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advacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip,
šarm i chaos ji přimějí bilancovat – ironicky
a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím,
láskou, osamělostí a nástrahami i radostmi
života.

POHÁDKY

sobota 14. 5. 2022 v 10:30 hodin

NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚH SVĚTA
Divadlo Bořivoj
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.

DIVADLO U22


čtvrtek 15. 9. 2022
v 19:30 hodin
Caveman

výběr z programu
čtvrtek 5. 5. 2022 v 19:30 hodin ÚČA

sobota 17. 9. 2022 v 10:30 hodin

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Paní Ptákové
Barevný svět Pipi Dlouhé punčochy je plný
dobrodružství, kamarádství, sladkostí a srandiček. Ale pozor, vše není tak jednoduché, jak
se může zdát. Bude se Pipi muset přestěhovat
z vily Vilekuly do dětského domova? Dokáže
ubránit svůj poklad? A uvidí ještě někdy svého
tatínka? To a ještě více se dozvíte v loutkové
pohádce pro děti od 3 let.

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! A proto je nutné ji ihned odvolat.

sobota 24. 9. 2022 v 10:30 hodin

TŘI PRASÁTKA
Divadlo Elf
Veselý horor pro nejmenší na motivy klasické
anglické pohádky je kombinací maňáskového
divadla a stylizované činohry. Minimum textu,
maximum akce a veselých písniček!

čtvrtek 15. 9. 2022 v 19:30 hodin CAVEMAN
autor: Rob Becker
režie: Patrik Hartl
hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach
„Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají
často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště
mnoha divadel v USA i v Kanadě. Slavná one man show vás pohltí svým vtipem, pravdou
a excelentním výkonem herce. Přijďte se do divadla odreagovat, konečně pochopit, jak se
pravěký lovec a pravěká sběračka podepsali na mezilidských vztazích, a také si smíchem
prodloužit život minimálně o pět let.
čtvrtek 10. 11. 2022 v 19:30 hodin TAK

JÁ LETIM!

autor: Peter Quilter
režie: Petr Svojtka
hraje: Anna Polívková
Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny
cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před
čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale s pět-

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

Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
máme za sebou konečně zase ne-covidové
Velikonoce a úspěšný Jarmark s aprílovým
počasím (viz fotoreportáž dále). Zdá se, že
se konečně vytrácí covidové temno. Začalo
doopravdy jaro a život se vrací do normálu.
Myslíme proto už na červen a chystáme Dětský den (sobota 4. 6.), druhý ročník
Uhříněveského Bigbítu (středa 11. 6.) a Den
draka na konci prázdnin.
Nám všem na radnici pomohlo, že se
situace s ukrajinskými uprchlíky stabilizovala. Obě třídy v muzeu fungují, provoz
v DPS Betlímek a v ubytovně Misuri se stal
rutinním. Díky tomu se můžeme opět naplno
věnovat jiným věcem, které naše městská část
potřebuje.
Jsem rád, že jsme na začátku nešli cestou, abychom pro uprchlíky uvolnili jednu
z tělocvičen. Ubytování v tělocvičně je podle
nás nedůstojné, ryze nouzové řešení. Navíc
jako sportovec, jak je o mně známo, bojuji od
počátku za to, aby děti, zničené nicneděláním za covidu, měly možnost znovu a naplno
sportovat.
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Na Zastupitelstvu MČ 20. 4. bylo jednohlasně schváleno snížení daně z nemovitostí na území
Prahy 22 na polovinu. 17 zastupitelů bylo pro, 5 se zdrželo.

Kdybychom se nepustili do urychlené
rekonstrukce ubytovny, padla by na to jedna tělocvična a děti by nesportovaly celý
rok. Proto jsme se rozhodli, že zprovozníme
Misuri a díky našim obětavým pracovnicím
a pracovníkům z úseku údržby a odboru kanceláře úřadu jsme to opravdu zvládli.
Jako největší problém v současné době
proto cítíme nedostatek míst ve školkách
a školách. Je to problém dlouhodobý, ale
zastavením stavebních projektů a zbytečnými
soudy v minulých letech se ještě více vyhrotil.
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Už se také ví termín podzimních voleb
– 23. a 24. 9. Nenechte si vzít dobrou náladu
a nehleďte na to, že už začala předvolební
okopávaná, především na sociálních sítích.
Do voleb je ještě daleko a hodně práce je
před námi.

Rubriky, obsahující názory a komentáře
nemusí vyjadřovat názor redakce.
Na akcích podporovaných nebo pořádaných
MČ Praha 22 je pořizována dokumentace
(foto, video), která bude použita pro potřeby
MČ (např.: Zpravodaj, webové stránky nebo
Facebook).
Uzávěrka příštího čísla: 20. května 2022
Den vydání: poslední pracovní den
předchozího měsíce
www.praha22.cz
e-mail: redakce@praha22.cz
www.facebook.com/MCPraha22
www.instagram.com/mc_praha22
www.twitter.com/mc_praha22
www.praha22.mobilnirozhlas.cz

Do budoucna pak intenzivně jednám
s developery nových stavebních celků u nás
(viz přehled v UZ 2/2022). Snažím se s nimi
dohodnout nějaké kompenzační řešení, při
němž by nám v chystaném projektu přenechali část prostoru na pár školkových
tříd. Zatím se zdá, že naši potřebu chápou,
a společně s námi jsou ochotni k hledání
vhodného řešení.
Podobně jsme na tom s místy v ZŠ. I těch
je méně, než bychom potřebovali. Tady jsme
na tom ale přeci jen lépe – máme možnost vytvořit 4 nové třídy z plně vybavených a revitalizovaných modulů a zdá se, že se to povede.
Chtěl bych také uklidnit rodiče a vyvrátit
fámy, že nebude dostatek míst, protože přibyly desítky ukrajinských dětí. Zápisy do MŠ
a ZŠ mají dvě etapy: v dubnu jdou k zápisu
jen české děti z Prahy 22, v červnu je pak
samostatný zápis pro ty ukrajinské. Jakkoli
soucítíme s uprchlíky, prioritou jsou naši
občané a zajištění míst pro ně je pro nás samozřejmě to hlavní.

Vítání občánků 11. 4. na radnici. Nepřehlédněte
výzvu na str. 13! Nemohli bychom vítat v červnu
i vaše miminko?

Podařilo se nám už „odšpuntovat“ stavbu pitkovické MŠ v objektu polyfunkčního
domu. Musím ocenit vstřícnost stavebníka
a majitelů okolních pozemků, že byli ochotni
jít s námi do kompromisu. Díky tomu bude
školka, jak pevně věřím, do konce roku stát.

 Váš Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22
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NEJDŘÍV ŠKOLKY A ŠKOLY,
AŽ POTOM BYTY
Pro většinu z čtenářů není zajímavé, kolik vydáme z rozpočtu na úklid města, ale zda je uklizeno.
(Mimochodem, bude to téměř dvojnásobek toho, co loni, navyšujeme totiž rozsah úklidu a počet
pracovníků v ulicích.) Stejně tak vás víc zajímá, zda školka funguje, než kolik peněz nás to stálo.
V letním čísle vám proto přineseme kompletní přehled městských investic a jejich stav
rozpracovanosti. Od mého nástupu do funkce starosty to bude rok. Jako starosta jsem
zodpovědný zejména za investice, a tak bude tento přehled zároveň mým ročním vysvědčením.
V tomto přehledu se proto krátce zaměřím jen na to nejdůležitější. V dubnu a květnu probíhají
zápisy do školek a škol. Na Praze 22 je ubytovaných také mnoho dětí z válkou zbídačené
Ukrajiny, i na to třeba myslet. Rozpracované školské investice jsou proto naší prioritou.
A jak si tedy stojíme?
Celkem to jde.

BĚHEM ROKU 2022 OTEVŘEME NEBO ROZESTAVÍME 11 NOVÝCH TŘÍD!

MŠ V BYTOVKÁCH

POLYFUNKČNÍ DŮM V PITKOVICÍCH

4 třídy MŠ, dokončení 6/2024, cena 90 mil. Kč

4 třídy MŠ, dokončení 12/2022, cena 120 mil. Kč

O mateřské školce V Bytovkách se toho napsalo v minulosti hodně.
Několikrát se ve zpravodaji prezentoval podzemní projekt, minulé
číslo se pak věnovalo nové, atriové variantě. Do léta chceme ještě
stihnout setkání s občany, abychom s nimi promluvili o podobě
vnitrobloku. Také mám radost, že proti podzemní variantě zachováme většinu vzrostlých stromů. Protože rostou dlouho a byla by
jich škoda.

Také o Polyfunkčním domě se toho napsalo hodně. Z praxe ale
vím, že projekt je jen začátek. Jako na každé stavbě jsou problémy
i tady, ale řešíme je. Těší mě, že současně se stavbou hlavní budovy
se daří posouvat i projekt sousedního sportovního areálu. Ten by
v hodnotě cca 40 mil. Kč měl zafinancovat CENTRAL GROUP. Jsme
před finální dohodou, držte nám palce.
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PŘÍSTAVBA 4 TŘÍD ZŠ VACHKOVA
4 třídy ZŠ, dokončení 9/2022, cena 34 mil. Kč
Nezbytná přístavba 4 modulových tříd. Výstavbu ZŠ Romance
nám zatím blokuje magistrát (doufejme, že dočasně), ale děti
s nástupem do školy nepočkají. Že půjde o pouhé moduly, nikdo
nepozná. Budova bude obložena dřevem a ve třídách bude například i rekuperace.

NOVÁ ŠKOLKA NA BEČOVSKÉ
2 třídy MŠ, dokončení 9/2024, cena 37 mil. Kč
V Bečovské má vyrůst nových 85 bytů. S developerem jsme se domluvili, že v přízemí jedné z budov vznikne menší školka. Bude mít
velkorysých 300 m2 a dalších 600 m2 vlastní zahrady. Nyní probíhají
finální jednání, zda developer po dostavbě školku předá městu
nebo ji bude provozovat sám. Snažíme se proto o první variantu.

