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úterý 22. 11. 2022 v 19:30 hodin

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Divadelní spolek UCHO
autor: Ingmar Bergman
režie: Vladimír Strnisko
hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý,
Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara
Lukešová / Lenka Zbranková, (hlas ze
záznamu Simona Stašová)

úterý 22. 11. 2022
v 19:30 hodin
Scény z manželského
života

DIVADLO U22

výběr z programu

KONCERT

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

pondělí 10. 10. 2022 v 19:30 hodin

autor: Rob Becker
režie: Patrik Hartl
hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach

NEZMAŘI
Legenda českého folku

„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.
středa 19. 10. 2022 v 19:30 hodin SKLENĚNÝ

ZVĚŘINEC

autor: Tennessee Williams
režie a úprava: Vladimír Strnisko
hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková / Kamila Trnková, Jaromír Nosek / Filip Cíl,
Adam Vacula / Zdeněk Piškula
Slavná hra líčí život opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti
co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Tato rodinná tragikomedie je
o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců.
Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci.
čtvrtek 10. 11. 2022 v 19:30 hodin TAK

Milostné vztahy procházejí nejrůznějšími fázemi.
Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne
představují dokonalý manželský pár se skvělou minulostí a nadějnou budoucností. Pod
tímto povrchem však číhají problémy, které
jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad manželství znamená
vzdalování se a opětovná bouřlivá setkávání,
nedokážou žít spolu ani bez sebe, tajně se
schází jako milenci.

JÁ LETIM!

autor: Peter Quilter
režie: Petr Svojtka
hraje: Anna Polívková

POHÁDKY
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, více se
dozvíte v loutkové pohádce pro děti od 3 let.
sobota 24. 9. 2022 v 10:30 hodin

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 pětadvacetiletou zátěží zkušeností.
neděle 13. 11. 2022 v 19:30 hodin VESELÉ

Během koncertu zazní písně od počátku skupiny až po současnost. Diváci uslyší například
písničky Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech,
Musíš jít dál, Písek, Růže a další. Samozřejmě
nebudou chybět ani další písně ze všech 14
CD kapely.

VELIKONOCE

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!

autor: Jean Poiret
režie: Miroslav Hanuš
hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová / Anna Jiřina Daňhelová,
Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří Wohanka, Filip Cíl / Tomáš Kůgelá
Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře chystá bezva fintu.
Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu chybět titul Veselé Velikonoce.
Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky filmovému zpracování, ve kterém
exceluje Jean-Paul Belmondo. Věčný příběh nenapravitelného zmatkáře Stéphana, který se
odhodlá tajně podvést svou manželku Sophii. Ta ho jednou přistihne ve společnosti půvabné
dívky a Stéphane ji bez váhání představí jako svou dceru. V té chvíli začne zamotávání se
do vlastních lží, skrývání a nečekaná překvapení.

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

Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
je léto a léto budiž pochváleno, řečeno s klasikem. Po dramatickém předjaří s ukrajinskou
uprchlickou krizí a růstem cen umožňuje léto
na chvíli zapomenout na starosti. Trochu mě
sice poděsilo, když mě poslední červnovou
neděli brzy ráno vytáhli z postele hasiči, že se
nám voda vylévá z břehů. Naštěstí se Říčanský
potok umoudřil a kromě pár kmenů, které
hasiči vytáhli, se nám příliš nikam nerozlil.
V té době byla jednou z nejdůležitějších věcí,
kterými jsme se zabývali, příprava připomínek k Metropolitnímu plánu. Nemůžeme se
přece dívat, jak někdo rozhoduje o nás bez nás.
– A do naší lokality nám nenápadně vsunuje
další tisíce bytů, aniž by nám k ní umožňoval
postavit infrastrukturu – školky, obchody, lékaře... (detaily opět ing. Nečas na str. 7).
Já sám jsem rád, že se nám podařilo získat
další, už šesté pracoviště školky – a další dvě
máme rozpracovány (viz str. 5). Díky nové MŠ
v Královicích a vypsáním dodatečného zápisu
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Jeden z největších projektů městské části − stavba ZŠ Romance − se přiblížil. Právě podepisuji
smlouvu se studiem re:architekti na projektovou dokumentaci.

se nám podaří umístit všechny tříleté děti, což
mě těší. Počet neumístěných dětí, mladších
tří let, tak nakonec bude jen pár, i když bych
byl samozřejmě nejraději, kdyby neumístěné
nebyly žádné. O to víc se ovšem děsím představy, že by nám na Praze 22 vzniklo dalších
10 tisíc bytů!
Za společné vítězství považuji, že se zatím
Covid-19 drží v mezích (všimli jste si, jak nám
náhle zmizel z médií, když se objevilo zajímavější téma, válka na východě?). Pomohlo
nám to zorganizovat v červnu několik velkých akcí, které se opravdu vydařily: Dětský
den, Festival Bigbít, báječný divoký karneval v Hájku nebo tradiční soutěž našich škol

Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
Neoznačené fotografie: redakce/archiv
redakce.

O pohár uhříněveského starosty (ke všem
máme v UZ aspoň pár fotografií).
Lidé byli na nich spokojení a mám pocit, že
přes ekonomické potíže všichni cítí, že je lépe,
než bylo v době covidové. Také stavby, na
několik let zastavené, se zase rozjely. Je to
radost sledovat, jak před vámi ze země vyrůstá
skutečný dům, nejenom barevné obrázky,
které chrlí nějaká tiskárna.
Blíží se samozřejmě volby a lidé se mě ptají,
zda budu kandidovat. Dlouho jsem se rozmýšlel, ale nakonec se rozhodl, že ano. Máme
rozjeté projekty, na které je třeba dohlédnout
– školka s obchodem a lékařem v Pitkovicích,
školka V Bytovkách, Cukrovarský rybník, opravy domu čp. 192 pro DDM, nové třídy v ZŠ
Vachkova... Před pár dny jsem navíc podepsal
mnohamilionový kontrakt s architektonickou
kanceláří o naprojektování jedné z největších
staveb, co jsme tu kdy měli – ZŠ Romanci.
Stavbu za miliardu.
To vše jsou věci, na kterých jsem se podílel,
a rád bych je dotáhnul do konce. Ale i když
budete volit někoho jiného, nevadí, hlavně
přijďte a volte ty, kterým důvěřujete!

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: 22. srpna 2022
Den vydání: 18. července
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

29. 6., neděle ráno. Hasiči zasahují na
Říčanském potoku, zataraseném kládami.

 Váš Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22
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MŠ Královice, pohled ze dvora. V pozadí za plůtkem dětské hřiště, které stíní mohutná bříza (už mimo fotografii).

