do bigbítového nadšení Prahy 22.
Od 60. let minulého století v Uhříněvsi vzniklo a zaniklo mnoho bigbítových kapel.
Zásluhou usilovného snažení Pavla Kosaře staršího se zrodila tato chronologie.

Green Boys (1968–80)
Miloslav Krpelán – kytara a zpěv,
Karel Sládek – kytara a zpěv,
Josef Král – klávesy,
Pavel Matoušek – bicí,
Josef Polesný – kytara, zpěv a foukací
harmonika,
Milan Misbuchler (Komeník) – bicí, kytara,
Jiří Müller (Mulda) – basová kytara a zpěv.
Frogs (1969–71)
Karel Vojtěchovský – kytara a zpěv,
Miroslav Pytlík – kytara,
Petr Porkert – klávesy a kytara,
Mirek Vítkovský – basová kytara,
Slávek Brunner – bicí.
Sensitivity (1971–74)
Michal Jaroch – kytara a zpěv,
Milan Kot – bicí,
Bohumil Kočí – kytara a zpěv,
Jiří Stránský – basová kytara.
Smok (1971–75)
Josef Němec – basová kytara a zpěv,
Karel Vojtěchovský – kytara a zpěv,
Olda Honzík – kytara,
Slávek Brunner – bicí.
Pikvik Band (1974–77)
Petr Titellbach (Pikvik) – basová kytara,
Michal Jaroch (Tvaroh) – klávesy, zpěv,
Jiří Hrubeš – bicí,
Štěpán Markovič – saxofon, flétna,
Míla Husák – kytara,
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara.
Novo-dur (1974–79)
Olda Honzík – kytara,
Jiří Kosař – kytara a zpěv,
Karel Zita – basová kytara,
Zdeněk Špetlik – bicí.
Bez Jména (1975–76)
Ladislav Adamec – kytara a zpěv,
Mirek Pekárek – bicí,
Josef Hemmer (Komejn) – basová kytara,
Zdeněk Kasal – kytara.


Soboty v „Liďáku“ v Uhříněvsi.
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Smok (1975 – stále aktivní)
Karel Vojtěchovský – kytara a zpěv,
Jiří Lanzinger – saxofon, klávesy, zpěv,
Jitka Lanzingerová – basová kytara a zpěv,
Miroslav Pokorný – saxofon,
Tomáš Binnder – saxofon,
Olda Honzík – kytara,
Miroslav Švaříček – piano,
Pavel Matoušek, Karel Sládek,
Petr Semerát, Vladimír Selix – bicí.

Něžný Octopus (1976–82)
Petr Fedor Hašek – akustická kytara,
klávesy, zpěv,
Zdeněk Bretschneider – kytara a zpěv,
Josef Doksanský – klávesy, zpěv,
Milan Kott – bicí,
Jiří Jelínek – basová kytara,
Jana Kuklíková – zpěv,
Ilja Vlček – saxofon, flétna, klávesy, zpěv,
Josef Záruba – kytara a zpěv,
Jan Vrajík – kytara.
Supernova (1976–79)
Petr Jaroš – bicí,
Miloš Foltýn – kytara,
Pavel Zita – kytara, zpěv,
Vlasta Lukáš – basová kytara,
Pavel Kosař – kytara a zpěv,
Ivan Kubišta – zpěv,
Franta Holík – zpěv.
Jim Band (1978–81)
Jim Petr Váňa – bicí, zpěv,
Jaroslav Míšek – kytara a zpěv,
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara.


Skupina Omnibus.


Skupina
Něžný
Octopus.
Na parníku
Vyšehrad
bývalo veselo.
Tanečníci byli
tak veselí, že
kapitán
z důvodu
bezpečnosti
dvakrát
za večer
vypnul
elektřinu pro
zklidnění
situace.

Omnibus (1979–83)
Jaroslav Zajpt – kytara, zpěv,
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara,
Milan Kott – bicí, percussion,
Jiří Jelínek – basová kytara,
Ladislav Tiplica – klávasy, zpěv,
Ota Mandelík – kytara a zpěv.
Žampa Boys (1982–84)
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara,
Vláďa Pýcha (Bžoch) – kytara,
Jaroslav Žampa – kytara a zpěv,
Jiří Kryštof – bicí.
Onyx (1983–85)
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara,
Pavel Kosař – kytara a zpěv,
Ondřej Večeřa – bicí,
Vladimír Šída – kytara a zpěv,
Ladislav Pýcha (Bžoch) – kytara.
Jumping Jack (1991–92)
Honza Lidický – kytara a zpěv,
Tomáš Jakl – bicí,
Martin Veselý – basová kytara,
Petr Nosál – kytara.
Yard (1992 – stále aktivní)
Milan Linhart – kytara a zpěv,
Pepa Němec – kytara a zpěv,
Tomáš Pecka – kytara, klávesy,
Pavel Martínek – bicí,
Tomáš Nekola – basová kytara,
Petr Martínek – basová kytara,
Honza Kysela – kytara,
Ludva Podruh – steal kytara
Barabent (1992–2002)
Pavel Horký – kytara a zpěv,
Petr Šešín – akustická kytara, zpěv,
Pepa Němec – kytara, zpěv,
Mirek Pokorný – klávesy, saxofon,
Tomáš Černý – kytara, zpěv.
Dzzz (1992–2000)
Miloš Matulka Rejzek – kytara,
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara,
Ivan Rákosník – bicí,
Martin Klouda – kytara.


Na Folimance 1979. Pražské Jazzové dny byly velkou událostí.
Nechyběli ani Uhříněveští. V hledišti se zúčastnili i „přátelé“ z STB.
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Tique (1996–2002)
Jan Kořínek – klávesy, kytara, saxofon,
trumpeta, zpěv,
Dana Kořínková – akustická kytara,
mandolína, zpěv,
Jaroslav Lidmila – kytara,
Milan Kott – bicí,
Martin Polák – trombon, trumpeta, zpěv,
Jiří Vančura – basová kytara.
FoFo (2002–2014)
Pavel Horký – kytara a zpěv,
Petr Šešín – dvanáctistrunná kytara,
Tomáš Černý – kytara a zpěv,
Martin Štibich – klávesy.
Hudební sdružení „Velká Praha“ (2004–2011)
Pavel Kosař – kytara a zpěv,
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara,
Milan Kott – bicí,
Jiří Čermák – mandolína,
Zdeněk Nágl – foukací harmonika,
Mirek Zuziak – housle,
Tonda Mezera – banjo,
Petr Čermák – foukací harmonika.
Houpací kůň (2004 – stále aktivní)
Vláďa Obermayer (Vobršťák) – kytara, zpěv,
Petr Nouzák (Nuzice) – bicí,
Bohuslav Měřička – kytara,
Sergiy Moshchenkov (Segy) – basová kytara,
Miša Adamcová – zpěv,
Andrea Toušová – klávesy, zpěv,
Tomáš Kubík – basová kytara,
Karel Zita – basová kytara.
Road Runners (2004–09)
Petr Holánek – kytara a zpěv,
Pavel Ryšánek – kytara, zpěv,
Milan Kott – bicí,
Daniel Koužil – klávesy, basová kytara,
Pavel Jeager – basová kytara a zpěv


Hudební sdružení „Velká Praha“. Každý týden v pátek a sobotu muzicíroval každý,
kdo si přinesl nástroj, a to bez nároku na honorář.