A aby byl můj výčet kompletní, měl bych zmínit, že po letech zase
vracíme do hry záměr výstavby mateřské školky na sídlišti Vivus.
Můj předchůdce Martin Turnovský, starosta v letech 2014–2018,
tehdy představil záměr menší dvoutřídní školky s termínem otevření 2022. Proč z toho po roce 2018 sešlo, nevím. Avšak zájem
na jejím vzniku má i společnost Vivus a.s., proto právě v těchto
dnech jednáme o konkrétních podmínkách.

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 192
NA NOVÉM NÁMĚSTÍ
450 m2 nových prostor pro zájmovou a mimoškolní
činnost, dokončení 10/2022, cena 18 mil. Kč
V přízemí budovy u autobusové zastávky Nové náměstí vzniknou
nové prostory pro dětské kroužky. Stejně jako chybí třídy, chybí
i prostory pro zájmovou činnost po skončení výuky. V zrekonstruovaných prostorách tak naleznete např. taneční sál, volnočasový
klub pro žáky na 2. stupni ZŠ nebo dílny.

 Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

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.
Poradna pro rodinné právo
p. Straková, poslední úterý v měsíci 13−15 hod. po předchozí
telefonické domluvě.
Bytová poradna
p. Veselá, první pondělí v měsíci 16−17 hod.
Poradna sociálně právní ochrany dětí
p. Hejná, středa 15:30−17:30 hod.
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
p. Kaňoková, první pátek v měsíci 8:00--14:00 hod.
Senior poradna
p. Drozenová, čtvrtek 10:00−12:00 hod.

NOVÁ ŠKOLKA V KRÁLOVICÍCH
1 třída MŠ, dokončení 9/2022, cena 1,5 mil. Kč
Velkorysé prostory a velká zahrada. Protože MČ nyní nemá dostatek vlastních prostor, musí volit pronájem. Místo má svůj genius
loci a po nezbytné rekonstrukci z něj bude krásná školka.

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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Po letech o investicích nejen mluvíme, ale i je skutečně realizujeme.

ROZPOČET 2022 VE ZNAMENÍ INVESTIC
Zastupitelstvo Prahy 22 schválilo již na svém prosincovém zasedání rozpočet na letošní
rok. Poprvé po dlouhých letech jsme se tak vyhnuli rozpočtovému provizoriu a navzdory
nepříznivým vlivům, které přináší pandemie covidu-19, uprchlická a energetická krize,
připravila městská část zodpovědný plán hospodaření, který počítá s pomocí těm, co to
potřebují, s důležitými investicemi do oprav a do rozšiřování kapacit škol a školek, do bytové
infrastruktury i veřejného prostoru.

L

oňský rozpočet byl z hledisZ dlouhodobě prezentovaných a sliboPlán počítá s pomocí těm, co to
ka čísel nejvíce ambiciózní
vaných investic budeme muset odsunout
potřebují, s důležitými investicemi např. záměr rekonstrukce bývalé ubytovny
v novodobé historii Prahy 22,
do oprav a do rozšiřování
ale do praxe se to příliš neproMisuri a její přestavby na sociální a podmítlo. Tak jako v předchozích
porované bydlení. Zásadní revizí také musí
kapacit škol a školek, do bytové
letech bylo čerpání investičních výdaprojít projekt parku Za Radnicí. Projekt,
infrastruktury i veřejného
jů v nižších desítkách procent. Proto
který jsme převzali po předchozím vedení,
prostoru.
jsme se letos zaměřili na skutečný stav
počítá s investicí 60 mil. Kč. Na to MČ Prahy
investic s cílem prostředky skutečně
22 jednoduše nemá.
proinvestovat. Loni touhle dobou měla městská část Praha 22 rozKde nás pálí bota a přitom to vy, občané, nevidíte, jsou investice
pracovaných celkem 62 investičních akcí. S příchodem starosty
do majetku MČ. Byty, domy s pečovatelskou službou, školy a školky,
Tomáše Kaněry byly některé investice zcela zrušeny, jiné odsunuty.
to vše potřebuje opravy a investice. Můžeme postavit nový park
Na letošní rok jich zůstala cca třetina.
s restaurací a vodním světem, jak je plánováno v projektu k parku
Sám starosta o tom říká: „Měli jsme velké oči a pro mnoho rozjeZa Radnicí, a neměnit třeba několik let vysloužilé kotle v sociáltých akcí se nakonec nerealizovala téměř žádná. Všichni přitom víme,
ních domech a školách. Za chvíli budou volby a kotle vidět nejsou.
co je nejdůležitější. Školky, školy a doprava. Věděli to mí předchůdci,
Rozhodli jsme se jít ale jinou cestou: Starat se o obecní majetek,
víme to i my. Jde jen o to začít skutečně stavět. Ne o tom mluvit a ukajako by byl náš.
zovat obrázky. Nyní se opravdu staví a jsem na to pyšný.“
Pracujeme zejména na projektech do vzdělávání. O postupu výstavby nové základní školy Romance, nové mateřské školky
V Bytovkách nebo nové mateřské školky a polyfunkčního domu
 Štěpán Zmátlo
radní (KDU-ČSL)
v Pitkovicích píšeme samostatně. Musíme však řešit i současnou
situaci. Děti chodí do školy nyní, neodloží začátek povinné školní
docházky na dobu, až bude stát nová ZŠ Romance. Proto jsme se pustili do přístavby 4 tříd v ZŠ Vachkova. Ty budou otevřeny letos v září.

PŘÍJMY

195,1 mil. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

134,2 mil. Kč

Dotace z hl. m. Praha

89,5 mil. Kč

Úřad MČ (mzdy, energie, služby a zboží)

80 mil. Kč

Státní příspěvek na výkon státní správy
(stavební úřad, živnosti, matrika atd.)

17,5 mil. Kč

Doprava (opravy chodníků a komunikací, dopravní značení,
příprava dopr. staveb, bezpečnost)

4,4 mil. Kč

Nájemné a jiné hospodaření s majetkem MČ

59 mil. Kč

Školství (příspěvky na provoz MŠ a ZŠ)

Daň z nemovitostí

25 mil. Kč

Životní prostředí, vodní hospodářství (odpady, péče o zeleň)

5,8 mil. Kč

Místní a správní poplatky (za občanky, pasy, ubytování,
ze psů, zábory veřejných prostranství atd.)

3,6 mil. Kč

Kultura (divadlo U22, knihovna, muzeum,
kulturní akce, zpravodaj)

7,4 mil. Kč

Ostatní příjmy (vstupné, úroky, pokuty, dary atd.)

0,6 mil. Kč

NEVYČERPANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Z LET MINULÝCH
(účelové investiční dotace, fondy MČ)
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199,1 mil. Kč

22,3 mil. Kč

Sociální věci a zdravotnictví (pečovatelská služba,
sociální práce a podpora, projekty)

4 mil. Kč

Sport a zájmové činnosti (sportovní dotace a akce,
společenské aktivity, hřiště údržba a obnova)

1,5 mil. Kč

Údržba majetku MČ, komunální služby
(opravy a údržba bytů a nebyt. prostor MČ, hřbitov, úklid obce)

5,2 mil. Kč

Finance a daně (splátka půjčky, daň z příjmů, DPH)

3,6 mil. Kč

investice

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE MČ PRAHY 22 V ROCE 2022

Školství
Doprava
Sociální věci a zdravotnictví
Kultura
Životní prostředí
Sport
Majetek MČ
Úřad MČ

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE MČ PRAHY 22 V ROCE 2022
Školství

133,6 mil. Kč

Doprava

81,4 mil. Kč

Sociální věci a zdravotnictví

5,1 mil. Kč

Kultura
Životní prostředí

7,8 mil. Kč
42,8 mil. Kč

Sport
Majetek MČ

5,8 mil. Kč
29,7 mil. Kč

Úřad MČ, ostatní

ROZPOČET Hl. M. PRAHY
Hlavní město sestavilo na rok 2022 rozpočet
v objemu 92,6 miliardy korun. Důraz klade
vedení města zejména na kapitálové výdaje
– investice. Na ně je vyčleněno téměř 20
miliard korun. Finance půjdou v první řadě
na strategické projekty, například na výstavbu nové linky D pražského metra. Na ni je
pro příští rok vyčleněno 4,3 miliardy korun.
K dispozici budou i stovky milionů korun
na výstavbu nových a opravy současných
tramvajových tratí. Celkově je na příští rok
do oblasti dopravy připraveno 8,3 miliardy
korun. V kapitole školství se mimo jiné předpokládá investice necelé 2 mld. korun na
přístavby a rekonstrukce školských objektů.
V rozpočtu se počítá s běžnými výdaji ve
výši 70,9 miliardy korun, z nichž výdaje na
samotný provoz města činí 46 miliard korun.
Zbývající prostředky představují primárně
platy pracovníků ve školství.

UPRCHLICKÁ KRIZE
A JEJÍ VLIV NA ROZPOČET MČ P22
Výdaje spojené s válkou na Ukrajině do rozpočtu MČ Praha 22 nijak
zásadně nezasahují. Nemusíme kvůli nim omezovat provozní výdaje
ani investice. Hlavní položkou je cca 4 mil. Kč na adaptaci ubytovny
Misuri, která byla prázdná a určená k přestavbě na bytové jednotky.
Tato částka bude uhrazena z dotací státu. Náklady na provoz dětských
skupin pak hradí hl. m. Praha. Přímé výdaje na uprchlickou krizi proto
očekáváme do 2 mil. Kč.

