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Komu patřily, patří
a budou patřit Rychety?
Kdo bydlí v Uhříněvsi víc než pár měsíců, určitě ví, kde jsou Rychety...
Městská část uspěla
s odvoláním proti další
výstavbě VIVUSu
Více na str. 9

Jen hlupák
se nikdy nemýlí
Více na str. 12–13
Poslední letošní akce?
Rozsviť Uhříněves
(str. 10–11)
Uhříněveský běh Prknovkou
(str. 14–15)

Zdokonal své tělo a mysl,
lépe se ti bude žít,
říká Fu-Lang
Více na str. 18–19

Bývalé kynologické centrum za Vivusem, kde se v uplynulých dvaceti letech odehrávalo veškeré
kulturní dění v Uhříněvsi – dětské dny, koncerty a setkání na vysoké politické úrovni. Pokud ale nebydlíte
v Praze 22 déle než 17 let, pravděpodobně nevíte, že tento 4hektarový soukromý areál patřil dříve městské
části, která ho prodala zastupiteli a radnímu za ODS za pouhých 330 000 Kč. A nyní se stal zázrak – soud
rozhodl, že kvůli pochybnému prodeji mají Rychety opět patřit Praze 22.

Více informací na str. 6–7

Divadlo U22

výběr z programu
pondělí 23. 11. 2020 v 19:30 hodin


pondělí 30. 11. 2020
v 19:30 hodin
DUETY

ČAS POD PSA

autor: Brigitte Buc, režie: Jakub Nvota
hrají: Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Karel Zima/Pavel Nečas
Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, které
je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad zpočátku i odtažité.
Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.
pondělí 30. 11. 2020 v 19:30 hodin

DUETY

autor: Peter Quilter, režie: Jakub Nvota
hrají: Monika Absolonová a Filip Blažek
Náhradní termín za úterý 21. 4. 2020
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi muži a ženami. Čtyři
herecké a pěvecké duety. Dva životní ztroskotanci seznamující se na inzerát, velký
šéf se svojí věrnou sekretářkou, manželský pár na dovolené snů a ne úplně nejmladší
nevěsta, co se za „podpory“ svého cynického bratra vdává již potřetí.
Člověk je podivný tvor a i uprostřed totální apokalypsy nepřestane doufat.
Někdy k povzbuzení stačí jen maličkost.
čtvrtek 21. 1. 2021 v 19:30 hodin

NA ZLATÉM JEZEŘE

autor: Ernest Thompson, režie: Vladimír Strnisko
hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková,
Jaromír Nosek/Karel Zíma, Vasil Fridrich/Jan Teplý ml.
Náhradní termín za pondělí 1. 6. 2020
Romantická komedie lidsky dojímá i baví. V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy
zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem
a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie
a o život se začne znovu prát.

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

Pohádky
sobota 7. 11. 2020 v 10:30 hodin

KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo Toy Machine
Když jeden bratr dostane mlýn a druhý
osla, zdá se, že dostat kocoura je
smůla. O to víc, když je to vegetarián
a myši má za kamarády. Přátelství je ale
někdy mnohem víc než půlka království
a princezna k tomu. Veselý příběh
na motivy známé pohádky bratří Grimmů,
u kterého si s námi zamňoukáte známé
mňaulodie.
sobota 14. 11. 2020 v 10:30 hodin

BAJAJA!
Divadlo NAVĚTVI
Klasická pohádka, ve které se objeví
princ, princezna, král, drak, kůň, meč
a květina. O tom, že v životě je vždycky
potřeba trošku nadhledu, dobré nálady
a kouzelný meč taky není k zahození.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.
sobota 21. 11. 2020 v 10:30 hodin

BĚTUŠKA A KOUZELNÝ HRAD
Liduščino divadlo
Veselá pohádka podle Boženy Němcové.
Šikovná Bětuška chce zachránit ze
začarovaného hradu rytíře Cypriána,
kterého zaklela zlá královna v mluvícího
páva. Bětuška musí plnit úkoly
tajemné královny z hradu. Sama by to
nedokázala, ale bude pomáhat mluvící
páv i děti v publiku. Představení je
vhodné pro děti od 3 let.

Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo
z obecní kroniky
Neuplyne snad den, abychom neslyšeli nářky
na hustotu silničního provozu na ulici Přátelství.
Že nejde o „módní“ nářky dokazují zápisy mého
kolegy kronikáře z roku 1925, tedy před 95 lety.
Automobily se staly pravou trýzní pro obyvatelstvo
města Uhřiněvsi. V Nynější době automobilová doprava silniční velmi se rozmohla. Obyvatelé Pražské
třídy trpí tím nejvíce, neboť touto nejživější naší ulicí
projede nejvíce automobilů, osobních i nákladních,
z Prahy i do Prahy. Ačkoliv jest ulice dlážděna, přece
jen za doby sucha zvíří automobily mraky prachu. Jest
nepochybno, že zdravotní stav občanstva a zvláště
dětí trpí tím velice. Okna v příbytcích při této ulici
nelze otevříti pro létající prach, leda po dešti. Obec
z příčiny nedostatku peněz nemůže tomuto zlu odpomoci. Častým otřásáním ulice těžkými nákladními
auty trpí mnoho i stavení při Pražské třídě. Pro auta
jest sice na kraji města veliká tabule postavena s výzvou, aby se jezdilo městem pomalu, ale příkazu
toho se téměř nedbá. Nejhorší svízel jest v sobotu
odpoledne a zvláště v neděli a ve svátek, kdy veliký
počet výletních automobilů projede městem z Prahy
do posázavských lesů a zase zpět. Někteří pak cestující přímo hříšně rychle jedou, aniž by toho dbali,
že za nimi oblaky prachu se zvedají a že trpící tím
lid nelibě to nese. Městští strážníci pak si stěžují, že
tomu nešvaru nemohou nijak odpomoci, neboť na udání rychlé jízdy následuje buď prý pokuta nepatrná
nebo žádná. Postižené obecenstvo trpce si stěžuje
a proklíná zbytečně rychlou jízdu tohoto moderního
dopravního prostředku. Za městem po státní silnici
jíti, zvláště tak ve svátek, to už ovšem jest utrpením.

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
před samotným psaním tohoto úvodníku jsem si pokládal otázku, do jaké
míry se zde mám věnovat aktuální druhé covidové vlně. Mnozí z nás
se po té první, jarní, stali naprosto rezistentní vůči nepřetržitému toku
nových informací, které na nás chrlí média. Ti, co se na jaře hroutili kvůli
několika tisícům nakažených, nyní jen mávají rukou nad desetitisícovými
každodenními přírůstky. Evokuje mi to, pro náš národ typické, „ode zdi
ke zdi“. Rozdíl mezi jarem a podzimem je propastný a je důvod se ptát,
kde se stala chyba.
Ne, nyní není na místě přehnaná panika a strach, nebo naopak totální
ignorace či nihilismus. Důležité je mít především zdravý respekt. Jak vůči
nemoci, tak i vůči sobě navzájem.
Vždy, když se v těchto časech s někým setkám, zajímám se o to, jak
stávající dobu prožívá a zda ho nějakým nepříjemným způsobem poznamenala. Slýchávám různé příběhy, občas paradoxně i s lehce komediálním
zabarvením. Jisté je jedno – stávající situace ovlivňuje každého z nás.
Na úřadu se aktuálně snažíme fungovat v rámci možností, ale nebudu vám lhát, že jedeme na 100 %. Nemoc začala, obrazně řečeno, „kosit“ i naše zaměstnance a kolegy, takže plné fungování není dost dobře
možné. Omlouvám se tedy, že vám nyní nemůže radnice nabídnout
plnohodnotný servis.
Nepříznivá epidemiologická situace se začíná postupně projevovat
i u některých veřejných zakázek. Chodník do Netluk nebude v původním
termínu pravděpodobně dokončen, jelikož zhotoviteli chybí lidé a materiál. Ve školní jídelně nebude pravděpodobně do konce října nainstalován
druhý dopravníkový pás na nádobí, jelikož kompletní tým ze strany dodavatele je v karanténě, a pás tak nemá kdo vyrobit. Do veřejné zakázky
na opravu chodníků se přihlásila jediná firma, jelikož všechny ostatní
shodně oznámily, že jim dodavatelé nejsou schopni dodat materiál. To
je pouze krátký výčet reálných dopadů covidu do naší městské části, a to
jsme zatím nemluvili o těch finančních.
Abych nekončil pesimisticky, i v současné době se děje mnoho pozitivních věcí, které nám dělají radost. Jsou to například dvě soudní rozhodnutí
ve prospěch městské části, o nichž se můžete dočíst uvnitř zpravodaje.
V listopadovém vydání se také ohlédneme za akcemi Uhříněveský běh
Prknovkou a Rozsviť Uhříněves, které se mimořádně povedly. Osobně
se pak velice těším na článek mé kolegyně Kateřiny Erbsové, která se
věnovala tzv. Dunning-Krugerovu efektu.
Užívejte ve zdraví podzim plnými doušky.
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
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krátce

Možné omezení akcí Vzhledem k situaci kolem nemoci covid-19 sledujte prosím aktuální
informace o omezení či rušení akcí na Facebooku nebo webových stránkách organizátorů, případně městské části.

Nouzový stav

kalendárium

Kam se obrátit o pomoc
v tíživé sociální situaci?

6. 11. | 16:30 | U židovského hřbitova

Současná doba a s ní často související pokles příjmů přivádí
mnoho občanů do těžké sociální situace. Jsme připraveni vám
pomoci, případně vám poradit, kam se o pomoc obrátit. Kontaktujte
telefonicky náš Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na číslech:
271 071 880 nebo 271 071 883.
Pokud žádáte dávky na Úřadu práce, je nově možné podávat vyplněnou žádost elektronicky, a to i bez zaručeného elektronického podpisu
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/
zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1
Museli jste doma zůstat s dětmi do deseti let? Máte nárok na ošetřovné po celou dobu zavření škol. Kde a jak si o něj žádat, najdete zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Pokud potřebujete výpomoc pečovatelské služby – zajištění hygieny,
donášku a podávání obědů a další – volejte 702 091 434 (Po–Pá 9–16).
Praha 22 má svůj Humanitární fond a Potravinovou banku, pokud
se vám nedostává základních životních potřeb či nevíte, kam se
obrátit, neváhejte se ozvat. Jsme tu pro vás.