JAKÁ JE SITUACE SE ŠKOLKAMI
NA PRAZE 22? MĚNÍ SE K LEPŠÍMU!
Když píšu tyto řádky, jsem právě rok ve funkci starosty, což není dlouho. Za tu dobu se zpravidla
politik stačí jen rozkoukat a pokračovat v tom, co zdědil. My jsme navíc navazovali v poločase
a převzali jsme hlavně soudní spory a problémy. Ze školek to byl projekt podzemní MŠ
V Bytovkách, provázený silným odporem místních obyvatel, a zaseklý projekt MŠ v Pitkovicích,
proti němuž se bouřili okolní vlastníci pozemků. Za rok práce ale vzniklo, v co jsme ani nevěřili.
Obě stavby se podařilo znovu rozběhnout, a dokonce za dva měsíce otvíráme novou, třetí školku
v blízkých Královicích!
MŠ KRÁLOVICE – ŠKOLKA POD
MOHUTNÝMI STROMY

Vypadá to nemožně získat za jediný rok
novou školku. Náhoda ale přeje připraveným. Kdybychom tak intenzívně nehledali nová místa a nereagovali rychle, mohlo
vše dopadnout jinak. Takto ale, když se to
pan Král dozvěděl a nabídl mi, zda bychom
nechtěli pro školku převzít část objektu
v Královicích, neváhal jsem ani vteřinu.
Objekt leží necelé dva kilometry východně od Uhříněvsi, je obklopen nádhernou
4 | Uhříněveský zpravodaj | léto 2022

MŠ Královice – hlavní místnost.

zelení a historickými památkami, a protože
už dříve zde bylo školní zařízení (MŠ Jinak
a ZŠ Jinak), mají místní už představu, co
třída nadšených dětí za okny dokáže.
Prohlídka objektu nám dovolila vypočítat, že úpravy a rekonstrukční náklady
nebudou velké, a hlavně, budou rychlé. Vše
se dá stihnout během léta a od září bude
moci Královická školka už přivítat první
děti z Prahy 22.
Dům je umístěn naproti krásné zvoničce
z roku 1887 a zvenčí i zevnitř stíněn několika

investice
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Pitkovické centrum – rozmístění prvků: 1) Mateřská škola, 2) Klubovny, 3) Ordinace lékaře,
4) Obchod, 5) Velký společenský sál.

„Blížící se otevření
královické školky
a dokončení hrubé stavby
školky v Pitkovicích mě
naplňuje radostí, že se
situace po letech konečně
mění k lepšímu.“
rozsochatými stromy. Rodiče budou moci
zajíždět autem dovnitř a v klidu a bezpečně
tu děti vysadit a nabrat. Uvnitř domu bude
velká místnost s přípravnou jídla a útulná
hernička. Venku pak je oddělená zahrada.
Zařízení bude podřízeno zkušené ředitelce Pecákové z MŠ Sluneční, a než se
dostaví ostatní dvě školky, bude zajišťovat
pro městskou část 25 míst. Plánujeme, že
bude v provozu přinejmenším 5 let.

MŠ PITKOVICE – SPORTOVNÍ
AREÁL I S LÉKAŘEM

O něco déle bude trvat, než se zprovozní
nová školka v Pitkovicích. Tady jsme před
rokem začínali jen se zatravněným polem
a rozhořčenými majiteli okolních pozemků,
kteří blokovali začátek jakékoli výstavby.
Domluva prý nebyla možná. Po řadě jednání
jsme ale dosáhli dohody a od jara se z pole
stalo rychle rostoucí staveniště – což můžete
sledovat všichni, kteří jezdíte okolo.
Za pár měsíců na vjezdu do Pitkovic vyrostla elegantní ocelová konstrukce. Během
léta se chystá její opláštění. A na podzim
a v zimě by měly, když vše půjde dobře, probíhat vnitřní úpravy a pak vybavení objektu.
Ten navíc nebude zastřešovat jen školku, ale i další, pro místní obyvatele nanejvýš důležité infrastrukturní prvky – bude

tu obchod s potravinami, ordinace lékaře,
víceúčelová hala pro spolkovou činnost,
místní organizace a dětské kroužky.
V další fázi plánujeme za objektem
velký venkovní sportovní areál. Budou tu
venkovní hřiště, travnaté plochy pro veřejnost, oddělený prostor pro děti ze školky,
odpočinková závětří, pergoly, lavičky a další
sportovní zázemí.
Po letech zbytečných sporů je radost
pozorovat, jak se z bývalého pole vyklenují obrysy moderního střediska, stavěného
plně ekologicky, se zatravněnou střechou
a tepelnými čerpadly.

MŠ V BYTOVKÁCH – MÁ UŽ
PODPORU MÍSTNÍCH

Projekt podzemní školky V Bytovkách měl
asi nejhlasitější podporu předchozí politické reprezentace, ale také ho provázely
největší problémy. Podezřelé výběrové řízení skončilo nakonec v rukou Policie ČR
a představa hluboké megalomanské jámy
v místech s vysokou spodní vodou byla
k úlevě místních zahnána.
Školku jsme po debatách posunuli sto
metrů východně, kde je to pro ni vhodnější. Na novém místě bude o něco dále od
domů, bude menší, pro děti bezpečnější
a útulnější.

Díky tomu, že jsme využili původní nepřijaté projekty z roku 2019, zkrátili
jsme dobu výběrového řízení na minimum
a ušetřili městské části hodně peněz.
Nyní už se pracuje na projektové dokumentaci. Začátek stavby očekáváme na
přelomu roku. Čtyři nové třídy po max. 28
dětech by měly být dány k dispozici veřejnosti na konci příštího roku 2023.

MŠ V Bytovkách – kolem zastřešeného atria
bude věnec tříd.

MŠ Královice bude tedy hotová do konce srpna. MŠ Pitkovická začátkem příštího
a MŠ V Bytovkách koncem příštího roku.
A nemuselo by zůstat jen u těchto tří školek. Několik místních vlastníků mi už totiž
naznačilo, že by se v budoucnu nebránilo
jednání o využití jejich pozemků a nemovitostí k odprodeji pro rozvoj školské, lékařské
i sportovní infrastruktury. Jsem hrdý, že
tu máme podobné lidi. Přese všechny těžkosti se začíná blýskat na časy a já věřím,
že bude lépe.

 Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22
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METROPOLITNÍ PLÁN PODRUHÉ:
JAKÁ BUDE NAŠE BUDOUCNOST?
Na zastupitelstvu MČ Praha 22 dne 29. června byl Metropolitní plán určitě nejdůležitějším
projednávaným bodem. Jednalo se s trochou nadsázky o to, zda se Praha 22 stane novým
Jižním městem, plným paneláků. Je pozoruhodné, že se zastupitelé neshodli, co občané chtějí.
Zastupitelstvo P22 mělo možnost letos
v červnu podruhé v historii připomínkovat
podobu nového územního plánu Prahy, tzv.
Metropolitního plánu (MP). Poprvé to bylo
v roce 2018. Protože byl ale MP dále dopracováván, přibyla v něm pravidla a nová
rozvojová území.