Houpací kůň.

Dilated – nabitý sál je vždy zárukou kvality.

Hliníkové lopatky dědečka Pinýna (2005–09)
Vočko – kytara a zpěv,
JJJ – bicí, zpěv,
Krtek – basová kytara a zpěv,
Ondra – kytara,
Stirlitz – basová kytara a zpěv.
TomGrass – Pop (2006 – stále aktivní)
Tomáš Černý – kytara a zpěv,
Martin Starosta – housle, zpěv,
Honza Bártl – banjo,
Rosťa Bártl – mandolína,
Zdeněk Jelínek – basová kytara.
Dilated (2007 – stále aktivní)
Pavel Kosař junior – kytara,
Ondra Chaloupka – kytara,
Lucie Kadeřábková – zpěv,
Ondra Stehlík – basová kytara,
Miroslav Vančura – bicí,
Honza Klenovec – bicí,
Jakub Linhart – kytara a zpěv,
Jiří Částka – basová kytara.
Wilder (2008 – stále aktivní)
Jakub Linhart – zpěv,
Honza Klenovec – bicí,
Tomáš Pecka – kytara, zpěv,
Jakub Červinka – kytara, zpěv,
Jiří Částka (Kryšpín) – basová kytara a zpěv,
Jakub Nývlt – bicí.
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Hékelén Tékelén (2009 – stále aktivní)
Pavel Ryšánek – kytara, basová kytara, zpěv,
Tereza Ryšánková – saxofon,
Milan Kott – bicí,
Vlastimil Stejskal – flétna, EWI, klávesy, zpěv,
Daniel Kroutil – basová kytara, klávesy,
Ken Taylor – zpěv,
Aleš Pokorný – akustická kytara a zpěv,
Vítek Adamec – housle.
Lapetit – chat (2010 – stále aktivní)
Honza Lidický – kytara a zpěv,
Ondřej Svoboda – kytara,
Přemysl Němec – basová kytara,
Zdeněk Zadražil – bicí,
Jiří Máčal – foukací harmonika, zpěv.
Delta Blues Jam
New York – Prague (založena v USA)
(2010 – stále aktivní)
Lane Warren – bicí, basová kytara,
Pavel Kosař – kytara a zpěv,
Alicia Dunnigan – zpěv,
Carlo Stefanov (Kalous) – basová kytara,
saxofon, flétna,
Johnny Kalb – kytara a zpěv,
Pavel Pýcha (Pytelka) – basová kytara,
Martin Gembický – kytara,
Lexa Čihař – basová kytara,
Ivan Rákosník – bicí,
Pavel Berky – basová kytara,
Karel Zita – basová kytara,
Jiří Zaňka – bicí,
Ladislav Šťastný – kytara,
Petr Nouzák (Nuzice) – bicí,
Honza Korbel – saxofon,
Ladi Smigura – housle,
Mirek Zuziak – housle,
Tonda Mezera – banjo.


Delta Blues Jam – veselé hudební odpoledne v Jazzové sekci na Malé Straně.

Sweet Pain (2013–17)
Michal Zvoníček – kytara, zpěv,
Petr Smutný – kytara,
Andrea Toušová – klávesy, zpěv,
Silva Zvoníčková – zpěv,
Raduz Jareš – basová kytara,
Jiří Částka – basová kytara,
Vlastimil Moutelík – bicí,
Milan Kott – percussion.
Crazy Cool (2015–2016)
Vojta Tyle – bicí, kytara a zpěv,
Veronika Varadiová – basová kytara,
Janka Kosařová – klávesy, zpěv,
Jakub Cinibulk – kytara a zpěv,
Marie Rathouská – kytara.
The Cottage Party (2016 – stále aktivní)
Michal Jaroch (Tvaroh) – klávesy, zpěv,
Štěpán Hazuka – kytara a zpěv,
Michal Hanig – bicí,
David Adamec – basová kytara.
Aleš Pokorný a hosté (2017 – stále aktivní)
Aleš Pokorný – kytary, zpěv,
Vítek Adamec – housle,
Milan Kott – percussion, bicí.

 Pavel Kosař, st.
ve spolupráci s Pavlem Veverkou


Karel Zita (Delta Blues Jam) s vyřazeným zesilovačem ze školního rozhlasu (zesilovač
o výkonu 25 W pochází z poválečné doby) a jeho první hudební nástroj studio bass.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:
Pavel Kosař – Chronologie Uhříněveského bigbítu
Delta Blues Jam Publishing, únor 2019, 0. vydání, vypracováno na základě hloubkových
rozhovorů s protagonisty jednotlivých hudebních skupin v rozmezí roků 1965–2019.
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A zase ta tělocvična...
V květnovém vydání Uhříněveského zpravodaje jsme vám
podrobně popsali vývoj situace kolem výběrového řízení
na novou tělocvičnu ZŠ Jandusů. Výběrové řízení bylo
radou MČ nakonec zrušeno, protože Magistrát hl. m. Prahy
nepřevedl dotaci na tuto stavbu do dalšího období.
To znamená, že se tělocvična v podobě, v jaké byla původně
projektována, stavět nebude. Co teď?
Podmínky pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Jandusů určitě nejsou optimální a škola
by si svoji tělocvičnu zcela jistě zasloužila. Otázka zní, kde, jakou a za kolik. Původní návrh
počítal se zastavěním vnitřního školního hřiště masivní betonovou stavbou, která by definitivně
a prakticky navždy změnila ráz celého prostoru, a to nejen školy, ale i širšího okolí. S tím se část
veřejnosti odmítala smířit. Další část občanů se obávala stavby samotné a jejího nepříznivého
vlivu na prostředí, ve kterém se mají vzdělávat jejich děti. Ani pedagogický sbor nebyl v názoru
na stavbu tělocvičny jednotný. Jednoduše řečeno: důvodů pro i proti této stavbě bylo mnoho.
Rozhodnutím magistrátu o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (v souladu s podmínkami dotace z roku 2017) a následným zrušením výběrového řízení se nabízí možnost
celou záležitost znovu otevřít a zahájit širokou veřejnou a odbornou diskusi o podobě nové
tělocvičny. Tedy krok, který měl proběhnout již před zahájením původního projektu. Možná
bychom byli bývali nějakou tělocvičnu dnes už někde měli.
Variant podoby budoucí tělocvičny je celá řada, každá bude mít své výhody a své nevýhody,
ale pokud se podaří celý problém odpolitizovat a diskutovat o něm otevřeně a věcně, můžeme dojít k rozumnému kompromisu. Proto jsme oslovili všechny zastupitele naší městské
části, městského architekta a ředitele školy, aby svůj pohled a svoje argumenty zveřejnili
na stránkách zpravodaje. Berme to, prosím, jako začátek dialogu a začátek hledání budoucího
uspokojivého řešení.