Stezka odvahy dobra a zla

7. 11. | 15:00 | DPS II – komunitní zahrada/fitpark

Odpoledne pro seniory z balkonu
– zazpívají The Brownies

29. 11. | 18:00 | Nové náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu
– představení dřevěného betlému

29. 11. | podvečer | Hájek u Uhříněvsi, na návsi na točně

Rozsvěcení vánočního stromu

29. 11. | Pitkovice

Rozsvěcení vánočního stromu

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se rozsvěcení vánočního stromu v neděli 29. listopadu 2020 večer bude konat bez
účasti veřejnosti. Budeme rádi, když od pondělí 30. listopadu budete
na stromeček nosit ozdoby nebo vánoční přání.
Děkujeme, Spolek Naše Pitkovice
29. 11. | 19:00 | Kostel Všech svatých

Koncert barokní hudby

Důležité kontakty
Krizové kontakty pro seniory a další potřebné
Senior telefon (Život 90): 800 157 157
Krizová Linka seniorů (Elpida): 800 200 007
Pomoc seniorům (Senior point): 840 111 122
Krizová linka Praha: 800 160 166
Psychologická péče a podpora (Seniorem s radostí): 792 308 798
Krizová linka Praha: 800 567 567
Krizová pomoc (Diakonie ČCE): 800 405 060
Dluhová Help linka (Člověk v tísni): 774 392 950
Informace o koronaviru
Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212
Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu (SZÚ):
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Krizová linka Praha: 800 160 166
Další důležité kontakty
Infolinka Ministerstva školství: 778 725 602
Infolinka Ministerstva dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820
Infolinka Ministerstva průmyslu a obchodu: 224 854 444
Infolinka Ministerstva zemědělství: 221 814 595
Informační linka Finanční správy: 225 092 392
Call centrum Úřadu práce ČR: 844 844 803
Call centra České zprávy sociálního zabezpečení (ČSSZ): 800 050 248
Všechny úřady vždy nejdříve kontaktujete telefonicky či e-mailem,
mnoho záležitostí lze nově vyřídit i distančně.

Rozvoz obědů pro seniory zdarma
Od pondělí 2. listopadu bude opět, stejně jako na jaře, možné
objednávat si dotované obědy pro seniory nad 65 let a s trvalým
bydlištěm v Praze 22. Oběd se vaří ve školní jídelně, stojí 35 Kč a jeho
dovoz zajistí Městská část Praha 22 zdarma. Obědy lze objednat vždy
na celý týden (není možné objednávat na jednotlivé dny) na tomto
telefonním čísle: 739 008 676.

 Mgr. Kateřina Erbsová
1. místostarostka a radní pro sociální věci a zdravotnictví
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5. 12. | 16:00 | U Cukrovarského rybníka v parku

Mikulášská nadílka

 Více informací na www.praha22.cz

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rodinné právo
Každé poslední úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
Poradna pro neformálně pečující
Každé první úterý v měsíci od 14:00 do 15:30
(po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
Kontaktní místo pro bydlení
Každé pondělí a středu od 16:00 do 17:30
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: každý první pátek v měsíci od 8:00 do 14:00
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: každé první pondělí v měsíci od 15:30 do18:00
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812 je možná
schůzka i v jiný termín.
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 12., 26. 11. a 10. 12. 2020 od 14:00 do 17:00
Kvalita veřejného prostoru
Mgr. Pavel Kappel: každou středu od 16:30 do 17:30 v muzeu
(po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
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.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Více informací a diskuse k uvedeným tématům najdete na Facebooku městské části.

aktuality

v číslech

Dotace pro školní jídelnu
Na svém poslední zasedání dne 15. 10. 2020
rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy o rozdělení investiční rezervy pro všechny městské části
v celkové výši 200 mil. Kč. Z této částky obdržela
MČ Praha 22 zásadní podíl ve výši 11,3 mil. Kč
na rekonstrukci školní jídelny. Na konci října dokončený projekt umožní zrychlení výdeje školních
obědů formou zdvojení výdejového místa, a tím
rychlejšího odbavení strávníků. S tím souvisely
i stavební úpravy. Zejména zkapacitnění šaten,
nový druhý vstup do ŠJ, přístavba pro umístění
chladících a mrazících boxů, zřízení nové druhé
myčky, úprava rozvodů el. energie, vzduchotechniky,
odpadů, atd. Předmětem dotace je také nákup
nového gastro zařízení.

9 285

Tolik korun jsme
utržili při dobročinném
bazaru 30. září,
7. a 21. října ve prospěch
Uhříněveského muzea.
Děkujeme.

8

Na tolik témat lze psát
uhříněveské pohádky
v literární soutěži.

Dětské hřiště v bytovém komplexu Romance II
se rozrostlo. Stávající hrací plocha byla rozšířena
o velký multifunkční povrch. Nejenom, že si děti
mohou zahrát twister nebo zaskákat do dálky, nově
jsou k dispozici i dvě trampolíny. Stavební práce
byly dokončeny v polovině října a v těchto dnech
je hřiště už plně přístupné. Přejeme dětským návštěvníkům příjemné poskákání.

2 006
Linka pomoci pro seniory
Linka pro seniory je od 2. listopadu opět v provozu. Obracet se na ni mohou senioři, kteří potřebují
pomoc s hygienou, nákupy nebo vyzvednutím léků.
Pomůžeme nebo poradíme kam se obrátit.
Volejte ve všední dny mezi 9. a 16. hodinou na číslo:

702 091 434

Tolik e-knih nabízí
knihovna zdarma
ke stažení.

1

Tolik milionů korun je
vyčleněno na projekty
v 2. ročníku
Milionu pro Prahu 22.

Pomoc zajišťuje a koordinuje
Pečovatelská služba MČ Praha 22.

16 827

Senioři si zacvičili
pro zdraví
Ještě před začátkem vládních opatření
proti šíření koronaviru proběhla za DPS II cvičení
pro seniory s názvem Zůstáváme v kondici. Klubovna seniorů musela zůstat zavřená, ale potřeba
seniorů po sociálním kontaktu byla uspokojena
alespoň takto. Pod dohledem trenéra z Běžecké
školy Prahy 22 Dušana Erbse si sportovkyně a mezi
nimi jeden sportovec vyzkoušeli mnoho protahovacích cviků, hry s míčem a dokonce i štafetu, u které
se všichni srdečně nasmáli. Chodítka i berle šly
na chvilku stranou, jedna z účastnic své odhození
francouzské hole komentovala slovy: „To je jak
v Lurdech!“
Bohužel kvůli současným tvrdým opatřením, která
omezují kontakt více osob, není možné ve venkovních aktivitách pro seniory nyní pokračovat. Hned,
jak to situace dovolí, máme pro ně připravena další
zábavná odpoledne na zvednutí nálady, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Tolik korun jste naházeli
do našich 5 sběrných vaků
ve středu 30. září v rámci
24. ročníku Květinového
dne Ligy proti rakovině.
Děkujeme.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo
o změně účelu dotací poskytnutých městským
částem hl. m. Prahy v březnu letošního roku na výdaje v souvislosti s šířením nemoci covid-19.
Praze 22 jako jediné z pražských městských
částí byla tato dotace nyní navýšená o dalších
1,87 mil. Kč. Důvodem bylo účelné vyčerpání většiny z na jaře poskytnutých 3,64 mil. Kč. Finanční
prostředky použijeme k obdobným účelům jako
v průběhu „první vlny“. Přehled doposud vydaných
prostředků jsme vám přinesli v letním čísle UZ.

4

Od tolika let pravidelně
cvičí Fu-Lang (zakladatel
akademie HSCP).
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Rychety

Soud rozhodl:
Areál Rychety má znovu patřit Praze 22
Víte, kde je v Uhříněvsi bývalý kynologický areál s restaurací a ubytováním s názvem Rychety?
Jde o 40 000 m2 pozemků, který až do roku 2003 patřil městu. V roce 2003 byl za nestandardních
okolností hluboko pod cenou prodán budoucímu radnímu za ODS Jiřímu Rychetskému.
Nyní soud rozhodl, že se má znovu vrátit Praze 22 a jejím občanům.

V

ěřil tomu málokdo. Jen úplný
zlomek lidí dával alespoň malou
šanci úspěchu v soudním řízení,
na jehož konci je návrat 40 000 m2
do vlastnictví Prahy 22. Jak je možné, že
jsme dostali zpět majetek v hodnotě zhruba
80 milionů korun?

Jak jsme přišli o Rychety

Píše se rok 2000. V Praze 22 vládne se silným mandátem ODS (tehdejší zastupitelé
jsou dnes rozloženi mezi Hnutí pro Prahu
a ODS) v čele s panem starostou Milanem
Collerem a zástupcem starosty Martinem
Langmajerem (budoucí náměstek primátora Pavla Béma zodpovědný za územní
plánování hlavního města Prahy). V této
době vlastnila obec ještě dostatek pozemků
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pro svůj rozvoj a kromě jiného i pozemky
tzv. „Na Rychetách“ neboli na křižovatce
„U Kříže“. Jedná se o pozemky o rozloze
40 000m2, nacházející se po pravé straně ve směru z uhříněveského náměstí
do Pitkovic.
Dle územního plánu byly pozemky definovány hlavním využitím pro umístění
staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu
s přípustným využitím staveb na ubytování,
stravování, služebních bytů, garáží, parkovacích ploch atd., pokud ovšem nějakým
způsobem souvisejí s již výše zmiňovaným, hlavním využitím. S argumentací, že
městská část nemá finanční prostředky se
o tyto louky starat, je v dubnu 2000 za cenu
1 Kč měsíčně celé pronajala panu Jiřímu
Rychetskému na dobu 20 let. Ekonomické

vyčíslení nákladů, které by vlastnictví obyčejné louky generovalo, v materiálu pro
Radu MČ nebylo. Nevíme tedy, zda vlastnictví louky nějaké náklady vůbec generovalo.
V roce 2003 požádal pan Rychetský
o prodej pozemků do svého vlastnictví,
přičemž v důvodové zprávě pro Radu
i Zastupitelstvo MČ bylo uvedeno, že je pro
MČ výhodnější pozemky prodat, než aby je
měl pan Rychetský pronajaté za 12 Kč/rok
po dobu 50 let. Z toho by MČ inkasovala
za celou dobu nájmu (50 let) celkem 600 Kč.
Bystrému čtenáři zajisté neuniklo, že důvodová zpráva lže o délce nájmu, na kterou
měl pan Rychetský smlouvu uzavřenou, jelikož šlo pouze o 20 let, nikoli o 50 let. Pokud
by čtenáře navíc zajímalo, jak je možné, že
důvodem prodeje je nevýhodný kontrakt,

radnice

Spravedlnost
existuje!
To bylo první, co mě napadlo, když
jsem vestoje s napětím vyslechl rozsudek
soudu, který před několika málo vteřinami určil, že se pozemky „Na Rychetách“
vrací naší městské části. Věřil jsem, že
s argumentací, kterou jsem připravil spolu s naším právním zástupcem, můžeme
uspět. Jelikož šlo o velice složitou právní
konstrukci, které jinak prakticky nevěřil
nikdo, bylo těžké se s důvěrou v sama sebe
držet vlastní teorie. Nebýt toho, že našemu
„šílenému“ výkladu nakonec dala důvěru
paní vedoucí oddělení právních činností
Magistrátu HMP, tak by žaloba nebyla podána a dnes, když čtete tyto řádky, by byl
už nárok Prahy 22 ztracen.