NÁHODA NEBO ZÁMĚR?

Letos proto magistrát umožnil vznést druhé
kolo připomínek, bohužel jen pár měsíců
před komunálními volbami. To samozřejmě vyvolává otázky, proč těsně před nimi
a není-li za tím strach, že kdyby došlo k obměně politické reprezentace, nová by nikdy
k podobnému kroku nesvolila.
Jde přece o nejdůležitější dokument
rozvoje Prahy dalších desetiletí! A šibeniční
termín - pouhé 2 měsíce na zpracování
připomínek – umožňuje radnicím se soustředit jen na ty největší a nejnehoráznější
změny, které by mohly mít katastrofální
dopad.
Třeba dodat, že dokument, zvaný familiérně na bilboardech po celé Praze jen
„Plán“, je zcela nový. Jeho koncepce je naprosto odlišná od stávajícího územního
plánu. Jen seznámení se s jeho novou metodikou, prováděcími předpisy a příprava
6 | Uhříněveský zpravodaj | léto 2022

podkladů trvá týdny. Dva měsíce dávají
proto jen nevelký prostor na prostudování
a zodpovědné opřipomínkování.

JIŽNÍ MĚSTO = PRAHA 22

Nejhorší je, že nová koncepce neumožňuje
snadno zjistit, kolik bytů a na kterém pozemku může u vás v ulici vzniknout. Časově
náročná analýza pak nedává prostor na
projednání změn s obyvateli ani na koordinaci sousedících městských částí.
Je to netransparentní dokument, který
ve svém důsledku nahrává jen developerům a jejich zájmu postavit toho co nejvíce za co nejvíc peněz – tedy převážně jen
mnohapatrovou bytovou výstavbu. A to
bez sebemenší povinnosti k ní dostavět
občanskou vybavenost – školky a školy, obchodní a zdravotní střediska, provozovny,
opravny, centra pro seniory, hasiče, policii
a další nezbytné služby pro normální život.
Je to pozoruhodné zvláště proto, že současná politická reprezentace magistrátu
– Piráti a STAN – se dostala do čela právě
zaklínáním se transparentností, tzv. bojem
proti developerům a hájením zájmů občanů. Právě tato hesla přesvědčily lidi, aby je
před 4 lety volili. Nový MP ale vypadá, jak
řekl jeden z opozičních zastupitelů: „jako

JAK HLASOVALI NA ZMČ 29. 6.
JEDNOTLIVÍ ZASTUPITELÉ PRO
ODMÍTNUTÍ METROPOLITNÍHO
PLÁNU



O. Lagner (STAN) – 
V. Zelenka (STAN) –
P. Kosař (STAN) –

V. Špalková Kuželová (STAN) –
S. Štěpánková (STAN) –
J. Randák (STAN) –
M. Linhart (STAN) –











K. Erbsová (Praha22 Naše Město) –
I. Krátký (Praha22 Naše Město) –




T. Kaněra (ANO) –
M. Roth (ANO) –



O. Semecký (ODS) – 
J. Vorlíček (ODS) – 
R. Koutský (Svobodní) –
M. Langmajer (ODS) –



I. Vodičková (DvacetDvojka) – 
Š. Zmátlo (KDU-CSL) – 
M. Turnovský (DvacetDvojka) –
J. Rothová (DvacetDvojka) –

plán

by ho na hodně divokém mejdanu STAN
nadiktoval advokát developerů“.

SNAHA ZACHRÁNIT, CO JDE

Městské části se proto nyní snaží zachránit,
co zachránit lze. Rada MČ P22 pod vedením
radního Štěpán Zmátla (KDU-CSL), odpovědného za územní plánování, proto připravila
pro červnové zastupitelstvo 24 různých připomínek k MP s cílem především:
− snížit výšku domů,
− omezit počet nových bytů,
− podmínit novou bytovou výstavbu vznikem nových silnic, například obchvatem
Uhříněvsi, nebo výstavbou nové základní
školy.
Krom toho navrhla, aby spolu s bytovou
výstavbou musely vznikat i obchody a další
občanská vybavenost. Toto vše zastupitelstvo
odsouhlasilo. Bohužel ale do zásadního hlasování, zda je návrh Metropolitního plánu
s novými 10 000 byty pro Prahu 22 vhodný

nebo ne, vstoupila politika - zastánci neomezené developerské výstavby proto návrh
tvrdě bojkotovali (viz kdo jak hlasoval na
předchozí straně).

CO BUDE DÁL?

I když zastupitelstvo odhlasovalo některé
dílčí změny MP, jako celek nový územní plán
neodmítlo. Podle vypořádání připomínek
z roku 2018 víme, že Magistrát k názoru městských částí jen přihlíží. Proto není vyloučeno,
že nakonec nerozhodnou místní zastupitelé,
ale „pirátské“ celopražské vedení města.
Územní plán může totiž změnit jen zastupitelstvo HMP. „To, že čekáme na názor
městské části, je v rámci kultivované rozvinuté demokracie, ale není to povinnost,“ říká
Hlaváček, který připouští, že město nemusí
v budoucnu brát v potaz názor městských
části. Před zářijovými volbami k tomu ale
podle Hlaváčka, který vede zdecimovanou
kandidátku STAN, prý nedojde.

Nám proto nezbývá než doufat, že v budoucnu dojde k přepracování Metropolitního
plánu. Ten současný totiž hrozí naší MČ novými 10 000 byty a více jak zdvojnásobením
všech obyvatel.
V budoucnu bychom tak byli počtem
větší než např. průmyslová Mladá Boleslav.

Dali jsme obhájcům

Metropolitního plánu na ZMČ,
panu Lagnerovi a Zelenkovi,
prostor k vyjádření. Žádný
příspěvek jsme do vydání čísla
neobdrželi.

