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POHÁDKY
sobota 9. 4. 2022 v 10:30 hodin

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Divadlo Navětvi
Co je silnější než ta nejmocnější kouzla?
Široký? Kdepak! Láska? Možná… Přátelství?
Loutková pohádka plná divadelních kouzel pro
babičky i dědečky, maminky i tatínky, všechny
dospěláky, co se rádi baví i dojímají nad klasickými pohádkovými příběhy, ale hlavně pro
děti. Pohádka tak akorát, není totiž ani moc
dlouhá a není ani příliš krátká, je prostě dlouhá,
široká a bystrozraká. Představení je vhodné
pro děti od 3 let.
sobota 23. 4. 2022 v 10:30 hodin

KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI

čtvrtek 5. 5. 2022
v 19:30 hodin
Úča musí pryč!

DIVADLO U22

výběr z programu

Divadlo Pruhované panenky
Kryštůfek se ztratil v lese, svůj strach překoná, vydá se lesem, svou cestou… Protože má
dobré srdce, vše je mu nakloněno, zjevují se
mu bytosti, které běžně nemůžeme spatřit,
paní voda, král stromů či víla květin. Pomohou mu najít tatínka a dojít poznání. Představení inspirované knihou Jaroslava Kalouska
– Kryštůfek a lesní bytosti. Představení je
vhodné pro děti od 3 let.
sobota 30. 4. 2022 v 10:30 hodin

úterý 5. 4. 2022 v 19:30 hodin HOUSLE
autor: Dan McCormick
režie: Ladislav Smoček
hrají: Jiří Langmajer,
Pavel Liška a Milan Hein
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může
změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratrech a jejich rodinném příteli, kde
naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.
pátek 8. 4. 2022 v 19:30 hodin NOVÁ

SEZÓNA

CIRKUSÁRIUM
Divadlo Toy Machine
Na vědomost se dává, že do vašeho města
přijíždí nejmenší zvířecí cirkusové varieté na
světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm
žádných lidí nevystupuje, program čistě ze
zvířecích kousků jest sestaven. Nenechte si
náš cirkus ujít, neb se již nemusí opakovat,
každé představení je originál. Zveme malé
a velké, tlusté i tenké!

autor a režie: Adolf Adam
hrají: Herci z Divadelního spolku HerOLD

sobota 14. 5. 2022 v 10:30 hodin

Další představení 13. 4. 2022, 19. 4. 2022 a 29. 4. 2022.

Divadlo Bořivoj

Přijďte se podívat na autorskou komedii, která vesele pojednává o rutinních zkouškách
amatérského divadelního souboru. Režisérka spolku se chce vymanit z ochotnické rutiny,
proto vsadí veškeré své úsilí a začne tvořit cestu k profesionální kariéře. Při zkoušení naráží
na stále více problémů a nakonec se v sázce ocitá budoucnost celého spolku.

Přinese miminko čáp? A jak si takové miminko
žije v bříšku maminky a co všechno spolu
zažívají, se v této pohádce dozvíte. A protože maminka je tak trochu klaun, bude u toho
i legrace. A zahrají si s ní i diváci.

čtvrtek 5. 5. 2022 v 19:30 hodin ÚČA

NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚH SVĚTA

MUSÍ PRYČ!

autor: Lutz Hübner
režie: Thomas Zielinski
hrají: David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Petra Špalková,
Jana Janěková ml., Kateřina Wintrová
Náhradní termín za středu 2. 2. 2022
Hra se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich
třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra
ve třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia.
Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka!

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

Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi věnovat tento úvodník skvělým
lidem, kteří nezištně v posledních týdnech
pomáhají.
Na jiném místě zpravodaje se píše, že
o naší městské části vychází stále více článků
ve velkých médiích. Jistě se na tom podílí
fakt, že jsme po několika letech stagnace
znovu rozjeli zabrzděnou výstavbu. Ještě
důležitější ale asi je, že jsme byli mezi prvními městskými částmi, které okamžitě po
začátku války začaly uvažovat o tom, jak
můžeme pomoci.
Zatímco jinde se hlavně vyvěšovaly
vlaječky, naši skvělí zaměstnanci ze správy
majetku a realizace staveb už o prvním válečném víkendu začali připravovat prostory,
a lidé z ekonomického odboru řešili, kolik
peněz a z jakých účtů můžeme na přípravu
uprchlických center vydat.
A když se začalo s přípravou prostor
– nejprve v DPS Betlímek – lidé nás zaplavovali věcmi. Stačilo jen naznačit a už
před dveřmi brzdila auta s potřebnými věcmi. A nejenom jednotlivci – kterým patří můj
největší obdiv, protože jsem prvních několik
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přitom spousta věcí neudělá hned nejlépe.
Všichni se učíme a vidím to na unavených
tvářích kolegyň a kolegů, že vypětí posledních dnů je nesmírně vysoké.
Bohužel, objevují se i fámy, že uprchlíky
ubytováváme na úkor českých dětí a že zabírají místa ve školkách a školách místním. To
jsou nesmysly. Misuri je zcela nově rekonstruovaná ubytovna a místa v MŠ a ZŠ jsou
jen proto, že vláda navýšila počty dětí na
třídu. To je ale dočasné opatření, protože tak
vysoký počet dětí ve třídách je samozřejmě
dlouhodobě neúnosný.
A ještě k happeningu s přejmenováním
ulice Přátelství na Česko-ukrajinského přátelství. Vyvolalo to velkou diskusi, což jsme
chtěli. Přelepení je pochopitelně dočasné,
nikdo si kvůli tomu nebude muset měnit
doklady. A radnici to finančně nic nestálo.
(více na str. 11)

Misuri prochází rekonstrukcí.

topením, elektřinou apod. v prostředí, kam
se už nestydíme unavené a vystrašené maminky s dětmi z Ukrajiny umístit.
A už nyní řešíme, co teprve přijde – je
jasné, že zde uprchlíci nebudou na pár týdnů
a je třeba pro ně zajistit místa ve školách
a školkách, zdravotní péči, pomoci jim
orientovat se v novém prostředí. Určitě se

 Váš Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22
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Vizualizace podzemní školky z ptačí perspektivy.

KAUZA PODZEMNÍ ŠKOLKY V BYTOVKÁCH
Projekt, který se z 90 milionů vyšplhal na 300 milionů, vyhrála ho za podivných okolností nově
založená firma a po dvou letech nemá ani stavební povolení.

N

a posledním zasedání městské části (ZMČ) dne 9. 3. 2022
došlo mezi zastupiteli k ostré hádce kolem bodu 12
s názvem „Informace ve věci
MŠ V Bytovkách“. Opoziční zastupitelé se
rozčilovali, že bod nemá žádný obsah, a nemohli se tak na něj připravit, a požadovali
jeho stažení. Radniční zastupitelé namítali,
že podle jednacího řádu žádný obsah mít
nemusí. Bod 12 měl být totiž jen informační o situaci kolem kontroverzní podzemní
školky na sídlišti V Bytovkách.
Ve vypjaté atmosféře padl dokonce dotaz, zda se opozice bojí jeho projednávání.
4 | Uhříněveský zpravodaj | duben 2022

Chvíli nato přišel útok na bod 15, který se
týkal podobně problémového projektu
v Kašperské. Opozice požadovala, aby byl
posunut dopředu, údajně proto, aby na něj
nemuseli diváci na galerii čekat dlouho do
noci. V té době byl na galerii patrně jediný člověk z Kašperské, starosta odmítl bod
předřadit, opozice odmítla odhlasovat program a tím ZMČ skončilo. Zajímavé bylo, že
nikomu nevadilo, že by stejně dlouho jako
lidé z Kašperské museli na svůj bod čekat
lidé z Bytovek...
Ještě týž den jsme se proto rozhodli
věnovat kauze školky hlouběji, stejně jako
v lednu projektu v Kašperské. Představíme

původní projekt, nový projekt, který ho má
nahradit, a v rámci tzv. Hydeparku umožníme, aby se k problematice podzemní školky
a jejího (možného) vlivu na zmaření ZMČ
politici sami vyjádřili.

PRAVĚK PROJEKTU JE
V JÁSAVÝCH BARVÁCH

Celé to začalo za starosty M. Turnovského
(Pro Prahu), kdy už bylo jasné, že školek
je málo. V rámci vznikajícího sídliště Vivus
se nejprve uvažovalo o dvoutřídní školce
tam. Protože by ale musela být zasazena
do přízemí bytového domu a neměla vlastní zahradu, dalo tehdejší vedení přednost

kauza

koupi pozemku pro větší školku na sídlišti
V Bytovkách.
Za starosty V. Zelenky (STAN) pak byla vyhlášena soutěž, do které se přihlásilo 6 zájemců. Nejprve to vypadalo, že do finále postoupí
jen dva návrhy od Archiw Studio a Stopro.
Pak k nim byl ale přiřazen ještě třetí, který
byl změnou hodnocení přesunut z pátého
místa na třetí. Jmenoval se BREAK POINT.
V březnu 2019 vyšel ve zpravodaji velký
článek, popisující všechny tři projekty. Slovo
„popisující“ ale není úplně přesné. Když porovnáte jejich texty, zjistíte, že zatímco u dvou
se chvála suše omezuje na „efektivní organizace provozu“, „jednoduchost“, „optimalizaci
nákladů“, „funkčně dobré řešení“... (Archiw
Studio, Stopro), rozplývá se autor u třetí nabídky nadšením: „neotřelé řešení“, „velkorysý
objekt“, „maximální otevřenost“, „tepelná
pohoda“, „skvělé tepelně-izolační podmínky“... A pokud by to stále čtenář nepochopil,
shrnuje autor projekt BREAK POINT jako
„nadčasový originální návrh“, který „minimálně ruší výhled z okolních domů“.
Už to by mohlo kandidátům znít varovně, zvláště, pokud je pod článkem podepsán
tehdejší starosta V. Zelenka.
Hodnoticí odborná komise měla jen poradní hlas a o výsledku rozhodovala Rada MČ.
Kdo vyhraje, neměla pochyb. Spor se vlastně
točil jen kolem ceny realizace. „Původní cena
90 mil. Kč mi už tehdy přišla naprosto nereálná,“ konstatuje radní Š. Zmátlo (KDU-ČSL),
který projekt svým hlasováním nepodpořil.
A BREAK POINT samozřejmě vyhrál.

v projektu, přistupují (podobně jako jejich
kolegové v Kašperské) k právním krokům.

A CENA ROSTE DO NEBE

Původní školka měla stát 85 milionů Kč.
Nový, podzemní projekt měl stát 90 mil. Kč.
Finanční zdroje měly krýt z 30 % fondy EU
a z 60 % magistrát HMP. Podmínkou ale
bylo použití tzv. metody Design & Build,
která znamená, že za celý projekt ručí stavitel a cena se v průběhu stavby nezvyšuje.
Městské části to mělo zajistit „jistotu zachování nabídkové ceny“.
Vzdor tomu cena rostla raketově. O rok
později už byla na 138 mil. Kč a na konci
roku 2021 na 190 mil. Kč. V této ceně přitom nebyla ani dopravní opatření, ani nová
parkovací místa (kolik by asi stál plánovaný
dvoupatrový parkovací dům?), ani jakékoli
vnitřní vybavení školky.
A to vše v cenách roku 2020. Za pandemie ale ceny stavebního materiálu šly
nahoru, některé položky zdražily až o 200 %.
Cena megalomanského projektu by proto
dnes snadno přesáhla 300 mil. Kč.
Kde chtělo vedení radnice tyto peníze
vzít, je dodnes záhadou.