 Ivo Krátký, radní a šéfredaktor UZ
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rychlá akce
bez koncepce
Samotný záměr doplnit školu, již
praskající ve švech, o tělocvičnu je jistě pochopitelný a chvályhodný. Způsob, jak byl doveden
do podoby jednoduché studie, ho však zařadil
mezi ostatní chaotické a nekoncepční kroky
v Uhříněvsi. Veřejné stavby (a nejenom ty) je
nutno plánovat dlouho dopředu podle jasné
koncepce rozvoje lokality, která respektuje
urbanistickou strukturu místa a řeší i její budoucí rozvoj ve všech aspektech. Takováto
koncepce zde bohužel zatím neexistuje, a není
tudíž jasné, zda bude tělocvična opravdu zapotřebí i za několik let po výstavbě nové školy
„Romance“, která ZŠ Jandusů výrazně uleví.
Návrh tělocvičny zatím spíše vypadá jako rychlá akce na řešení okamžitého problému bez
hlubšího zamyšlení nad jeho příčinami a nad
možnostmi místa samotného.
Pozemek školy byl již v nedávných letech vytěžen na (možná až za) hranice svých možností.
Po přístavbě dvorního křídla s třídami v 90. letech a přístavbě na místě školní družiny zbyl
na pozemku školy prostor přesně na školní
hřiště a nic jiného. Tento prostor hřiště nelze
vnímat pouze z čistě uživatelského hlediska
školy. Jedná se zároveň o důležitý veřejný
prostor v historickém jádru obce. Z tohoto
urbanistického pohledu je důležité střídání
velkých veřejných budov a volného prostoru.
Velké a místně významné stavby (což ško-
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Je pevná hala
u ZŠ Jandusů
potřebná?

Ing. arch. Jiří Hejda

JUDr. Miroslav Štorkan

Mgr. Jiří Měchura

O co škola usiluje již zhruba 15 let?
Již při nástupu do funkce ředitele školy
v roce 2005 jsem pokračoval v započatém
úsilí předchozí paní ředitelky vystavět druhou tělocvičnu. V té době měla škola 18 tříd,
411 žáků a týdně 36 hodin tělesné výchovy.
Dlouhá léta se mluvilo jen o „nafukovací“
hale, protože finance nedovolovaly pomýšlet
výše. Prioritou školy byla ale vždy pevná
stavba se svými nespornými výhodami a výrazně vyššími možnostmi využití.
Nárůst žáků, kapacita tělocvičny

la bezesporu je) vždy potřebují vzájemný
odstup a dostatek navazujících okolních
ploch. I sousední zámek, přestože je čistě
utilitárně využívaný, zachovává uvnitř areálu
velké nezastavěné plochy nádvoří.
Pro budovu školy je důležitá jak hlavní fasáda do náměstí, tak volný prostor v areálu za budovou, sloužící mj. i pro bezpečný
pobyt dětí venku v rámci uzavřeného areálu
školy. Plocha současného školního dvora je
urbanisticky velmi důležitá i pro pohledové
uplatnění celé boční fasády zámku, který
historicky tvořil hranu zástavby nad údolím
Říčanského potoka. Plné zastavění plochy
by zcela popřelo tuto historickou urbanistickou strukturu a zlikvidovalo významné
průhledy od ulice V potokách a Cukrovarského rybníka.
I z pohledu uživatele, tj. školy, je stavba velkého objemu tělocvičny přímo uprostřed
pozemku to nejhorší možné řešení. Z pozemku vlastě nezbude nic – jen úzké okraje.
Nedovedu si příliš představit běh na oválu
okolo budovy – mezi plotem a zdí kde není
vidět z jednoho konce na druhý. Naopak
ponechání stávajícího volného prostoru
školního dvora i do budoucna nabídne škole
mnoho možností venkovního vyžití, o které
by jinak přišla.

 Ing. arch. Jiří Hejda,
městský architekt MČ Praha 22

„Až budeme stavět
tělocvičnu, tak ji postavíme
za cenu tělocvičny
a ne za cenu bazénu...“
Štěpán Zmátlo, radní pro finance

Z projektu tělocvičny
ZŠ Jandusů
a ředitelem školy
stále preferovaným
před jinými nouzovými
řešeními se stalo
politické téma
Novou koalici populisticky zaujal odpor z řad
některých rodičů, kterým se nezamlouvalo, že
část venkovních prostor pro tělocvik zaujme
nová sportovní hala. K tomu je třeba dodat, že
předchozí radou bylo škole nabídnuto vytvoření
nového venkovního hřiště pár kroků od školy.
V krásném prostředí, v místě zahrádkářské osady,
zakoupené městem pro zřízení veřejného parku.
Málokdo čekal, že nová rada projekt smete se
stolu. Projekt se stavebním povolením a připravenými financemi. Dodnes nechápeme, proč se tak
stalo. Kvůli tomu, že vzniká při výstavbě nekomfortní prostředí a je nutného ho strpět? Anebo
kvůli tomu, že se rada neangažuje v projektu
parku, ve kterém může nové hřiště vzniknout?
Anebo kvůli slibu svým věrným odpůrcům tělocvičny? Slyšíme na důvod, že nejnižší nabídková
cena výrazně přesáhla předpokládanou hodnotu
stavby a tím i naše finanční možnosti. Překročení
předpokládané hodnoty zakázky určené na základě dvou rozpočtů je opravdu problém. To byl
relevantní důvod k tomu, aby se radní zachovali
správně a s péčí řádného hospodáře zrušili dle
zákona soutěž a vyhlásili novou. Místo toho nakupili spoustu chyb a nechali si odčerpat přidělenou
dotaci na tuto stavbu, což je unikát, který naše
MČ nepamatuje. Ani se o ponechání dotačních
peněz výrazně nesnažili, to nás mrzí nejvíce. Pak
již s lehkým srdcem zrušili soutěž z důvodu neobdržené dotace. Posledním hřebíčkem do rakve
nové tělocvičny byl přesun půjčky na tělocvičnu
na nákup pozemků v Pitkovicích. Přímé škody
jdou do výše cca 2 mil. Kč za vynaložené práce,
nepřímé jsou mnohem vyšší. A úplně nejvyšší je
nedůvěra ve schopnosti radních řešit problémy
a úkoly ku prospěchu našeho města.