88 mil. Kč

PŘÍMÝ NÁHLED NA ROZPOČET KDYKOLI A KDEKOLI
ROZPOČET SE V PRŮBĚHU ROKU MĚNÍ!
Pro lepší přehlednost článku nejsou v příjmech a výdajích rozlišeny
převody mezi hlavní a hospodářskou činností. V jednotlivých kapitolách
jsou uvedeny pouze příklady. Příjmy rozpočtu, ale i plánované výdaje se
v průběhu roku mění. Rozpočet a plán hospodářské činnosti jsou v době
schvalování Zastupitelstvem městské části kvalifikovaným odhadem.
Rozpočet se během roku průběžně upravuje a na jeho konci se může
lišit i o desítky milionů korun. Zde uváděné sumy proto nemusí odpovídat částkám ve schváleném rozpočtu, ale odráží jeho průběžný stav.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

260 mil. Kč

Úřad MČ

4,4 mil. Kč

úpravy radnice

realizace

Školství
MŠ V Bytovkách, ZŠ Romance,
sportovní areál při MŠ/ZŠ Pitkovice

111,3 mil. Kč
přípravná fáze

přístavba 4 tříd ZŠ Vachkova, Polyfunkční dům Pitkovice
Doprava
výkup pozemků nádraží, P+R parkoviště, cyklotrasy,
chodníky, lávka Ke Kříži, navýšení kapacity parkovacích ploch
Životní prostředí
Cukrovarský rybník, Park za radnicí,
obnova polních cest, skatepark

Obce mají morální povinnost o sobě informovat v maximálně možné míře, protože jsou závislé na financování vnějšími subjekty. Proto je i účetnictví MČ Praha 22 součástí Cityvizor. Díky této aplikaci
můžete v přehledné formě nahlížet na aktuální podobu rozpočtu,
a to včetně jeho čerpání ve všech jednotlivých položkách. V aplikaci jsou také k vidění všechny faktury MČ a uzavřené smlouvy.
https://cityvizor.praha.eu/praha22/prehled

realizace
77 mil. Kč
realizace

Sport

4,3 mil. Kč

multifunkční hala

přípravná fáze

Majetek MČ

24,5 mil. Kč

rekonstrukce objektu č. p.192 na Novém náměstí,
sportovní areál při MŠ/ZŠ Pitkovice
rekonstrukce ubytovny Misuri
Ostatní

realizace
přípravná fáze
1,5 mil. Kč

sociální věci, kultura

37 mil. Kč
realizace
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I když pršelo, stánky byly stále v obležení,
zvláště ty s dobrotami.

Pletení pomlázek řídil radní M. Roth (uprostřed).
Přiučit se přišel i starosta Tomáš Kaněra (vlevo).

POČASÍ VELIKONOČNÍ JARMARK NEZKAZILO

V

elikonoční jarmark se povedl, a to
přestože se mnohokrát vystřídal
déšť se sluncem. Nikomu to ale
moc nevadilo, a tak se za odpoledne na prostranství před muzeem vystřídalo
několik set lidí. Bylo možné tu navštívit sýrařství, kořenářství, caletnictví či svíčkařství,
sledovat přadlenu či dráteníka při práci.
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Velmi vděčná byla pěvecká vystoupení dětí z MŠ Pitkovice, Sluneční a Za
Nadýmačem, a přestože většinou propršela, všechny děti si to moc užily. K dispozici
byla samozřejmě spousta dílniček, z nichž
především ty s pletením pomlázek s radním Mirkem Rothem a malováním kraslic
s Lenkou Volkovou byly nejnavštěvovanější.

A když se odpoledne klonilo k večeru,
rozpohyboval dav Lovesong Orchestra.
Finále pak patřilo vyhlášením výsledků
16. ročníku Uhříněveského vajíčka.
Akce se vydařila a už se všichni organizátoři těší na další setkání o dětském dnu
za Cukrovarským rybníkem! 

život v obci

Mokro nemokro, dechová hudební skupina
Lovesong Orchestra dokázala roztančit dospělé
i děti energickými melodiemi.

Hlavní cenu 16. ročníku Velikonočního vajíčka se nakonec
organizátoři v čele se zástupkyní ředitele ZŠ nám. Bří
Jandusů, Jitkou Rothovou, rozhodli věnovat zakladatelce
celé soutěže, oblíbené učitelce Ivě Teslíkové.

MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA
S LENKOU VOLKOVOU
Máme štěstí, že k nám už řadu let v době Velikonoc jezdí paní Lenka Volková, vynikající znalkyně a trpělivá
učitelka, členka asociace malířů a malířek kraslic ČR, od roku 2010 držitelka titulu Mistr lidové umělecké
tvorby. Za pouhý jeden týden dokáže v uhříněveském muzeu inspirovat a potěšit stovky zájemců o tradiční
řemesla. Letos to bylo 688 dětí a řada seniorů.

V muzeu byla také
po celou dobu malá
výstavka jejích
originálních prací,
založených na
voskovém reliéfu
a lepení slámou.
(L. Volková na
snímku vpravo
v bílém v rozhovoru
s J. Rothovou).
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kauza

ÚŘAD MČ PRAHA 22 PODAL TRESTNÍ OZNÁMENÍ
ZA MANIPULACE S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU
NA PODZEMNÍ MŠ BYTOVKY
Rada MČ Praha 22 podala prostřednictvím právní zástupkyně JUDr. Nikoly Skutkové (AK Legals) 20. 4. 2022 trestní
oznámení, které upozorňuje na možné porušení pravidel hospodářské soutěže a zjednání výhody při zadávání
veřejné zakázky v hodnotě 6.050.000 Kč na projektovou dokumentaci podzemní MŠ V Bytovkách.

V

eřejná zakázka probíhala v letech
2020 – 2021, za minulého politického vedení MČ Praha 22 (STAN + P22
Naše město), v čele se starostou Vojtěchem
Zelenkou.
Cílem zakázky bylo vysoutěžit projektovou dokumentaci na podzemní školku
V Bytovkách, a to tzv. metodou BIM. Tato
metoda je vysoce náročná a zkušenosti
s ním se získávají až značnou praxí. Do soutěže se proto přihlásily jen dvě společnosti,
CASUA, spol. s. r. o., a LAMBDA studio s. r. o.

PROBLÉM Č. 1:
SPORNÉ REFERENCE

Soutěž vyhrála jen těsně (rozdílem pouhých
4,7 bodu ze 100) společnost LAMBDA studio nad společností CASUA. Zvítězila přesto, že CASUA měla zkušenosti z množství
významných zakázek za miliardy, zatímco
LAMBDA studio vznikla krátce před vyhlášením soutěže.
Byly jí přiznány body za referenční projekty a uznána technická kvalifikace, třebaže jeden projekt byl ukončen ještě před
jejím vznikem, pod jiným byl podepsán
někdo jiný, tvrzení o zkušenostech generálního projektanta bylo nepravdivé atd.
(Soutěží jsme se podrobně zabývali v UZ
4/22.)

PROBLÉM Č. 2:
CHYBĚJÍCÍ LICENCE

Zadávací dokumentace soutěže obsahovala
i standardní požadavek, aby součástí toho,
co si MČ koupí, byla autorská práva (tzv.
licence). Ve smlouvě s vítěznou LAMBDA
studio z jara 2021 bylo také vypořádání
autorských práv zahrnuto. Po změně politické reprezentace však architekt Hajný
starostovi Kaněrovi oznamuje, že licence
k projektu vyřešeny nejsou a chce za ně
dodatečně zaplatit.
Bez licence má však MČ v rukou bohužel
jen hrst hezkých obrázků a sádrový model
školky, za který navíc zaplatila jinému dodavateli dalších 72 tis. Kč.

PROBLÉM Č. 3:
ZJEDNÁNÍ KONKURENČNÍ VÝHODY

Společnost LAMBDA studio byla faktickým
zhotovitelem (subdodavatelem) i v předchozí soutěži, v níž architekt Hajný zvítězil
s návrhem podzemní MŠ.
A protože výherce zakázky na projektovou dokumentaci si musí zajistit licenční
práva od zhotovitele v předchozí soutěži,
převzal je sám od sebe. V takovém postupu
ale shledává zákon znaky zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení
§ 256 trestního zákoníku. Ostatní účastníci

soutěže jsou tím jen do počtu. Bez autorských práv se zakázka realizovat nedá.
Pozoruhodné je, že o této skutečnosti
zástupci STAN a P22 Naše město ve vedení radnice věděli, jak je zřejmé z dostupné
e-mailové korespondence.
Bývalý starosta Vojtěch Zelenka (STAN),
který seděl ve výběrové komisi společně
s Pavlem Kosařem (STAN) a Kateřinou
Erbsovou (P22 Naše město), a od počátku
podporoval LAMBDA studio, se velmi ostře
vyslovil na posledním Zastupitelstvu MČ
Praha 22 proti odbornosti JUDr. Skutkové,
která výše uvedené postupy právně
zhodnotila.
 Ivan Vágner
Příprava projektu MŠ V Bytovkách, který vyhrála za podivných okolností LAMBDA studio s.r.o., stála doposud daňové poplatníky
7.806.669 Kč. Po odečtení využitelné části
nákladů zbývá 6.450.978 Kč, což je částka,
o kterou MČ (a všechny obyvatelé Prahy 22)
bohužel přišli.
Advokátní kancelář Legals s.r.o. se důrazně
ohrazuje proti tvrzení na ZMČ 20. 4. 2022, že
právní stanovisko ve věci MŠ V Bytovkách bylo
vypracováno neodborně a na tzv. politickou
objednávku. Vyjádření advokátky JUDr. Nikoly
Skutkové je k přečtení na www.lgls.cz.

NÁZOR ZASTUPITELE
Už v roce 2017 se zastal Ústavní soud tehdejší
třinecké starostky, na kterou jeden ze zastupitelů
podal trestní oznámení. Ve svém výroku soud zdůraznil, že trestní oznámení není možné zneužívat
k politickému boji.
Podávat trestní oznámení na komunální politiky je
v poslední době v módě, a to hlavně před volbami.
Lidé však často netuší, co se za takovým trestním
oznámením skrývá. Při slušné mediální masáži pak
mohou občané nabýt dojmu, že politik s trestním
oznámením na krku skutečně něco provedl, přestože
tomu tak není.
S nejrůznějšími trestními oznámeními a právními
stanovisky se u nás na Praze 22 půl roku před volbami roztrhl pytel. Všechna směřují vůči naší bývalé
koalici STAN + Praha 22. Naše město, nebo mají
minimálně za cíl zasít semínko pochybností u voličů,
kteří budou v září rozhodovat o tom, kdo povede
Prahu 22 další čtyři roky.
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Zpracovaná právní stanoviska, která jsou předkládána zastupitelům i veřejnosti, však mají mizernou
kvalitu a je z nich patrné, že jsou psaná tendenčně
„na objednávku“. Posledním takovým stanoviskem
je i právní posouzení k projektu na MŠ Bytovky, které
vypracovala JUDr. Nikola Skutková.
Paní advokátka v něm např. tvrdí, že z písemné
zprávy k veřejné zakázce není zřejmý důvod, proč
nebyla uznána reference jedné z firem, která neuspěla. Tyto informace ale nemají být součástí písemné
zprávy, ale tzv. zprávy o hodnocení nabídek, kde je
jasně a zřetelně uvedeno, proč nebyla reference
firmě uznána.
V některých pasážích jsou používány neexistující
pojmy, např. „ověřování hodnocení referencí“. Nic
takového neexistuje. Hodnotí se zakázka, reference
se ověřuje. Také z tohoto lze vyvodit, že autorka
stanoviska není odbornicí na veřejné zakázky.