NA PAPÍRU ZAJÍMAVÉ, V REÁLU
NEPROVEDITELNÉ

Nadčasový projekt, který se měl údajně
ucházet o architektonickou stavbu roku,
počítal se standardním harmonogramem.
Projekt měla LAMBDA studio dodat v srpnu



2021 a v září se mělo poprvé kopnout do
země (viz Zpravodaj 3/2021). Otevření bylo
naplánováno na podzim 2022, těsně před
volbami (to už by byl projekt nominován
na architektonickou cenu roku).
V březnu 2021 starosta V. Zelenka ve
zpravodaji píše, že projekt má několik měsíců vydané „společné územní rozhodnutí
a stavební povolení“. Přiznává sice, že dorazilo "několik odvolání ze strany dotčených
občanů a povolení tak není pravomocné".
Ujišťuje ale, že pokud dojde k dohodě,
stavba začne ještě letos. Pokud ne – hrozí
soudem.
Problém je, že tehdy starosta Zelenka
lhal.
V prosinci 2020 totiž odbor výstavby
vydal pouze „oznámení o zahájení řízení
ve věci umístění a povolení MŠ". A ve stavu
„oznámení“ je dodnes. V lednu 2021 byly
podány námitky účastníků řízení proti stavbě, včetně námitky podjatosti pracovníků
stavebního úřadu a magistrátu, které se
dosud řeší.
A to není vše. Aby mohli rodiče přivážet děti, muselo by někde vzniknout velké
parkoviště. A bylo by třeba vyřešit další problémy jako třeba stínění oken nebo přehřívání horních učeben, ale hlavně – kam
s podzemní vodou.
Celá Uhříněves je totiž hojně zásobena podzemní vodou. To platí i pro sídliště
V Bytovkách, kde kvůli ní měla školka stát
na asi 50 m hlubokých betonových pilířích. >>

ZAČÍNAJÍ PROBLÉMY

Místním lidem bylo ovšem jedno, jak nadčasový projekt to je, jestliže se jím výrazně
zhorší podmínky na sídlišti. A měli dojem,
že zhorší, a to výrazně. Sídliště už obsahuje
velkou školu U Obory, ale málo parkovacích
míst a není průjezdné. To znamená, že každé
z několika set aut, které by každodenně vezlo
dítě do školky, bude muset někde zaparkovat a pak se zase proplést proti proudu aut
zpátky.
A tady je podstatné, že proti původní
představě 160 dětí měl nový projekt pojmout
až 280 dětí. To je obrovské množství vozů, které totálně ucpou komunikace. A velké množství dětí, které jistě nebudou při hrách mlčet.
Domy v sídlišti jsou koncipovány do
čtverců, v nichž pohlcuje hluk vzrostlá zeleň.
Vítězný projekt ovšem počítá s vykácením
většiny stromů mezi domy, které místní kdysi
vysázeli (aby z nich byl „minimálně rušen
výhled“). Lidé z Bytovek proto protestují jak
proti další lavině aut, tak proti hluku, který
je čeká.
Pokouší se nejprve jednat, ale protože radnice tvrdě odmítá jakékoli změny
duben 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 5



kauza

Ukázky z původní architektonické studie.

Podzemní voda by podle geologického posudku natékala do stavební jámy v objemu
20.000 litrů denně. Jak stojí v žádosti o stavební povolení, vody je tolik, že by se z ní
musela v zimních měsících vyvážet cisternami. Pokud ne, měla by Uhříněves brzy
místo školky parádní venkovní kluziště...

OTAZNÍKY NAD VÝBĚROVÝM
ŘÍZENÍM

To vše by stačilo k tomu, aby se zodpovědný
hospodář zamyslel nad tím, jestli je právě
toto, co chce – bláznivé vyvážení vody, parkovací spory, nespokojení obyvatelé, víc jak
trojnásobně překročený rozpočet a k tomu
začátek stavby v nedohlednu. V ruce nemá
zatím nic, žádné povolení, zato cena se ještě
nezastavila.
Není proto divu, že Rada MČ v čele se
starostou T. Kaněrou (ANO) rozhodla letos
3. února o ukončení smlouvy o projektové dokumentaci se společností LAMBDA
studio s. r. o., která stále navyšovala cenu
stavby a oddalovala vyhotovení projektové
dokumentace v objednaném modelu BIM.
Při studiu dokumentů radní zjistili, že
podivnosti provázelo i výběrové řízení na
tuto projektovou dokumentaci. Komise
se totiž rozhodovala jen mezi dvěma zájemci. Bodový rozdíl ve finále byl pouhých
4,7 bodu ze 100, a to v kvalitě referencí.
Zatímco u referencí vítězné společnosti
panovaly značné pochyby, nikdo je moc
neověřoval. A naopak, vyřazení kvalitní reference druhé společnosti nikdo pořádně
nevysvětlil.
Reference, které LAMBDA studio předložila, byly totiž do značné míry realizovány
před jejím založením. A na webových stránkách (dnes dostupné jen v archivu) se pyšnila projekty úplně cizích architektů – např.

projektem plzeňské Ypsilonky, výrobnou
pneumatik u Žatce a dokonce Bruselským
pavilonem z roku 1958!
Komise, v níž seděli dnešní opoziční
zastupitelé (STAN + P22 Naše město), přesto
vše hladce odsouhlasila. I neprokázané tvrzení, že společnost už byla v pozici hlavního
projektanta nebo že má expertní zkušenosti
s projektováním v modelu BIM.
Jenže ani po dvojnásobně dlouhé
době (kterou si navíc sama stanovila) nebyla schopna projekt v modelu BIM vůbec
dodat.

ZPÁTKY NA ZAČÁTEK,
NA ZMČ 9. 3. 2022

A tím se vracíme k poslednímu zasedání zastupitelstva. Pár hodin před jeho začátkem
se totiž objevil na FB radnice krátký text,
v kterém bylo bez podrobností uvedeno,
že v rámci uvedeného výběrového řízení,
v němž vyhrála LAMBDA studio, vznikla
mnohamilionová škoda a bude kvůli tomu
podáno trestní oznámení.
Kolem tohoto statusu se brzy strhla
polemika na osobních i veřejných účtech.
Radnice tím postavila ty, kteří se do té
doby hrdě hlásili k projektu podzemní MŠ
V Bytovkách, tedy zastupitele STAN a P22
Naše město, před zcela novou situaci. A to
se dotčeným samozřejmě nelíbilo a svou
nelibost dali najevo neschválením programu zastupitelstva MČ.
Nyní si každý může udělat vlastní názor
na to, co spíše bylo za předčasným koncem
zastupitelstva 9. 3. 2022. Zda zájem o pohodlí lidí z Kašperské nebo zveřejnění informací z kauzy podzemní školky V Bytovkách.
 Ivan Vágner

REAKCE PŘEDSEDY
SVJ Z BYTOVEK
Co vám na původním projektu nejvíc vadilo?
Projekt vykazoval velkou řadu nedostatků.
Nejvíce nás trápila plánovaná kapacita školky se zastavěnou plochou přes 1300 m2,
což značně umocňuje negativní vlivy, které
již v lokalitě máme. Jednalo se o dopravu,
chybějící parkovací stání, statiku bytových
domů, kácení, významný nárůst hluku a obava
z podzemních vod.
Šlo o projekt, který byl špatně zveřejněný,
v rozporu s územním plánem, s nepoužitelnou hlukovou studií a střetem zájmů. Pokud
by došlo k povolení této velké stavby, měli
bychom proto více než reálnou šanci uspět
u soudu s námitkami. Následovalo by nové
vyhlášení sloučeného stavebního a územního
řízení. Celý proces odvolání, střetu zájmů, by
tak začal znovu od nuly. Vzhledem k rozporu
s územním plánem bychom měli být schopni
prosadit změnu projektu tak, aby nedošlo
k zastavění vnitrobloku.
Komunikace byla náročná, protože se radnice
rozhodla stavět maximum technicky možného, bez ochoty k jiným alternativám. I přes
velkou snahu jsme se dostali do situace, kdy
jsme jednoznačně odmítali velkou školku, ale
radnice o změně projektu nechtěla ani slyšet.
Pozitivní byla jen snaha řešit dopravní situaci.
Přesto při zahájení stavebního a územního
řízení podklad ve spisu nebyl zveřejněn, nemohli jsme se k němu tedy oficiálně vyjádřit.
A co říkáte na nový návrh?
Jsem rád za tento projekt, o takový výsledek
jsme se snažili od samého počátku. Jsem
přesvědčen, že se jedná o dobrý kompromis
mezi potřebami radnice a kvalitou života
V Bytovkách.
 Martin Sazma

DOBA STAVBY OD
SOUTĚŽE PO OTEVŘENÍ

STAV PROJEKTU

CELKOVÁ CENA

STARÝ PROJEKT PODZEMNÍ MŠ

60 MĚSÍCŮ

PO 36 MĚSÍCÍCH PROJEKT ZASTAVEN

300 MILIONŮ

NOVÝ PROJEKT ÁTRIOVÉ MŠ

30 MĚSÍCŮ

PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

85 MILIONŮ
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A JAK BUDE VYPADAT PŘEPRACOVANÝ
PROJEKT MŠ V BYTOVKÁCH?

V

říjnu 2021 začalo být jasné, že
původní podoba podzemní školky V Bytovkách je neudržitelná.
Rada MČ byla postavena před
problém, zda zahodit vše, co se
dosud připravovalo, a začít od nuly, nebo
využít aspoň něco. Vzhledem k času a nákladům, které už dosavadní soutěže stály, se
proto rozhodli pragmaticky využít už hotový
soubor návrhů z roku 2019.
K původním požadavkům po debatě
s odborníky z Odboru realizace staveb pouze
přidali tři nové podmínky, které měly zájemci
zohlednit v ověřovací studii:

1. VĚTŠÍ OHLEDUPLNOST K OKOLÍ

Co nejméně zatěžující dopravní řešení.
Minimální zátěž pro okolní bytové domy
a rekultivace vnitrobloku (hřiště a parkové
úpravy).

2. MENŠÍ A PRAKTIČTĚJŠÍ OBJEKT

Stavba bude poloviční – 4 třídy po max. 28
dětech. Nebude tu jídelna a kroužky budou
v sousedním DDM.

3. P ROVĚŘENÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Ohleduplnost k životnímu prostředí, dodržování norem na hluk a zdravotně nezávadné materiály. Preferována budou technicky
i nákladově jednoduchá řešení.
S těmito požadavky radní kontaktovali původní šestici účastníků a výsledkem
byla dvě staronová řešení od společností
BY architects s.r.o. a archiw studio s r.o. Byly
představeny 13. 12. 2021 na komisi výstavby
a územního plánování. A z nich byl nakonec
vybrán projekt společnosti BY architects.