 JUDr. Miroslav Štorkan,
zastupitel MČ za ODS

Škola má tělocvičnu basketbalových rozměrů, což je dle vyhlášky plocha pro max.
1 třídu. V roce 2019/2020 bude mít škola
28 tříd a přibližně 780 žáků, týdně 65 hodin
Tv, denně 13 hodin, což je na jednu tělocvičnu nereálný počet. Počet hodin Tv narostl oproti roku 2005/2006 o 81 %! V roce
2016/2017 se naskytla příležitost na výstavbu haly pevné. MČ Praha 22 jsme ubezpečili,
že výstavba pevné haly je naše priorita.
Finance, vize
Hala velikosti házenkářského hřiště
(40 x 20 m) uprostřed sportovního areálu
školy měla stát cca 78,9 mil. Kč. V ceně
byla výměna všech sportovních povrchů
v areálu, výměna kotlů školy, kvalitní vybavení haly, propojení haly se školou… Cena to
není nízká, ale je to stavba, která zde bude
dlouho. Oponenti této stavby by měli přijít
s reálnými návrhy jiných řešení.
Co říci závěrem?
1. MČ obdržela na halu půjčku, kterou použije na jiné projekty.
2. Do sportovního areálu je potřeba i bez
stavby tělocvičny vložit nemalou investici
na výměnu a opravu povrchů v celkové ceně
cca 4 mil. Kč.
3. Výstavba ZŠ Romance nic nezmění na potřebnosti druhé tělocvičny u ZŠ Jandusů!
4. Nepředpokládáme výrazný odliv žáků naší
školy. Pokud se bude počet žáků snižovat,
bude to postupný proces a bude trvat minimálně 9 let od výstavby ZŠ Romance (tedy
min. do roku 2032).
5. Přesuny žáků a nafukovací hala jsou
zbytečná rizika.
6. Tělocvičny se musí stavět v těsné blízkosti škol. Sportovci jdou ke školám, nikoliv
žáci ke sportovním klubům.
7. Výuka Tv vychází z místních podmínek,
finančních a časových nároků.
8. MČ by měla předložit konkrétní vizi, pokud
chce situaci řešit. Využít prostory za novou
přístavbou směrem do Obory? Kolik investovat, kde finance získat?

 Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy
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muzeum v 12 bodech
Jako kurátorovi Uhříněveského muzea mi nezbývá než reagovat
na podnět s názvem Nejistá sezona. Odpovím v jakýchsi bodech,
které přiblíží jeho činnost.
1. Uhříněveské muzeum bylo slavnostně otevřeno v dubnu 2003.
2. Do současnosti do jeho prostor zavítalo přes 60 000 více či
méně spokojených návštěvníků, což si myslím není na maličké
regionální muzeum vůbec špatný výsledek.
Tomáš Mašinda

Mgr. Pavel Kappel

Ing. Michal Klich

kam směřuje
uhříněveské muzeum
Nejistá sezona
Nově zbudované Uhříněveské muzeum oslavilo 16. narozeniny. Překonalo pubertální věk a je načase přemýšlet o jeho budoucnosti.
Dlouhodobě mu chybí koncepce.
Je příjemné, že se dává široký prostor spontánní lidové tvořivosti
a domácímu muzicírování. Nicméně se ptám: A není to málo, Michale?
Věta, cituji: Především školní mládež se mohla zúčastnit zajímavých
akcí, například výuky malby kraslic (bilancující článek o 15leté činnosti
v Uhříněveském zpravodaji z dubna 2018), jako by k nám promlouvala
z jiné doby. Co může přimět (mladé) lidi, aby navštívili naše malé muzeum na periferii? – Současné umění.
Také intenzivní práce se stálou sbírkou by přinesla ovoce. Oblíbené
jsou příležitostné expozice ze „všedních“ dějin každodennosti. Muzeum v současné době funguje spíše jako druhé informační centrum
spojené s knihovnou a se stálou výstavou, kde se jednou za čas opráší
legionářské čepice. Chápu, nejsou lidi, možná ani peníze, ale pokud muzeum aspiruje také na funkci kulturního centra, proč kulturu nedovézt?
Za úvahu jistě stojí oslovit sklepní galerie ve městě se spolky výtvarníků.
V divadle uvádějí dobré kusy. V kině lze zhlédnout novinky i umělecké
snímky. Tak proč nemít instituci, která představí kvalitní, současné
věci? Díla s přidanou hodnotou, s něčím, co nás přesahuje a probouzí
kritické myšlení.
Přál bych si, aby byl již brzy důvod naše muzeum navštívit.

 Tomáš Mašinda

nová příležitost pro muzeum
Uhříněveské muzeum nevzkvétá. Dlouhá léta žije z podstaty, či
spíše přežívá v rámci daných možností. Chybějí odpovídající prostory,
peníze i dlouhodobější vize. Ale blýská se na lepší časy. Kulturní komise
v novém složení od začátku svého působení upozorňuje, že situaci je
třeba řešit, a odsouhlasila i hrubou představu, jakým směrem by se
instituce mohla ubírat. Na svém posledním jednání komise zároveň
doporučila radě vyčlenit v budoucím rozpočtu prostředky na základní
rekonstrukci a úpravu muzea a podporu jeho programové náplně.
Těsně před uzávěrkou Zpravodaje dorazila dlouho očekávaná zpráva,
že se podařilo získat prostory pro depozitář, které muzeum zoufale
potřebuje. Ze stávajících prostor by se tak brzy měla přesunout většina sbírkových předmětů, čímž by se uvolnilo místo pro krátkodobé
akce. V současné době vzniká pracovní skupina, která začne pracovat
na katalogizaci sbírky a plánu činnosti pro další období. Věřím, že vám
již brzy na stránkách Zpravodaje budeme moct přinést detaily z pokračující úspěšné proměny.