Nesrovnalostí, nepřesností a tendenčních vyjádření
je v celém stanovisku celá řada. Ty však umí v textu
rozeznat pouze právníci zabývající se veřejnými
zakázkami. Nikoliv normální občan.
Radnice vynaložila na podobná stanoviska a trestní
oznámení už statisíce korun. Jejich účelem, alespoň
u nás na Praze 22, není upozornění na porušování
zákona, ale obyčejný předvolební politický boj.
Přeji vám, abyste i nadále měli svou vlastní hlavu.

 Vojtěch Zelenka
zastupitel za STAN

kauza

SOUD VRACÍ RYCHETY NA ZAČÁTEK

V

říjnovém Zpravodaji uveřejnil
Pavel Kosař (STAN) sloupek, ve
kterém oznámil, že dlouholetý
spor MČ s majiteli na Rychetách, rodinou
Rychetských, dospěl do finále. Odvolací
soud vrátil pozemek o rozloze 40.000 m2
zpět městské části.
Majitelka s tím nesouhlasila a odvolala
se k Nejvyššímu soudu, který jí letos dal
za pravdu. Rozsudky, o kterých pan Kosař
tvrdil, že jsou definitivní, zrušil a vrátil celý
spor zpátky na začátek.
Oblíbené prostranství Rychet, kde se
od roku 2001 pořádají nejrůznější akce,
se proto veřejnosti neuzavírá ani nemění
z plochy pro sport a oddech na něco jiného.
„Městská část má samozřejmě stále
velký zájem o spolupráci na Rychetách

při pořádání veřejných akcí, jako je Dětský
den,“ říká starosta Tomáš Kaněra (ANO).
„Letos jsme to bohužel nestihli. Od léta se
nám ale snad podaří se opět včas domlouvat a umístit zde zase zajímavé veřejné
akce.“
Prostor Rychet je mimořádně cenný
svou plochou i umístěním v centru obce.
Význam mu dává velké sídliště Vivus
v blízkosti, ale i plánovaná výstavba dalších 800 bytů nepříliš daleko.
„Pro nás je to prostor, který by se dal využít do budoucna i pro mnohem ambicióznější projekty,“ říká starosta T. Kaněra. „To,
co naší městské části chybí, je například
střední škola nebo sportovní zázemí. To by
byl zajímavý prostor pro něco podobného,
všem užitečného.“
 Ivan Vágner

SPRAVEDLNOST AŽ
U NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Vážení sousedé
a obyvatelé naší městské části,
možná jste v místním Zpravodaji zaznamenali sérii článků o areálu Rychety, ve kterém naše rodina již 21 let provozuje výcvik psů
a přes 20 let pořádá pro občany městské části
P22 (MČ) kulturní a sportovní akce. To se pro
mne z neznámých důvodů snaží překazit bývalý
místostarosta naší městské části Pavel Kosař.
Ano, ten Pavel Kosař, kterého rovněž můžete
znát z mediálních kauz jako obchodníka se
sociálními byty na Chomutovsku.
Pan Kosař v roce 2019 inicioval za MČ
soudní spor proti mé osobě. Soudy první
a druhé instance poté přiznaly pozemky, které
naše rodina dvě desetiletí vlastnila, zpátky obci.
Podle soudů byla původní kupní smlouva neplatná, neboť nebyla v souladu s rozhodnutím
zastupitelstva. Ano, toho zastupitelstva, které
po dobu několika let obsah smlouvy nerozporovalo a které samo kupní smlouvu opětovně
schválilo!
Průběh soudního řízení probíhal zvláštně.
Po prvním jednání došlo k obměně soudce, který se pak rychle přiklonil ve prospěch MČ. Ani
řízení u odvolacího soudu nebylo jiné. Odvolací
soud rozhodnutí potvrdil, aniž by mi umožnil
přizvat důležité svědky, kteří by uzavírání kupní
smlouvy blíže vyjasnili.
V článku UZ 10/2021 považoval pan Kosař
výsledek za své vítězství a dosažení spravedlnosti. Je zvláštní, že přestože slíbil, že pro vás,
občany MČ, budou i nadále pozemky využívány
pro pořádání kulturních akcí, v průběhu soudního sporu se najednou MČ rozhodla ke změně
územního plánu. A pozemky z původní plochy
pro sport a oddech převedla bez mého vědomí
na plochu veřejného vybavení, pod které se

dá schovat cokoliv. Proč? Nevím. Není mi ani
známo, proč je se mnou veden soudní spor,
když hlavním účelem dle pana Kosaře bylo
získání pozemků pro pořádání kulturních akcí,
které má rodina na pozemcích pořádala (kromě
doby covidové) každoročně od roku 2001 a v jejichž pořádání nehodlala přestat. Že to nedává
smysl? Můžete sami posoudit! Pravděpodobně
má pan Kosař úplně jiný záměr využití tohoto
pozemku, než jak oficiálně tvrdí.
Rozhodnutí odvolacího soudu bylo pro
mne neakceptovatelné. Tímto rozhodnutím
jsem v podstatě ztratila vše, co naše rodina
z vlastních prostředků ze skládky vybudovala,
tj. sportovní a kulturní areál pro veřejnost a také
již 20 let náš domov. Obrátila jsem se proto
na Nejvyšší soud ČR s nadějí, že přece musí
v našem státě existovat spravedlnost.
A Nejvyšší soud ČR v Brně dne 25. února
2022 opravdu zrušil předchozí rozsudky a věc
vrátil k novému řízení. Díky tomuto rozhodnutí
zůstávají pozemky i nadále v mém vlastnictví.
Pevně věřím, že v dalším řízení soudy nakonec
ukončí nesmyslný soudní spor, a bude tak nadobro odstraněna nespravedlnost vůči naší
rodině.
Ráda bych oslovila nové vedení MČ ohledně
spolupráce na akcích pro vás občany MČ a vaše
ratolesti, na které jste byli v areálu Rychety
zvyklí, např. Dětský den, který je zde již dlouholetou tradicí.
Doufejme, že nové vedení bude ke spolupráci vstřícné a nějakou odpočinkovou akci pro
vás společně připravíme.
Děkuji za váš čas a jsem s pozdravem
 Mirka Rychetská

VOLBY SE BLÍŽÍ, HON
NA OBČANY UŽ ZAČAL
Prezident vyhlásil termín komunálních voleb a mnohým zastupitelům už se začalo
chvět chřípí nedočkavostí. Mně také, ale
z jiného důvodu, protože se jich zúčastním
už jen jako občan. A nás občany čeká opravdu ošklivý půlrok. Ačkoliv jsme si mohli právem myslet, že dna v „politické kultuře“ už
bylo dosaženo, bohužel se ukazuje, že jsme
se spletli. Šest měsíců budeme zažívat věci,
o kterých se nám v malém uhříněveském
rybníčku ani nesnilo.
Hon na občany už začal na podzim, kdy se
vedení radnice sice mohlo „vytahovat“ tím,
jak šetří na platech radních, nicméně obratem přijalo tři zaměstnance věnující se PR,
zpravodaji a kultuře na plný úvazek a další
dva platí velmi slušně externě na fakturu.
V lednu se pak pan starosta a páni radní
nechali za peníze města (téměř 34 tisíc)
vyfotografovat známým portrétistou celebrit a politiků Jakubem Ludvíkem. Pokud
jste nezaznamenali fotky našich tří pánů
na jejich soukromých účtech na sociálních sítích, zcela jistě si je budete moci
prohlédnout v kampani. Těšme se opět na
oplakátovanou Prahu 22, kde nám jeden
přes druhého budou říkat, čí je to vina, že výstavba školy už rok stojí a projekt školky se
stal nejvyšší kartou v politickém boji. Alespoň, že na těch fotkách jim to bude slušet.
Doba pokročila, a tak se bude bojovat i modernějšími metodami než jen tiskem – třeba televizí. Proto si z našich peněz vedení
Prahy 22 zaplatilo zpravodajské reportáže
TV Praha do konce roku za 173 tisíc korun.
Pořád je to ale malý kalibr pro ponor až
na dno. Jiná politická strana vsadila na
jistější projekt – noviny „vydávané občany“.
Sice s nimi prý nemá nic společného, ale
postupně v nich očerňuje všechny politické
konkurenty – kromě sebe. Za poslední dva
měsíce mi přišlo opravdu hodně zpráv od
lidí, ať s tím hnojem proboha něco udělám.
Kromě soudu, který se potáhne roky, s tím
neudělám nic. Jediný, kdo to může změnit,
jste vy. Praha 22 je vaše město – zastupitelé jsou vaši zaměstnanci. Jen vy můžete
rozhodovat o tom, jakou politickou kulturu
v něm chcete a snesete.