PROJEKT BY ARCHITECTS

Navržený projekt átria, jehož koncept můžete na této straně vidět, je svým provedením
spíše konzervativní. Architekti si jsou vědomi významu dlouhodobého nekonfliktního
soužití školky s okolím. Navrhují proto kolem
park s komunitními prvky pro podporu mezigeneračního setkávání různých sociálních
skupin.
Jádrem života školky bude chráněné
dvoupodlažní atrium táhnoucí se prostředkem objektu. Rozlehlý átriový prostor

bude překvapením už při vstupu do objektu.
Nabízí místo pro hru a relaxaci, v kombinaci
s vegetací bude tvořit svébytný vnitřní svět
školky.
Vnitřní prostor, určený především
k hrám, bude vizuálně i hlukově odstíněn
od okolí. Třídy a servisní část jsou navrženy
s ohledem na jednoduché ovládání a na přehled o prostoru školky. Drobné prvky, jako
jsou rozšířené parapety s úložnými prostory,
skříně na hračky apod. mají podle plánu
dotvářet přirozené dětské herní prostředí.
Projektová dokumentace by měla být
hotova v srpnu 2022. Se stavbou by se mělo
začít na začátku roku 2023. A nová školka
by měla být otevřena do konce roku 2023.
Celkové náklady na projektové a přípravné práce átriového modelu mají dosáhnout
3,5 mil. Kč (oproti 12 mil. Kč u podzemního
projektu).
Vizualizace projektu je k dispozici na
webu radnice v sekci "Prezentace záměrů
Praha 22".
 Ivan Vágner
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názory zastupitelů

HYDEPARK
NESCHVÁLENÍ
PROGRAMU
Vážení a milí čtenáři,
ve středu dne 9. 3. 2022 se konalo první letošní zasedání Zastupitelstva městské části
(ZMČ) Praha 22. Ještě před začátkem se
proslýchalo, že část zastupitelů velice pobouřil odpolední příspěvek na FB MČ, konstatující bez podrobností, že Rada městské
části odstupuje od projektu podzemní školky
V Bytovkách, a protože „...nepochybně vznikla škoda, Rada MČ se na základě vypracovaného právního stanoviska rozhodla podat
v této záležitosti trestní oznámení.“
Mluvilo se o tom, že bývalé vedení je tímto neférově postaveno před hotovou věc,
k níž má být na večer rozprava, aniž se to
mohli z prázdného obsahu bodu č. 12 dozvědět. Hned na začátku byl proto učiněn
(neúspěšný) pokus tento bod stáhnout. Následně pak došlo k hádce o řazení programu
a poté k jeho neodhlasování. Tím bylo ZMČ
z procesních důvodů ukončeno.
Uhříněveský zpravodaj se rozhodl reagovat
na tuto situaci a ještě týž večer oslovil všechna politická uskupení s nabídkou vyjádřit se
k ní v Hydeparku. Jsme přesvědčeni, že si
toto téma Hydepark zaslouží.

Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle
názvu seskupení. Otázka, na kterou všichni
odpovídali, zněla:

?

„Proč se podle Vás
neuskutečnilo zasedání ZMČ
dne 9. 3. 2022, a mohlo mít
neschválení jeho programu
souvislost s kauzami
podzemní MŠ V Bytovkách?"
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LŽI JSOU VLASTNĚ
BĚŽNÁ POLITICKÁ
TAKTIKA. BOHUŽEL
Zasedání zastupitelstva je vždy významná
událost v politickém životě obce. Je to
nejvyšší orgán, který schvaluje důležité věci
ve prospěch obce.
Jinak řečeno, když zastupitelstvo nezasedá,
mnoho důležitých věcí nejde udělat. Politici se tu mohou pohádat, třeba i poprat,
ale podstatné je, že veřejně. Vznášejí se
tu připomínky. Něco se vysvětluje, něco
se kritizuje. Lidé si to mohou poslechnout
a sami zvážit, kdo takzvaně kope za ně
a kdo hlavně za sebe.
Politika je umění kompromisu - přesvědčit
druhé, co považujete za správné. Shazovat
program jde proto vždy proti smyslu tohoto
setkání. Zpravidla se to děje jen tehdy, když
se někdo něčeho hodně bojí.

PROČ
ZASTUPITELSTVO
SKONČILO TAK
RYCHLE?
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď
– prostě proto.
Možná chtěl někdo jít brzy domů, možná
měl někdo koupené lístky do divadla, možná
si někdo potřeboval něco rozmyslet, možná se někomu jen nechtělo čekat… Abych
pravdu řekla, vůbec nechápu, proč k tomu
došlo. Vždyť na programu byla témata, která v současné době hýbou naší městskou
částí, navíc téma časově nejnáročnější bylo
naprosto logicky na konci programu.
No, nezbývá než pokrčit rameny, povzdechnout si a těšit se na dubnové setkání.

Jen chvíli před zastupitelstvem se např.
něco dozvíte, ale nejste na to připravení.
Třeba to, že na stěžejní projekt vašeho starostování – problémovou podzemní školku
– se připravuje trestní oznámení.
Víte, že vás tam budou lidé poslouchat a vy
se budete muset vykrucovat, lhát, lidé to
poznají a vaše politické renomé je v háji.
Tak děláte všechno proto, abyste to zastavili
a měli čas se připravit. Takhle to v politice
chodí a je to vlastně "normální".
To, že přitom shodíte i řadu užitečných
bodů, na které hodně lidí čeká – třeba na
peníze pro kulturu a sport - na to nehledíte.
Máte totiž strach.
Potřebujete hlavně argument, proč jste to
udělali. Nejlepší je samozřejmě drze tvrdit,
že to děláte ve prospěch občanů. Je to sice
lež jako věž, protože občanů je v sále jen
pár a změna programu by znamenala, že ti,
co se tam teprve chystají, přijdou kvůli vám
zbytečně. Ale to vám nevadí. Není to hezké,
ale uhráli jste čas a o to jde.
Tak to v politice chodí.

 Tomáš Kaněra
starosta MČ a zastupitel za ANO 2011

 Mgr. Jitka Rothová
zastupitelka Hnutí Pro Prahu

názory zastupitelů

ZMAŘENÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
POŠKODILO PŘEDEVŠÍM
OBČANY PRAHY 22
K té zbytečné švejkárně, která dopadne
především na obyčejné lidi a kterou předvedli někteří opoziční zastupitelé, tedy k neodhlasování programu a tím ke shození
celého zastupitelstva můžeme za klub ODS
říci jen toto:
Ze zastupitelů ODS byli přítomni všichni.
Všichni také hlasovali PRO schválení
programu. V něm jsme totiž připravovali
výraznou ekonomickou pomoc pro obyvatele Prahy 22 – a to návrh ke snížení daně
z nemovitostí placené občany Prahy 22.
Odložení jednání proto považujeme za
pokus bývalé koalice odvrátit pozornost
od tohoto většině užitečného návrhu ODS,
který otevírá cestu ke snížení nesmyslně
vysoké daně z nemovitostí. Jak zdůrazňujeme, takhle vysokou ji platí jen obyvatelé
těch městských částí, které nevede ODS.
Neschválení programu a torpédování jednání zastupitelstva vedlo k tomu, že nebylo
možné diskutovat a hlasovat i o řadě dalších
bodů, týkajících se např. podpory neziskového sektoru včetně podpory seniorů, které
jsou velmi potřebné pro naši obec.
ODS Praha 22 je proto pro co nejrychlejší
svolání zastupitelů tak, aby bylo možné
všechny tyto body s co nejmenším zpožděním projednat. Nevidíme žádný důvod
pro delší odkládání zastupitelstva.
Chápeme animozity mezi politiky bývalé
koalice a současným vedením radnice, ale
tyto mnohdy osobní záležitosti by neměly
negativně zasahovat do života našich obcí.
Vzhledem k situaci, jaká se vyvinula na zastupitelstvu, bylo by potřebné hledat spíše
kompromis místo sbírání politických bodů.
A daně? Jak jinak můžeme teď pomoci
občanům Prahy 22, v době šílené inflace
a neméně šílených složenek za energii, než
snížením městských dani? Těch daní, za
které se nic užitečného nepostavilo, jen
se ty peníze vyplýtvaly na projekty a studie
ambiciózních předražených staveb, které
nikdo z bývalé radnice nedokázal dotáhnout
ani do stadia počátku stavby.

 Ing. Martin Langmajer
zastupitel za ODS

PROČ JSEM
NEHLASOVAL PRO
PROGRAM NA
ZASTUPITELSTVU
KONANÉM DNE
9. 3. 2022
Na úvod se sluší vysvětlit, jak fungují zastupitelstva obcí. Je to kolektivní orgán, který
rozhoduje svým hlasováním. Na rozdíl od
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
většina nepočítá z počtu přítomných, ale
z celkového počtu zastupitelů. U nás je tento
počet 25. Proto, aby bylo cokoliv schváleno,
je třeba minimálně 13 hlasů pro. Co se tedy
stalo na březnovém zasedání?
Na začátku každého jednání je radou
městské části předložen návrh programu
zastupitelstva. Zastupitelé mají možnost
navrhnout k programu změny. Aby návrhy
prošly, musí získat oněch 13 hlasů. Jelikož
se některým zastupitelům nelíbilo navržené
pořadí bodů, jeden zastupitel podal návrh
na změnu pořadí.
Cílem návrhu bylo to, aby občané nemuseli
čekat až do nočních hodin na projednání
situace výstavby FINEP v Kašperské. Bod,
kvůli kterému řada z nich přišla, by se projednal hned po pevně zařazeném bodu 6 (cca
v 19 hodin), původně byl navržen až jako
předposlední bod.
A zde je důvod, proč nebyl nakonec program
schválen. Rada ani zastupitelé z řad HPP22
a ODS tento návrh na změnu pořadí bodů
nepodpořili.
Proto se zastupitelé za Praha 22 Naše Město a STAN rozhodli nepodpořit program jako
takový. A jelikož z řad HPP22 chyběli dva
členové, kteří často hlasují s radou MČ,
přestože dle slov rady MČ tu žádná koalice
neexistuje, došlo právě k tomu, že nebyl dostatek hlasů na schválení původního návrhu
programu. Viz v úvodu vysvětlená nutnost
13 hlasů, i když je přítomno jen 23 zastupitelů. Rada si tohle měla uvědomit a pokusit
se s námi domluvit – moc dobře věděla,
že bez nás hlasy na schválení programu
nemá. Starosta při poradě během přestávky
doslova řekl, že bod nepřeřadí, a ať si ten
program klidně neschválíme. Je zde vidět,
že mu opravdu nejde o obec, jak tvrdí, ale
jen o prosazení vlastního ega.

 Ondřej Kalasch
zastupitel za Piráty, Praha 22

DEN PO BŘEZNOVÉM
NEÚSPĚŠNÉM
ZASTUPITELSTVU...
Den po březnovém neúspěšném zastupitelstvu, které skončilo po 30 minutách
neschválením programu, jsme byli osloveni
šéfredaktorem UZ p. Vágnerem, abychom
napsali názorový sloupek k otázce: Proč se
podle Vás neuskutečnilo zasedání ZMČ dne
9. 3. 2022, a mohlo mít neschválení jeho
programu souvislost s kauzami podzemní
MŠ V Bytovkách?
Po přečtení návodné otázky jsem si vybavil
známý vtip z dob dávno minulých: Kdo je
vaše oblíbená historická osobnost, a proč
právě Lenin? Naprosto neprofesionální
a tendenční formulace dotazu má za cíl
jediné. Podsunout čtenáři zpravodaje přesvědčení, že program jednání nebyl schválen kvůli zařazení bodu o MŠ V Bytovkách,
jehož závěrem mělo být něco ve smyslu:
„Veď za všetko môže Kalousek“ – tedy
pardon, v případě Prahy 22 už tradičně exstarosta Zelenka.
Program zastupitelstva však nebyl schválen
z úplně jiného důvodu a starosta Kaněra,
pod kterého mj. spadá právě šéfredaktor
UZ, to moc dobře ví. Zastupitelé za STAN
a Praha 22. Naše město. žádali o předřazení
bodu týkajícího se developerského projektu
FINEP v Kašperské. Důvodem bylo, aby lidé,
kteří kvůli tomuto bodu na zastupitelstvo
dorazili, nemuseli čekat do pozdních nočních hodin, ale bod se projednal v rámci
rozumné denní doby.
Těžko říci, z jakého důvodu nebylo vedení
radnice ochotno tento bod předřadit. Pravděpodobně se takto radní zachovali, protože
se báli vyostřené diskuze ze strany obyvatel.
Ti jim, stejně jako my, nemohou zapomenout, že se zcela nepochopitelně neodvolali
proti soudnímu rozhodnutí, a dali tak de
facto projektu FINEPu zelenou.
Důrazně odmítáme, že jsme program s kolegy nepodpořili kvůli bodu k MŠ. U této, ale
i dalších investičních akcí máme svědomí
naprosto čisté, a proto se snaha zastrašit
nás mediálními útoky a sadou účelových
trestních oznámení naprosto míjí účinkem.
Opravdu vedení radnice Prahy 22 kleslo
tak hluboko, že potřebuje manipulovat se
svými občany?