 Za kulturní komisi Pavel Kappel
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3. Za stejnou dobu jsme uspořádali přes 100 příležitostných výstav
(obrazy, lidové umění, fotografie, sochy, objekty, kovářské výrobky,
tematické výstavy k výročím).
4. Rozhodně si nemyslím, že zde proběhly pouze výstavy spontánní
lidové tvořivosti a umělců široké veřejnosti téměř neznámých. Vystavovali zde umělci známí doma i v zahraničí (Blanka Bohdanová,
Iva Hüttnerová, Tomáš Vosolsobě, Zdeněk Bareš, Libuše Kaplanová,
Jiří Trnka, Zdeněk Smetana, Adolf Born, Zdeněk Podhůrský st.).
5. Pravda, převažují výstavy méně známých osobností, ale jde
o nabídku a poptávku. Zde nemyslím o nabídku potenciálních
vystavovatelů, ale o poptávku veřejnosti. Pokud jde o poptávku,
pak převažuje ta, která žádá realistické umění. S abstraktním
uměním bývá problém, protože je asi nezaslouženě v poptávce
„menšinovým“. Asi jsou rezervy v tom, jak naučit širokou veřejnost
abstraktní umění vnímat a chápat.
6. Co se týká výstav k historickým výročím, bylo jich několik (např.
v roce 2008 „Historické osmičky“, uskutečnila se výstava ke 100.
výročí vzniku ČSR, výstava reagující na utrpení dětí ve válečných
konfliktech. Připravuje se výstava ke 30. výročí událostí listopadu
1989, výstava obrazů bratrů Bubeníčkových apod.).
7. Za dobu trvání muzea se zde uskutečnilo přes 60 koncertů.
Byly to především koncerty „lidušek“, ale zájemci mohou pravidelně navštěvovat koncerty sboru Akordum. Koncertovali zde
opět i umělci známí minimálně po celé naší zemi (např. rodina
Pěruškova, bubeník Petr Šušor apod.).
8. Za dobu existence muzea se uskutečnilo přes 70 odborných
přednášek (cestopisné, naučné z oboru historie, včelařství, diplomacie, fotografování, numismatiky, stavebnictví, zdravovědy
apod.).
9. Velmi mne mrzí, že citace o účasti školní mládeže na našich
workshopech je pokládána za citaci z minulé doby. Osobně si
myslím, že práce s mládeží by měla být stěžejním bodem naší
práce, a jsem rád, že spolupráce se školskými zařízeními nejen
z Uhříněvsi, ale i z okolí je na vysoké úrovni. Jsem potěšen, že
na naše velikonoční a vánoční výstavy pravidelně zajíždějí třídy
i z mimouhříněveských škol, protože, jak říkají, vždy se zde dozví
něco nového a poučného.
10. Vůbec se nebráním oslovení výtvarníků a galerií a činíme tak,
ale ve většině, pokud mám zkušenost, vše „troskotá“ na finančních požadavcích. Bohužel žijeme v době, kdy na prvním místě
jsou vždy peníze. A mnozí umělci dnes požadují za to, že mohou
vystavovat svá díla, nemalé poplatky.
11. V současné době probíhá intenzivní a plodná diskuze na půdě
komise kultury o dlouhodobé koncepci a rozvoji Uhříněveského
muzea. Nápady jsou hezké a progresivní. Vše ale opět bude záležet
na finančních možnostech, aby mohly být realizovány.
12. Závěrem nezbývá než konstatovat, že se naše Uhříněveské
muzeum, jak vyplývá z výše uvedeného, nemá za co stydět. Pravda,
rezervy existují, jsme si jich vědomi. Jsme tu od toho, abychom
se snažili co nejlépe uspokojit potřeby občanů, ale opět musím
konstatovat, že existují ona finanční omezení. Přejme si tedy
společně, aby v budoucnu, byť krůček po krůčku, byly mantinely
zvyšovány, abychom byli spokojeni všichni.

 Michal Klich, kurátor muzea

inzerce
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Rodinné právo.
Občanské právo.
GDPR.
Autorské právo.
Pracovní právo.
Nemovitosti.
Společenství vlastníků jednotek.
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.“
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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

život v obci

V SOULADU S PŘÍRODOU
Otázka sucha a takzvané klimatické změny jsou v posledních
týdnech doslova žhavé téma. Přitom zde hraje velkou roli kvalita
našeho bezprostředního okolí, které můžeme jednoduše ovlivnit.

a zároveň trávník zadržuje vodu a vytváří
příznivé mikroklima. V běžných podmínkách města by tedy měly stačit pro stávající
trávníky dvě seče. První seč je ideální asi dva
týdny před květem trav, aby na pyl bohatá
tráva nevadila alergikům. Další seč potom
probíhá podle množství dešťových srážek
a vzrůstu trav. Seče se vždy jen maximálně
1/3 délky porostu. Omezení sekání trávy
je běžné v mnoha českých městech a letos
jej také oficiálně doporučuje i Ministerstvo
životního prostředí.

Tip pro zahrádkáře

Dolní Břežany – projekt zvýšení biodiverzity.
A takhle by to na některých místech mohlo vypadat i u nás.

V

současnosti se i do České republiky rozšiřuje celosvětový trend
„kvetoucích trávníků“. Stejně jako
doposud populární anglické trávníky k nám přišly původně z Britských ostrovů. Jak takový trávník vypadá? V každém
travním porostu přirozeně rostou kromě
klasických zelených travin také kvetoucí
rostliny, například sedmikrásky, pampelišky, pomněnky, jetele. Cílem kvetoucích
trávníků je získat takový porost, kde kromě
trávy roste i velké množství celoročně kvetoucích rostlin, které jsou potravou pro motýly a další užitečný opylující hmyz. To však
nejsou jediné přednosti tohoto trávníku.
Trávník vydrží zelený i při vysokých letních
teplotách a suchých obdobích, zamezuje
zvyšování teploty půdy a odpařování vody
z ní, snižuje prašnost, má velmi pozitivní
vliv na mikroklima, kdy příjemně ovlivňuje
okolní rozpálené betonové plochy ve městech, zadržuje dešťovou vodu a je méně
náročný na údržbu.

Jak trávníky bojují se suchem?

Jako hlavní příčiny změny klimatu ve městech se uvádí nárůst zastavěných oblastí.
Zároveň asi všichni dobře známe ten osvěžující pocit, když si můžeme v letních vedrech zout boty a na chvíli uniknout před
slunečním žárem z rozpáleného města
do osvěžující studené trávy. Vyšší a hustý
travní porost brání slunečním paprskům
proniknout na zem, zároveň si pečlivě drží
18 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2019

kapky ranní rosy, které nás chladí ve vyšší
trávě i v horkém odpoledni. Takový porost
mívá přes den až o deset stupňů chladnější teplotu, než má otevřené prostranství.
Porost díky vlhkosti také déle drží nastřádané teplo i v noci, takže výkyvy teplot zde
nejsou tak velké jako v okolí. Tím pozitivně
ovlivňuje městské mikroklima. Pokud však
je trávník udržovaný jako nízko střižený,
nemůže tyto funkce plnit. Letní sluníčko ho
vypálí dožluta, takže přispívá spíš k oteplování než k ochlazování.

Jak kvetoucí trávníky založit
a udržovat?

Existují dvě varianty, jak založit kvetoucí
trávník. První, efektivnější, ale dražší varianta je nechat si tyto plochy vysít. Stávající
trávník je nutné zrušit a obnažit a na odkrytou půdu vysít specializované osivo.
Cílový stav pak nastane nejdříve za dva
roky. Druhá možnost je změnit režim seče
na současném trávníku. Tato varianta je
zdlouhavější a výsledek je vždy trochu
překvapením, jelikož přesně dopředu nevíme, jaké kvetoucí rostliny v sobě trávník
může přirozeně obsahovat. Zpravidla se
však jedná o běžné kvetoucí druhy v okolí
– sedmikrásky, popence, hluchavky, vikve,
jitrocele. Aby trávník zároveň dobře odrážel
sluneční paprsky a zadržoval lépe dešťovou vodu i rosu, měl by mít výšku okolo
20 cm. Tím se tedy dostáváme k principu
metody, kdy podpoříme kvetoucí rostliny