 Kateřina Erbsová
zastupitelka Praha 22. Naše město.
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radnice

NAPSALI O NÁS

I

když řešíme v Praze 22 mnoho věcí, stále
ještě zůstavá hlavním tématem Ukrajina
a integrace uprchlíků do normálního života. V uplynulém měsíci to zaujalo například
Českou televizi. Přijela za námi redaktorka Lada Kolovratová a natočila reportáž
s Romanem Urbancem, ředitelem DDM
Prahy 10, o adaptačních skupinách v Muzeu
Uhříněves.
Ve společnosti se hodně diskutuje kolem
naplněnosti škol. To rezonuje i ve spojení
s ukrajinskými dětmi. Radní R. Koutský, který
to má u nás na starost, byl díky tomu citován
v Blesku.
Kromě Ukrajiny řešíme i revitalizaci okolí
nádraží Uhříněves, kde probíhá urbanisticko-architektonická soutěž, a v červnu již budeme znát vítěze.
A starosta Tomáš Kaněra se dostal podruhé se svým zamyšlením do Lidových novin
v projektu Starostové píší noviny. Tentokráte
o tom, na co myslí starosta o Velké noci
velikonoční...
 Veronika Blažková
tisková mluvčí

MILOSTIVÉ LÉTO SKONČILO, ŠANCE NA ODDLUŽENÍ ALE POKRAČUJÍ

T

zv. Milostivé léto skončilo 28. ledna
2022. Šanci měli bohužel jen lidé s dostatečnou hotovostí. I ten, kdo nestihl
či nemohl Milostivé léto využít, má ale stále
podle Občanské poradny Cesty integrace,
o.p.s., jejíž jedno pracoviště je nyní i v Uhříněvsi, několik šancí, jak exekuce zastavit.
Především je možné zastavit staré bezvýsledné exekuce, u kterých se po dobu 6 let
od zahájení nevymohlo nic, ani na úhradu
nákladů exekuce. Exekutor v takovém případě
vyzve věřitele, zda souhlasí se zastavením.
Pokud věřitel souhlasí nebo neodpoví, exekuci
zastaví. Pokud se zastavením nesouhlasí,
musí do 30 dnů složit zálohu na její další
vedení (1210 Kč) nebo do 10 dnů požádat o

zproštění této povinnosti. Když zálohu nesloží, exekuce je rovněž zastavena.
Další možností je vstoupit s pomocí Občanské poradny Cesty integrace, o.p.s., do insolvenčního řízení (tzv. osobní bankrot). Zdejší
zkušené poradkyně v tom dokáží dlužníkům
bezplatně pomoci. A to jak fyzickým osobám,
které mají více než 2 dluhy po splatnosti, tak
i zadluženým živnostníkům (OSVČ). Podmínkou je, aby dlužník doložil, že má nejméně
2 věřitele, že v uplynulých 12 měsících měl
příjem ze zaměstnání, živnosti nebo důchodu
a že i v následujícím roce bude mít příjem
k úhradě odměny insolvenčního správce (min.
1089 Kč/měs.) a cca 2600 Kč na splátky věřitelům.

Soud pak během 4–6 měsíců rozhodne
o způsobu oddlužení, obvykle zpeněžněním
majetku a splátkovým kalendářem. Po tuto
dobu jsou pracovnice poradny s dlužníkem
stále ve spojení a pomáhají mu.
Projekt „Cesta z dluhů v Praze“ realizujeme díky finanční podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost, č. projektu:
CZ.03.2.X/0.0./0.0/20_139/0017120. Partnerem projektu je Městská část Praha 22-Uhříněves
Vaše místo pro bezplatné a důvěrné
informace, pomoc a konzultace:
Každý čtvrtek, 12.30–16.00 hod,
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
tel.: 312 315 284, 774 780 107
e-mail: poradnapraha@cestaintegrace.cz
více informací: www.cestaintegrace.cz

 Alena Radová, hlavní poradkyně
Občanské poradny
pro Uhříněves
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA RADNICI
Po obědě 11. dubna se v radniční síni odehrála malá slavnost. Starosta, pan Tomáš Kaněra, vítal mezi novými občany Prahy 22 tři
krásné holčičky, které se narodily jako poslední v roce 2021 a první
v roce 2022.

BUDOUCÍ STĚNY POLYFUNKČNÍHO
DOMU V PITKOVICÍCH UŽ ROSTOU
Koncem dubna jsme zastihli na staveništi velký transportér, který
dovezl ocelové profily, ze kterých se budou montovat stěny budoucího objektu. Jsou to v dílně připravené kostry stěn, včetně dveřních
a okenních otvorů, které jsou na místě sesazeny k sobě. Jde o nosný
systém LindabConstruline ze švédské oceli, obvykle zateplený minerální vlnou a opláštěný sádrovláknitými deskami. Jeho výhodou
je pevnost, lehkost a velká protipožární odolnost.
Do konce května konstrukce obklopí 6530 m3 obestavěného prostoru. Bude hotová a zastřešená. A kolik se toho tu musí ještě udělat?
• Přes 1000 m2 asfaltu
• 670 m2 zatravněné dlažby pro parkování
• 860 m2 kamenné dlažby
• 220 m2 dřevěných podlah

Aneta Ondráčková, Anna Špalková a Ella Rakovan se svými rodinami,
tři noví občánci Prahy 22, kteří se narodili kolem Nového roku.

Stavba zřetelně roste před očima a dodržuje harmonogram. Na konci
roku by tak Pitkovice mohly dostat novou funkční budovu mateřské
školy i s malým prodejním zázemím. 

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ SE ALE MŮŽE TÝKAT I VÁS!
Týká se to nejenom dětí, narozených v roce 2022, ale všech dětí narozených od 23. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Protože z důvodu pandemie
nebylo možné všechny slavnostně přivítat tak, jak tomu bylo v minulých letech, se pan starosta Tomáš Kaněra rozhodl, že všechny děti,
které se narodily v jeho funkčním období, zpětně slavnostně přivítá.
Podmínkou je, aby mělo děťátko trvalé bydliště v Praze 10 – Uhříněvsi,
Hájku nebo Pitkovicích
Je nutné jen vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou na adresu úřadu nebo
osobně doručit do podatelny (Otevřené informační centrum). Získáte
ji na webu úřadu, v podatelně nebo na matrice.
Slavnostní přivítání bude v polovině června v obřadní síni ÚMČ Praha
22, na Husově náměstí 380. Přesné datum bude v pozvánce, která
vám bude zaslána mailem.
Více informací na matrice: Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852. 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

MOBILNÍ SBĚR DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v úterý dne 24. května 2022.

Stanoviště 

Zastávka sběrové trasy 

Doba přistavení (hod.)

Doba přistavení (hod.)

Na Blanici x K Podchodu

VOK 14. 5.

9:00–13:00*

Františka Diviše č. p. 740

VOK 14. 5.

9:00–13:00*

Pardubická x Rájecká

VOK 28. 5.

9:00–13:00*
9:00–13:00*

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

15:00–15:20

Přátelství 878 (za Normou)

VOK 28. 5.

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová

15:30–15:50

K Netlukám (sídliště VÚŽV)

VOK 28. 5.

9:00–13:00*

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám) 16:00–16:20

Pod Markétou x Předpolní

BIO 14. 5.

9:00–13:00*

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

16:30–16:50

Bedlová

BIO 14. 5.

13:00–16:00*

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

17:00–17:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská

17:30–17:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná

18:00–18:20

Služba je rozšířena o sběr potravinářských olejů z domácností
(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán
v uzavřených PET lahvích. Kontaktní telefony na řidiče pro případ
nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 604 705 036

* 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
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INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBY SOMMER
Říčany, Rooseveltova 332/10
Tel. 602 319 542
Praha 22-Uhříněves, Přátelství 1300/44
Tel. 602 319 256
Obracet se na nás můžete nepřetržitě.

Více na www.pohrebnisluzbysommer.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
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

Dům v Lidického ulici čp. 228, kde se v roce 1942 oba atentátníci, Gabčík s Kubišem, také krátce
ukrývali. Vpravo původní podoba domu (převzato z historického tabla na vratech domu).

OPERACE ANTHROPOID
DLOUHO UTAJENÁ
SOUVISLOST S UHŘÍNĚVSÍ
Brzy, přesněji v pátek 27. května 2022, uplyne již 80 let od chvíle, kdy se v pražské Libni ozval
výbuch. Ten poškodil vůz Mercedes-Benz W142. Merecedes, ve kterém cestoval do Prahy ze
svého sídla na zámku v Panenských Břežanech říšský protektor Reinhard Heydrich. Protože
s touto událostí má Uhříněves co do činění, pokusím se vám, čtenářům, tuto důležitou událost
druhé světové války připomenout.
KAT ČESKÉHO NÁRODA

Reinhard Tristan Eugen Heydrich (*7. března
1904 v Halle an der Salle) byl prominentním nacistou a blízkým spolupracovníkem
říšského ministra vnitra a organizátora
vyhlazování Židů Heinricha Himmlera.
Byl SS-Obergruppenführerem, generálem
policie, šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti a Bezpečnostní služby. Od 28. září
1941 byl zastupujícím říšským protektorem
Protektorátu Čechy a Morava. Ve funkci vystřídal Dr. Konstantina von Neuratha, jehož
vztah k obyvatelům protektorátu připadal
Adolfu Hitlerovi příliš liberální.
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Jako protektor začal Heydrich od počátku svého působení praktikovat politiku cukru a biče. Dělníkům pracujícím pro potřeby
třetí říše poskytl sociální výhody, ale tvrdě
perzekvoval neloajální obyvatele protektorátu. Krátce po svém příjezdu do Prahy 2.
října 1941 pronesl tato slova: „Čech v tomhle
prostoru už nemá koneckonců co pohledávat.
Nebudu se snažit předělávat tuhle českou
svoloč podle staré metody na Němce.“
Reinhard Tristan Eugen Heydrich, od roku 1941
zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy
a Morava. Atentát na něj zaplatilo několik tisíc
Čechů životem v době druhé heydrichiády.

V lednu 1942 předsedal konferenci ve
Wannsee, kde bylo dohodnuto usmrcení
milionů Židů v koncentračních táborech.
Pro svou krutost si brzy mezi obyvateli protektorátu vysloužil přezdívku – „kat českého
národa“.

OPERACE ANTHROPOID

Šlo o krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný z Velké Británie na území
Protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho
vojáci československé exilové armády gen.mjr. in memoriam Jozef Gabčík a plk. in memoriam Jan Kubiš. Výsadek byl organizován
zvláštní skupinou „D“ zpravodajského odboru exilového Ministerstva národní obrany
a zařazen do první vlny výsadků. Jednalo
se o diverzní operaci, která proběhla mezi

Peruti RAF, přičemž Jozef Gabčík se při seskoku zranil na noze. Původně ale měli vyskočit 100 km od Prahy u Ejpovic u Plzně.
Výstroj a sabotážní materiál ukryli v boudě
zahradníka Antonína Sedláčka, kde přečkali
noc. Rána na místní faře zjistili, že seskočili
jinde a odjeli do Plzně k policejnímu inspektorovi Václavu Královi. Ten jim opatřil nové
pracovní knížky. Poté se vrátili do Prahy, kde
navázali spojení s Václavem Růtem a Janem
Zelenkou-Hajským, který jim s atentátem
i přes zákaz kontaktů parašutistů s domácím
odbojem pomáhal.