 Vojtěch Zelenka
zastupitel za STAN
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radnice

ZPRÁVY O PRAZE 22 V MÉDIÍCH

U

ž od listopadu vychází o Praze 22
každý měsíc celá řada článků ve významných médiích, jako je MF DNES,
Lidové noviny, Deník či Právo. Sem tam se tu
objeví i televizní reportéři – naposledy to byla
reportérka TV NOVA, když se ubytovávaly
první ukrajinské maminky v Betlímku. Moc
nás těší, že je o nás takový zájem.
Média zajímají především stavební projekty občanské vybavenosti. Na podzim byl
v Uhříněvsi otevřen už třetí dům s pečovatelskou službou Betlímek. Usilovně se pracuje
na otevření polyfunkčního domu s mateřskou
školkou v Pitkovicích. A válka na Ukrajině
neobyčejně urychlila start rekonstrukce ubytovny Misuri, která média také zajímá – bude
tam umístěno na 100 uprchlíků.
Rozhodli jsme se proto shrnovat tyto výstupy
pravidelně i zde ve zpravodaji. Každý přece
může být hrdý na to, že se o obci, v níž žije,
ve světě mluví s uznáním.
 Veronika Blažková
tisková mluvčí

Knihovna



OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Knižní novinky pro další měsíc najdete na webu knihovny.
Jejich přehled přineseme z prostorových důvodů až v příštím
zpravodaji. Děkujeme za pochopení.
https://www.praha22.cz/volny-cas/knihovna/

TERMÍNY PORADEN V OIC
Kontaktní místo pro bydlení
p. Žaludová, p. Roupcová, pondělí a středa 16:00−17:15 hod.
Poradna pro neformálně pečující
p. Žaludová, p. Roupcová, první úterý v měsíci 14:00−15:30 hod.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Poradna pro rodinné právo
p. Straková, poslední úterý v měsíci 13−15 hod. po předchozí
telefonické domluvě.

Stanoviště 
Kašovická x Lnářská

VOK 9. 4.

9:00–13:00*

Bytová poradna
p. Veselá, první pondělí v měsíci 16−17 hod.

Křelovická x Nad Volyňkou

VOK 9. 4.

9:00–13:00*

Pod Markétou č. p. 87 (hřiště)

BIO 9. 4.

9:00–12:00*

Poradna sociálně právní ochrany dětí
p. Hejná, středa 15:30−17:30 hod.

V Pitkovičkách

BIO 9. 4.

13:00–16:00*

Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
p. Kaňoková, první pátek v měsíci 8:00--14:00 hod.

V Kuťatech x Rozdělená

VOK 23. 4.

9:00–13:00*

U Nadýmače

VOK 23. 4.

9:00–13:00*

Bystřičná

VOK 23. 4.

9:00–13:00*

Senior poradna
p. Drozenová, čtvrtek 10:00−12:00 hod.
Dluhová poradna čtvrtek 12:30−16 hod.
Právní poradna
p. Kosař, čtvrtek 1x 14 dnů, 13:15−16:00 hod.
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.
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Doba přistavení (hod.)

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce.
Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných velkoobjemových
kontejnerů věříme, že občané přednostně využijí možnost odvážet
odpady přímo do sběrného dvora.

 Jitka Kochánková
referentka Odboru životního prostředí a dopravy

radnice

KAPACITY NAŠICH ŠKOL V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE
Počty dětí v našich základních školách rok
od roku rostou. V září 2022 budeme otvírat
v ZŠ U Jandusů tři první třídy a v ZŠ U Obory
čtyři, které dohromady pojmou 210 žáků. Víc
tříd otevřít nemůžeme, protože víc tříd k dispozici není.

I tak třídy budou zcela jistě naplněny do maximální kapacity. V případě, že by kapacita
jednotlivých škol nebyla dostačující, bude se
o přijetí žáků losovat. Pokud to bude nutné,
bude muset MČ najít volná místa ve školách
v nejbližším okolí.

Podle evidence obyvatel se ale k zápisu může
dostavit větší počet dětí, než pojme těchto
sedm otevíraných tříd, a dle informací z MŠMT
musíme počítat i s dětmi utečenců z Ukrajiny.
Na druhou stranu podle zkušeností ředitelů
škol zhruba 15 až 20 procent dětí, které by
měly podle matriky k zápisu přijít, ve skutečnosti nepřijdou, protože si jejich rodiče vyberou
z různých důvodů jinou základní školu.

Situace i kvůli rodinám uprchlíků bude jistě
složitá. Jednou z možností je i přihlášení dítěte do výběrové či soukromé školy, na což
má každý ze zákona právo. Je-li to pro vás
dostupné, zvažte i toto řešení.
Podobná situace bude i v mateřských školkách. Poptávka po umístění dětí v MŠ bude
převyšovat nabídku volných míst.

Na závěr prosím všechny rodiče o trpělivost
a maximální součinnost s řediteli škol při
a po zápisech ať již do MŠ nebo ZŠ. Vaše
spolupráce pomůže urychlit rozhodovací proces o přijímání dětí/žáků.
Velmi vám děkuji za spolupráci a věřím, že děti
a žáci svá místa ve škole mít budou.

 Radovan Koutský
radní
pro kulturu, školství
a vzdělávání

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Během rekordně krátké doby proběhla
rekonstrukce ubytovny Misuri pro
zhruba 100 uprchlíků. Na výzvu se
přihlásilo mnoho dobrých lidí, kteří
nám nezištně pomohli.

Pokud chcete pomoci, najdete
aktuálně poptávané věci na webu MČ
https://www.praha22.cz/ukrajina/.

Všem, kteří nám pomohli věcnými
dary, finančně, organizačně nebo jinak,
velice děkujeme! Jsme nesmírně hrdí,
že máme tak skvělé spoluobčany!

PROČ JSME DOČASNĚ PŘEJMENOVALI ULICI
PŘÁTELSTVÍ
Název hlavní ulice v Uhříněvsi odkazuje na přátelství mezi Československem
a Sovětským svazem. Je symbolické, že
právě nyní mu dáme dočasně jiný význam.
Život není černobílý. To je sice většinou
pravda, ale v životě jsou situace, kdy
černobílý je. Musí. Na rozlišování dobra
a zla je totiž postavena naše civilizace.
A bombardování měst a zabíjení nevinných civilistů ZLO je. Když padají salvy
z raketometů na domy, školy a nemocnice,
není možné lavírovat, hledat důvody pro
vysvětlení a ospravedlnění „hluboké ruské

duše“. Je potřeba se vyjádřit, pojmenovat.
A to jde dobře pomocí symbolů. Název
naší ulice takový symbol je. Naši předkové
jí pojmenovali jako symbol vděčnosti za
osvobození Sověty Československa před
Nacisty. Na těch 140 tis. mrtvých a 400
tisíc zraněných vojáků jen na našem území
nelze zapomenout. Jenže jen ze vzpomínek a z úcty k předešlému se žít nedá.
Jsme tady a teď. A tady a teď umírají něčí
synové a tátové. Dočasné přejmenování
naší hlavní ulice je symbol, který ukazuje
na obrovskou vlnu solidarity posledního
měsíce našich místních lidí. A je to taky
připomenutí, že je třeba vytrvat.
Přijmout někoho k sobě domů jen s igelitkou, znamená závazek.

 Štěpán Zmátlo
(KDU – ČSL)

JEŠTĚ JEDNOU PŘIPOMÍNÁME...

ZÁPIS
DO ZÁKLADNÍCH
ŠKOL
ZŠ U OBORY

Ve dnech 26.−28. dubna 2022.
více na www.zsuobory.cz

ZŠ JANDUSŮ

Ve dnech 27. a 28. dubna 2022.
více na www.zsjandusu.net

ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL VE DNECH
4. A 5. KVĚTNA 2022
více na:
www.msslunecni.cz
www.mspitkovice.cz
www.msuhrineves.cz
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Likvidace autovraku je dlouhodobá záležitost. V Uhříněvsi se jednou protáhla na sedm let.

AUTOVRAKY,
PROBLÉM S NADĚJÍ NA ZMĚNU!
Zabírají zbytečně místo a téměř pokaždé se z nich stane problém, který se táhne několik let.
Autovraky jsou nevyžádanou součástí jakékoliv lokality, ale díky dvěma novelám zákona už
jejich likvidace nemusí být neřešitelná jako dřív. V městské části Praha 22 jejich počet během
loňska výrazně klesl, protože úřad dokázal odstranit 29 dlouhodobě odstavených vozidel.
Nadějí na změnu je především to, že v tomto ohledu může pomoct úplně každý.

V

ozidlo k odtahu nemusí být jen
hromada šrotu (vrak), která byla
zdemolována vandaly a zaházena odpadky. Často jde na první
pohled o zachovalá auta. Zákon od roku
2020 upravuje možnosti vlastníka komunikace, za jakých může konat. Jde o vozidlo, které není používané a má minimálně
půl roku propadlou technickou kontrolu,

nebo nemá platné povinné ručení či SPZ,
nebo je opravdu nepojízdným vrakem.
Díky tomu z ulic mizí téměř pětinásobně
rychleji než dřív.
„V Uhříněvsi a v Pitkovicích je i přes
velký úspěch z roku 2021 aktuálně pořád
jednapadesát vozidel v řešení, naopak
v Hájku není evidován ani jeden,“ říká
Hana Nozarová z odboru správy majetku.

Protože si začala vést před několika lety
pečlivou statistiku, má problémová místa
dobře zmapována. I díky tomu se jí v součinnosti se Správou služeb hlavního města Prahy (SSHMP) daří úspěšně snižovat
počet autovraků.
Určitým průlomem byl pro odbor
správy majetku prosinec 2021, kdy z ulice Jezerská zmizelo šestnáct vraků. Jejich
majitel několik let parkoval vozidla bez
SPZ tak, že tudy postupně přestali chodit
lidé a chodník zarostl náletovou zelení.
„Důvodem k odstavení vozidel bylo,
aby obyvatelé ze sousedního nově postaveného bytového komplexu nemohli prostor využívat k parkování. Vše se vyřešilo,
když začali občané aktivně posílat podněty k řešení na správu Služeb hl. m. Prahy
a hrozilo, že dojde k odtahům a následnému vymáhání finančních nákladů.
Protože se jednalo o občana s trvalým
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utovrakem může být i auto, které
A
nevypadá jako hromada šrotu. V Praze 22
je takových exemplářů 51.