Pokud máte zahrádku, je skvělým pomocníkem na vytvoření kvetoucího trávníku
na části zahrady ostrůvkovitá seč. Postup
spočívá v tom, že během sekání si vytipujete
několik menších ploch (stačí klidně jen třeba 5–7) s kvetoucími rostlinami, které neposekáte. Na vzniklých kvetoucích ostrůvkách
můžete pozorovat pasoucí se motýly i kapky
ranní rosy. Při dalším sekání tyto ostrůvky
posekejte, ale vytipujte si zase nějaké jiné,
kde necháte zase porost vyšší. Tím budete
mít stále kvetoucí záhony, na kterých můžete pozorovat nové užitečné návštěvníky
vaší zahrádky, a zároveň se nemusíte vzdát
zeleného koberce.
 Ing. Kateřina Lagner Zímová,
krajinná ekoložka
Městská část již na několika místech
extenzivní květnatou louku spravuje, jedná
se například o pozemek na valu u dětského
hřiště Valšovská. Ten sekáme jen 1x až 2x
za vegetaci už dlouhodobě. Intenzivní květnatou louku, tedy tu speciálně založenou, máme
v Pitkovickém parku u potoka. Je zde teprve
druhým rokem, takže v plné kráse ji uvidíme
nejdříve za rok.
Letos budeme v rámci boje se suchem během vegetačního období bylin používat při
údržbě trávníků tyto postupy sečení:
• Všechny seče budou tzv. navysoko, tedy
nastavení sekačky bude vždy minimálně
na 10 cm.
• V okolí dětských hřišť, sportovišť a v prostoru zvýšeného pohybu osob budeme sekat
co nejčastěji a nízko.
• Na vybraných místech budeme sekat tzv.
šachovnicovým způsobem, což znamená, že
v rámci jednoho pozemku budeme pravidelně sekat jen nějakou část, podobně, jak je to
popsáno v části článku „Tip pro zahrádkáře“.
Tyto postupy jsou v souladu se snahou hlavního města Prahy účinně bojovat s klimatickou
změnou včetně jejích negativních doprovodných jevů a také s doporučením Ministerstva
životního prostředí. Nová koncepce údržby
městské zeleně bude průběžně sledována
a následně vyhodnocována.

25let
Primární varianta loga s rámečkem

Primární varianta loga bez rámečkem
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školy

základní škola nám. bří jandusů

Olympijský trénink
s Jiřím Ježkem se povedl
V úterý dne 26. 3. 2019 navštívil naši školu šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek. Jeho osobní
příběh je silný, Jiří Ježek je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské
historie. Z jeho přítomnosti měli všichni účastníci upřímnou radost,
protože se jedná o sportovce s velkou pílí a vůlí.

Růže rozkvetly u Jandusů
V sobotu 23. března se v Divadle U22 konal tradiční, v pořadí
již devátý, jarní ples Základní školy náměstí Bratří Jandusů, který
se nesl ve znamení „času růží“, proto většina z přítomných pánů
dorazila s barevnou růží v klopě a dámy oslňovaly šaty s motivem
růží či různými květinovými doplňky. K poslechu a tanci hrála kapela
MINIBAND Martina Pešla, která na parketu rozvlnila boky nejednoho
(ne)tanečníka. V průběhu večera bylo možné zhlédnout jednotlivá
předtančení a došlo i na losování bohaté tomboly, kterého se ujal
ředitel školy Jiří Měchura spolu se zástupkyní Jitkou Rothovou.
Všichni přítomní si celý dlouhý večer náramně užili a nezbývá než
doufat, že příští rok bude mít ples stejně příjemnou a uvolněnou
atmosféru jako letos.

 Matouš Vítek, učitel

Knížka pro nás – „2. A“
Jsme stále ještě žáci 2. A, i když konec školního roku se
rychle blíží, a tak jsme si do třídy pozvali spisovatelku Katarínu Fiala, která napsala krásnou knížku 2. A. Čekal na nás dvouhodinový
interaktivní zážitkový program. Paní spisovatelka nám vyprávěla,
jak knížka vznikala a kdo všechno na ní pracoval, než se dostala
na pulty prodejen. Četla nám úryvky z kapitol, zahráli jsme si krátké
týmové hry a vyrobili si záložku do knížky. Také nám zahrála krátké
maňáskové divadlo a nakonec nás obdarovala vlastnoručně upečenou
bábovkou – byla výborná!!!
A o čem knížka je?
Káťa chodí do třídy 2. A jako my a má ještě dva sourozence. Její
rodinu navštíví teta se třemi dětmi a vše je u nich doma najednou
vzhůru nohama. Vždyť si to představte… Šest dětí! A jejich maminky
jsou dvojčata k nerozeznání. Za těch pár dní se stanou opravdu
neuvěřitelné věci, na které se moc těšíme.
Všichni jsme si ji koupili (každý z nás v ní má osobní věnování od paní
spisovatelky) a budeme ji společně číst ve třídě. Jsme totiž třída 2. A!!!

 Monika Čermáková, tř. uč. 2. A
20 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2019

Na začátku akce proběhlo seznámení s Jirkou Ježkem, v rámci
toho se děti mohly Jirky zeptat na cokoli, co je zajímalo. V průběhu
programu se děti ve skupinkách střídaly na čtyřech stanovištích,
kde je pokaždé čekal nějaký „sport“. Děti byly vždy nějak omezeny,
např. soutěžily poslepu nebo s jednou nohou přivázanou. Záměrem
akce bylo uvědomit si, jak těžké musí být závodění pro sportovce
s jakýmkoli zdravotním omezením.
Jirka kolem sebe šířil pozitivní energii, ke všem dětem byl vstřícný
a vnímavý, na stanovištích jim ochotně pomáhal. Sportovní den si
děti moc užily, ty ostatní zase krásně fandily.
Když se akce chýlila ke konci, proběhla autogramiáda, kde děti mohly
získat podpis Jirky Ježka s jeho kartičkou (fronta byla opravdu
dlouhá). A když jsem tak pozorovala Jirku, došlo mi, že je to fakt
borec. Uvědomovala jsem si, jak strašně náročné pro něj muselo
být naučit se sportovat s jednou nohou v protéze, jak dlouho trvalo,
než pochopil, že je cyklistika krásná a že i sport handicapovaných
má v cizině velkou úroveň a dá se to v něm daleko dotáhnout. Jak
dlouho trvalo, než mohl zúročit ten svůj talent.
Myslím, že všichni, co tam byli, si uvědomili, že když člověk chce
něčeho dosáhnout, je schopný čehokoliv a nic, ale opravdu nic ho
nezastaví. To byl, podle mého názoru, hlavní „vzkaz“ celé akce. Je
to opravdu Frajer, tak se ostatně jmenuje jeho autobiografická kniha,
kde sepsal svůj životní příběh. Pro spoustu z nás byl Jirka velkou
„motivací“ a „inspirací“.

 Eli Drescherová, 9. B

inzerce

život v obci

3. rok

Vážení přátelé
Uhříněveského pivovaru!

22. 6. od 14 hodin
vás zveme
do Pivovarské restaurace na oslavu
3. narozenin znovuotevření
našeho pivovaru a svátku Aloise,
sládka, po kterém naše pivo
hrdě nese své jméno.

Alois Tichý (1837–1916)

K Sokolovně 38, Praha – Uhříněves

Burgery z Vinohradského
Burger Baru, grilovaná kýta,
soutěž v pití piva,
program pro děti, živá hudba
Martin Sochor – akordeon.
PŘIJMEME ČÍŠNÍKA
NEBO SERVÍRKU, tel.: 774 749 920

A nezapomeňte!
V sobotu 7. 9. proběhnou
v areálu pivovaru

3. uhříněveské
pivní slavnosti.