 Ivan Vágner

ODHAD NÁRŮSTU POČTU BYTŮ V MČ PRAHA 22 VE VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH
DLE NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU (MPP)
lokalita dle MPP (kód lokality)
popis lokality
rozhloha
		
lokality
		
[m2]
			

stávající
kapacita
[počet
bytů]

navrhovaný navýšení
maximální
[%]
počet bytů			

					
Areály Uhříněves (413/151/2454)

oblast mezi ulicemi Na Vrchách, Na Vysočině a Kutnohorská

114 296

0

2439

100%

Drůbežárna (415/152/4059)

oblast mezi ulicemi Přátelství, V Kuťatech a Saturnova

112 746

778

2753

353%

Nové Pitkovice (413/150/2235)

oblast mezi ulicemi Pitkovická, Kačenková, Chorošová

50 758

346

2117

611%

Nové Pitkovice (413/150/2619)

oblast kolem ulic K Dálnici a Pýchavková

138 552

1127

2080

184%

obytný soubor Romance (411/152/2410) oblast mezi ulicemi Rauchova, K Uhříněvsi a Václava Trojana

7 221

98

385

392%

Jezera (413/150/4061)

102 199

782

2439

311%

122 746

276

1610

583%

1374

5850

425%

oblast mezi ulicemi Nad Volyňkou a Fr. Diviše

zástavba za ulicí Lávová (413/151/2715) oblast kolem ulic Lávová, Slídová a U Uhříněveské obory
za nádražím Uhříněves (413/151/4060)

oblast mezi ulicemi Douchova, Jindřicha Bubeníčka a Fr. Diviše 163 077

					
celkem za významné rozvojové plochy v MČ Praha 22		

4781

19673

411%

LESK A BÍDA METROPOLITNÍHO PLÁNU
Když jsem začal číst návrh Metropolitního plánu (MP), zjistil jsem, že napsat první článek do minulého zpravodaje
byla ta jednodušší část. Návrh není špatný jen v tom, že by u dosud nezastavěných území umožňoval navýšit
bytovou plochu na přibližně 400% kapacit dle dnes platného územního plánu (ÚP). Tzn., že ze současných cca
4.200 bytů na Praze 22 bychom tu za čas mohli mít až nepředstavitelných 19.600 bytů!
Již dnes hlavně zápasíme s dopravou a s nedostatečnými kapacitami základních škol
(ZŠ) a školek (MŠ). ÚP je přitom klíčovým
nástrojem, který má městu zajistit časovou
provázanost mezi novou výstavbou bytů

a kapacitami veřejné a občanské vybavenosti
a dopravní infrastruktury.

VZTAH BYTŮ A VYBAVENOSTI

Přitom je nutné rozlišovat různé druhy

vybavenosti. K některým totiž Stavební úřad
při schvalování konkrétního záměru přihlíží
a k jiným již nikoliv. Mezi ty, ke kterým při
posuzování NEPŘIHLÍŽÍ, patří i kapacity
ZŠ a MŠ (a je to správně podle zákona).
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Napadne Vás „Který předpis tedy má zajistit, aby bylo dost míst v ZŠ pro děti, které
se do nových bytů nastěhují nebo se v nich
teprve narodí?“
To je právě hlavní úkol ÚP, kterým se MP
má stát. Když ale MP umožňuje stavět byty,
aniž by řešil i časově návazné kapacity ZŠ
a MŠ, pak je takový návrh špatný.
K zamyšlení: Naše MČ dnes vlastní jen jediný
pozemek (u Penny), vhodný pro ZŠ. Ta bude
těžko stačit pro všechny nové žáky z odhadovaných 4.200 nových bytů současného ÚP,
natož aby stačil pro případ výstavby 19.600
nových bytů podle návrhu nového MP!

KDE UDĚLALI SOUDRUZI Z NDR
CHYBU?

Podívejme se na odhad demografického vývoje naší MČ v MP. Je zde uvedeno, že v MČ
bude v roce 2030 žít 14.000 obyvatel. Jenže
jich tu je tolik už téměř dnes (13.535). V MP
odhadovaný počet 19.000 obyvatel pro rok
2050 patrně přesáhneme už v roce 2030!
A počty nezahrnují v MP navrhované
navýšení na 400%. Když je tak zásadně
„podstřelen“ odhad počtu obyvatel, jsou

stejně „podstřelené“ i potřebné kapacity
vybavenosti.
Problémem je i chybějící jejich detailnější
členění občanské vybavenosti (OV). To je
nutné proto, že určité druhy OV jsou pro
chod MČ důležitější než jiné. Do OV patří
např. ZŠ, MŠ ale také i stavby pro kulturu
např. divadlo. Je jasné, že když nebude dost
míst v ZŠ, tak děti nepůjde umístit do divadla. Zajistit konkrétní umístění ZŠ ale MP
vlastně neumí.
K zamyšlení: Věříte, že když bude pozemek
s umístěním OV vlastnit soukromý subjekt
(což je většina pozemků s navrhovaným umístěním OV), tak na něm nechá umístit pro
něho nevýdělečnou ZŠ? Asi těžko.

ZNOVU MŠ POD BALKONEM?

Za problém považuji i neurčitost mnoha
klíčových pojmů. Např. do obytných území bude možno umísťovat stavby „nerušící
výroby“. Co to přesně znamená, ale není
jasné. Co je pro jednoho „nerušící“, je pro
jiného „rušící“. Rozdíl ve výkladu se ukázal
přímo na ZMČ, když v diskuzi zaznělo, že
chemická výroba uprostřed obytné zástavby

je vlastně v pořádku, protože se může jednat
o „nerušící výrobu“...
A typ „čistě obytné území“ dle MP má
bez náhrady zaniknout. Nesprávné je i to, že
MP ruší i požadavek, aby investor při stavbě
bytů současně zřizoval okolo zeleň. Zeleň už
v Praze zřejmě nebude potřeba.
Příklad: Vnitroblok V Bytovkách, kde měla
být MŠ, dnes plný stromů. Podle MP by se tato
lokalita měla dát zastavět objektem OV do
výše 4 pater. Okolní obyvatelé se jistě už těší.
Přes šibeniční termín dvou měsíců jsem proto jako občan podal na Magistrát 30. 6. připomínky k návrhu MP včetně podpisových
archů s více než 300 podpisy. Konkrétní znění
připomínek naleznete na www.sance22.cz.
 Ing. Rostislav Nečas
Předseda Komise výstavby a územního
plánování Rady MČ Praha 22
Pozn.: Funkce předsedy KVaÚP
je symbolicky honorovaná funkce, kterou
vykonávám jako občan MČ
ve svém volném čase.

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI A RODIČE NAŠICH STRÁVNÍKŮ
Mnoho let se nám dařilo udržet stejnou cenu obědů.
V roce 2022 došlo k razantnímu nárůstu cen energií
a potravin, že od 1. 9. 2022 zvyšujeme cenu obědů
v jednotlivých kategoriích.

Nové ceny stravného najdete na našich webových stránkách:
www.sjpraha22.cz/stravne/
Od 1. 9. 2022, prosím, upravte dětem a sobě výši plateb za stravné.