řešíme

JAK MIZÍ AUTOVRAK
1. Identifikace: Vozidlo je nepojízdné, bez
STK, povinného ručení či SPZ.
2. Souhlas silničního správního úřadu ke
zjištění čísla VIN, pokud auto nemá SPZ.
3. Obeslání vlastníka (má 2 měsíce).
4. Výzva k odstranění na úřední desce MČ,
pokud vlastník nereaguje.
5. Součinnost města a městské části.
6. Odtažení vozidla na odstavné parkoviště.
7. Veřejná dražba, nebo likvidace.

Za rok 2021 úřad Prahy 22
odstranil 29 autovraků.
bydlištěm v Praze 22, po domluvě došlo
k odstranění. Podobné to bylo i v ulicích
Semanského a V Bytovkách, prostředí se
radikálně změnilo k lepšímu a stejně by se
nám to líbilo i v dalších lokalitách,“ popisuje celou anabázi Nozarová.
Podobných míst je totiž pořád celá řada
a náprava je složitá. Při identifikaci autovraku je potřeba dodržovat pevně daný postup.
Pokud například auto nemá SPZ, musí se
získat souhlas silničního správního úřadu
k otevření vozidla a zjištění identifikačního
čísla VIN. Až poté lze oficiálně obeslat vlastníka, který má dva měsíce na reakci. Pokud
na výzvu nereaguje, je nutné na stejně dlouhou dobu zveřejnit výzvu k odstranění vozidla na úřední desce příslušné městské části.
Než dojde ke svolení k odtáhnutí vozidla,
může se vše velmi protáhnout. V Praze 22
celá anabáze trvala v jednom případě dokonce sedm let.
„V mezičase vzniká řada problémů.
Odstavené vozidlo překáží na komunikaci
a zabírá prostor k parkování ostatním, zároveň se pravidelně stává místem nepořádku.
Jeden člověk dá na střechu kelímek a stane
se z toho popelnice. Výjimkou není ani to,
že se ve vozidle usídlí bezdomovci,“ vypráví
Hana Nozarová. „Ideální je v každém případě sehnat přímý kontakt na vlastníka,
poučit ho o možnostech bezplatné likvidace
včetně vyřízení nutné administrativy. Může
se to vyřešit jedním podpisem bez dalších
problémů, včetně vyřazení vozidla z registru. V ideálním případě může být za týden
po problému.“
Spousta majitelů odstavených vozidel
se přitom skrývá zbytečně jen kvůli tomu,
že neví o možnosti bezplatné likvidace.
Dokonce auto ani nemusí prodávat a platit
ekologickou daň. Firma HEAVY METAL s.r.o.
(tel.: 702 373 737, www.hrbitovaut.cz), která
spolupracuje se Správou služeb hlavního
města Praha, za každým přijede, podepíše
s ním nezbytné dokumenty a vše zařídí.

 Vraky V Bytovkách
 Vraky V Pitkovičkách
 Vrak na Novém náměstí

ULICE S AUTOVRAKY

Někdy k úspěchu stačí velmi málo,
zvláště pokud veřejnost pomáhá. Správní
území Prahy 22 má různá zákoutí a občané mohou na autovraky ve svém okolí
přímo upozorňovat prostřednictvím formuláře na webu Správy služeb hlavního městy Praha www.sshmp.cz/sluzby/
nahlaseni-vraku.
Služba byla zřízena, aby ulevila městským částem od administrativy, která likvidaci kvůli povinným lhůtám komplikuje.
Pokud jste vlastníkem vozidla dlouhodobě
nepojízdného a odstaveného na místních
komunikacích, nebojte se kontaktovat odbor správy majetku městské části, který je
vždy nápomocen.
Když je úspěšně vyřízena agenda, vozidla obvykle míří na odstavná parkoviště.
Poté, co je získán souhlas od silničního
správního úřadu (zpravidla úřadu městské
části), z jehož obvodu bylo vozidlo odtaženo, jde do veřejné dražby. O souhlas může
SSHMP požádat poté, co si ho v zákonné
lhůtě tří měsíců od odstranění z komunikace provozovatel nevyzvedl. Poptávka po
vracích je vysoká, ať už díky tomu, že se
rozprodají na náhradní díly, nebo proto,
že o ně mívají zájem sběratelé, kteří se pokouší nepojízdné vozy renovovat a udělat
z nich veterány.
 Red

Berounská
Bystřičná
Čirůvková
Čtyřkolská
Dunajská
Husovo nám.
Jezerská
K Netlukám
K Sokolovně
Kašperská
Májovková
Na Nežárce
Na Potůčku
Nám. Bří. Jandusů
Holubinková
Penízovková
Picassova
Přátelství
Pstružná
Pýchavková
Ryzcová
Středohorská
Sušilova
U Starého Mlýna
Za Nadýmačem
Žampionová
Želnavská
(celkem 51 ks)

4
2
1
1
1
1
4
5
1
1
2
1
1
9
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2

UŽITEČNÉ KONTAKTY
Správa služeb hlavního města Prahy
www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku
Městská část Praha 22,
odbor správy majetku
tel.: 217 071 865,
hana.nozarova@praha22.cz
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Bitva o Chodovskou
školu 2. května 2015.

VZPOMÍNKA NA PŮVABNOU DÁMU,
ODPOČÍVAJÍCÍ V PITKOVICKÉ GARÁŽI

M

álokdo ví, že ve staré části
Pitkovic, v místní bývalé
hasičské stanici, je dodnes uchováván pozoruhodný hasičský vůz Praga
RN DVS 8. Je to jediný pojízdný vůz tohoto
typu v celé Praze, i když v současnosti čeká
na namontování chladiče, který bylo třeba
vyčistit. Má za sebou hodně výjezdů, při
nichž pomáhala s požáry, čerpala vodu
nebo asistovala při výjezdech. Především
je ale oblíbeným a hojně fotografovaným
objektem na srazech veteránů, dodává lesk
veřejným akcím a těší všechny, kterým není
lhostejný půvab staré techniky.
Jezdit s ní ale není nic jednoduchého. Je
to sice krásný, ale přeci jen starší vůz o váze
6 tun (plus váha posádky až 11 mužů), jehož
brzdy podléhají technickým normám 40. let
minulého století, bez posilovačů řízení
a motor je třeba citlivě ladit pomocí sytiče.
Vozu se láskyplně přezdívá „Erena“ podle zkratky „Rychlý Nákladní“. Šlo o vůz,
který se vyráběl v letech 1933 – 1953 a bylo
ho vyrobeno asi 40 tisíc kusů.
Erena je druhým z vozů tohoto typu,
které zde leta sloužily. První Praga z roku
1943 byla předána do Pitkovic z centrály
profesionálních hasičů na Sokolské. Měla
dvojí pedály a byla určena pro autoškolu
a výcvik pro zdokonalování řidičů u hasičů. Dosloužila roku 1973 a skončila nakonec nejspíš ve sběrně železa. Druhá
Praga měla větší štěstí. Do požárního sboru v Pitkovicích byla převezena v prosinci
1976 a zde tři desítky let věrně sloužila.
A jen díky místním dobrovolníkům ze Sboru
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dobrovolných hasičů Praha 22 - Pitkovice,
vedeného starostou Stanislavem Bašteckým
a později Miloslavem Rajznoverem, se dochovala v tomto skvělém stavu. Zásluhou
pana Rajznovera se také uchovaly mnohé
unikátní dokumenty o činnosti místního
hasičského sboru.
Nakonec byla Praga na žádost radnice
Prahy 22 zařazena do seznamu veteránů,
dostala novou veteránskou značku V-4339,
a stala se tak jedním z dalších národních
technických klenotů. Je v tak dobrém stavu, že by mohla i dnes ještě posloužit. Tak
se ostatně i stalo v roce 2013 za tehdejších
velkých povodní. „Jeli jsme právě Erenou
s Markem Kalašem ze srazu z Pardubic, když
začalo pršet.“ vzpomíná Jana Vokrouhlíková.
„Když jsme dorazili, byla situace už tak vážná a nikdo jiný nebyl po ruce, že jsme k odčerpávání vody byli vysláni my s Erenou.
Byla to patrně její poslední práce. Od těch
dob už jezdí jen pro radost.“

Od roku 1976 patřila už jen pitkovickým hasičům a v jejich hasičské zbrojnici
je také dodnes umístěna. V roce 2021 sice
došlo k pozastavení činnosti sboru, ale jejich členové, pokud je třeba, jsou ochotni
vždy pomoci při různých veřejných akcích.
Budoucnost vozu je nyní trochu nejistá. Místní by ji nejraději viděli v nějakém
muzeu, kde by o ni bylo dobře postaráno.
Radnice, která vůz vede v majetku, by o ni
ale nerada přišla, protože byla vždy potěšením návštěvníků všech akcí a především
dětí. Umístění v muzeu navíc obecně veteránům tolik nesvědčí, pasivní odpočinek zhoršuje stav pohyblivých částí. Tak
uvidíme, co se s krásnou starou dámou do
budoucna stane.
 Ivan Vágner


Družstvo Mladých
požárníků před
Erenou. Návrat
z letního tábora
v Petrovicích v roce
1976.
Fotografie vozu,
otištěná v minulém
čísle zpravodaje,
byla pořízena
J. Vokrouhlíkovou
v roce 2009 na srazu
historických
vozidel.

HLEDÁME
posilu do týmu dílny v Modleticích.

·
··

Náplň práce
Opravy a údržba vysokozdvižných vozíků
(elektrické a motorové)
Technické kontroly
Repase použitých vozíků

··
··
··
··
·

Nabízíme
Prvotřídní zázemí, podporu a zaučení
Kvalitní nářadí a moderní vybavení dílny
Základní školení na centrále v Modleticích
Následná školení nových modelových řad
Zapracování společně se zkušenými kolegy
Placené přesčasy
Servisní čtvrtletní prémie
Týden dovolené navíc
Technická podpora při řešení složitých oprav

✓ V případě zájmu nám pošlete svůj životopis
✓ KONTAKT
Jozef Kadlec · Vedoucí dílny
+420 313 333 161 · jozef.kadlec@jungheinrich.cz

i

Více informací najdete na:
jungheinrich.jobs.cz

Na centrálu
v Modleticích
dále hledáme

ASISTENTKU
OBCHODNÍHO
ODDĚLENÍ
Možnost až 50 %
home office

·
·

5 týdnů dovolené
Účast v programu
firemních benefitů

Cestou na Ukrajinu, někde za Košicemi. Že je válka, je znát i z protijedoucích aut.