Mgr. Pavel Kosař,
místostarosta MČ Praha 22

který ti stejní lidé schvalovali o 2,5 roku
zástupce starosty, pan Martin Langmajer.
dříve, můžete se na to zeptat přímo nynějUvádím to proto, aby bylo zřejmé, že jako
ších zastupitelů za ODS a Hnutí pro Prahu.
ověřovatel zápisu ze zastupitelstva musel
A pokud by vás ještě zajímalo, jak tehdejší
o podmínkách ZMČ vědět, jelikož osobně
vedení došlo k průměrné ceně pozemků
zápis ověřoval. Další nedostatky a nejasnosti
8 Kč/m2 za pozemky na hranici zastavěv kupní smlouvě pro tentokrát pomineme,
ného území obce, tak to se bohužel také
jelikož nejsou pro článek důležité.
nedozvíte, jelikož žádný znalecký posudek
nebyl součástí materiálu ani do Rady ani
Složitá důkazní situace
do Zastupitelstva MČ.
před soudem
Zajímavé také je, že důvodová zpráva
Není asi potřeba zatěžovat čtenáře podrobobsahovala zavádějící informaci, že pozemnou právní analýzou. Pro potřeby článku
ky nejsou stavební. Jak je možné, že za určipostačí uvést, že kombinací výkladu zákona
tých podmínek stavební byly? Jak je možné,
o hlavním městě Praze, starého a nového
že v krátké době po prodeji pozemků vyobčanského zákoníku a jejich přechodných
rostl na předmětném pozemku honosný
ustanoveních jsme vystavěli konstrukci,
areál s ubytovacími kapacitami,
která měla z mého pohledu šanci
domem a restaurací, ve které
na úspěch u soudu. Velice zjedse scházeli kromě jiného i ponodušeně lze uvést, že vycházela
z absolutní neplatnosti uzavřené
litické špičky ODS? Za zmínku
stojí i fakt, že po třech letech
kupní smlouvy mezi Rychetskými
Dne 14. 9.
od uzavření kupní smlouvy se
a městskou částí z důvodu, že tato
vynesl soud smlouva i přes výslovný pokyn
stal Jiří Rychetský zastupitelem
a po čtyřech letech dokonce
Rady i Zastupitelstva MČ neobna ústním
radním (obojí jako člen ODS)
sahovala požadované předkupní
jednání
městské části, která mu pozemprávo.
rozsudek,
ky prodala.
Tato argumentace byla sama
kterým určil, o sobě vcelku složitá. Bohužel
Jak se na to přišlo?
jsme měli před sebou ještě komže obec je
Čas běžel a pozemky stále
plikovanější situaci, kterou byla
vlastníkem okolnost, že se vše událo před
zůstávaly v majetku rodiny
všech
Rychetských. Zásadní okolnost,
více než 17 lety. V tomto kontextu
na základě, které jsme se začažalovaných jsme očekávali obranu žalovaných
li zajímat o podobu kupních
směřující k vydržení pozemku,
pozemků.
na kterou jsme reagovali právě
smluv, nastala až v souvislosti s výší úplaty, kterou po MČ
kombinací textace starého a novéchtěla rodina Rychetských
ho občanského zákoníku a jejich
za pořádání kulturních akcí
přechodných ustanovení. Žádnou
Na Rychetách. V následné kopodobnou věc soudy ještě nikdy
munikaci byly pozemky nabídnuty k odkupředtím nerozhodovaly a byli jsme první,
pu MČ za kupní cenu ve výši 2000 Kč/m2,
kteří tuto cestu začali prošlapávat a snažili
tzn. celkem 80 000 000 Kč.
se kvalitní argumentací uspět.
V důsledku těchto událostí jsme si
Úplně první reakce soudu, než se poudělali podrobnou analýzu závazků, které
drobně seznámil s naší právní argumentací,
s transakcí souvisely, a kromě výše uvedebyly spíše negativní. Nicméně v průběhu
ných zajímavostí jsme v materiálech z Rady
několika ústních jednání a probíhajícího
a Zastupitelstva MČ narazili na nenápaddokazování se nám dařilo názor soudu ponou, ale důležitou podmínku, kterou Rada
stupně otáčet a ve sporu nakonec uspět.
MČ i Zastupitelstvo MČ pro platné uzavření
Dne 14. 9. 2020 vynesl soud na ústním
jednání rozsudek, kterým určil, že obec
transakce požadovalo. Kupní smlouva měla
obsahovat ujednání o předkupním právu
je vlastníkem všech žalovaných pozemků.
ve prospěch městské části za stejných podNásledně, začátkem měsíce října, přišlo
mínek, za kterých MČ pozemek prodávala
i písemné vyhotovení rozsudku. Pro úplnost
Rychetským. Co čert nechtěl, tato podmínje nutné dodat, že stavba s restaurací a byty
ka se v kupní smlouvě neobjevila! Objevil
zůstala ve vlastnictví rodiny Rychetských,
se tam pouze nejasný odkaz na předkupní
jelikož tu vybudovali na pozemku oni (jde
tedy o jejich stavbu na našem pozemku).
právo, které nejenže nebylo nikdy zapsáno
Opakovaně jsme se snažili oslovit před
do katastru nemovitostí, ale hlavně nepožadovalo zachování totožné kupní ceny.
i po rozhodnutí soudu rodinu Rychetských,
Předkladatel materiálu na prodej pozemabychom se pokusili dohodnout na smírku, gesční radní, který koupi realizoval,
ném a komplexním způsobu vyřešení sporu,
a ověřovatel zápisu ze zastupitelstva byl
nicméně do dnešního se s námi nesešli. 
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radnice

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.

Zasedání RMČ 27/2020 – 30. 9. 2020

• Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2020 na realizaci projektu pod názvem „Prodloužení chodníku V Kuťatech“.
• Rada schválila vypsání architektonické soutěže na revitalizaci nám.
Bratří Jandusů dle soutěžních podmínek uvedených v příloze.
• Rada MČ Praha 22 souhlasí se zadáním architektonické soutěže dle
přílohy a vyčleněním částky 750 000 Kč na odměny pro soutěžící.
• Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 34/2020 na realizaci projektu pod názvem „Chodník ul. Františka Diviše – část B2b.
• Rada souhlasila s uzavřením směnné smlouvy dle přílohy na směnu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou pro
Městskou část Praha 22. Viz dále zasedání ZMČ.
• Rada souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 1858/93 o výměře 11 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti PURECOM s. r. o., se sídlem: Kostnické náměstí 498/8,
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 27872459, za cenu 6 050 Kč/rok,
pronájem na dobu neurčitou.
• Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 49/2019 na realizaci projektu pod názvem „Oprava cestní sítě Husova parku“.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání VZMR na stavební práce
s názvem „Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“ v rozsahu
dle přílohy č. 3 a č. 4.
• Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 18 k pojistné smlouvě
č. 8059766019 dle přílohy, uzavřené s ČSOB Pojišťovnou, a.s.,
IČ: 45534306.
• Rada souhlasila se zpětvzetím všech námitek ze dne 11. 5. 2020
ke stavebnímu řízení vedeným pod č. j. 4280/2020 OV 02, kromě
námitky označené jako „chybějící souhlas vlastníka pozemku
2184/1 v k. ú. Uhříněves“.
• Rada revokovala usnesení z minulé RMČ o zřízení přípravné třídy
v multifunkčním domě v Pitkovicích.
• Rada souhlasila s účinností od 1. 9. 2021 u MŠ Sluneční, Praha
10, Sluneční 1550/20 se zřízením dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy se sídlem K Dálnici, v Praze 10 – Pitkovicích
s kapacitou 95 dětí/stravovaných. Zvýšením celkové kapacity
počtu ze 153 na 248 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat
a stravovat. S podáním žádosti o zápis změny v Rejstříku škol
a školských zařízení.
• Rada schválila podporu akce Prosaz – MČ zajistí pronájem
Divadla U22 na tuto akci v termínu „Dne Země“ a zároveň podpoří akci zaplacením pronájmu a propagací.

Zasedání RMČ 28/2020 – 7. 10. 2020

• Rada rozhodla o vyloučení účastníka Atelier 99 s. r. o., IČ: 02463245,
z podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Multifunkční
sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS“. A to z důvodu, že
účastník uvedl v rámci své nabídky údaje neodpovídající skutečnosti, přičemž tyto údaje měly vliv na naplnění kritérií hodnocení.
• Rada pověřila místostarostu MČ Praha 22 Mgr. Pavla Kosaře
k účasti na všech soudních jednáních, jejichž účastníkem řízení
je MČ Praha 22.
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Mimořádné zasedání ZMČ 5/2020 – 7. 10. 2020

• Zastupitelstvo schválilo uzavření směnné smlouvy dle přílohy
na směnu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou
pro městskou část Praha 22 a to:
- pozemku parc. č. 168/209, o výměře 16 m2, který vznikne
oddělením z pozemku parc. č. 168/1, o výměře 3042 m2,
- pozemku parc. č. 168/210, o výměře 59 m2, který vznikne
oddělením z pozemku parc. č. 168/1, o výměře 3042 m2,
- pozemku parc. č. 168/211, o výměře 1 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 168/175, o výměře 2 m2 za pozemky
ve vlastnictví společnosti IN-Grafi & Hermitage Group s. r. o.,
Prvního pluku 17, 186 00 Praha 8, IČO: 05443521, paní Nataliya
Razdorozhnya, bytem: Mezivrší 1808/30, 147 00 Praha 4, a pana
Igora Skala, bytem: Mezivrší 1808/30, 147 00 Praha 4, a to
tak, že:
- pozemek parc. č. 168/212, o výměře 68 m2, který vznikne
částečně oddělením z pozemku parc. č. 168/124, o výměře
957 m2 a částečně oddělením z pozemku parc. č. 168/173,
o výměře 77 m2
- pozemek parc. č. 168/213, o výměře 8 m2, který vznikne
oddělením z pozemku parc. č. 168/124, o výměře 957 m2
vše v katastrálním území Pitkovice dle GP č. 516-36/2020.
• Zastupitelstvo uložilo starostovi MČ podepsat směnnou smlouvu.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy dle přílohy na odkup garáže na pozemku parc. č. 1749/38 v k. ú. Uhříněves od pana
P. K. a paní H. K., oba bytem Blažkova 153, 104 00 Praha – Hájek
u Uhříněvsi, za cenu 350 000 Kč. Zastupitelstvo uložilo starostovi
MČ podepsat kupní smlouvu.