 Bc. Hana Hlasová, ředitelka školní jídelny
INZERCE

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
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418
 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
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů
do 3 dnů – PM SERVIS. Tel.: 602 316 941, 602 316 949
 Oprava žaluzií – výměna vodících lanek, nové žaluzie, sítě proti
hmyzu, seřízení oken, tel.: 733 720 950
 Chráněná dílna − Praha 10 Uhříněves přijme osoby částečně či
plně invalidní na pozice: všeobecný administrativní pracovník,
uklízeč/ka kancelářských prostor, pracovník v archivu.
Kontakt: 778 882 637
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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

VELKÝ BAZAR
DĚTSKÝCH HER A KNIH

KRÁSNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Balson Ronald – Eliho slib
Bell David – Rukopis zločinu
Dušková Vlasta – Třinácté okno
Finch Paul – Kořist
Jelínková Martina – Záchytný bod
Lapena Shari – Její konec
MacMillanová Gilly – Vyvrhel
Olsen Adler – Chlorid sodný
Vondruška Vlastimil – Ďáblova čísla

V

e čtvrtek 16. června se na náměstíčku před Uhříněveským
Muzeem odehrál dvouhodinový dětský knižní „SWAP“. Kdo
neví, oč jde – šlo o vzájemnou výměnu knih a stolních her.
Když už jsou knížky očtené a hry ohrané, proč by nemohly potěšit
zase někoho jiného, že? A zdarma.
Během odpoledne přišlo na 50 zájemců a diváků a většina
knížek a her opravdu změnila své malé majitele, kteří si tu mohli
mj. třeba namalovat svou vlastní knižní záložku.
Celou akcí vymyslela a zajistila vedoucí místní knihovny, Katka
Kykalová, společně s paní Monikou Kadrnožkovou. S autorským čtením pomohla zástupkyně ze ZŠ nám. Bratří Jandusů Jitka Rothová.

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Zibura Ladislav – Prázdniny v Evropě
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Coeová Catherine – Š
 těňata z čarovné louky
Drake Jon – Útok monster
Poborák Jiří – 4 kouzelnické příběhy Čtyřlístku
Santlerová Petra – Vikyho vodnické prázdniny
Štarková Petra – N
 ejvětší nemehlo pod sluncem
Vaněk Jaroslav – Kočičí dotek

Akce byla úspěšná, a mohla by se proto v budoucnu zase někdy opakovat.

 Městská část Praha 22
Knihovna Uhříněves a spolek Benedi

 Kateřina Kykalová, knihovnice
INZERCE

A JE TO TADY!!
Vážení přátelé PIVOVARU UHŘÍNĚVES
S ÚCTOU K TRADICI. S ÚCTOU K PIVU.

Zveme vás v sobotu

3. 9. od 14:00
na tradiční

UHŘÍNĚVESKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI
Zahrají: ČAJKA BAND
• HOUPACÍ KŮŇ • BIGFIVE • YETTI ON (Schelinger revival) •
• QUTEEZ • PRAMENY •
Grilování – Burgery i sladkosti – Tombola – Dětský program
Přijďte si užít pohodu do pivovaru!!

Pivovar Uhříněves, K Sokolovně 37.
Další informace na www.upiva.cz / Změna programu vyhrazena.

S podporou Městské části Praha 22
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PRAHA 22 POTŘEBUJE
GYMNÁZIUM
V Praze je o čtvrtinu víc zájemců o čtyřleté maturitní studium, než kolik je kapacita gymnázií
a příslušných škol. Na prestižní školy, jako je
třeba Akademické gymnázium Štěpánská, se
letos hlásilo 460 dětí, přijato bylo 120. Podobná je situace i na průmyslovkách. Na Střední
průmyslové škole elektrotechnické v Ječné
ulici přijali 350 žáků, ale zájemců bylo 753.
Podle Magistrátu hl. m. Prahy je ve městě na
maturitních oborech 11.590 míst, ale k přijímačkám se letos přihlásilo 15.137 uchazečů.
Pokud tedy vaše dítě není naprostý premiant,
jistotu středoškolského maturitního vzdělání
nemá. Ze základních škol budou navíc vycházet další silné ročníky, tlak na maturitní místa
proto zesílí.

NA TÉMA
METROPOLITNÍHO
PLÁNU
V minulém čísle UZ s tématem MP se nedostalo prezentace i dalších názorů zastupitelů.
Publikován byl názor Rady, prezentované textem radního Zmátla. Za Patrioty PRO PRAHU
22 se toho chopím dodatečně.
Ještě za působení bývalého Hnutí PRO PRAHU
v roce 2018, byly připraveny základní připomínky k verzi Metropolitního plánu a podány
MHMP. Jde o zásadní připomínky k lokalitám
Pitkovice západ, Rychety, zahrádkářská osada,
Hájek. Dále běžné připomínky k prostorům
Blokanda, Bečovská, Jezera, drůbežárna, Park
za radnicí, Romance, Podlesák, Přátelství centrum, Nové Pitkovice.

Co s tím? Smířit se, že části našich dětí bude
bez ohledu na jejich schopnosti odepřeno
středoškolské vzdělání? To je samozřejmě
nesmysl. Občanská demokratická strana
v Praze 22 proto jako jeden z hlavních bodů
volebního programu pro letošní komunální
volby prosazuje kromě dostavby dvou školek
a jedné nové základní školy také vlastní uhříněveské gymnázium.
Jsme přesvědčeni, že stejně jako sousední
Říčany, kde jsou gymnázia dokonce dvě, mají
na takovou kvalitní střední školu nárok také
obyvatelé naší městské části. Studenti z Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku. Pro objekt gymnázia
už máme vytipované konkrétní vhodné místo
a dokonce i předběžnou architektonickou studii od významného architektonického ateliéru
Hlaváček & Partner. A samozřejmě máme plán,
jak pro uhříněveské gymnázium získat peníze
z veřejných prostředků.

Většina zásadních připomínek Prahy 22 byla
odmítnuta a nebylo jim vyhověno. Marginální
důvody můžete číst na sociálních sítích náměstka primátora Petra Hlaváčka. Některým
běžným připomínkám je částečně či plně vyhověno (Blokanda, Jezera, zahrádkáři a park,
Centrum). Aspoň to.
V současné době bude obec řešit své další vyjádření v posloupnosti orgánů: komise
KVaUP, veřejně IPR, hlavně ZMČ a Rada dle
usnesení ZMČ a odeslání do prázdnin. Bude
hodně zajímavé sledovat, jak ke změnám Metropolitního plánu přistoupí jmenované orgány
– nejen k výše jmenovaným připomínkám, ale
k obecnému stavu MP v celé širší navazující
lokalitě JV části Prahy. Tento text zastupitele
vyjde v UZ již po termínech a zvát občany bude
už trochu pozdní. Jistě ale jak v komisi výstavby, tak na ZMČ budou Patrioti apelovat na

Naše budoucnost závisí na schopnostech
našich dětí. Považujeme za nesmírně krátkozraké omezovat možnosti jejich studia jenom
proto, že příslušné instituce a lidé jim nedokázali nabídnout více míst. Jestliže chceme být
součástí moderní Evropy, bez kvalitního vzdělání našich dospívajících se neobejdeme. My
v ODS Prahy 22 to vnímáme jako zásadní úkol.