„VÁLKA ZAČALA VE ČTVRTEK.
A V PONDĚLÍ JSME UŽ VYKLÁDALI AUTA
NA HRANICÍCH S UKRAJINOU,“
ŘÍKÁ ČLEN FARNOSTI JONÁŠ ZEJFART
Nechtěl jen sedět a nečinně přihlížet. Chtěl pomoct. Jen tak, podle své víry. Proto se Jonáš
Zejfart, člen farnosti Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi, začal hned první den ruské
invaze na Ukrajinu zajímat o to, jak být prospěšný. A tak zařídil v Husově kapli během pár dní
humanitární sbírku, aby ji pak s kamarády osobně dopravil na slovensko-ukrajinskou hranici.
Mluvili jsme s ním ve chvíli, kdy se stačil sotva vyspat po návratu, ale už organizoval další vlny
sbírky.
S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ
K HRANICÍM A ZASE ZPÁTKY
Co vás vůbec přimělo, že jste začal
organizovat pomoc pro uprchlíky?
„Sledoval jsem, jak ruská armáda vstoupila
na Ukrajinu. Mám tam kamarády, zajímám
se o historii a paralela s rokem 1938 ve mně
silně rezonovala. Dělám v malé logistické
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firmě, ale vystudoval jsem teologii a jen
sedět v kanceláři mi přišlo zbytečné. Tak
se mi v hlavě zrodil plán. Kontaktoval
jsem kamarády a uspořádali jsme sbírku
potřebných věcí. To bylo to hlavní a pak
jsme s tím vyrazili k hranicím na Ukrajinu,
protože nám to přišlo nejefektivnější.
Oficiální velké organizace v té době vše
teprve plánovaly.“

A proč právě tady v kostele?
„Pan farář Jiří Ort z Uhříněvské farnosti
slíbil, že na to poskytne prostory. Pro mě byl
náš kostel první volba. Sice teď bydlím na
Střížkově, ale narodil jsem se v Kolovratech
a tady, v Husově kapli, jsem byl pokřtěný.
Nemohlo to být jinde. Tak jsem dal informaci na Facebook a zbytek už šel samospádem. Hodně nám pomohli lidé, kteří už

život v obci



Jak dopadneme, nevíme.

Plníme auta. Pořád toho ale v kostele hodně
zůstává...

To jsem já, Jonáš Zejfart, většinu času
s telefonem na uchu.

měli s humanitárními sbírkami zkušenost,
především Dana Zýková. Díky tomu jsme
od začátku věděli, že se musí věci třídit do
pytlů a popsat ideálně ve třech jazycích. Bez
těchto znalostí a bez ochoty ostatních bych
se v tom okamžitě ztratil, rozbrečel se a šel
domů třídit ponožky (směje se).
Pak za námi přišel i pan starosta Kaněra,
řekl, co dělají oni a jak bychom to mohli
vzájemně skloubit. Tak se to propojilo. Já
měl hlavně otlačené ucho od telefonu kvůli
organizaci, ale fyzicky to nejvíc odpracovali
lidé, kteří tu pomáhali. Patřili mezi ně i kamarádi, se kterými organizujeme dětské
tábory v Černoboru přes Dům dětí a mládeže. Jsme skvělá skupina, a když je potřeba,
všichni ochotně pomohou.“

Jaký jste měli plán?
„Válka začala ve čtvrtek a plán byl takový,
že do neděle vybereme věci, převážně zdravotnický materiál, a v neděli je odvezeme
do Brna, kde měla organizace „Železnice
pomáhá“ skladiště humanitární pomoci.
Do toho mi paní Žaludová z úřadu městské části dala telefon na hraničního koordinátora z Mukačeva, který měl zajistit, že
pojedeme na ukrajinsko-slovenský přechod
Vyšné Německé a tam naložíme lidi. Vše
nakonec dopadlo samozřejmě úplně jinak,
ale to nakonec nevadilo.
Strategií bylo mít nějaké záchytné body
a umět rychle reagovat na situaci, která se
pořád měnila. Celé jsme to brali jako jednu dlouhou akci. Firma DoDo poskytla dvě
dodávky, které vezly materiál. Do toho jsme
měli ještě tři osobní auta pro převoz lidí,
která jsem zajistil já a kamarádi Ondřej, Filip
a Petr. V tomto složení jsme nakonec i odjeli.
Věděli jsme, že nejsme sami. Například kolovratští skauti a hasiči pořádali také sbírku
a pomohli i s odvozem našich věcí přímo na
polskou hranici.“
To muselo být docela divoké. Jaká byla
cesta?
„Z Uhříněvsi jsme vyráželi v neděli po obědě
ve spěchu a s každým kilometrem dál od
Prahy byl větší chaos. V Brně vše organizovala energická parta mladých lidí, dělali

skvělé věci, třídili materiál a původně nám
měli dát do aut zdravotníky, kteří měli jet
s námi na hranice a pomáhat lidem v dlouhých frontách. Nakonec jsme toho moc nevyložili, a i s materiálem pokračovali směr
Ukrajina. To už pomalu vázla komunikace
s tamním koordinátorem. Po cestě se ozvali,
že nezvládnou zajistit lidi, protože ti, kteří
byli vytipovaní, uvízli v dlouhých frontách.
Ukrajinští pohraničníci totiž pouštěli uprchlíky přes hranici hodně pomalu.
Rozhodli jsme se pokračovat a nabrat
jednoduše toho, kdo to bude potřebovat.
U Košic jsme se rozhodli přespat, protože
už jsme toho měli skoro po deseti hodinách
jízdy opravdu dost. Takže jsem zapíchnul
prst do mapy a zavolal na místo, kde byl
nejbližší kostel. Rázem jsme byli ubytovaní,
navíc jsme přespali u jednoho z farníků, ze
kterého se vyklubal bývalý disident a nositel
medaile Paměti národa Ján Vecan. Byl strašně milý a ochotně nám pomohl.
Ráno jsme pokračovali, přijeli k hranicím a podle zpráv z médií čekali davy
Ukrajinců. Na krajnici byla zaparkovaná
auta s českými SPZ, která také čekala na lidi.
Okolo bylo hodně dodávek s humanitární
pomocí, ale lidé utíkající před válkou nikde.
Mluvili jsme s místními a ti nám vysvětlili, že noc před tím chytili nějaké pašeráky, a proto se razantně změnila pravidla.
Celkově jsme tam strávili asi pět hodin a už
to vypadalo, že nakonec nepředáme ani
materiál, ani nenabereme lidi. A celá akce
a cesta bude k ničemu.“
To musel být hrozný pocit...
„Byly to hodně rozporuplné pocity, ale nakonec to dobře dopadlo. Ukrajinská strana si
vyžádala seznam věcí, které vezeme. Ocenili,
že to máme všechno zaevidované, a vysvětlili nám, že nás musí odmítnout jen proto,
že nemáme záštitu oficiální organizace. >>
duben 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 17
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Hranice s Ukrajinou se změnila na jedno velké skladiště. Jsme ve Vyšném Německém.

Sbírka u faráře Filipa Boháče, který s námi
pokračoval k hranicím.

Za to se nám dokonce omlouvali. Tak jsme
natahali věci zpátky do auta a zavolali do
agentury, která organizuje pomoc a zajišťuje Ukrajincům azyl i v Uhříněvsi, jak jí
můžeme materiál předat. Vyřešilo se to tak,
že jsme se spojili opět s farností v Košicích,
kde nám vyšli zase ochotně vstříc, a vše jsme
tam u nich složili. O den později proběhla
s agenturou předávka materiálu a naše pomoc si tak našla cíl.
A co uprchlíci, ty jste nakonec nevezli?
„Bohužel tam nebylo koho naložit.
Překvapilo mě, že ani po čtyřech dnech
války nebyl na hranicích vojenský koridor,
který by to organizoval. Do našeho příjezdu
na hranice vše fungovalo přirozeně, ale pak
začal platit přísnější režim a do něj jsme se
už nevešli. Důležité ale bylo, že se materiál
nakonec odvezl. Vrátili jsme se úplně vyčerpaní. Akce začala v pátek a skončili jsme
v Uhříněvsi v úterý ve dvě hodiny ráno.“

KOSTEL MÁ SLOUŽIT JAKO MÍSTO
SETKÁVÁNÍ
Jak se podle vás na výsledku projevilo, že
šlo o farní akci?
„Jsem přesvědčený, že v dobách krize musí
být kostel prvním místem pomoci, tak jako
v minulosti. Od čeho jiného církev je? Je
to smysl její existence. Jakmile by se tohle
vytratilo, můžeme být klub houbařů a zahrádkářů, a vyšlo by to nastejno. Jsem rád,
18 | Uhříněveský zpravodaj | duben 2022

že vedení farnosti hned souhlasilo s poskytnutím prostoru, dodávalo nám morální podporu a nabízelo i finanční pomoc,
kterou jsme ale nechtěli. Vše jsme si platili
sami, abychom nemuseli nic vykazovat.“
A jaká byla nálada mezi lidmi?
„Fantastická. Akce se hodně šířila přes sociální sítě, lidi nosili materiál od toaleťáků po
spacáky, vyjadřovali podporu a rozhovory
s nimi byly úžasné. To nám dodávalo energii
a dojímalo to. Byl jsem po dlouhé době hrdý
na to, že jsem Čech. Jsme solidární národ,
když o něco opravdu jde.“
Chodili i jiní lidé, než chodí do sboru
obvykle?
„Na bohoslužby chodí dvacet až třicet lidí,
přes týden se dělají akce s dětmi, farář, pan
Ort, chodí navštěvovat nemocnice. Občas se
v kostele konají koncerty. Teď chodili i lidé
úplně mimo tuto komunitu a byla radost
vidět, že to jde i jinak.
Myslím, že kostely byly postavené proto,
aby se používaly, a přitom v České republice přibývá těch, které jsou prázdné. Zčásti
i kvůli falešnému sentimentu, že by se neměly používat na nic jiného než pro církevní
účely. Já jsem toho názoru, že kostel má
sloužit jako místo setkávání. Musíme se jako
církev snažit, abychom nebyli ve společnosti
zbyteční, abychom dokázali nabízet to, co
zrovna chybí, a uměli doplňovat to, na co
nestačí obec nebo stát.
Věděl jsem, že plníme funkci, kterou
tady máme mít. A to bylo důležité.“
Lidi vás také určitě chválili...
„Hodně říkali, že to, co děláme, je fantastické

a odvážné. Ale já si říkal, že tak to prostě
není. Sbírka byla spontánní iniciativa a nevidím v tom hrdinství, jen malé výkupné za
pocit, že za mě někdo jiný vede válku za svobodný svět. Vzhledem k tomu, že mám na
Ukrajině kamarády, kteří mají rodiny, vím,
že jak je dostali do bezpečí, šli často hned
do milic a zažili bombardování a všechny
ty hrůzy. Pocit, že někde stojíte s puškou, je
úplně jiný, než že vyberete potřebné věci,
abyste druhým ulehčili situaci.“
Neměl jste pocit, že věci nosily víc ženy?
„Ano, myslím, že mezi dárci převažovaly
ženy. Organizovaly, co a jak se v rodině
poskytne. Asi je to dané jejich vyšší empatií. Umí si lépe představit, co utíkající
ženy s dětmi na hranicích v zimě prožívají,
když stojí tři dny ve frontě. I proto se asi
zvedla taková vlna solidarity. Mám, přiznám
se, slabost pro silné ženy a jejich odvahu,
jsou často statečnější než muži, zvlášť ve
vyhrocených situacích.“
A jak to bude se sbírkou dál?
„Začali jsme vyhlašovat pravidelné středeční sbírky. O víkendu vždy oznámíme účel,
který specifikujeme podle seznamu ukrajinské ambasády. Odehrává se to v menším
měřítku, jde o věci jako například sterilní
rukavice a powerbanky. Vše pak odvezeme
na ambasádu a další týden následuje něco
jiného. O všem informujeme dopředu na
sociálních sítích. Vše je postavené na důvěře. Promítá se do toho, že s věcmi ze sbírky
nikam neutečeme a že si pomoc najde právě
toho, kdo ji bude potřebovat.“
 Red

INZERCE

Vydejte se do přírody a přibližte dětem symboly a zvyky
velikonočního období pomocí zábavných úkolů a hádanek

VELIKONOČNÍ STEZKYl
od 1. do 18. dubna
pořádá MČ Praha 22

TAJEMSTVÍ VELIKONOC
(delší okruh – start před radnicí)

HODY, HODY, DOPROVODY
(ministezka – start od MŠ Za Nadýmačem)

Odpovědní kartičku si můžete vyzvednout před radnicí
MČ Praha 22 nebo vytisknout doma - více informací na
www.praha22.cz
Děti, které přinesou správně vyplněnou kartičku na Velikonoční
jarmark (v sobotu 9. dubna u muzea), odměna nemine.