Vyhlášení výjimečného stavu po atentátu.

STRACH DOMÁCÍCH ODBOJÁŘŮ

Ač parašutisté domácím odbojářům o atentátu nic neprozradili, ti vytušili, co se připravuje, a došlo jim, že úspěch atentátu

Kubišovou bombou poškozený Mercedes-Benz
W142 Reinharda Heydricha.

Rotmistr Jozef Gabčík

Rotmistr Jan Kubiš

prosincem 1941 až červnem 1942, a jejím
hlavním cílem byla likvidace „kata českého
národa“.

bude znamenat dalekosáhlé následky pro
obyvatele protektorátu. Prostřednictvím
vysílání vysílačky Libuše se proto snažili
přimět vedení v Londýně ke zrušení příkazu k Heydrichově likvidaci. Exilové vedení
to však odmítlo a přípravy nadále pokračovaly. K atentátu byla vybrána ostrá pravá zatáčka z tehdejší Kirchmayerovy třídy
do ulice V Holešovičkách v pražské Libni.
Tudy říšský protektor denně projížděl při
své cestě z Panenských Břežan do pracovny
na Pražském hradě a vzhledem k ostrosti
zatáčky musel zpomalit.

ZMĚNA VE SLOŽENÍ VÝSADKU

Do výcviku na provedení operace byli povoláni rtm. Jozef Gabčík a rot. Karel Svoboda
(18. října 1912 Slaný – 3. dubna 1982 Praha).
Rotný Svoboda se však při výcviku zranil
a Jozef Gabčík navrhl, aby jej ve výcviku nahradil Jan Kubiš. Aby výsadek byl úspěšný,
muselo se pracovat v naprostém utajení,
a proto celý plán znali v Londýně pouze čtyři
lidé a další pouze dílčí části plánu.

AKCE ZAČÍNÁ

K výsadku mělo původně dojít 28. října 1941.
Stalo se tak však až 29. prosince 1941 v noci,
ve 2:24. U hřbitova v Nehvizdech u Prahy
parašutisté vyskočili z letouna Halifax 138.

OSUDNÝ ÚTOK

Dne 27. května Gabčík s Kubišem a rotmistr
Valčík, příslušník výsadku Silver A, provedli dlouho plánovaný útok. V rozhodující
chvíli však selhal Gabčíkův samopal Sten,
a tak Kubiš na vůz hodil bombu plněnou

Devótní tisk se předháněl v tryznách.

plastickou trhavinou. Heydrich byl zraněn
střepinou z karoserie, která mu roztříštila
žebro, prorazila bránici a uvízla ve slezině.
Přes veškerou péči se v jeho těle rozvinula
infekce, které 4. června 1942 podlehl. Jak se
domnívali domácí odbojáři, nastalo následně pro obyvatele protektorátu pravé peklo.
I přesto tento čin patří k největším odbojovým akcím 2. světové války.
 Michal Klich
kronikář >>
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historie

STOPY VEDOU TAKÉ
DO UHŘÍNĚVSI
Na samý závěr článku cituji ze vzpomínek pana pplk. Václava Nováka, v jehož domě v dnešní Lidického ulici
v Uhříněvsi se v březnu 1942 Gabčík
s Kubišem ukrývali:
Ze vzpomínek pplk. Václava Nováka.

„Všechna místa, kde bojovali,
trpěli a umírali za druhé světové války Češi a Slováci, jsou nám
velice drahá a posvátná. Stále se k nim
vracíme a vzpomínáme. Dne 18. června 1972
tomu bude již 30 let, kdy v hrdinném boji s přesilou německých gestapáků ukončilo své životy
posledním výstřelem sedm parašutistů v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici v Praze.
Za podpory desítek českých lidí se mohlo několik skupin parašutistů, shozených na několika
místech v Čechách, volně pohybovat a žít. Po
celou dobu pobytu v Čechách byli soustavně
zaměstnáváni různými úkoly, a tak se také dostali do Uhříněvsi.

Od léta 1941 bylo sjednáno spojení s Miroslavem Šrámkem, úředníkem civilního soudu
v Praze. Ten zařídil, že byl poskytnut byt v domě
č. p. 228 v Uhříněvsi pro střídavé vysílání ilegální vysílačky „SPARTA“ s radiotelegrafisty Jindřichem Klečkou a Ottou Linhartem. Vysíláno
bylo od července do září 1941 asi ze 30 míst.
Počátkem roku 1942 bylo přes Šrámka sjednáno
spojení s parašutisty Janem Kubišem a Jozefem
Gabčíkem nejprve v bytě V. Vojtěchovského ve
Strašnicích a v březnu 1942 v domě č. p. 228
v Uhříněvsi. Bylo vyhledáno místo na shození
zbraní a vysílačky na vrchu Jankově a po dvě
noci očekáván přílet letadla. Nepřiletělo. Miroslav Šrámek zemřel a skupinu dále vedl kpt.
Karel Pavlík. S kpt. Pavlíkem a učitelem Františkem Kotrbou z Dubče jsme dostali spojení

na prof. Ladislava Vaňka, vedoucího organizace
„JINDRA“, a to u okresního lékaře MUDr. Lyčky
v Karlíně.
Když byl proveden atentát, přijel do Uhříněvsi
kpt. Pavlík a žádal o poskytnutí úkrytu pro oba
parašutisty. Ale k tomu už nedošlo. V červenci
1942 přišel do bytu v č. p. 228 radiotelegrafista
Otto Linhart, uštvaný, stíhaný gestapem a po tři
dny byl v Uhříněvsi. Pak mu byl poskytnut úkryt
v Praze. Ve stejnou dobu, v červenci 1942, jsem
se naposledy setkal s učitelem Kotrbou, který
odjížděl do Ouběnic u Benešova a tam s MUDr.
Lyčkou zemřeli. Z Uhříněvsi byli do této činnosti zapojeni četnický strážmistr Antonín Beer,
Jaroslav Syrovátka a Antonín Krůžek, všichni
účastníci domácího odboje.“

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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

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

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

 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů
do 3 dnů – PM SERVIS. Tel.: 602 316 941, 602 316 949

 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400
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 Oprava žaluzií – výměna vodících lanek, nové žaluzie, sítě proti
hmyzu, seřízení oken, tel.: 733 720 950

INZERCE

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.

INZERCE

Sleva
-30%

+

myčka

zdarma

na kuchyňský
nábytek

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné na stránkách www.kuchynskastudia.cz

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO PRO ŽENY I MUŽE

 TRX, BOSU, JÓGA, KRUHOVÝ TRÉNINK, STREET KARDIO, PILÁTES,
FUNKČNÍ TRÉNINK, SHUFFLE DANCE, BODYFORMING a další.
 MOŽNOST KRÁTKODOBÉHO I DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU nejen ke
sportovním aktivitám, ale i k přednáškám, či jakýmkoli jiným a dětským aktivitám. Možnost i nárazově v průběhu léta!!! (dva moderní
cvičební sály, recepce, zázemí)

NOVINKY
 Od března jsme zahájili dlouho očekávané lekce
H.E.A.T. PROGRAMU – vysoce spalovací trénink, ideální pro
hubnutí! (více info v naše rozvrhu).
 Do léta nás čekají ještě speciální prodloužené
lekce ZUMBA/PILÁTES, úvod
do obličejové jógy a pravidelné
lekce PortDeBras™.
 Zároveň také několik workshopů:
– 5 TIBEŤANŮ s Veronikou Petrovou
v sobotu 14. 5. 2022 od 1000–1300 hod.
– ESTETICKÉ TEJPOVÁNÍ OBLIČEJE
(zjemnění vrásek, kontrola nadměrné
mimiky, rozproudění lymfy).
REZERVACE na lekce i workshopy
přes: https://fit22.isportsystem.cz

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU
MÍSTO VÝKONU: PRAHA 10, Středohorská ulice
KONTAKT: Renata Nováková,
e-mail: renata.novakova@edm-sro.cz

POŽADAVKY
Pro tuto pozici je vhodná:
technická zdatnost, příjemné vystupování
(kontakt se zákazníkem), ochota učit se novým věcem,
odpovědnost za svěřené úkoly
Pracovní náplň:
Zpracování tiskovin různého druhu, práce s řezacím
strojem, dokončovací práce v tiskárně
Vzdělání: SŠ
Jazyky: čeština
Nabízíme: Bonusy, příspěvek na stravování

E
STÁLE HLEDÁM
NÉ
NOVÉ A ŠIKOV

INSTRUKTORY
sledujte náš web

PRO NAŠÍ OFSETOVOU TISKÁRNU

@fit22uhrineves

www.fit22.cz

NÁMĚSTÍ BRATŘÍ JANDUSŮ 1621/6
104 00 PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

VAŠE STUDIO

fit22_uhrineves

Pracovní podmínky:
HPP, pracovní smlouva (na dobu určitou) s možností
prodloužení na dobu neurčitou
Nástup: IHNED

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA s.r.o.
Praha 22 – Uhříněves
Přípravné
studium
pro děti
od 5 let

VÁS ZVE K ZÁPISU
NA ŠKOLNÍ ROK 2022–23
Kontaktně
9. - 13. května 2022 od 14 do 18 hodin,
V Bytovkách 803/12, II. patro, Uhříněves

NEBO
nebo
Online z pohodlí vašeho domova
Veškeré informace najdete
na www.zusproarteviva.cz
pod záložkou PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ nebo
na www.prihlaskazusproarteviva.cz

ZAMĚŘUJEME SE NA VÝUKU POPULÁRNÍ HUDBY A MUZIKÁL
Vyučujeme hudební obor:
např. hra na keyboard / klávesy, digitální klavír,
akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
saxofon, další dechové nástroje, akustická kytara,
elektrická kytara, baskytara, zpěv a další
Bližší informace:
zakladniumeleckaskola@email.cz
703 360 165, 703 360 166

TĚŠÍME SE NA VÁS!



školy

„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 čtenářské gramotnosti, hrajeme si se slovy. Nevěříte?
Vypůjčíme si tři písmena, M-A-P a s jejich
pomocí uvedeme další z básní Jaroslava
Seiferta – Duben. Můžeme Autora Pochopit?