 Martin Langmajer
zastupitel za ODS

starostu a vedení obce, aby vaše nově vzešlé
podněty o hodně důrazněji prosazovali vůči
MHMP. Prostor k jednání je vždy, ať je obsazení
politické reprezentace Prahy jakékoliv, před
volbami, či po nich. Je to jen o ochotě bít se
za oprávněné zájmy obyvatel MČ Prahy 22
a stále tlačit na spolupráci politiků a stavebníků směrem k vyvážené infrastruktuře obce
na úkor zisků developerů.

 Mgr. Jiří Matyášek
zastupitel Hnutí Pro Prahu

TROJÍ VELKÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V červnu proběhlo trojí slavnostní vítání občánků Prahy 22, kteří se ho nemohli za poslední
rok kvůli covidové situaci účastnit. Do pamětní
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knihy tak přibylo 25 nových jmen. Všichni si
vyslechli krásné vystoupení dětí z MŠ Sluneční
a všichni dostali spící plyšovou ovečku. Komu

se nově narodilo děťátko nebo nebyl ještě zapsán do knihy občánků, nezapomeňte se k příštímu vítání přihlásit na radniční matrice! 

radnice

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.
Dluhová poradna čtvrtek 7., 21. 7. a 4., 18. 8., 12:30−16 hod.
Právní poradna
p. Kosař, 2. 6. a 16. 6., 13:15−16:00 hod.
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

LIDICKÁ HRUŠEŇ
Jde o stromek, který jako jeden z mála přežil nesmiřitelnou zášť
nacistů vůči Lidicím.
V pátek 27. 5. byl jeden její štěp zasazen i u nás na Husově náměstí.
Dovezl jej M. Kaliba, jeden ze synů přeživších lidických žen, který
pak vyprávěl dětem v muzeu o tom, jak byla hrušeň nalezena.
Děti ke stromku dodaly věnec vzkazů na bílých kamenech. Slavnost završila česká hymna, zazpívaná dětským sborem Jiskřička,
a převzetí pamětního listu starostou T. Kaněrou. Vše možno vidět
i v reportáži PRAHA TV. 

POHÁR UHŘÍNĚVESKÉHO STAROSTY
SOUDCOVAL POPRVÉ SKUTEČNÝ STAROSTA
V úterý 28. června proběhlo velké tradiční
předprázdninové klání našich základních škol
„O pohár uhříněveského starosty“.
Jeho začátky sahají až do roku 1990. Byl to ale
teprve 25. ročník, protože některé se nekonaly.
Letos poprvé se nepředával slavný skleněný
pohár, protože ho poslední držitel nestihl vrátit. Zato byl letošní ročník úplně první, kdy se
soutěže účastnil samotný starosta jako sudí.
Vše se odehrálo na trávníku Čechie a vítězní
fotbalisté byli ze ZŠ Jandusů.

Kromě fotbalu se soutěžilo ještě v odbíjené
chlapců a dívek v kategorii mladší žáci a v házené starších žákyň. Družstva obou škol bojovala
statečně, a tak to nakonec bylo na vítězství 2 : 2.
Počasí bylo krásné, a protože diváci se zásobili
mnoha hudebními instrumenty ze školních kabinetů, byla i atmosféra náramná. Dokonce lepší
než na paralelně probíhajícím „velkém“ zápase
Bohemians Praha 1905 vs. FC MAS Táborsko.

 Ivan Vágner
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DEN DĚTÍ BYL DNEM
KOUZELNÍKŮ A AKROBATŮ

D

ětský den byl letos rozložen v parku kolem cukrovarského rybníka.
To trochu zhoršovalo přehlednost,
ale zase to vytvářelo překvapivá zákoutí.
Mezi stromy jste proto mohli narazit tu na
akrobaty a žongléry, tu na zpěváky a kouzelníky, tu na poníky, skákací hrad či muzejní
hádanky... Nejvíc diváků se srocovalo před
pódiem, ale i akrobaté byli obklopeni řadami diváků. Pamětníci si pak nenechali ujít
cestu dobovým autobusem Škoda ŠD 11.
Všechno bylo zajímavé. Největší pozornost si však asi vysloužil Tomáš „Žoržo“

Eibl, když hledal dobrovolníky, které by
mohl na svém horském kole přeskakovat,
a když nikdo jiný nechtěl, lehl si mu pod
kolo sám starosta T. Kaněra. Diváci zatajili
dech a opozice nejspíš hořce zalitovala, že
„Žoržo“ Eibl je tak dobrý...
Děti pak nejvíc uchvátil kouzelník Jakub
Bílek. Kouzlil totiž společně s nimi. A vyčarovat si ohnivé plameny nebo malého králíčka musí být pro každého kouzelnického
začátečníčka nezapomenutelným zážitkem.
Pokud se vám akce líbila, napište si do
kalendáře sobotu 27. srpna. Podobně pestrý

SVÁTEK UNDERGROUNDU − BIGBÍT II

D

ruhý ročník festivalu Uhříněveský
bigbít ve skateparku byl určitě
úspěšný. Písničky bezesporu potěšily své obecenstvo, které zpívalo s sebou,
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tepla bylo tak akorát, pivo bylo studené,
párky pikantní a potkali se tu staří známí,
kteří by na sebe jinak nenašli čas. Co chtít
víc? 

bude totiž i Den draka. A jestliže Den dětí
jeden školní rok uzavíral, Den draka nový
školní rok jaksepatří začne! 

Foto: Jan Melichar

Řidiči, projíždějící odpoledne Hájkem, nevěřili svým očím...