Zasedání RMČ 29/2020 – 14. 10. 2020

• Rada rozhodla o vyloučení účastníka TV Facility Group, a. s.,
IČ: 24724815, ze zakázky na služby s názvem „Sadové úpravy
Husova parku“ z důvodu, že jeho nabídka obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zdůvodněna.
• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na služby s názvem „Sadové úpravy Husova parku“. Rada vybrala uchazeče
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s. r. o., IČ: 14504588, za cenu
2 994 573,25 Kč bez DPH, tj. 3 623 434 Kč vč. DPH.
• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na služby s názvem
„Otevřené zahrady Uhříněves – zajištění participace a zpracování
PD“. Rada vybrala uchazeče: BAUHANZ, spol. s r. o., IČ: 61055522,
za cenu 1 487 850 Kč bez DPH, tj. 1 800 298,50 Kč vč. DPH.
• Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku s názvem
„Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“ od společnosti
ASFALTSERVIS s. r. o., IČO: 04136527 za cenu 661 023 Kč vč. DPH.

 Plné znění zápisů z Rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

radnice

Městská část uspěla s odvoláním
proti další výstavbě společnosti VIVUS
V minulém roce bylo vydáno odborem výstavby ÚMČ Praha 22 (stavební úřad) rozhodnutí
o umístění stavby k obytnému souboru U Zeleného stromu, který má v záměru postavit společnost
VIVUS. Jedná se o poslední etapu rozsáhlé výstavby tohoto developera na území Prahy 22.

Model obytného souboru u Zeleného stromu.

Z

áměr zahrnoval realizaci jednoho 4patrového bytového domu
s celkem 32 byty a 24 rodinných
domů, každý o jedné bytové jednotce. Proti vydanému rozhodnutí podala
městská část jako účastník řízení odvolání
k Magistrátu hl. města Prahy, a to zejména
kvůli přesvědčení, že projekt není v souladu
s Pražskými stavebními předpisy. Začátkem
tohoto roku bylo napadené rozhodnutí ze
strany pražského magistrátu zamítnuto
a Praha 22 se rozhodla uplatnit svá práva
jako účastník řízení u soudu.
Hlavní podstatou odvolací námitky ze
strany městské části bylo, že odbor výstavby
špatně právně posoudil (resp. vůbec neodůvodnil) své rozhodnutí o hospodaření
se srážkovými vodami. Drtivá většina velkých developerů totiž místo hospodárného nakládání s dešťovou vodou (vsakování
na pozemku) vodu raději odvádí rovnou
do dešťové kanalizace.
Pražské stavební předpisy přitom v § 38
uvádí, že každá stavba a stavební pozemek
musí mít vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami. V přednostním případě jejich
vsakováním, což je ideální stav. Pokud to
hydrogeologické poměry neumožňují, tak
by měla být voda zadržována a za pomoci

regulace odváděna dešťovou kanalizací
např. do potoka. Pokud není ani tento model možný, připouští se odvádění dešťových
vod do jednotné kanalizace.
Pro řadu developerů, zejména v Uhříněvsi, kde je jílové podloží, je levnější vodu
odvádět rovnou do dešťové kanalizace než

Argumenty o špatných vsakovacích poměrech zaznívají od investorů v Uhříněvsi
téměř pravidelně. Přesto se blýská na lepší
časy. Projekt developera Ekospol (lokalita
Jezera), který je nyní přerušen z důvodu odvolání fyzické osoby, nakládá se srážkovými
vodami výhradně na vlastním pozemku.
Městská část se v tomto ohledu snaží jít
také příkladem a u připravovaných projektů
počítá např. se zadržováním dešťové vody
a jejím následným využitím pro závlahu, či
realizací zelených střech, které v městském
prostředí pomáhají retenci vody.
Na základě podané žaloby u Městského
soudu v Praze bylo dosaženo tzv. odkladného účinku. To znamená, že podaným
odvoláním se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí až
do doby, než padne soudní rozhodnutí.
Územní rozhodnutí vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 22 tedy není platné a investor nemůže dále pokračovat v přípravách
projektu.
Nutno dodat, že v celopražském kontextu jsme první městskou částí, které se
povedlo dosáhnout odkladného účinku
skrze podanou žalobu. Jako městská část
tím chceme veřejně deklarovat, že pravidla
v developementu platí pro každého stejně.

Územní rozhodnutí vydané odborem výstavby
ÚMČ Praha 22 není platné a investor nemůže dále
pokračovat v přípravách projektu.
realizovat opatření zadržující vodu ve městě. Retenci vody mohou zajistit např. zelené
střechy, malé vodní plochy nebo vsakovací
průlehy. Z finančního hlediska se ale jedná
o „vyhozené“ peníze, jelikož tato opatření
zabírají plochu na úkor hrubé podlahové
plochy projektu.
S ohledem na neustále se snižující hladinu podzemních vod v Praze 22 v důsledku
několika teplotně nadprůměrných let začala
městská část požadovat, aby všechny nově
vznikající projekty nakládaly s dešťovou vodou primárně na svém pozemku formou
vsakování. Ochrana stavu podzemních vod
je nejen v Praze 22 veřejným zájmem obce
a jejich občanů.

Ať se jedná o malý rodinný dům či velký projekt. Voda je v mnohých částech světa tou
nejcennější komoditou a její ochrana, zvláště v městském prostředí, má velký smysl.

 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ Praha 22
listopad 2020 | Uhříněveský zpravodaj | 9

kultura

1

Rozsviť Uhříněves
První ročník světelného festivalu byl
vzhledem k současnému vývoji epidemické
situace zřejmě poslední letošní veřejnou akcí.

J

eště před vyhlášením přísných podzimních vládních
opatření se organizátoři rozhodli pro některé změny
v programu, aby ochránili zdraví návštěvníků. Zrušeno
bylo slavnostní zahájení, nebylo možné zakoupit občerstvení a do prostor Divadla a Zahrádek byl vstup omezený počtem
lidí, kteří navíc museli respektovat základní bezpečnostní pravidla. Během večera se tak bohužel nedostalo na všechny zájemce.
Soudě podle prvních reakcí si ale i tak akci užili místní i přespolní
obdivovatelé světelného umění a snad jim tato, pro Uhříněves
netradiční, akce zvedla náladu a budou se k ní ve vzpomínkách
rádi vracet i v dalších dnech a týdnech. Věříme, že za rok bude
lépe a už teď pro vás připravujeme dramaturgii příštího ročníku.
Děkujeme všem, kteří dorazili. Velké díky i těm, kteří přispěli
na Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, na jehož účet jsme
společně poslali neuvěřitelných 9 044 Kč.
 Pavel Kappel
10 | Uhříněveský zpravodaj | listopad 2020

Dětský workshop
Děti si před zahájením večerního programu
na workshopu v Muzeu vyzkoušely,
jak se maluje světlem.

2

3

1 Zahrádky za Novým náměstím – Jakub Nepraš
2 Uhříněveské muzeum – FotonX
3 Výzkumný ústav živočišné výroby – Marek Šilpoch
4 Divadlo U22 – Hyperbinary
4

5 Výzkumný ústav živočišné výroby – Jan Hladil
Foto: Tomáš Sysel, Eva Kořínková

5
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Jen hlupák se nikdy nemýlí

zdroj: @Secrets2Success

Internetové diskuse a sociální sítě jsou poslední měsíce plné epidemiologů, matematiků,
prognostiků a špionů. Spousta lidí ví, že tohle se mělo nebo nemělo udělat, že to dopadne
takhle a že „koronavirus je přece jen chřipečka“ nebo že „koronavirus je prostředkem k ovládnutí
světa několika mocnými“. Co vede zpěváky, zámečníky, kuchaře, sportovce a další k šíření
svých „neomylných odborných pravd“ dál do světa? Podstatou tohoto jevu je takzvaný
Dunning-Krugerův efekt.

U

rčitě znáte situaci, kdy vás někdo přesvědčuje o své pravdě,
o jediném správném názoru na danou problematiku, a vy
víte, že nemá pravdu, že ten problém je složitější, protože
v daném oboru děláte, ale nejste schopni daného člověka
přesvědčit, že je to jinak. Práce Davida Dunninga a Justina Krugera
z Cornellovy University nabízí jednoduché poznání: Čím méně
toho víme, tím jsme si v názorech jistější. Jinak řečeno, ignorance,
hloupost a neschopnost častěji než inteligence plodí sebevědomí.
Dunning-Krugerův efekt byl popsán docela nedávno – v roce
1999. Výzkumníky inspiroval neskutečně hloupý bankovní lupič.
Zcela nemaskovaný lupič totiž vyloupil banku, policie ho okamžitě
zatkla a on byl překvapený – jak ho policie viděla a poznala? Byl
přece od hlavy po paty politý citronovou šťávou, takže byl neviditelný?! I záznamy z kamer označil za podvrhy, není přece možné,
že by jeho plán nefungoval.