školy

základní škola U obory

Jaro v naší třídě...
Jaro je v plném proudu. Všechno kvete, roste,
žáci zvládají nejen učení, ale i výuku na dopravním hřišti
a pobyty v přírodě. Máme za sebou týdenní školu v přírodě na Šumavě v Železné Rudě a jejím okolí, dopravní
soutěž v Petrovicích, kde si náš tým žáků ze čtvrté třídy
vybojoval z devíti družstev v mladší kategorii krásné třetí
místo, několik badatelsky orientovaných výuk zaměřených na jarní rostliny v oboře, ochranu přírody a životní prostředí, poznali jsme na „vlastní oči“ blanokřídlý
hmyz, se kterým nás seznámila p. Kučerová, navštívili
jsme Muzeum Říčany s úžasnou výstavou Amazonie,
absolvovali výlet pro děti a jejich rodiče do Olomouce
nejen za tvarůžky, ale i poznáním místa skonu posledního Přemyslovce… Je toho opravdu dost, čeho jsme
dosáhli, a věříme, že chuť poznávat nové nás čtvrťáky
neopustí ani nadále.

 Drahomíra Wetterová, třídní učitelka 4. C

Ve škole U OBORY se slavilo
Letošní školní rok se nesl v duchu příprav oslavy 85. výročí od založení naší školy. Každý si našel svoji parketu, jak ukázat veřejnosti, v čem jsme
úspěšní a pro co dýcháme. Školou procházeli zvídaví návštěvníci a měli možnost
zhlédnout výstavy týkající se historie školy a školství, sportovních i vzdělávacích
úspěchů žáků, pamětníci mohli přijít zavzpomínat na doby minulé a nechat se
pohltit retro atmosférou školních učebnic, pomůcek, knih, hraček, ale i dobového
oblečení a běžně používaných věcí v domácnosti.
Zahájili jsme slavnostním koncertem v Divadle U22, kde vystoupili žáci 1. i 2. stupně. Atmosféra byla úžasná – od rozverných pohybových písní přes dramatizaci
vývoje školství od dob minulých až po vzdálenou budoucnost, nechybělo pásmo
anglických písní s originálním přáním škole, recitační a divadelní pásmo, výrazový tanec na Smetanovu Vltavu, hra na hudební nástroje, tance lidové, moderní
i nápaditá stínohra.
Druhý den pokračovaly oslavy v tělocvičně školy, kde jsme se stali svědky výjimečných a místy dech beroucích sportovních výkonů našich žáků, kteří předvedli
svoje umění v parkuru, gymnastice, moderním i lidovém tanci, sportovních dovednostech, ale i hudebně-pohybových vystoupeních. Závěr večera patřil rozverným tanečnicím kankánu a tradiční polce, přičemž zasloužený potlesk na sebe
nenechal dlouho čekat. A jako na každé správné oslavě nechyběl narozeninový
dort a mnoho přání škole jak od dětí, tak zaměstnanců i veřejnosti. Jsme rádi,
že se oslavy vydařily a potěšily nás všechny i ty, kteří jsou naší škole nakloněni.
Přejme tedy škole spokojené učitele, zvídavé žáky, spolupracující rodiče, hodně
dobrých nápadů a přízeň široké veřejnosti!

 Vedení školy, kolektiv učitelů a žáků ZŠ U Obory
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Úspěch v celostátní
soutěži „Voda pro všechny“
V měsíci březnu se někteří žáci naší školy zúčastnili
celostátní soutěže k příležitosti mezinárodního Dne vody,
který připadá na 22. března. Soutěž s názvem „Voda pro
všechny“ vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve dvou kategoriích. Jednalo se o obrázkovou soutěž pro I. stupeň
a fotografickou soutěž pro II. stupeň. V rámci výtvarné
výchovy dostali žáci za úkol vyfotografovat snímek,
který podle nich nejlépe vystihuje téma „Voda pro všechny“. Někteří žáci fotografovali i ve svém volném čase.
Jelikož snímky byly opravdu vydařené, rozhodli jsme
uspořádat také školní soutěž. Před naším již tradičním
Úterý na cestách jsme uspořádali vernisáž, které se
jako kurátorky zhostily žákyně 7. B Dominika Bednářová a Ema Hanuliaková. Na konci dubna, tentokrát
k příležitosti Dne Země, jsme vyhlásili nejen výsledky
školní soutěže, ale také jsme se radovali z úspěchu naší
žákyně v celostátní soutěži. Veronika Kabakova ze 7. B
totiž skončila se svou kompozičně velmi promyšlenou
fotografií na 7. místě. Což je při počtu 2000 soutěžních
prací velmi pěkný výsledek. Ještě jednou gratulujeme.

 Anežka Koubková (VV)
a Kateřina Kadlecová (PŘ, Z)

inzerce

FIT KLUB PRO ŽENY

702 040 043
www.fitzenyuhrineves.cz
info@fitzenyuhrineves.cz
- VACUSHAPE
- IN BODY
- ACTIVE BELLY
- KARDIO ZÓNA
- INDIVIDUÁLNÍ
TRÉNINK
- DIAGNOSTIKA
SVALŮ .
NÁM. PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ 143/2

VEDENÉ

LEKCE:

- BOLAVÁ ZÁDA/SM
SYSTÉM
- PILÁTES
- FLOWIN
- TRX
- PEVNÝ ZADEK A
BŘICHO .
PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

Hledáme kolegy na pozici:

Bezpečnostní
pracovník

pro převoz hotovosti
nabízíme:

• zajímavé mzdové ohodnocení až 30.000,• náborový příspěvek 16.000,- • Multisport kartu
• kafeterie • příspěvek na stravu, údržbu uniformy

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:
vat:

e-mail: prace@cz.g4s.com
tel.: +420 283 021 287

www.g4s.cz

Přidejte se k nám
nám!

spolky a organizace

klub karate

spolek občanů hájku

Čarodějnice v Hájku
s miss Hájek 1313
Kdo v úterý 30. dubna přišel do Hájku na Pálení čarodějnic, tak
jistě dobře udělal. Bylo co jíst a pít, kde si posedět, kde si opéct buřtík, plála vatra s luxusní čarodějnicí (miss Hájek 1313) a čáry–máry
hrátky pro děti od místních čarodějnic dokonce s neplánovanou noční
bojovkou. Dětí i dospělých bylo snad více než jindy, nezbyl ani jeden
buřtík a fronta na občerstvení neměla konce.
I když nás, kdo akci připravoval, tentokrát nebylo mnoho, nakonec
jsme se vše zvládli. Moc děkuji všem nápomocným!
Další naší akcí bude v sobotu 8. června odpoledne dětský den na téma
„Všechno naruby!“ Tak ne abyste přišli!