Foto: Vladimír Balner

JAK SE STAL HÁJEK MĚSTEM
RIO DE HÁJEKEIRO

V

sobotu 11. 6. odpoledne se proměnil usedlý a poklidný Hájek
v divoké karnevalové městečko.
Obcí prošel za zvuků strhující
hudby pestrý průvod, plný nefalšované
brazilské atmosféry a nákladu erotiky.
Udivení řidiči se sotva proplétali davem,
všude cvakaly fotoaparáty. Roztančené
masky směřovaly na začátek ulice
Předpolní, kde velké karnevalové odpoledne Rio de Hájekeiro vrcholilo. V jeho
závěru jsme se setkali s jednou z jeho organizátorek, Hankou Vagenknechtovou:
Je tu asi 300 lidí. To je možná největší
akce, co jste tu kdy měli, ne?
Kdepak! Ještě větší jsme měli při 700 letech Hájku. Ale ta dnešní se tomu vlastně
vyrovná.
O co tu dnes jde?
O karneval. Nejprve král, velký MoMo, převezme klíče od města, nad kterým přebírá
vládu po dobu karnevalu. Vládu mu přenechává starosta města, v našem případě
Tomáš Kaněra. Ono totiž nejde si pořádně
zařádit, když nemáte město pod kontrolou.
A pak začal rej...
Ano. Král s klíčem, kterého skvěle ztvárnil
náš hospodský Michal, vyrazil na svém
alegorickém voze a za ním průvod masek. Kdo nestihl nebo se nemohl přidat,

stál aspoň před domem a fandil. Bubeníci
bubnovali brazilské rytmy, za nimi se vlnily brazilské tanečnice... ty jste určitě
nepřehlédl.

alegorický vůz, jiný po večerech vyráběl
klíč od města, další objednávali atrakce
či propriety na stanoviště, jiní zajišťovali
bezpečnost a legalizaci celé akce.

Byly úžasné. A potom?
Potom byl taneční workshop, a protože celý
program byl připravován v rámci dětského
dne, následovaly dětské atrakce a tematická
stanoviště. Na jednom děti třeba míchaly
exotické koktejly. Na jiném jim byly vázány
copánky nebo vyráběly škrabošky, nechyběl
ani fotokoutek, kde vznikaly fotky „přímo
z Ria“. Pro děti tu byly ale i skutečné pouťové atrakce! Večer pak tombola a živá kapela celou akci dovršila. Nakonec mělo ale
největší ovace překvapení večera – taneční
vystoupení místních žen.

Je skvělé mít takové sousedy!
Však bych také chtěla poděkovat všem, kdo
se na této úžasné akci podíleli. Všem ženám, v čele se dvěma Pavlínami – Pláškovou
a Škvrnovou. Ačkoli my ženy se umíme
pochválit navzájem. K takové akci ale nezbytně potřebujeme i muže. Ty, co všechno
navezou, odvezou, postaví zázemí, posezení, vyrobí potřebné konstrukce atd., v čele
s Honzou Macháčem. Jestli se muži mezi sebou chválí, to nevím, ale vím, že jim občas
chybí pochvala právě od nás, žen. Takže jen
pro pořádek: Chlapi, děkujeme! Děkujeme,
že nám ty blbiny pomáháte realizovat!

Muselo to dát strašnou spoustu práce.
To dá vždycky. Karneval jsme připravovali
od podzimu. Náš hlavní štáb přitom tvořilo
jen pár lidí.
Mě fascinovaly ty kostýmy a masky.
Věděli jste, kdo za co půjde?
Ne. Každý vyráběl tu svou. Takže mimo
organizační věci nám ubírala čas i tvorba masek. Naštěstí jsme měli podporu
ze všech stran, včetně našich rodin. Díky
grantu MČ jsme si mohli dovolit i některé věci zafinancovat. Na akci se podílelo
mnoho ochotných rukou. Někdo nazdobil

Hance Vagenknechtové (maska
žolíka) děkuje za rozhovor Ivan Vágner.
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1. část cyklu pamětihodností

7 DIVŮ PRAHY 22 SAKR

Městská část je svět v malém. I my proto máme svýc
tiché pomníčky, poklidná zákoutí a další místa, kolem
chceme připomenout, společně je navštívit a uvědom
Zvu vás na společnou cestu. Váš Stanislav Běhal

6

1

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Nepřehlédnutelná a nejvýznamnější památka naší MČ. Málokdo
by při pohledu na majestátní vznosnost její vrcholně barokní
fasády poznal, že v sobě skrývá i mnohem starší historii. Když
totiž říčanský stavitel Tomáš Budil v polovině osmnáctého století
vystavěl současnou podobu chrámu, navázal na starší, nejspíše
gotický kostel z roku 1363. Celé spodní patro věže kostela je tak
tvořeno původním gotickým zdivem. Architektem kostela ve
stylu monumentálního baroka byl jeden z dvorských stavitelů
Jakub Jiří Halířek, známý ze spolupráce s architekty, jako byl
K. I. Dientzenhofer či T. Haffenecker.
Uvnitř tichého interiéru můžeme obdivovat freskovou výzdobu a zejména velký oltářní obraz Vynášení Panny Marie na nebesa
Všemi svatými od významného barokního portrétisty Jana Petra
Molitora. Pokud si najdete nad presbytářem mezi portréty čtyř
evangelistů vyobrazení sv. Lukáše, který se tradičně zobrazuje
s okřídleným býkem, spatříte tvář samotného Molitora. Malíř
do světcovy tváře zachytil svou vlastní podobu.
Celý chrám pak ukazuje um a dovednost našich domácích
mistrů. I když čeští umělci většinou nepatřili k průkopníkům
nových stylů, dokázali je dovést k dokonalosti. Kostel Všech svatých v Uhříněvsi je perlou českého baroka, na které můžeme být
právem hrdí.

5

3

3
2

KAPLE BOŽÍHO HROBU
Za rohem kostela je běžnému pozorovateli skryta kaple Božího
hrobu. Vystavět ji nechali v roce 1906 dlouholetí vlastníci uhříněveského panství, knížata z rodu Liechtensteinů. Kaple je užívána
nejen v průběhu velikonočních svátků, ale zejména v zimních
měsících, kdy se zde slouží všednodenní bohoslužby. Kapli totiž
lze vytápět.
14 | Uhříněveský zpravodaj | léto 2022

2

4

BUDOVA DĚKANSKÉHO ÚŘADU
Na druhé straně náměstí najdete farní úřad, který je zmiňován
už od 14. století. Původně byli patronem místní farnosti johanité, po husitských válkách je vystřídali utrakvističtí kazatelé.
Nejvýznamnější preláti ale na faře sídlili až v 18. století. František
Bedřich Želecký nechal postavit kamennou faru včetně rozsáhlého hospodářského zázemí a jeho horlivý nástupce Václav Jan
Nepomuk Čípa se zasloužil o výstavbu a výzdobu barokního
kostela Všech svatých. I jeho podobiznu lze v Uhříněvsi nalézt,
je to ten kněz v černé sutaně v levém dolním rohu Molitorova
obrazu na hlavním oltáři kostela.

1

RÁLNÍ BUDOVY

ch „sedm divů světa“ – zajímavé stavební objekty,
m kterých chodíme, aniž je vnímáme. V tomto seriálu je
mit si, co krásy a tiché historie je okolo nás.

5

HUSOVA KAPLE
Na stejnojmenném náměstí byla její výstavba slavnostně zahájena
v roce 1923 za přispění nadšené svépomoci uhříněveských členů
sboru. Autorem architektonického návrhu byl zakladatel Jednoty
stavitelů pro království České Josef Blecha.