12 | Uhříněveský zpravodaj | listopad 2020

Výzkum na Cornellově univerzitě

Jistě nejen na základě této události pak zmínění vědci iniciovali
výzkum na studentech univerzity, který jim dal kvantifikovatelná
data pro jejich závěry. Postup studie byl následující: Nejprve studenti
vyplnili test měřící jejich schopnosti – v oblasti logiky, gramatiky
a vnímání humoru. Poté měli ohodnotit svou schopnost rozeznat
správné řešení, tedy odhadnout, jak jsou v této oblasti dobří.
Co zjistili a co je podstatou Dunnig-Krugerova efektu? Dunning-Krugerův efekt říká, že míra odbornosti a vzdělání v daném oboru
má vliv na schopnost hodnocení sebe i druhých. Lidé s nízkými
schopnostmi či kompetencemi v dané oblasti dosahují nízkého
výkonu, mají však naopak tendenci výrazně přeceňovat dosažený
výsledek při srovnávání s ostatními. Naopak lidé s vysokou odborností své dosažené výsledky mírně podceňují, mají totiž pocit,
že když to umí oni, měli by to znát i ostatní. V případě nekompetentních, lidově řečeno méně inteligentních, lidí jde o přecenění
vlastních sil, v případě kompetentních, inteligentnějších lidí jde
o přecenění sil ostatních.

téma

Vyplývá z toho několik závěrů:
1. Neschopní mají tendenci přeceňovat své vlastní schopnosti.
2. Díky své neschopnosti nejsou schopni rozpoznat svoji
neschopnost.
3. Neschopní po konfrontaci s realitou nezmění své hodnocení.
Kvůli tomu, že si nejsou vědomi své neschopnosti a svých chyb,
nemohou se z nich poučit a tím jsou nuceni k jejich opakování.
4. Jelikož nejsou schopni poznat svoji chybu a žijí v iluzi o svých
schopnostech, tak když jsou konfrontováni se svými špatnými
výsledky, mají tendenci svádět svá špatná rozhodnutí na vnější
vlivy.
5. Neschopní nedokážou rozpoznat schopnosti jiných. Jelikož
nemají dostatečné schopnosti pro kvalitní rozhodování, jsou
snadno ovlivnitelní.
A často se přidají k „pravdě“, která se nabízí a je nejvíc v souladu
s jejich názorovým přesvědčením a je pro ně nejvíc pochopitelná.
V současné době je pro mnoho lidí příliš složité nebo bolestivé si
připustit, že se opravdu nacházíme v pandemii nemoci, která zabíjí
nejen starší a nemocné. Označují covid-19 za chřipku, protože
chřipka pro ně znamená něco známého, něco, co už prodělali
a přežili. Označují to za výmysl mocných k ovládnutí světa, protože
je pro ně pořád méně bolestné mít nepřítele v systému, nadávat
na vládní opatření, než si připustit, že se celé lidstvo potýká se
společným neviditelným nepřítelem, kterého ještě neumíme tak
úplně porazit. Velmi výstižně to vystihuje úvodní obrázek tohoto
článku. Většina lidí dá vždy přednost příjemné lži před nepříjemnou pravdou.

zdroj: manipulatori.cz

Buďte připraveni o všem pochybovat

To jsme ale odbočili. Zpět k Dunnig-Krugerovu efektu. Předpokladem
pro něj je alespoň minimální znalost určité problematiky.
Málokdo se bude přít s jaderným inženýrem o štěpení atomu,
názor na školství si ale udělá každý – všichni jsme chodili do školy,
jsme rodiče školních dětí. A víme přesně, jak by to mělo vypadat.
Stejně tak máme armády profesionálních fotografů, spisovatelů, nejlepších řidičů, kuchařů a v neposlední řadě lékařů a léčitelů – protože máme přece Google a ten nám všechno poradí.
Abychom si srovnali myšlenky – není chybou mít svůj názor na nějakou problematiku, naopak je to správné, pokud ho máte podložený
nějakými fakty, a ne jen pocitem. Je ale špatné prosazovat ho jako
jediný dobrý a správný, zvláště pak, pokud jste zpěvačka popových
písní a vyjadřujete se k epidemii nemoci. Rozumíme si? Mějte svůj
názor, ale buďte připraveni o něm pochybovat.
Někteří z následovatelů Dunninga a Krugera (jako například
Tal Yarkoni) upozorňují na zkreslení výkladu tohoto efektu v médiích – Dunning-Krugerův efekt netvrdí, že nekompetentní se

považují za víc kompetentní než kompetentní. Jinými slovy, hlupák
si nemyslí, že je chytřejší než vzdělaný člověk. Spíše je to tak, že
nekompetentní lidé si myslí, že jsou mnohem lepší, než ve skutečnosti jsou. Nemají o sobě pochybnosti.
Na toto téma najdeme mnoho citátů z historie, například: „Vím,
že nic nevím“, citát připisovaný často Sokratovi (ve skutečnosti je to
spíše parafráze citátu Platóna z Obrany Sokratovi – pozn. autora).

Jak z toho ven? Vzděláním

Jedinou „léčbou“ Dunnnig-Krugerova efektu je zvyšování kompetencí nekompetentních, chcete-li, schopnosti neschopných.
Vzdělání. Tam je základ všeho. Představme si nevzdělaného člověka,
jak si představuje svoje znalosti o problému – vidí sotva jeho setinu,
ale ze svého pohledu má pocit, že ho vidí celý a dokáže ho vyřešit.
S navyšováním kompetencí a vzdělání vidí
stále větší a větší část problému – začne
mu docházet, že problém pravděpodobně
není úzký jako ta jeho setina, kterou viděl
Mějte svůj
na začátku…
názor,
Kromě vzdělání je i velmi důležitá
ale buďte
zpětná vazba. Podle studie jsou ti schoppřipraveni
ní ji přijmout spíše než ti neschopní. Což
samozřejmě vyplývá i z faktu, že u těch
o něm
schopných je zpětná vazba spíše pozitivní.
pochybovat.
Kdysi dávno nás na fakultě učili, že zpětná vazba je dar a že si ho musíme vážit.
Záleží samozřejmě na tom, kdo vám ten
dar dává – jestli troll v internetové diskusi
nebo přítel – odborník, který vám řekne, že se mýlíte, nebo naopak
že si váží vašeho názoru. Kromě toho kým, velmi záleží na tom, jakou
formou a jakým způsobem je zpětná vazba podávána. Zpětná vazba
není kritika a neměla by být ani tak přijímána, musí být konkrétní
a něčím podložená. Ale o tom zas někdy jindy.
Ne všichni jsou i za předpokladu vzdělání a zpětné vazby schopni otevřít svou mysl poznání. Pro mnohé poznávání a připuštění
toho, že nevíme všechno, znamená vystoupení z vlastní komfortní
zóny. Přiznat, že něco nevíme, nás dělá zranitelnější. Přesto není
potřeba se bát nevědomosti, pokud jde ruku v ruce s touhou poznávat a vědět.
Spíše je potřeba bát se těch, kteří jsou slepí a hluší k názorům
druhých a prosazují je silou, zvýšením hlasu a boucháním do stolu.
Nelze skončit jinak než citátem renesančního myslitele, humanisty
a skeptika Michela de Montaigne, který geniálně vystihuje pravou
podstatu nekompetence: „Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.“

 Mgr. Kateřina Erbsová, 1. místostarostka MČ,
vzděláním a původním povoláním novinářka
Zdroje informací:
citeseerx.ist.psu.edu, manipulatori.cz, growjob.com, talyarkoni.com,
wikipedia.cz, opinionator.blogs.nytimes.com
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Uhříněveský běh Prknovkou
ozvláštnily rodinné štafety
V sobotu 3. října proběhl v Praze 22 už 4. ročník Uhříněvského běhu Prknovkou s podtitulem
Běháme a pomáháme. Oproti předchozím ročníkům přálo počasí, ale zase atmosféru trochu
kazila nutná bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru. Ale opravdu jen trochu, protože
nálada i tak byla výborná.

N

a startu se sešlo 138 dětských závodníků rozdělených
do 18 kategorií a 57 dospělých v šesti kategoriích. Na start
rodinné štafety se navíc postavilo 20 týmů. Rodinná
štafeta byla novinkou letošního ročníku. Děti do 15 let
předávaly po 300 metrů dlouhé trati štafetový kolík svým rodičům,
kteří se vydali úprkem kolem rybníka Vodice, tedy zhruba 800 metrů. O legraci nebylo nouze a v cíli nebyly žádné slzičky, protože
tak jako v ostatních dětských kategoriích byli odměněni všichni.

Medaili dostal každý

Charakteristickým znakem těchto závodů pod taktovkou SK Děti
Severu jsou perníkové medaile pro všechny účastníky, pro všechny
děti navíc bonbony, hračka a časopis. Hezké ceny byly připraveny
i pro vítěze. Organizátoři se zaměřili na to, aby právě v této složité
době nakoupili od těch, kteří to nejvíce potřebují, a od místních
firem. Děti se tak radovaly z hraček z chráněných dílen, ženy z náušnic a solí do koupele taktéž z chráněných dílen a muži se těšili
z místního piva Holá Řiť a sušeného masa od uhříněveské firmy
Usušil a syn.
Z žen byla nejrychlejší Martina Krajhanzlová a z mužů Michal
Vokrouhlík. V rodinných štafetách zvítězili Sofie a Dušan Erbsovi.
Vložený závod Bikeway prémie, kde se hodnotilo nejrychleji uběhnuté 1. kolo, vyhrál Michal Vokrouhlík a Denisa Severová.
14 | Uhříněveský zpravodaj | listopad 2020

Netradiční disciplíny sportovců na vozíčku

Již tradičně měl celý závod charitativní nádech, protože minimálně
10 korun za každého účastníka šlo na účet Sportovního klubu vozíčkářů, kteří také přijeli představit své aktivity. Návštěvníci si tak mohli
vyzkoušet například slalom na vozíku nebo jízdu na handbiku.
Ti nejrychlejší byli taktéž odměněni. Letos bylo i díky příspěvku
organizátorů vybráno rekordních 6 615 Kč.

Přebor Prahy 22

V rámci závodů také proběhl Přebor Prahy 22, kde byli oceněni
nejrychlejší místní sportovci. Mezi muži byl nejrychlejší Lukáš
Fetter, který trať dlouhou 6,6 km zvládl v čase 24:01, mezi ženami
Martina Krajhanzlová, která svoji trať 4,4 km zvládla za 18:07 a již
potřetí se stala nejrychlejší ženou Prahy 22.
Sobotní odpoledne v Uhříněvsi proběhlo v přátelském a sportovním duchu, za což patří dík všem zúčastněným běžcům i divákům. Děkujeme také sponzorům a partnerům akce, bez nichž
by nebylo možné závody uspořádat, tedy hlavnímu městu Praha,
MČ Praha 22, Domu dětí a mládeže Praha 10, firmě Sportgroup,
Bikeway a restauraci U Splavu.
Kateřina Erbsová
Foto: Vít Urban, Marie Urbanová a Vláďa Balner (Hájecký borec)

2

3

5

6

4

1 Týmy rodinné štafety se připravují na start.
2 S
 lunečné počasí přilákalo velké množství účastníků,
snažili jsme se dodržet všechna myslitelná bezpečnostní opatření.
3 J
 osef Navrátil z Uhříněvsi skončil v kategorii 50+ na krásném
druhém místě.
4 Děti běhaly s maximálním nasazením.
5 Start kategorie dívky 8 až 9 let.
6 Prezentace sportovního klubu vozíčkářů. Letos se vybralo 6615 Kč.
Kompletní výsledky najdete zde:
detiseveru.webnode.cz/uhrinevesky-beh/a4-rocnik-2020/vysledky/
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životní prostředí

Nové jezírko ve Vivusu
sbírá dešťovou vodu
Vivus v rámci své 5. etapy výstavby vybudoval na svém sídlišti jezírko.
Kde ho najdete, co od něj můžete čekat a proč je to vlastně retenční nádrž?
Koupání ne, bruslení ano

Ačkoliv je jezírko půvabné a lákavé, z vodních radovánek ho určitě
vynechte. Není k tomu uzpůsobený sklon stěn, nemá vstupní/výstupní místo a vnitřní prostor má všude hloubku téměř 3 m. Jezírko
určitě lépe využijete jako odpočinkové místo na okraji zástavby
nebo příjemný cíl procházky a v každé chvíli vám nabídne jiný
obraz na vodní hladině. Snad jen pokud pořádně zamrzne, tak by
LEGENDA PLOCH:
nás mohlo pozvat na ledovou plochu.