 Pavlína Škvrnová, Spolek občanů Hájku

úspěch našich mladých
karatistů
V sobotu 27. dubna se konalo 9. Otevřené mistrovství České
republiky v Kyokushinkai karate v Hostinném. Šampionátu se zúčastnilo téměř 80 závodníků a závodnic z celkem 16 klubů ČR a Polska.
Uhříněveský klub Kyokushin karate reprezentovali, a to opět vzorně,
Maruška, Adrian a Filip. Maruška a Adrian dokráčeli na stupně vítězů a po právu vybojovali bronzové medaile. Filip má taktéž náš
obdiv, v silné konkurenci skončil těsně pod stupni vítězů, a bylo to
o pověstný chlup. Možná vás překvapí, že klub karate má v Uhříněvsi
dlouhou tradici, letos jsme zahájili již 17. sezonu. A pokud přemýšlíte
o kroužku pro své ratolesti, přijďte se za námi podívat do sokolovny
v úterý nebo čtvrtek od 16:30.
Bližší informace rád poskytne trenér MUDr. Marian Levčík,
tel.: 775 113 169, e-mail: marian.levcik@seznam.cz.

 Jan Heřmanský

DPS jiskřička

Závěrečný koncert školního roku
Ani jsme se nenadáli a blíží se závěr školního roku 2018/2019.
A to je ta pravá chvíle, kdy se sluší poděkovat všem, kteří se na chodu
pěveckého sboru Jiskřička podílejí. V první řadě našim zpěváčkům
ze všech tří oddělení za krásné společně strávené chvíle plné nejrůznějších melodií. Dále pak jejich rodičům, kteří je v jejich zálibě
ve zpívání podporují, Základní škole nám Bří Jandusů, která poskytuje
sboru zázemí, a městské části Praha 22 za přízeň a finanční podporu.
Hlavní poděkování patří paní sbormistryni Anně Nebáznivé, pod jejímž vedením mají děti příležitost zažít radost z hudby a ze společně
stráveného času s kamarády.
Jak jinak by pěvecký sbor mohl poděkovat než koncertem? Letošní
závěrečný se uskuteční tradičně v Divadle U22 v pondělí 17. června
od 18 hodin. Bude nám potěšením, když si jej přijdete užít společně
s námi.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí
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Novinky: Kategorie – štafeta
Dětský duatlon (Kolo a běh) pro děti 1-5.třídy
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informace, mapy tras, podmíky a registrace na www.krakoduh.cz

VAŠE NEJLEPŠÍ INVESTICE
ZLATO · STŘÍBRO · PLATINA · PALLADIUM
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JSME PROFESIONÁLOVÉ,
KTEŘÍ DĚLAJÍ SVOU PRÁCI
SRDCEM !

Markéta Jiskrová, DiS.
602 363 213
marketa.jiskrova@re-max.cz

22. června 2019 od 10 hod
* +,  -( $./(0$1 /$ & $2/ $

KVALITNÍ
MARKETING
NEMOVITOSTÍ,
POMOC S
FINANCOVÁNÍM

17.04.2019 15:44:37

Michal Kolařík
604 831 298
michal.kolarik@re-max.cz
https://kolarikmichal.cz

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Program na červen
„Někdy musíš přijmout fakt, že určité věci
už nikdy nebudou takové, jaké byly.
Život jde dál a ty běž s ním.“
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.
V měsících červenci a srpnu bude provoz klubu pouze v pondělí.
3. 6. Kavárnička, společenské hry
6. 6. Kavárnička, společenské hry
10. 6. Kavárnička, společenské hry
13. 6. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
17. 6. Kavárnička, společenské hry
20. 6.	Hry: ruské kuželky, pétanque, stolní tenis –
zahrada DPS II
24. 6. Kavárnička, společenské hry
27. 6. Cvičení s Lenkou a Zdenkou
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
• Přihlášky a bližší informace v klubu na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, 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
Adams Taylor – Na dostřel
Bjork Samuel – Clona
Jackson Lisa – Zasluhuje zemřít
Lundriganová Nicole – Náhradník
Mawer Simon – Skleněný pokoj
Mayne Andrew – Hračkář
Rudiš Jaroslav – Český ráj
Řeháčková Věra – Ač nevidím, vnímám
Skočilová Mirka – Violka
Stachniak Eva – Carevna noci
Viewegh Michal - Povídky o nelásce
Vondruška Vlastimil – Duch Znojemských katakomb
Krásná literatura pro děti
Arnold Nick – Podivná příroda
Cowellová Cressida – Jak vycvičit draka
Dražilová Sandra – Čarodějnice Bordelína
Dubucová Delaf – Pupíky
Gecková Iva – Štěpán Kobliha není žádná bábovka
Kol. autorů – Staré řecké báje a pověsti
Pilkey Dav – Dogman
Vostrý Mirek – Kreslené vtipy pro děti

 Kateřina Kykalová, knihovnice
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AT studio Domino

PODĚKOVÁNÍ MAMINKÁM
V neděli 12. května 2019 jsme poděkovali nejčastěji květinou
svým maminkám k jejich svátku. Již tradičně se v Divadle U22 uskutečnilo kulturní odpoledne k této příležitosti pořádané TJ SOKOL
Uhříněves a Klubem seniorů. V pátek 10. května od 14 hodin kromě
občerstvení byl pro návštěvníky připraven kulturní program. Po zdravici přednesené starostou TJ SOKOL Tomášem Bělinou vystoupily
s moderním „předtančením“ děti z tanečního souboru AT studio Domino pod vedením Ivy Bičišťové. Následovalo pásmo písní z pohádek
a muzikálů dětí ze ZUŠ Lyra pod vedením ředitelky Ivany Šormové
za řízení paní učitelky Tanity Yankové a klavírního doprovodu Emila
Dienelta. Program uzavřela projekce nového českého filmu Chalupa
na prodej. Nezbývá než poděkovat všem účinkujícím a jejich učitelkám
za krásná kulturní vystoupení, která si pro nás připravili.

 Michal Klich, kurátor muzea

pozvánka na vycházku

Přírodním parkem Hřebeny
s vyhlídkami na Berounku
Kdy: úterý 18. 6. 2019
Odjezd: Nádraží Uhříněves 8:32 do Prahy hl. n.
a poté z Prahy hl. n. odjezd 9:20 vlak 8824
Trasa: Z Černošic kolem Berounky k pozůstatku hradu Kazín,
hradiště Humensko s mnoha vyhlídkami na Berounku, Jíloviště,
oběd a sladké pokušení v cukrárně „Stáňa“.

 Za ZO Senioři ČR Praha 22 Uhříněves vás srdečně zve
Růžena Truhlářová, telefon 724 063 609

Upozornění na volná místa
u pobytových zájezdů:
•3
 .–9. 8. 2019 – Penzion Rožánek, Nezdice – Šumava
– 4000 Kč (vhodné i pro děti, možnost koupání)
•2
 5.–30. 8. 2019 – Wellness Hotel Brdy
– Spálené Poříčí – 4800 Kč
•1
 0.–16. 11. 2019 – Lázně Bechyně – 6400 Kč

Uhříněves

Cena instalace 495 Kč z původní
ceny 1850 Kč