DUBEN

J. S.

Už ze skal zlato tařic stéká,
až dolů, tam, kde jarní řeka
vlnami svými, něžná, hravá,
rákosí šumně pročesává.
Beránci něžní! Noži klnu,
dřív než vám rudě zbarví vlnu.
Kukačka, která jaro vítá,
v zeleni listí pozakryta,
léta nám krutě odpočítá.

 Žáci 9. B, ZŠ nám. Bratří Jandusů

JAK SE DĚLÁ VOZEMBOUCH

N

a začátku února nám paní učitelka pustila video, jak skupina
lidí vyrábí podivný hudební
nástroj s názvem vozembouch. Pak se
nás zeptala, jestli bychom si to nechtěli
taky vyzkoušet, a všichni jsme nadšeně
souhlasili. Rozdělili jsme se do několika skupin a domluvili jsme se na tom,
kdo co přinese. K výrobě jsme použili

košťata, plechovky, rýži, stuhy, hřebíky,
ramínko a spoustu dalších věcí.
Výroba vozembouchů byla pro nás
skvělá zábava a myslíme, že se nám všem
podařily.
 Žáci 5. C
ZŠ nám. Bratří Jandusů

ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY

O

dpoledne ve čtvrtek 10. března se
Základní škola U Obory změnila
v živé mraveniště, zamířily sem celé
rodiny budoucích školáků z celé Uhříněvsi
a okolí.
Velkou pochvalu si zaslouží vybraní žáci
2. stupně, kteří se podíleli na přípravách
a zajištění hladkého průběhu této odpolední akce.
Šesťáci s paní učitelkou Vaňkátovou napekli moučníky a připravili nabídku nápojů
pro děti i jejich rodiče. Jejich rychlá a pružná
obsluha byla bez chyby, mnozí profíci by se
měli co učit.
Osmáci s paní učitelkou Piksovou a panem učitelem Nevečeřalem přichystali fyzikální pokusy, které přiváděly k úžasu mnoho
dětí i dospělých.
Sedmáci s paní učitelkou Zámostnou
připravili pro malé experimentátory
chemickou laboratoř, která hýřila nejen
barvami.
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V přírodovědné učebně pan učitel
Szalay s pomocníky otevírali brány do
tajemného světa přírodopisu s pomocí
mikroskopů i různých modelů. Pozornost
přitahoval i zvířecí obyvatel školy – želvička
Pluto.

Pan učitel Průcha v suterénních dílnách
spolu s šikovnými osmáky pomáhal dětem
vyrábět vypalované medaile z přírodního
materiálu. I tento suvenýr si děti odnášely.
I pan učitel Botor měl pro budoucí prvňáčky připravenou zábavu na počítačích
v počítačové učebně.
Deváťáci se ujali provázení celých rodin
po škole, kromě zdolávání pater nahoru i dolů
museli fundovaně a s důvtipem zodpovědět
stovky zvídavých otázek a nikoho neztratit.
Paní učitelky z prvního stupně měly pro
budoucí školáky připravené další zábavné
a vzdělávací aktivity, všechny děti si odnesly
i pěkný dárek.
Odpoledne uběhlo rychle, děti i rodiče
odcházeli se spokojeným úsměvem a pomocníci z řad žáků si pochutnali na zasloužené odměně.
 Blanka Vojáčková
učitelka ZŠ U Obory

spolky

ZÁPIS V DĚTSKÉM
KLUBU SOVIČKA
Dětský klub Sovička nabízí dětem od 2,5 roku
volná místa na školní rok 2022/2023.
Zájemci o docházku se mohou přijít podívat
během Dne otevřených dveří v pondělí
23. 5. 2022 od 12 do 14 hodin do prostor
klubu a na zahradu (náměstí Bří Jandusů
21/2, Praha 22 – objekt ŘK fary).
Bližší informace a rezervace:
e-mail: uhrineves@shm.cz
tel.: 603597613
Těší se na vás
 Dana, Anežka a Lenka, lektorky klubu

PŘEBOR SHM VE
FLORBALU

Hráči byli zapálení do hry a k vidění byl dynamický florbal, výsledky zápasů byly mnohdy
překvapivé.
Poháry za první místo si v obou kategoriích odvezly Kobylisy.
Hráči z našeho klubu získali v obou
kategoriích 2. místo. Nejlepšími střelci se
stali za mladší Matyáš Bašek (Uhříněves-Kolovraty) a v kategorii starší Aleš Sulan
(Uhříněves-Kolovraty). Přebor byl pro všechny zúčastněné velkým sportovním svátkem
a zároveň po dlouhé době milým setkáním
kamaradů.

Prošli jsme trampskými osadami z 20. let
minulého století Kansas a Colorado, na
pařezech si zahráli škatulata a pak se vydali divočinou říčky Šembery. Došli jsme
až na veřejné ohniště, které jsme využili
k pečení buřtů. Oheň jsme uhasili vodou
z Šembery a šli stavět domečky z lesního
materiálu. Naším dalším cílem byly zbytky
hradu Šember, založeného roku 1357, odkud
pochází mnoho pověstí. U závory si šelmák
Tomáš připravil závěrečnou písničkovou
soutěž. Musím všechny pochválit, jak těch
8 km krásně zvládli, a poděkovat všem dospělým za pomoc. A také nejstarším klukům
z modelářského kroužku, kteří si tu zkoušeli,
jaké je to dělat instruktora či animátora pro
naše další akce. Už se těšíme na další výlet.
 Libor Čermák

 Magda Paseková

V sobotu 26. března 2022 se do tělocvičny
ZŠ U Obory sjely týmy, které se ve florbalových turnajích umístily na prvních místech,
ale také ty, které se kvůli covidu průběžných
turnajů účastnit nemohly. A tak se sešlo
rekordních 14 mužstev z Čech i Moravy.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích (mladší
6 mužstev, starší 8 mužstev).

VÝPRAVA NA ŠEMBERU
V neděli 27. března 2022 jsme se s turistickým
oddílem Šelmy vydali na první jarní výpravu.
Sešlo se nás 22 dětí a pět dospělých. Autobus
nás dovezl do Kozojed, odkud jsme se vydali do Kozojedského údolí k říčce Šembeře.

NEJSTARŠÍ POCHOD POHÁDKOVÝM LESEM POPOLES

P

ochod lesem plným pohádkových
bytostí je dnes
běžný na mnoha místech
naší republiky. Agentura
Dobrý den uznala a udělila
certifikát, že náš Pochod
pohádkovým lesem (POPO-LES) je v České republice nejstarším vůbec.
První ročník proběhl již
roku 1978 a ještě o rok
dříve proběhl neoficiální
nultý ročník pod názvem
Pochod údolím Rokytky.
Za celou akcí stála skupina nadšenců okolo Jiřího Petříka. Trasa byla
dlouhá 12 kilometrů, vedla z Uhříněvsi
přírodní rezervací v údolí Rokytky přes
kontrolní stanoviště a teprve na jejím
konci účastníci doputovali k bráně do
lesa s pohádkovými bytostmi. Původní
charakter akce je pochodový a tradiční
(do devadesátých let dokonce jediný)
start je stále umístěn v Uhříněvsi od
ZŠ Vachkova. V současnosti většina
účastníků, bohužel, vyráží až od startu

přímo v Říčanech
(koupaliště Jureček).
Popoles byl pořádán pod hlavičkou TJ
Sokol Uhříněves, později jen TJ Uhříněves.
V současnosti se na
jeho realizaci podílí zejména členové
spolku Popoles z. s.
se sídlem v Říčanech
a členové DS Ucho při
TJ Sokol Uhříněves.
Akce je již od počátku dobrovolnická a zůstává taková
i nadále. Poděkování tedy patří městu Říčany a Městské části Praha 22,
které Popoles dlouhodobě podporují.
Přestože se v průběhu let měnila trasa, počet startů i množství a pestrost
pohádkových bytostí, účast na akci je
dlouhodobě vysoká. Doufáme tedy,
že tomu zůstane tak i v dalších letech.
Budeme se na vás těšit i letos
28. 5. 2022!
 Petr Kořínek
Divadelní spolek UCHO
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senioři

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
– BYLI JSME V TELEVIZI!

S

obotní odpoledne v Uhříněvsi se už neslo v duchu blížících se Velikonoc. Na náměstíčku před muzeem probíhal
velikonoční jarmark, a tak i 27. Zpívání na schodech jsme
připravili velikonočně – čerstvě upečenými velikonočními beránky
a zeleným osením jsme lákali jarní sluníčko.
Počasí bylo trochu aprílové, zima se své nadvlády nechtěla
vzdát, ale v příjemné atmosféře jsme při pěkných písničkách
poseděli a popovídali. A komu se nechtělo domů, byl zván do
Klubu seniorů, kde jsme společně zavzpomínali na předešlá
setkání Na schodech.
Byla to cesta do minulosti až do roku 2015! Za ty roky jsme
měli na Zpívání na schodech hodně hostů, ať už ze zahraničí či
z hudebního světa. Poslední Zpívání se do historie zapíše zase
tím, že jsme zde měli televizní štáb TV Praha, který vše natáčel.
Záznam je možné zhlédnout na webu městské části.
Další Zpívání na schodech bude až na podzim 17. 9. 2022. Mezi
tím si však ještě zazpíváme na Kempu seniorů na Třech studních
(od 17. 6. do 22. 6. 2022), kam za námi kamarádi z Tábora přijedou.
 Zdeňka Žaludová
vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA KVĚTEN 2022
„Nenechej ostatní, aby tě vtáhli do svých
bouří. Vtáhni je do svého klidu.“
 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.
2., 9., 16., 23., 30. 5. Kavárnička, stolní hry, komunikace
5. 5. Trénování paměti s B. Oprchalovou
12. 5. Senioři a děti – stolní hry
17. 5. Vycházka s R. Truhlářovou
19. 5. Cvičení pro zdraví
26. 5. Jednodenní výlet „Hořice v Čechách“
V termínu od 17. do 22. června 2022 bude ve spolupráci s MČ
Praha 22 a DDM pořádán pobytový zájezd na „Tři studně“ na
Vysočině.
Dále je možné přihlásit se na pobytové zájezdy pořádané
Centrem soc. služeb Praha 10 ve spolupráci s naší ZO, a to:
1) 25. 6. – 2. 7. 2022
Penzion KITTY Lučany nad Nisou – cena 5 890,-Kč
2) 6. – 13. 8. 2022
Hotel ASTORIA Janské Lázně – cena 6 750,- Kč
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
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů
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knihovna