SUBSTRÁT LITORÁLNÍ ZÓNY - KAMENIVO FR. 16/22 nebo 8/16
ZEMINA PŮVODNÍ

 Ing. Jana Kučerová, vedoucí OŽPD
KAMENNÁ DLAŽBA

HYDROIZOLACE EPDM

ŘEZ A-A

PŘÍRODNÍ JEZÍRKO
LITORÁLNÍ ZÓNA

HLUBOKÁ ZÓNA

DIVOKÁ KAMENNÁ DLAŽBA
ULOŽENA NA SUCHO

+293,000
+292,740

LITORÁLNÍ ZÓNA

+293,650 GABION

MOKŘADNÍ ROSTLINY

ODTOKOVÝ OCHRANNÝ PRŮLEH
hl. cca 300 mm

ŽULOVÝ KRAJNÍK
200 x 180 mm

+292,500

+290,700

KAMENIVO FR. 16/22 nebo 8/16
GEOTEXTILIE
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE EPDM
GEOTEXTILIE
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z PÍSKU (dle potřeby)
PŮVODNÍ TERÉN

200-600 mm
4 mm
1,5 mm
4 mm
20-50 mm

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE EPDM
GEOTEXTILIE
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z PÍSKU (dle potřeby)
PŮVODNÍ TERÉN

1,5 mm
4 mm
20-50 mm

Výška břehů jezírka byla umístěna na kótu 293 m. n. m. To
umožní lepší
OS VIVUS Uhříněves - 5. etapa
návaznost na relativně strmé svahy okolního valu.

Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském.
Žádná část dokumentace tudíž nesmí být bez souhlasu autora rozmnožována, upravována či využívána k jiným účelům, než byl zhotovena.
Projekt

k. ú. Uhříněves [773425] - parc. č. 1900/91

Vivus Uhříněves s.r.o., Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4

Ing. Marcela Pažourková

Kontroloval

Ing. Michal Šperling

Část

Stupeň

Název výkresu

Datum

D.2 PŘÍRODNÍ JEZÍRKO
PŘÍČNÝ ŘEZ JEZÍRKEM

GSPublisherVersion 0.28.100.100

Ing. Michal Šperling
+420 775 256 596
projekty@korenovky.c
www.korenovky.cz

Zákazník

Vypracoval
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+293,150 CHODNÍK

+293,040
+292,680

300

V

lokalitě Vivus jste se možná již setkali s hravým poskakujícím sloupcem vody, který vyvěrá z chodníku u kruhového
záhonu a je překvapivým zpestřením na rozpálené ulici.
Voda má ale ve Vivusu i svoji klidnější podobu.
V protější části zástavby bylo vybudováno jezírko, které nabízí
proměnlivé zrcadlení na klidné hladině. Vodní plocha má tvar
trojúhelníku a příčný řez podobný pánvi Wok. Okraj jezírka tvoří
dva metry široký lem z oblázků, které se jen trochu smáčejí v mělké vodě. Zajímavým prvkem jezírka jsou žulové obrubníky, které
většinou vídáme u chodníků. Zde jsou pod hladinou a důrazně
oddělují mělkou a hlubokou část jezírka.
Voda do jezírka teče ze střech okolních domů – pod zemí přes
napouštěcí šachtu. Je zajištěn i koloběh vody v jezírku, jeho provzdušňování i vypouštění pro nezbytnou údržbu či opravy. Přebytky
dešťové vody jsou odváděny přepadem do další skryté akumulační
nádrže. Proti možnému stékání vody a zeminy z okolního valu
v případě přívalových dešťů je vybudován mělký, sotva znatelný
příkop, který odvede vodu okolo jezírka.
Rostlinné okolí jezírka tvoří vodní rostliny zasazené do mělkého
okraje. Jsou to například kosatce, orobince nebo sítiny. Živočichové
si snad najdou cestu sami. Mohla by jim vyhovovat prohřívaná
mělčina a skrytá místa mezi kořeny nebo úkryt v hlubině prostřední části jezírka. Nedávný nález ropuchy zelené v blízkém okolí je
možným příslibem.

DPS

03/2020

Měřítko

1:50

Číslo části

D.2.3

odbory

odbor životního prostředí a dopravy

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu

Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území Městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu:

Velkoobjemové kontejnery označené VOK jsou určeny
pro odpad z domácností, který nemůže být pro své rozměry odkládán do popelnic (např. starý nábytek, pohovky, matrace, koberce,
linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, bojlery, staré sportovní
náčiní, autosklo).

TRASA A v sobotu dne 21. listopadu 2020
Zastávka sběrové trasyDoba přistavení (hod)
ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)	

8:00–8:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová	

8:30–8:50

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám)

9:00–9:20

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká	

9:30–9:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní	

10:00–10:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská	

10:30–10:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná	

11:00–11:20

Do těchto kontejnerů nepatří živnostenský odpad, výrobky podléhající
zpětnému odběru (TV a PC monitory, počítače, vyřazené elektrozařízení, lednice, mrazáky), nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad a pneumatiky...
Velkoobjemové kontejnery označené BIO jsou určené pro
odkládání bioodpadu, a to především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. pro kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
Stanoviště Doba přistavení (hod.)

TRASA B ve čtvrtek dne 19. listopadu 2020
Zastávka sběrové trasyDoba 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)

BIO 7. 11.

9–12*

BIO 7. 11.

9–12*

Kašovická × Lnářská
U Nadýmače

13–16*
9–13*
9–13*

Na Blanici × K Podchodu

VOK 7. 11.
BIO 21. 11.

9–12*

V Pitkovičkách

BIO 21. 11.

9–12*

BIO 21. 11.

13–16*

VOK 21. 11.

9–13*

Bystřičná

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým
pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma
předat následující druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, teploměry, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva,
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů.

BIO 7. 11.
VOK 7. 11.

Pod Markétou × Předpolní

V Kuťatech × Rozdělená

18:30–18:50

K Dálnici č.p. 622

VOK 21. 11.

9–13*

K Netlukám (sídliště VÚŽV)

VOK 12. 12.

9–13*

Venušina

VOK 12. 12.

9–13*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce.

Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
601 389 243, 731 451 582
Další informace o sběru nebezpečných odpadů v Praze najdete na internetové adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/, případně na odboru
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22.

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)
Bedlová

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 tel.: 284 091 457, 284 091 458
nebo e-mailu: info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz, případně pomocí
registračního formuláře: bio.praha.eu/formular/. Služba je součástí
systému nakládání s komunálními odpady na území Prahy a je poskytována v celoročním nebo sezónním režimu svozu (duben–listopad),
s četností svozu 1× za 14 dní, 1× nebo 2× týdně.

 Jitka Kochánková, referentka OŽPD

Vytvořme si hezčí město!

Praha 22
rozděluje milion
Druhý ročník participativního rozpočtu
www.milionproprahu22.cz

Své návrhy podávejte
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do 15. listopadu
2020.

rozhovor

ZDOKONAL SVÉ TĚLO A MYSL,
LÉPE SE TI BUDE ŽÍT, ŘÍKÁ FU-LANG
Kdo byl koncem srpna na akci Den draka v Uhříněvsi, tak určitě neminul v Kašperské ulici prostor
klubu HSCP. Zde jste si mohli za účasti mistra Fu-Langa zacvičit na části workoutového hřiště
Sportex, zaboxovat do pytlů, házet nože, sekyry i šurikeny. Prostě se zdokonalit v duchu názvu klubu
KUNG FU by HSCP (harmonie – síla – cesta – přizpůsobení). O klubu, o kurzech reálné sebeobrany
i něco více se dozvíte v následujícím rozhovoru s Františkem Kolínským, zakladatelem HSCP.
disciplína, komunikace, porozumění v kolektivu. To vše při aktivním tréninku, kde
také získají sebeobranné dovednosti a rozvinou sebeovládání. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na hry – škola hrou (směje se).

Při svém představení na hlavní scéně ve Skateparku mistr Fu-Lang
a jeho žák Petr Bludský předváděli ukázky reálné sebeobrany.

Kdo a kdy vás přivedl ke cvičení?
Přivedla mě touha umět bojové umění.
Od 4 let jsem byl samotář a bojovník dívající se na pořad Byl jednou jeden život. Také
má mysl, která již v útlém věku dychtí být
lepší nejen teoreticky, ale i prakticky. Avšak
především po odcvičeném tvrdém 5letém
vedení šaolinským učitelem jsem pochopil,
že se mi splnil sen. Takže ke cvičení mě dovedl můj mozek, podporou byl super výcvik
a dobroušení se prolíná do současnosti.
Jak vzniklo jméno Fu-Lang?
Hodně zvláštně. Měl jsem svoji meditační
chvilku a nelíbí se mi moje oficiální jméno,
navíc je nehodící se k mému postavení a roli
v životě Kung fu by HSCP, tak jsem pátral,
jak se řekne mé jméno v jiných jazycích,
a došel jsem až do Číny, kde by mi říkali
Fu-Lang. Plánuji změnu jména oficiální
cestou.
Jak byste krátce představil svůj klub?
V našem klubu díky cvičení, které je přizpůsobené věku a zdravotnímu stavu, a správnou komunikací dokážeme každého očistit
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od zátěže, kterou přináší život. Tím vlastně
pomáháme udržovat vaše tělo a mysl v co
nejlepší kondici.
Kdy se datuje vznik?
V roce 2001 vznikla první myšlenka a postupně jsem ji rozpracovával, v roce 2006
byl zprovozněn klub v Praze 10, kde se projekt kung-fu stylu HSCP začal realizovat
v kruhu osob, které nebyly v nejlepší fyzické
či duševní pohodě – všem jsme postupně
pomohli k dosažení harmonie.
Od kdy sídlíte v Uhříněvsi?
V ulici Nad Volyňkou jsme ve vlastním
areálu od roku 2017.
Pro koho je cvičení hlavně určeno?
Pro jaké věkové kategorie?
Cvičení je určeno pro děti předškolního,
školního věku až po dospělé včetně seniorů.
Co se přesně děti naučí?
V zásadě se dá říci, že se děti naučí dovednosti, které se jim budou hodit po celý život. Je to přirozenost pohybu, pravidelnost,

A co další věkové kategorie? Je seniorský
věk překážkou?
Pro všechny máme připravený program
vhodný k jeho fyzickým možnostem, překážkou není žádný věk a určitě se hodí kurz
reálné sebeobrany, kde si uvědomíte svůj
velký potenciál a naučíte se ho efektivně
využívat. Zvládnete řešit situace v různém
prostředí. Součástí výuky je také nácvik
komunikačních dovedností, což je velmi
důležité, protože tím můžete předejít vážným konfliktům. Nedílnou součástí cvičení
sebeobrany je také zaměření na reálné situace, kterých může být téměř neomezené
množství.