V DOMEČKU, V BYTOVKÁCH 803
DUMUM.CZ, CEKALOVA@DUMUM.CZ

DEN ZEMĚ
2022

STŘEDA 20.4.2022 OD 15.30 DO 18.00
- ekodivadlo O včelách a včelaři
- dětská jóga pro Zemi
- up-cycle dílna
- zahradnický koutek
. . . a mnoho dalšího

v areálu SK Cechie Uhříněves



školy a spolky

„BŘEZEN S JAROSLAVEM SEIFERTEM“

Z

asvěcení dávno ví, co znamená MAP. V rámci pracovních
skupin se věnujeme převážně dětem. Rozvíjíme jejich potenciál, učíme je komunikovat, hlídat si své finance, naslouchat
a pomáhat druhým, organizujeme setkávání napříč generacemi,
děláme radost jeden druhému. Jedna ze skupin podporuje i rozvoj

J. S.

čtenářské gramotnosti, hrajeme si se slovy. Nevěříte? Vypůjčíme si tři
písmena, M-A-P a s jejich pomocí uvedeme další z básní Jaroslava
Seiferta – Březen. Můžeme Autora Pochopit?
 9. B ZŠ Bří Jandusů

BŘEZEN
Pozdravte ještě jednou zimu,
skloňte se k sněhu tajícímu.
Kus jara už k nám padlo z výšek;
podléška, modrý větrníček.
Otvírá očka ještě spící,
jako když dítě na polštáři
v den již se rozednívající
dívá se po matčině tváři.
A ta, jež nemůže se vynadívat,
musí se smát a počne zpívat.

HÁJEK V DUBNU
SE TĚŠÍ NA VAŠI
NÁVŠTĚVU

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Z

imní čas se chýlí ke svému konci,
venku už nás začíná hřát slunce
a příroda se probouzí po dlouhém
zimním odpočinku. Nám však tento čas
vůbec dlouhý nepřipadal, ale tak už to
bývá, když máte čas vyplněný mnoha
aktivitami. Po návratu z vánočních
prázdnin jsme měli významnou návštěvu,
do každého oddělení totiž dorazili tři
králové i se svými dary. Po krásném
zpracování tříkrálové legendy jsme
dychtivě vyhlíželi divadelní premiéru
minioperky Sněhurka, a než jsme se
nadáli, byl leden za námi.
Začátek druhého školního pololetí
se stejně, jako celý sportovní svět,
nesl v olympijském duchu. V rámci
uspořádané soutěže „Olympijská
výzva“ si děti vyzkoušely, jaké to je
být krasobruslařem, hokejistou, ale
i biatlonistou. Všechna zúčastněná

S

tará legenda praví, že na Zelený čtvrtek zvony umlkají, aby nabraly sil
k letu do Říma. Tam si nechají požehnat od papeže a letí zase zpátky. A zatímco
letí přes Alpy, doma je zastupují děti, které
obcházejí náves s řehtačkami.
Na tom je postaveno i každoroční Vrčení
v Hájku – místní tradice, během níž chodí
děti po obci s řehtačkami. První obchůzka

oddělení byla za své výkony odměněna
medailemi. Měsíc únor jsme ukončili
masopustním tvořením.
A březen – měsíc knihy – nám dává další
příležitosti k učení hrou. Moc děkujeme
paní knihovnici z uhříněveské knihovny
za péči, s jakou se věnovala oddělením
našich prvňáčků. Návštěva knihovny
pro ně byla, kvůli době virové, první akcí
mimo naši družinu.
Přejeme krásné jarní dny.
 vychovatelky ŠD
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Hájkem je ve čtvrtek 14. dubna v 18 hodin,
tři jsou v pátek v 6, 12 a 18 hodin a poslední je v sobotu v 6 ráno. Poté je od 8 hodin
koleda. Tu vedou „kapelníci“ z 9. tříd, kteří
hlídají, aby koledování bylo spravedlivé,
a podle něj rozdělují vykoledované dobroty.

senioři a spolky

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA DUBEN 2022

POZVÁNKA

„Vyměňte ve svém životě slovo „musím“ za
slovo „chci“ a bude se vám lépe žít"

na výroční členskou schůzi ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22,
která se koná ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 od 14.30 hodin
v Divadle U22 v Uhříněvsi.

 lubová místnost se nachází na adrese:
K
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.

PROGRAM

3. 3. Trénování paměti s B. Oprchalovou
4. 4. Kavárnička, stolní hry, komunikace

1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Schválení přijetí nových členů

4. Výroční zpráva ZO Senioři ČR Praha 22 za rok 2020 a 2021

6. 4. Zájezd Polsko – Kudowa Zdrój
7. 4. Výroční členská schůze ZO Senioři Praha 22
11. 4. Kavárnička, stolní hry, komunikace

5. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2021, rozpočet na rok 2022
6. Revizní zpráva

7. Vystoupení hostů

8. Přestávka – občerstvení

12. 4. Vycházka s R. Truhlářovou

9. Diskuse

14. 4. Trénování paměti s B. Oprchalovou

10. Volba výboru a kontrolní komise ZO

21. 4. Senioři a děti – stolní hry

11. Schválení plánu činnosti na rok 2022

25. 4. Kavárnička, stolní hry, komunikace

12. Usnesení – závěr

27. a 28. 4. Bleší trh a bazar ošacení
– v Muzeu od 9 do 16 hodin
Bližší informace v seniorské poradně, v klubu,
na tel. 775 164 802, ve vývěsních skříňkách a na webových
stránkách www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz

Při prezentaci budou vybírány členské příspěvky
na rok 2022 à 50 Kč.

 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

I když akci nepořádáme, rádi děti doprovázíme a pomáháme jim.
A ještě zmiňme letošní čarodějnice,
které vyšly tentokráte krásně na sobotu
30. dubna. U nás v Hájku se bude nejprve
stavět na návsi májka, kterou děti ozdobí
stužkami. A pak v 17 hodin bude na louce
u potoka začátek veselého programu. Pro
děti připravujeme Čáry-máry-hrátky (soutěže s našimi čarodějnicemi). Na malém
ohýnku si budou děti opékat buřtíky, které
dostanou zdarma. Velký oheň s „krasavicí“ na vrchu zapalujeme kolem 19. hodiny.
Občerstvení je zajištěno a na všechny sousedy se tímto těšíme.
 P. Škvrnová, Spolek občanů Hájku

 Stanislava Drozenová, v. r., jednatel
Miroslava Růžičková, v. r., předseda

HÁJECKÁ MASOPUSTNÍ DETEKTIVKA

N

a sobotu 26. února 2022 náš Spolek
naplánoval masopustní hru pro
děti a jejich rodiče. Po Hájku
se potulovalo 10 masopustních postav
a úkolem dětí, jež přišly v masopustních
kostýmech, bylo vžít se do role detektivů
a zjistit, která z nich ukradla z hospody
basu. Na závěr se konal soud, ve kterém
většina dětí obvinila řezníka. Ten se chvíli
vykrucoval, ale pak se přiznal a ukázal
dětem, kam basu, kterou představovaly
zdobené perníčky ve tvaru basy, schoval. Nechtěl totiž, aby masopust skončil

a nastalo období půstu, kdy lidé nejedí
maso. Přestože se sluníčko před námi celý
den schovávalo, náladu nám zvedal harmonikář veselými písničkami a šenkýřka
příjemným občerstvením. Medvěd navíc
rozdával koblihy a řezník výtečné uzené.
Děti potěšila i výtvarná dílnička, během
které si vytvořily masopustní škrabošky.
I háječtí dospělí byli rádi, že se po dlouhé
době sešli, a masopustní zábava pokračovala dlouho do noci.
 A. Končinská, Spolek občanů Hájku
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INZERCE

Jsme jedničkou na světovém trhu.
Zabýváme se vývojem a výrobou
komponentů pro železniční dopravu.

Nabízíme Vám:
stabilní zaměstnání, odborný růst
práci s nejnovějšími technologiemi
13. mzdu, 5 týdnů dovolené

Volné pozice naleznete na:

stravenky a cafeterii

www.secheron.jobs.cz

příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění

personalni@secheron.cz

+420 731 446 966

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 22

Pěvecký sbor Akordum ve spolupráci s Domem UM a MČ Praha 22 vás zvou na:

KONCERT

STABAT
MATER

Účinkují:

Tereza Králová – soprán
Zuzana Zámečníková – alt

Kostel Všech svatých
ulice Přátelství
Praha-Uhříněves

hudebníci z HAMU
a Pražské konzervatoře

www.akordum.cz

 Kamenictví Šumec,
Pod Jankovem 45, Hájek.
Mobil: 608 981 418

 Prodám elektrický skútr
tříkolka vhodný pro seniory,
výborný stav, snadné ovládání,
více nastavení rychlostí, světla,
klakson, košík na nákupy,
3x použitý, cena 15 000 Kč,
tel.: 731 935 972, k odebrání
v Uhříněvsi.

 Koupím chatu, chalupu do
50 km od Prahy, v dobrém
i špatném stavu. Děkuji za
nabídku. Tel.: 720 031 400

Pěvecký sbor AKORDUM
pod vedením
Ondřeje Kunovského

19:30

 Zednictví – malířství
Provádím veškeré zednické,
malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů
a nebytových prostor.
Mobil: 606 125 116

 Kosmetika Payot,
Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz,
mobil: 777 581 418

G. B. Pergolesi

10.4.2022

 Kominictví P. Jáchym,
U St. Mlýna 317/29, P22
Uhříněves provádí klas. kom.
práce, kontroly spalinových
cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
vložkování komínů.
Tel.: 602 237 675, 267 710 572,
e-mail: jachym@kominictvi.info

 Oprava žaluzií – výměna
vodících lanek, nové žaluzie,
sítě proti hmyzu, seřízení oken,
tel.: 733 720 950
 Opravy myček, praček, sušiček
a ostatních spotřebičů
do 3 dnů – PM SERVIS.
Tel.: 602 316 941, 602 316 949
 Hledáme kvalif. chůvu/uč. MŠ
do DS v Uhříněvsi pro vedení
odpol. zájm.aktivit dětí od 1–6
let. Tel.: 604 808 971,
e-mail: jeslicky-kotatka@seznam.cz

 Koupím byt OV 1+1 nebo 2+1
s balkonem 1-3 p. v Uhříněvsi
nebo výměna za Prahu 4,
RK nevolat, tel.: 604 717 891
 Přijmeme prodavačku –
brigádnici do obchodu
s dámskou módou v Uhříněvsi
kontakt tel.: 608 080 815
 Chráněná dílna na Praze 10
Uhříněves
přijme osoby částečně či plně
invalidní na pozice: všeobecný
administrativní pracovník,
uklizeč/ka kancelářských
prostor, pracovník v archivu.
Kontakt: 778 882 637

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
působím už 12 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.
• 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.