Knihovna
Tel.: 271 071 868
E-mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba: pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00
pátek 8:30–14:30
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Andrews Ivana – Zeptej se moře
Bauer Jan – Papežova dcera
Clark Mary Higgins – Melodie stále zní
Earl Julian – Kráva na stromě
Frenchová Tana – Slídil
Gurinová Irina – Pohádky od potůčku
Haran Maeve – Báječné časy
Hein Mirja – Dokud nás láska nerozdělí
Karolová Kateřina – Odbočka v lesích
Kessler Leo – Baltská spojka
Kohák Jakub – Svět podle Koháka
Konečná Lucie – Houpačky
Lorentzová Iny – Vandrovní apatykářka
Macmillanová Gilly – Po pravdě
Mc Clure Ken – Lovec myšlenek
Pavelková Kristína – Neobyčejné léto
Philbyová Charlotte – Nejtěžší ze všeho
Pobi Robert – Pod tlakem
Přibyl Tomáš – Smutný žhář
Stainforth Alexander – Kráska a netvor
Sund Erik Axl – Dům panenek
Taylor Kathryn – V bouři
Walden Laura – Dědictví Maorského
náčelníka
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Kol. autorů – Pletení pro každého
Paličková Kamila – Putování za zvířaty
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Dahl Roald – Vilda a Pidipískové
Gurinová Irina – Pohádky od potůčku
Hoňková Iva – Plnou parou do pohádky
Krzyzanek Joanna – Dorotka a sedm koček
Marčeková Halka – Strašidýlka
Mlynowsky Sarah – Kouzla vzhůru nohama
Stamp Emer – Čuníkův neobyčejný deník
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Algarra Alejandro – Zázraky přírody
Jefferyová Josie – Pojď si hrát ven
Kol. autorů – Legendární bytosti

 Kateřina Kykalová, knihovnice

V JARNÍCH MĚSÍCÍCH PATŘÍ KNIHOVNA
PŘEDEVŠÍM DĚTEM

S

březnem – měsícem knih – se zvýšila také návštěvnost Uhříněveské
knihovny. Celý březen se tu střídají
děti z místních škol a školek, aby se seznámily s prostředím a nabídkou knihovny.
Dozvědí se, jak to v knihovně chodí, jaké tu
máme zajímavé knihy, časopisy nebo hry,
které si mohou v knihovně vypůjčit.
Na konci návštěvy si mohou knihy prolistovat a prohlédnout ve velkém dětském
koutku, který je součástí naší knihovny a kde
jim také mohou paní učitelky nějakou knihu
přečíst.

v knihovně plánujeme zorganizovat také
malý dětský bazar, na kterém bude možné
si vyměnit knihy i společenské hry.
Více informací o čase a místu dětského
bazaru najdete v příštím zpravodaji a také
na webu www.praha22.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
U OBORY
a

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JANDUSŮ
nabízejí volnou pozici

školního psychologa

Mnoho dětem se v knihovně natolik
líbí, že se nakonec stanou jejími čtenáři.
Dětskou čtenářskou průkazku je možné
vyřídit v knihovně za pár minut. Do 15 let
je jen potřeba přítomnost alespoň jednoho
zákonného zástupce s platným OP. Pak již
nic nebrání tomu, aby byla malému čtenáři
zdarma vystavena průkazka, mohl si vypůjčit
svou první knihu a ihned si ji také odnést
pyšně domů.
V knihovně dnes máme na 8600 knih
a alespoň 30 stolních a společenských her,
které stejně tak jako knihy průběžně doplňujeme o novinky. Ještě před prázdninami

s 0,5 úvazkem v každé škole
s předpokladem nástupu
1. května 2022
Více informací najdete a získáte:

ZŠ U OBORY
ředitelka školy Mgr. Ivana Vodičková,
tel.: 608 771 038,
e-mail: ivana.vodickova.zs@seznam.cz;
www.zsuobory.cz
ZŠ JANDUSŮ
ředitel školy Mgr. Jiří Měchura,
tel.: 737 886 638,
e-mail: reditel@zsjandusu.net;
www.zsjandusu.net
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Výběr z programu

květen
a červen
www.kinoucko.cz

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.

20:00 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.

Čtvrtek 12. 5.
19:30 Promlčeno

Krimi / Thriller, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika
nevinných lidí. Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech
nečekaně vrací do svého rodného města, aby zde nalezl jistou mladou
ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí.

Sobota 14. 5.
14:30 Zlouni

Animovaný, USA, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Více informací viz 7. 5.

17:00 Doctor Strange
v mnohovesmíru šílenství

Akční / Fantasy, USA, 127 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč
Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci
starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a
nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se
záhadným soupeřem.

Pátek 6. 5.
18:30 Vyšehrad: Fylm

Komedie, Česko, 103 min, od 15 let, česká verze, 120 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.

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.

Středa 18. 5.
20:00 Promlčeno

Krimi / Thriller, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Více informací viz 12. 5.

Čtvrtek 19. 5.
19:30 Ženy a život

Komedie, Česko, 87 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá
slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho
schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování
rodinného podniku.

Středa 25. 5.
20:00 Co jsme komu všichni udělali?

Komedie, Francie, 98 min, od 12 let, český dabing, 140 Kč
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich
rozvětvenou rodinou čekají zcela nové problémy. Opravdu velké a
početné problémy.

Středa 1. 6.
10:00 Po čem muži touží 2 (Bio Senior)

Komedie, Česko, 95 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského
světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho
i druhého dovádět k šílenství.

17:00 Panství Downton: Nová éra

20:00 Chinaski: Každej ví kulový

Středa 11. 5.
20:00 Láska hory přenáší

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
vásVás
v červnu

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.

Komedie, Slovensko / Česko, 90 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Pokud se hrdinům komedie Láska hory přenáší může něco pokazit,
zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden opravdu šílený den v
horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy jinýma očima.

Dokumentární, Česko, 97 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních
úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek
rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo
nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.

Top Gun: Maverick, Zakletá jeskyně, Náměsíčníci,
Jurský svět: Nadvláda, Rakeťák a další

Změna programu vyhrazena.

KALENDÁŘ AKCÍ | KVĚTEN
5. 5
 . | 10:00 |

27. 5. | 16:00−22:00 |

9.–13. 5. | 14:00−18:00 |
ZÁPIS DO ZUŠ LYRA
V Bytovkách 803/12.

27. 5. | 10:00−12:00 |

KLADENÍ VĚNCŮ
Pietní akt u pomníku na Husově
náměstí.

23. 5. | 12:00−14:00 |

SOVIČKA − DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Fara na nám. Bratří Jandusů 2.

1. MUZEJNÍ NOC V UHŘÍNĚVSI
při příležitosti 80. výročí operace
Anthropoid. Beseda a výstava
v Uhříněveském muzeu.

VÝSADBA ŠTĚPU PAMÁTNÉ LIDICKÉ
HRUŠNĚ
Sázet bude pan A. Nešpor, syn jedné
z přeživších lidických žen, na Husově nám.

28. 5.

26. 5. | 12:00−14:00 |

JEDNODENNÍ VÝLET HOŘICE
V ČECHÁCH
Senioři ČR Praha a Klub seniorů.

POCHOD POHÁDKOVÝM LESEM
Pořádá DS Ucho při TJ Sokol Uhříněves
a Popoles. Start v 8:00−9:30 od ZŠ
Vachkova (12 km) nebo 9:30−12:30 od
koupaliště Jureček v Říčanech (3 km).
Cesta lesem Strašín 1 km.

Foto z knihy Q. Jeřábka a A. Hamerského:
Lidice, jak jsme je znali (1948)

KALENDÁŘ AKCÍ | ČERVEN
1. 6. | 15:00–18:00 |

10.−11. 6. | 9:00 |

1. PITKOVICKÝ MINIGOLFOVÝ
TURNAJ
Soutěž dvojic (např. dítě + rodič).
Vybavení bude k dispozici. Pořádá Naše
Pitkovice za ulicí Čirůvková.

PŘÍBĚH POTRAVIN
Hravé seznámení s hospodářskými
zvířaty. V pátek 10. 6. program vyhrazen
I. stupni ZŠ. Sobota je pro veřejnost,
především rodičům s dětmi. VÚŽV,
Netluky.

4. 6. | 14:00−19:00 |

DEN DĚTÍ
Jste zváni na kouzelnické show
s živými zvířaty, žongléry, skákací
hrad, mobilní planetárium, souboj
s medvědem, lukostřelbu či tunelové
bludiště. Cukrovarský park, Uhříněves.

4. 6. | 8:00 |

UHŘÍNĚVESKÝ SPLÁVEK
Dětské rybářské závody. Pořádá místní
Český rybářský svaz. Sraz na sádkách
pod Vodicí.

4. 6. | 17:30 |

11. 6.

11. 6. | 13:00–22:00 |

BIGBÍT
Po třech letech budou znít na bývalém
skateparku rockové tóny. Pozvání přijalo
Vítkovo kvarteto, Flamengo reunion
session a dalších sedm kapel, z nichž
většinu už dobře známe: Hékelén
Tékelén, Delta Blues Jam, Roxor,
Dilated, RockTom, Houpací kůň
a Prameny. Občerstvení zajištěno!
Změna programu vyhrazena. Více
informací v příštím zpravodaji a na
www.praha22.cz

TANEČNÍ PODVEČER S RYBÁŘI
Pořádá místní Český rybářský svaz.
Areál pod Vodicí.

WWW.PRAHA22.CZ

KARNEVAL RIO DE HÁJEKÉRO
Dětský den.

15. 6. | 16:00−19:00 |

DĚTSKÝ KNIŽNÍ SWAP
Autorské čtení, výtvarná dílnička,
výměna knih, časopisů a drobných
stolních her. Před Uhříněveským
muzeem.

17. 6.−22. 6.

KEMP SENIORŮ NA TŘECH STUDNÍCH
Pobytový zájezd na Vysočinu. Pořádají
Senioři ČR Praha a Klub seniorů.