CVIČÍME veVNITŘ I VENKU

Kde se cvičí?
Cvičení probíhá v našem areálu v Uhříněvsi,
kde máme pro vás připraveny prostory, jako
workoutovou skládačku Sportex anebo
házecí stěnu, kde šurikeny, sekery i nože
čechrají vzduch.
Pořádáme také Fitness s Fu-Langem, což
je pravidelná makačka v parku Grébovka,
kde se naučíte efektivně cvičit, pravidelně
tělu nandat, co se do něj vleze. Výhodou je,
že využijete přírodní terén k cvičení s vlastní
vahou. Pro cvičení často vyhledáváme venkovní prostory a snažíme se dělat cvičení
zábavné na míru.
Pořádáte příměstské tábory, semináře
nebo workshopy?
Ano, pořádáme, koukněte na naše webovky
www.hscp.cz. Nicméně bohužel v současné
době pracujeme kvůli pandemii nemoci
covid-19 v omezeném režimu.
Jak vznikl název HSCP?
Když jsem se jednou při meditační chvilce
zamýšlel, jak vyjádřit cestu, která mě v čase

sociální služby

provází, došel jsem k názoru, že když se
narodíme, musíme se P–PŘIZPŮSOBIT,
hledáme svoji C–CESTU, pokud jsme
na správné cestě, přichází S–SÍLA
a přichází bok po boku s myšlenkou
H–HARMONICKÉHO soužití s životem
svým i okolním.
Pak jsem zjistil, že skoro ve všech
bojových umění jsou slova doprovázející Harmonii, Sílu, Cestu a slovo
Přizpůsobení je prvek, který do reality
i boje bez kompromisu patří.
Chcete něco říci na závěr?
Cvičení HSCP jde vlastní cestou k sebezdokonalování. Kdokoliv k nám přijde,
dostane se mu u nás na jeho cestě pomoci. Těšíme se na nováčky i stálice.
 Děkuji za rozhovor
Pavel Veverka
Kontakty:
HSCP, Nad Volyňkou 15, Praha 22
Tel.: 728 753 202
E-mail: info@hscp.cz
www.hscp.cz

Centrum Modré dveře
nabízí psychoterapie zdarma
pro klienty registrované
na OSPOD
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., které se dlouhodobě
zaměřuje na komplexní pomoc veřejnosti v oblasti duševního
zdraví, nyní nabízí psychoterapie a psychologické poradenství
zdarma pro osoby registrované na OSPOD (orgán sociálně právní
ochrany dítěte).

Mistr Fu-Lang
(František Kolínský)
Narodil se ve Znojmě před 37 roky. Trénuje od svých 4 let. Baví ho práce s dětmi,
tvorba hudby, organizace i ozvučování akcí,
ale i jejich moderování. Dokáže se uplatnit
jako DJ i maskér filmových zombie.
Získal několik ocenění a se svým učením
je zván jako mistr do školek, škol, letních
táborů firem atd. Věnuje se především individuálním klientům i hendikepovaným
občanům. V roce 2001 zakládá akademii HSCP, kde se věnuje nejen dospělým,
juniorům, ale i dětem.
Ve svém týmu vytváří bezpečný prostor pro
děti (ale i jejich rodiče), kde se učí pracovat
s emocemi, strachem, šikanou a současně
pro ně buduje zdravou komunitu, kde mají
vždy svůj základní tábor – kam se kdykoliv
mohou vracet.
HSCP pomáhají městské části jako dobrovolníci při pořádání akcí, naposledy při
světelném festivalu Rozsviť Uhříněves.

D

íky dvěma projektům cíleným
na podporu rodin – Psychologické
poradenství pro rodiny a Terapie
pro rodiny může nyní centrum
nabídnout své jinak zpoplatněné služby
zdarma, a zpřístupnit je tak těm, kteří by
o ně stáli, ale běžně si je nemohou dovolit.
Psychoterapie je vhodná pro kohokoliv, kdo o ni projeví zájem. Může výrazně
přispět ke zlepšení vztahů s blízkými, zefektivnění komunikace v rodině, ale i poskytnout prostor pro úlevu v tíživé životní
situaci. Psychologické poradenství může být
užitečné rodičům, kteří tápou v některých
otázkách výchovy nebo si potřebují ujasnit
svou roli v rodině a hranice v rodinných
vztazích.
Psychologické a psychoterapeutické
služby zdarma je možné využít do konce
roku 2020 v pobočce Terapeutického centra
Modré dveře v Praze – Hostivaři. Jsou přístupné jednotlivcům, párům a rodinám žijícím trvale v Praze nebo Středočeském kraji,
kteří jsou zde evidováni na kterémkoliv

OSPOD. Aktivity projektu Psychologické poradenství pro rodiny 2020 jsou podpořeny
Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotačního programu Rodina, aktivity projektu
Terapie pro rodiny 2020 jsou podpořeny
Magistrátem hlavního města Prahy z dotačního programu Rodinná politika. Stále
máme v projektech volná místa, neváhejte
se v případě zájmu objednat nebo zavolat
pro bližší informace na tel. 727 864 785.
 Pro více informací o Modrých dveřích
navštivte www.modredvere.cz.

Tým Modrých dveří
Terapeutické centrum Modré dveře Praha
K Horkám 23/16, Praha 10 – Hostivař
www.modredvere.cz
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Retrospektivní výstava NASLEPO,
sestavená z děl nevidomých tvůrců.

OKAMŽIK PRO NEVIDOMÉ
Okamžik, z. ú., je pražská organizace, která dlouhodobě podporuje plnohodnotný a samostatný
život lidí se zrakovým postižením a snaží se ho propojovat se světem lidí bez postižení.

V

letošním roce oslavil 20 let od svého založení. Jelikož se už od samého počátku snažil prezentovat
kulturní aktivity nevidomých,
upořádal u příležitosti svého výročí velkou
kulturní akci na Chodovské tvrzi. Kromě
komponovaného večera, na kterém se představili autoři hudby, písní, povídek a básní
z řad nevidomých, měli návštěvníci možnost zúčastnit se vernisáže retrospektivní
výstavy NASLEPO, sestavené z děl nevidomých tvůrců, kteří prošli Hmateliérem –
ateliérem a dílnou hmatového modelování,
kterou Okamžik provozoval. Prohlédli si
také ukázky z úspěšné výstavy „Mám nevidomé rodiče“ fotografky Elišky Rafajové
a mohli obdivovat přehlídku všech 64 publikací, které v průběhu let Okamžik vydal.
V současné době mezi hlavní činnosti
Okamžiku patří poskytování dvou registrovaných sociálních služeb, které se dlouhodobě těší zájmu ze strany klientů. Jednou
z nich je Centrum aktivního života, které nyní využívá 105 nevidomých klientů.
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Centrum nabízí jak skupinové akce, jako
například workshopy bubnování, tematické
procházky a výlety, vzdělávací a kulturní
akce, pohybově zaměřené workshopy nebo
lekce jógy, tak poskytuje nevidomým individuální podporu.
Druhou sociální službou Okamžiku je
Poradenské centrum, které podporuje lidi
se zrakovým postižením prostřednictvím
individuálních konzultací, poradenství
ale i formou skupinových besed a každý
měsíc vydává pro lidi se zrakovým postižením elektronický zpravodaj s aktualitami
o tématu zrakového postižení a o službách
a akcích Okamžiku.
Dalším z dlouhodobých projektů
Okamžiku je Dobrovolnické centrum.
Ročně ho využije 125 nevidomých, kterým
pomáhá 140 aktivních dobrovolníků, a je
největší svého druhu v České republice.
Dobrovolníci jsou nápomocni nevidomým při každodenních činnostech, které
jsou pro ně bez cizí pomoci těžko dosažitelné, např. při volnočasových aktivitách

(sport, kultura), při péči o rodinu (vycházky
a hry s dítětem) nebo při zabezpečování
běžných potřeb (nákupy, návštěvy lékařů,
úřadů, třídění předmětů). Dobrovolnické
centrum má dva programy. V programu
dlouhodobé spolupráce se nevidomí se
svými dobrovolníky setkávají pravidelně.
V rámci druhého programu koordinátoři
zajišťují nevidomým klientům pomoc dobrovolníků při jednorázových pochůzkách.
Letos Okamžik zahájil nový projekt, který podporuje nevidomé rodiče při vzdělávání jejich vidících dětí prostřednictvím
pravidelné pomoci vyškolených a odborně
vedených asistentů z řad studentů VŠ.
Pokud vás nebo někoho ve vašem okolí služby
Okamžiku zaujaly nebo byste se rádi stali dobrovolníkem a pomáhali dospělým nevidomým či
placeným asistentem dětí nevidomých rodičů,
volejte na číslo 774 209 055 nebo napište
na e-mail okamzik@kamzik.cz.

 Více informací se dozvíte
na www.okamzik.cz.

inzerce

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.