Reference stávajících klientů
na radekbrila.cz/reference

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

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

Společnost zajišťující správu nemovitostí v Říčanech, Praze a Středočeském kraji,
přijme do svého týmu nové kolegy na pracovní pozice:
- účetní správy nemovitostí

- technik správy nemovitostí

- referent správy nemovitostí
(předpisář/předpisářka)

- technik bezpečnosti práce
a požární ochrany

- uklízeč/uklízečka

- údržbář (instalatér, zámečník,

společných prostor bytových domů

na vedlejší pracovní poměr

elektrikář) i na zkrácený úvazek

Bližší informace k jednotlivým pracovním pozicím na tel. 602 220 063 nebo 312 774 270
nebo osobně po předchozí domluvě na adrese Černokostelecká 2205/18, Říčany
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INZERCE

Fit klub pro ženy
Cvičím sama

Vedené lekce

Permanentky, členské výhody,
zvýhodněné vstupy

Možnot výběru dne i času,
skupina 1 - 3 osoby

Vacushape, Activebelly, In Body,
Výživové poradenství, Masáže,
Kardio Zóna, Individuální trénink,
Diagnostika svalů, ...

Bolavá záda (SM systém),
Bosu, Flowin, TRX, Pevný
zadek a břicho, ...

Cvičení vždy pod dohledem trenérky

+420 702 040 043

fitzenyuhrineves.cz

První trénink zdarma

info@fitzenyuhrineves.cz

Nám. Protifašistických Bojovníků 143/2, Praha 22 - Uhříněves

ve spolupráci s MČ Praha 22

6. Restaurant Day Uhříněves
Neděle 24. dubna 2022 od 11 do 16 hodin
V Cukrovarském parku
(Nové náměstí vedle DPS - Rehabilitace)
Vybraná částka z prodeje bude věnována na pomoc Ukrajině.

PLAVECKÉ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Během léta v Benicích a Průhonicích
pod vedením zkušených instruktorů
MOMMY TIME.

KDY
CO
www.praha22.cz
Facebook: Restaurant Day Uhříněves

V červenci a srpnu od pondělí
do pátku mezi 8:00 - 17:00.
Tábory s pláváním
pro děti od 3 do 14 let.
Plavání, hry, zábava, celodenní
strava za cenu 4 200,-.

Termíny a registrace na www.mommytime.cz

INZERCE

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

NADAČNÍ FOND POKORA
ZALOŽENO 7. 4. 2014
Podporujeme ústavy s alzheimerovou chorobou.
Přijmeme spolupracovníky i brigádníky
pro rozšíření činnosti fondu.
Sháníme také řidiče osobních vozů
s vlastním vozidlem.
Dále žádáme vážené spoluobčany o zaslání příspěvku na dary
pro ústavy na č. ú. 796 719 7028/5500.
Veškeré příspěvky jdou na charitu.
Děkujeme
Václav Písecký, předseda správní rady
Partnerská úklidová firma přijme neomezený počet pracovníků.
Všechny zájemce zaškolíme.
Kontakt: 736 679 054, prosím volejte od 8 do 20 hodin.

Výběr z programu

duben
a květen
www.kinoucko.cz

Středa 6. 4.
10:00 Mimořádná událost (Bio Senior)

Komedie, Česko, 102 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí?
Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista
diváckého hitu Vlastníci, v komedii Mimořádná událost.

20:00 Známí neznámí

Komedie, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být
naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro
zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.

Středa 27. 4.
20:00 René - Vězeň svobody

Dokumentární, Česko, 100 min, přístupný, česká verze, 100 Kč
Snímek navazující na časosběrný dokument režisérky Heleny
Třeštíkové o charismatickém kriminálníkovi mapuje dalších třináct
let Reného života po propuštění na svobodu.

Čtvrtek 28. 4.
19:30 Po čem muži touží 2

Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
Film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského
světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i
druhého dovádět k šílenství.

Středa 4. 5.
10:00 Betlémské světlo (Bio Senior)

Komedie, Česko, 99 min, od 12 let, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi se nedokončené povídky
hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se,
aby autor pokračoval v ději. Do toho vstupuje Šejnohova manželka,
která si myslí, že už by měl psaní nechat a věnovat se jí.

Čtvrtek 14. 4.
19:30 Známí neznámí

20:00 Po čem muži touží 2

Komedie, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Více informací viz 6. 4.

Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
Více informací viz 28. 4.

Pátek 15. 4.
18:30 Morbius

Pátek 6. 5.
18:30 Vyšehrad: Fylm

Akční / Sci-Fi , USA, 108 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč
Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou.
S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael
rozhodne k zoufale riskantnímu činu.

Sobota 16. 4.
10:30 Příšerákovi 2

Animovaný, Německo / VB, 103 min, přístupný, český dabing, 100 Kč
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje
celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk
znovu vám házet klacky pod nohy...

14:30 Ježek Sonic 2

Dobrodružný, USA, 122 min, přístupný, český dabing, 140 / 120 Kč
Modrý ježek Sonic se vrací do kin s dalším dobrodružstvím. V patách
má znovu svého neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika,
ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.

17:00 Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství

Fantasy, USA, 143 min, přístupný, český dabing, 130 Kč
Profesor Brumbál ví, že temný kouzelník Grindelwald je na cestě
převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho
zastavit sám, pověří Mloka, aby vedl neohrožený tým kouzelníků.

Čtvrtek 21. 4.
19:30 Vyšehrad: Fylm

Komedie, Česko, 103 min, od 15 let, česká verze, 140 Kč
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy uběhl více než
rok. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství a
mnohá překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.

Komedie, Česko, 103 min, od 15 let, česká verze, 120 Kč
Více informací viz 21. 4.

Sobota 7. 5.
10:30 Mimi & Líza - Zahrada

Animovaný, Slovensko / ČR, 68 min, přístupný, česká verze, 110 Kč
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí
velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti.
V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý
kontejner, který sousedé zaplňují starými a rozbitými věcmi.

14:30 Zlouni

Animovaný, USA, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý
svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni dokazuje, že i v na
první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.

17:00 Panství Downton: Nová éra

Drama, VB / USA, 125 min, od 12 let, české titulky, 130 Kč
Za dobu své filmové a seriálové existence už Panství Downton zažilo
ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky
Violet ukrývá tajemství, které může otřást základy celého rodu.

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
vásVás
v květnu
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, Co jsme
komu všichni udělali?, Promlčeno a další

Změna programu vyhrazena.

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 4.–18. 4. | VELIKONOČNÍ
STEZKA „Tajemství Velikonoc“ a „Hody,

hody, doprovody“, pořádá MČ Praha 22.

3. 4. | 9:30–16:00 | UKLIĎME
OKOLÍ RYBNÍKU VODICE, sraz na
křižovatce u rybníka.

3. 4. | 18:00 | RICHARD PACHMAN
A DITA HOŘÍNKOVÁ: Velikonoční
pašijový koncert v Husově kapli.

6. 4. | ZÁJEZD DO POLSKA,

ZO Senioři Praha 22 a Klub seniorů.

9. 4. | 14:00–19:00 | VELIKONOČNÍ
JARMARK V UHŘÍNĚVSI, pohádka

Velikonoční vajíčko, Lovesong Orchestra,
vystoupení dětí z MŠ, vyhlášení vítězů
soutěže Uhříněveské vajíčko, tvořivé dílny,
prodejní stánky, dobročinný bazar,
občerstvení. Nové náměstí před Muzeem.

10. 4. | 10:00 | UKLIĎME
PITKOVICE, u altánu v parku.
10. 4. | 19:30 | PERGOLESI: Stabat

mater, pěvecký sbor Akordum v kostele
Všech svatých

11. 4. | 18:00 | JARNÍ KONCERT
JISKŘIČKY, dětský pěvecký sbor,
Divadlo U22.

14. 4. | 8:00–15:00 | VELIKONOČNÍ
WORKSHOP zdobení kraslic, výroba
zvířátek, pro děti 6–12 let. Přátelství
158/78. Komunitní centrum Ponte.
Přihlášení do 5. 4.

14. 4.–16. 4. | VRČENÍ V HÁJKU,

s řehtačkami obcí (čtvrtek v 18:00, v pátek
v 6:00, 12:00 a 18:00, v sobotu v 6:00).
V sobotu od 8:00 koleda.

20. 4. | 15:30–18:00 | DEN ZEMĚ
2022, ekodivadlo O včelách a včelaři,
dětská jóga, up-cycle dílna... Dům UM,
V Bytovkách 803

24. 4.| 11:00–16:00
| 6. RESTAURANT DAY
UHŘÍNĚVES, V Cukrovarském parku,
Nové náměstí vedle DPS – Rehabilitace.

27.–28. 4. | 9:00–16:00 | BLEŠÍ
TRH A BAZAR OŠACENÍ v Muzeu.
30. 4. | 17:00 | ČARODĚJNICE
V UHŘÍNĚVSI, hraje kapela Houpačák,
soutěž, skákací hrad, kouzelník. Areál
fotbalového hřiště SK Čechie Uhříněves.

30. 4. | 17:00 | ČARODĚJNICE
V HÁJKU (nejprve stavba májky, od

17:00 začátek programu na louce u potoka,
od 19:00 zapálení ohně), Spolek občanů
Hájku

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
V ŘÍMSKOKATOLICKÝCH KOSTELÍCH
UHŘÍNĚVESKÉ FARNOSTI
Neděle 10. dubna 2022 – KVĚTNÁ NEDĚLE

Neděle 17. dubna 2022 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Kostel sv. Markéty Královice – sobota 9. 4. 2022 – 18:00 hodin
mše svatá se svěcením ratolestí (s nedělní platností)

Kostel sv. Petra Dubeček – 8:00 hodin velikonoční mše svatá

Kostel sv. Petra Dubeček – 8:00 hodin mše svatá se svěcením
ratolestí

Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 a 18:00 hodin velikonoční
mše svatá
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin velikonoční mše svatá

Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá se
svěcením ratolestí a pašijemi, 18:00 hodin mše svatá se svěcením
ratolestí a pašijemi

Pondělí 18. dubna 2022 – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá se
svěcením ratolestí

Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá

Čtvrtek 14. dubna 2022 – ZELENÝ ČTVRTEK
Kostel Všech svatých Uhříněves – 18:00 hodin mše svatá na
památku Večeře Páně

Kostel sv. Petra Dubeček – 8:00 hodin mše svatá

Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá
P. Mgr. Marian Brudny SVD, administrátor farnosti v Uhříněvsi
P. Juraj Begany SVD, farní vikář

Pátek 15. dubna 2022 – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
Kostel Všech svatých Uhříněves – 14:00 hodin křížová cesta,
15:00 hodin Velkopáteční obřady s pašijemi

Sobota 16. dubna 2022 – BÍLÁ SOBOTA
Kaple Božího hrobu v Uhříněvsi – 9:00 ranní chvály,
9:30 – 15:00 hodin možnost soukromé modlitby
Kostel Všech svatých Uhříněves – 21:00 – 22:30 hodin obřady
Veliké noci Vzkříšení Páně

VE FARNÍM SBORU ČCE V UHŘÍNĚVSI,
HUSOVO NÁM. 378/40, UHŘÍNĚVES
14. 4. 2022 18.30 Zelený čtvrtek
15. 4. 2022 09.00 Velký pátek
17. 4. 2022 09.00 Boží hod velikonoční
Při těchto bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně.