V Uhříněvsi žiji
a pracuji už 11 let,
proto mě místní lidé
znají a vědí, že se na mě
mohou spolehnout při
prodeji nebo pronájmu
své nemovitosti.“

• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.
• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

• 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

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

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PÉČE
UHŘÍNĚVES, KAMENICE, VELKÉ POPOVICE,
ŘÍČANY A OKOLNÍ OBCE
poskytujeme terénní osobní asistenci:
kompletní péči o seniora a jeho domácnost;

774 994 357
Mgr. Věra Bobovská,
e-mail: bobovska@socialnipece.cz
www.socialnipece.cz

inzerce

Po stopách
zbloudilých duší
TJ Sokol Uhříněves
DS UCHO
pod záštitou MČ Praha 22

mobilní
rozhlas
Nejnovější zprávy
z Prahy 22
ve vašem mobilu.
Stáhněte si
aplikaci
a buďte v obraze.

vás zve na

STEZKU ODVAHY DOBRA A ZLA
pátek 6. listopadu 2020
start od 16:30 do 18:30
Cesta povede od židovského hřbitova (cca 1,5 km).
Akce pro děti i dospělé.
Od 16:30 do 17:30 hod. budou přednostně
pouštěny děti do 5 let.
Strašidla se na vás po roce opět těší.

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
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis, tel.: 602 316 941, 602 316 949
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418.
 Revize a kontrola elektroinstalace, poradenská činnost,
tel.: 602 440 695, www.elektro-hrabina.cz
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném stavu.
Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400
 Rizikové kácení a řez stromů a jiné výškové práce
(střechy, okapy, fasády atd.). Tel.: 603 326 965
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Dům dětí a mládeže Praha 10
V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, http://www.dumum.cz, tel: 777 721 743

DRAČÍ DÍLNA

Pátek 13. 11. 2020
15:00 – 17:00

Připravte se na podzimní
větrné počasí
a přijďte si vyrobit DRAKA.
vhodné pro děti od 10 let,
mladší v doprovodu rodičů.

Cena 150 Kč zahrnuje materiál na 1 draka,
lektora a čajík na zahřátí.
Koná se v keramické dílně V Bytovkách 803.
Rezervace: hrusova@dumum.cz, 777 721 743

inzerce

Potraviny do rodiny
Nákup Vám přivezeme až před Váš dům či byt

• Velký výběr čerstvých potravin a delikates
• Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu
Objednávejte přes e-shop či telefonicky:
• fanymarket.cz
nebo 227 228 227
okolí zavážíme ZDARMA
• Blízké
již od objednávky za 500 Kč
• Doba doručení nákupu: již od 120 min.
fanymarket.cz
1_FANY MARKET_s210x147_Uhrinevesky zpravodaj.indd 1

14.10.2020 14:44:31

Při nákupu nad
3.000 Kč obdržíte
poukázku se slevou
500 Kč na další nákup

ODTEĎ U NÁS
NAJDETE VŠE PRO

vodotopo.woodcote.cz

woodcote.cz

dpk.woodcote.cz

PŮJČOVNA UHŘÍNĚVES

Nezmešk
ejte
zaváděc
í ceny!

Františka Diviše 944, 104 00 Praha 22 - Uhříněves

woodcote.cz

inzerce
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SKVĚLÉ CENY, LÉPE UŽ TO NEJDE!
Každý den více než 500 druhů vín,
destilátů a šumivých vín přímo od dodavatelů.

OD 10. 10. 2020
NOVĚ OTEVŘENO
I V SOBOTU
OD 10:00 - 14:00

PICCO BELLO
PRIMITIVO
SALENTO IGT 0,75 l

399

Kč

266

Kč

SLEVA 34%
Tel.: +420 315 559 515
E-mail: outlet@wineshop.cz
Web: www.wineshop.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - ST: 9:00 - 18:00
ČT - PÁ: 9:00 - 19:00
*SO: 10:00 - 14:00
*NOVĚ OTEVŘENO

I V SOBOTU A TO OD 10. 10. 2020

WineShop Outlet Store - Modletice 78

Google maps

WineShop web

WineSale kupón na

10 % slevu

pro Váš první nákup!
Kupón předložte u pokladny při placení.
Platnost kupónu je do konce roku 2020.
Kupón je platný pouze jednou a pro jednu osobu.

školy | spolky a organizace

zŠ u obory

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Ze života Spolku
rodičů a žáků ZŠ U Obory

Program na listopad

Spolek rodičů a žáků ZŠ U Obory je dobrovolným seskupením
rodičů a přátel školy. Jeho členové jako zástupci jednotlivých tříd
se aktivně zajímají o dění ve škole. Snaží se ve svém volném čase
pomáhat ve škole realizovat zajímavé projekty jak svými nápady, tak
finanční podporou z fondu spolku, který rodiče podporují dobrovolnými ročními příspěvky. Tyto příspěvky jsou následně přerozdělovány
na třídní (60 %) a školní výdaje (40 %). Rodiče i děti mohou společně
s vyučujícím rozhodnout o tom, jak se část nimi vybraných peněz
ve třídě použije. Zástupci tříd pak na pravidelných schůzích hlasují
o investicích a akcích které podpoří.
A jak využili peníze spolku například žáci z 5. B? Sami si odhlasovali
pořízení košů na tříděný odpad a v loňském roce třídu zútulnili sedacími vaky a kobercem. Pan učitel přispěl s nápadem zakoupení
populárních míčků „Hakisak“ na zpříjemnění času dětem o přestávce
a encyklopedie „333 největších záhad vesmíru“ a „Velká kniha VESMÍR“ pro zvídavé a nadšené žáky.
Velikou radost máme také z realizace projektu „Školní zahrady“, kdy
od začátku školního roku mohou děti při pobytu venku využívat nových
krásných laviček, které byly plně hrazeny z fondu spolku. Určitě při
hezkém počasí zpříjemní čas dětem v družině anebo při venkovní
výuce, kterou s radostí podporujeme.

„Nevím jaká bude vaše budoucnost, ale co vím, vždycky
budete šťastni, když budete hledat a nacházet, jak sloužit“
Albert Sweitzer
Z důvodu pandemie nemoci covid-19 bude program průběžně
aktualizován (pokud to situace dovolí, tak bude každé pondělí
a čtvrtek od 14 hodin Kavárnička). Vždy si ověřte jestli se akce koná
na webu nebo u Stanislavy Drozenové na telefonu 775 164 802.
•K
 aždý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
• 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

Knihovna

U

Z důvodu nařízení vlády je knihovna do odvolání uzavřena.
Sledujte www.praha22.cz sekci Volný čas – Knihovna. Všechny
výpůjčky budou automaticky prodlouženy. Využít můžete 2000 knih
ke stažení zdarma.
Telefon: 271 071 868, e-mail: knihovna@praha22.cz
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Boček Evžen – Aristokratka u královského dvora
Bryndza Robert – Smrtící tajnosti
Cílek Roman – Syndrom odumřelé duše
Court Dilly – Vánoční pohlednice
Granger Ann – Trosky
Hodge Sibel – Za tebou
Child Lee – Spravedlnost
Jackson Stina – Pustina
Jacobsová Anne – Kavárna u Anděla
Klimečková Jana – Kočárová cesta
Reganová Lisa – Mizející dívky
Savage Vanessa – Žena v temnotě
Weisberger Lauren – Když ti život dává kapky
V příštím roce plánujeme podpořit nový model vybavení PC učeben,
kdy bude potřeba zajistit nový hardware. Věříme, že tato investice
se nám vyplatí. Je důležité podporovat IT vzdělanost naší nejmladší
generace a zabezpečit jí k tomu co nejlepší podmínky.
Budeme se těšit na to, až se po skončení této nelehké doby potkáme s dětmi například u oblíbeného společného Vánočního nebo
Velikonočního pečení anebo jiných zajímavých akcí, které spolek
zorganizuje.
Budeme moc rádi za podnětné nápady z řad rodičů, dětí a učitelů
nejenom o tom, jak nakládat s finančními prostředky spolku, ale
také jakými aktivitami můžeme našim dětem pomoct zpříjemnit
čas na jejich cestě růstu a vzdělání v naší „Alma mater“ ZŠ U Obory.

 Monika Dubová,
předsedkyně školního spolku rodičů a žáků ZŠ U Obory
www.facebook.com/RodiceZakuZSuObory
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Naučná literatura pro dospělé
Fučíková Renáta - Hrdinky
Gottová Dominika – Poslední roky s Karlem
Krásná literatura pro děti
Cabotová Meg – Princezna na horách
Copeland Sam – Karlík se mění v T-Rexe
Delahay Rachel – Lvíče v nesnázích
Kinney Jeff – Dobrodružství báječných kamarádů
Kol. autorů – Marvel – kniha plná faktů
Košlerová Eva – Příběhy včelích medvídků
Susa Jan – Auto-školka
Szillat Antje – Frajer Ferda
Švarc Josef – Jak to chodí u hasičů
Naučná literatura pro děti
Kol. autorů – Herkules

 Kateřina Kykalová, knihovnice

Komise kultury MČ Praha 22 vyhlašuje pro žáky základních škol

Literární soutěž
aneb Staň se spoluautorem

nové uhříněveské knihy pohádek
Napiš pohádku na jedno z témat (rozsah 2–3 A4) a vyhraj zajímavé ceny:
• Jak vodníci zaStavili mlýnské kolo (míněn mlýn pod hrází rybníka Nadýmače)
• Král dubů a jeho poklad (nejstarší dub v oboře je starý asi 360 let)
• Kam se poděla čarodějnice z Bouďáku
(na Bouďáku stávaly dřevěné boudy, které byly strženy kvůli stavbě železniční dráhy)
• Ali a Minka (jména slavných zakladatelů chovu koně Převalského, kteří v Netlukách zplodili 4 hříbata)
• Tetra (úspěšně klonovaná opice stejného jména z VÚŽV v Praze-Uhříněvsi)
• Dělo na rozhánění mraků
(1909 došlo na polích knížete z Liechtensteinů v Uhříněvsi k pokusům rozhánět mraky speciálním dělem)
• Bájný poklad uhříněveských templářů
(Uhříněves byla jedním z významných templářských center Českého království)
• O zakletém jelenu (pod hrází Podleského rybníka se nalézá farma jelenů evropských)

Soutěž je rozdělena do tří kategorií: • žáci 3.–5. tříd • žáci 6.–7. tříd • žáci 8.–9. tříd
Uzávěrka pro odevzdání rukopisu je 18. 12. 2020.
Vyhlášení soutěže proběhne 28. 1. 2021.
Přihlášené práce budou anonymně hodnoceny porotou a renomovaným spisovatelem.
Rádi oceníme i doprovodné ilustrace (pokud si myslíš, že nejsi dobrý spisovatel,
doplň příběh svého kamaráda kresbou). Práce odevzdávejte učitelům českého jazyka
na vaší škole nebo doručte osobně do Infocentra MČ Praha 22.