6

MÁRNICE NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ
7

4

Poblíž obory se nachází starý židovský hřbitov, doklad násilně
přerušeného života židovské komunity v Uhříněvsi. Skromně, pod
korunami stromů a kobercem z břečťanu, se skrývá skoro tři sta
náhrobků z 18. – 20. století. Ke hřbitovu přináleží i domek hrobníka, který byl v roce 2014 zrekonstruován architektem Josefem
Smolou, a stará márnice, kterou původně zdobily nástěnné malby.

7

SYNAGOGA

HŘBITOVNÍ KAPLE

Kousek od nám. Protifašistických bojovníků najdete na první
pohled nevýraznou, ale přece velmi zajímavou stavbu synagogy
ve stylu pozdního klasicismu. Synagoga sloužila svému účelu až
do roku 1940, kdy byla uzavřena nacisty. Utrpení koncentračních
táborů přežil jen zlomek uhříněveských Židů, proto život židovské
komunity v Uhříněvsi vyhasl. Synagoga pak sloužila jako sklad či
prádelna. Pražská židovská obec budovu získala zpět v roce 1995,
stavba však na důstojnější využití dosud čeká.

Odkaz na pestrou mozaiku náboženských společenství v Uhříněvsi
uzavírá hřbitov sv. Václava na východním okraji obce. Poté, co
původní uhříněveská pohřebiště přestala stačit, věnoval tehdejší
starosta Semanský své pole pro zřízení nového hřbitova, který pak
od roku 1911 sloužil společně všem vyznáním. Hned za vchodem
naleznete zdobnou stavbu hřbitovní kaple.
 Ing. arch. Stanislav Běhal

léto 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 15



spolky

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI KONCERTY SBORU AKORDUM

S

tejně jako dětem skončily kroužky
a dostaly vysvědčení, také my začínáme hodnotit uplynulý půlrok. A že
je za čím se ohlížet!
Od ledna jsme intenzivně nacvičovali
nový repertoár – zkoušky se nesly buď v barokním duchu skladby Stabat Mater, nebo
na romantické vlně kantáty Otvírání studánek. K tomu jsme si ještě rozšířili záběr
nácvikem českých lidovek na velikonoční
jarmark v Kolovratech.
O Květné neděli jsme pokořili další
milník: vůbec poprvé Akordum vystoupilo v uhříněveském kostele Všech svatých
(na programu bylo zmíněné Stabat Mater
od G. B. Pergolesiho) a doslova se prozpívalo do svatého týdne Velikonoc. Věříme,
že i naši posluchači si domů odnesli něco
ze sváteční atmosféry, která tu v kostele
panovala.
Kdo nás sleduje delší dobu, ví, že tradičně jezdíme na soustředění ke Třem
studním. Letošní výjezd byl ale v mnohém
mimořádný. Náš koncert poprvé doprovázelo taneční představení (děkujeme
děvčatům z Taneční školy InDance). Po
třech letech jsme si zazpívali v poutním

Akordum ve Třech studních.

kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře. A u studánek Barborka a Vitulka jsme
slavnostně zahájili každoroční slavnost
Otvírání studánek stejnojmennou kantátou od Bohuslava Martinů.
Práce na zkouškách bylo mnoho, zážitků ještě více. Ze soustředění se vždy vracíme v euforii a plni energie. O to víc nás těší,
že i nové členky se ve sboru rychle zajedou
a splynou s naší partou. To krásně ilustrují
i slova jedné z nich, shrnující atmosféru
sborových akcí:

„Pro mne bylo první soustředění nezapomenutelným zážitkem, byla nejen skvělá
organizace a příjemné okolní prostředí, ale
zejména přátelská, podporující atmosféra
a spolupráce všech."
Více o koncertech a našem působení se
dozvíte na stránkách akordum.cz nebo na
našem Facebooku.
 Barbora Veselá
pěvecký sbor Akordum

UCHO V ŽENEVĚ
s listonošem Kolbabou z Čapkovy Pošťácké
pohádky. Odpoledne zhlédli větší děti
a jejich rodiče světovou předpremiéru
inscenace Pražských pověstí a ochuzeni
nezůstali ani dospělí, pro něž si UCHačky
přivezly českou Dámskou šatnu.
Poslední představení sklidilo u diváků takový úspěch, že se někteří z hlediště
neubránili a vzdali výkonu uhříněveských
ochotnic hold v podobě standing ovation.
A i samy herečky shodně tvrdily, že tak dobře jako zde se jim nikdy nehrálo.

N

ejedno herecké srdce si přeje stanout na prknech velkých divadel
a promlouvat ke stovkám diváků. Někdy je však méně více. Členkám
a členům uhříněveského ochotnického
souboru UCHO se druhý květnový víkend dostalo větší pocty než hrát na jevišti Národního – přivezli kousek Česka,
16 | Uhříněveský zpravodaj léto 2022

českého jazyka a české kultury krajanům
žijícím v Ženevě a v jejím francouzsko-švýcarském okolí.
Díky obrovské podpoře České školy bez
hranic, spolku Pohoda domácímu Sokolu
odehrálo UCHO v ženevském kulturním
centru tři představení. V dopoledních hodinách cestovali nejmenší diváci společně

Inu, není lehké táhnout káru Tylovu po
venkově, ale když vidíte diváky nadšené
z toho, že slyší český jazyk a český humor,
víte, že to, co činíte, má smysl. Je možné,
že se UCHO do Ženevy někdy vrátí; do té
doby se na něj můžete těšit na domácích
scénách – v nejbližší době odehrajeme
Pošťáckou pohádku na říčanském Staráku
či na uhříněveských Pivovarských slavnostech a Pražské pověsti v Louňovicích
U svatého Huberta.
 Veronika Špalková Kuželová
Divadelní spolek Ucho

spolky

ZÁVĚREČNÝ KONCERT DPS JISKŘIČKA

A

ni jsme se nenadáli a máme za sebou
poslední akci v tomto školním roce,
závěrečný koncert v Divadle U22.
Vystoupily děti ze všech oddělení a při společné závěrečné písni stálo na pódiu přes 60
malých i větších zpěváčků. Koncertem nás

provázel skvělý moderátor Vojtěch Černý.
Máme radost, že i přes nesnáze, se kterými jsme se v tomto roce museli vypořádat,
se dostavily úspěchy v podobě zisku stříbrného pásma pro starší přípravný sbor
a stříbrného a zlatého pásma pro koncertní

sbor ze soutěží dětských pěveckých sborů.
Koncertní sbor má před sebou společné
letní soustředění v Krkonoších a s ostatními
dětmi se těšíme se na podzim, kdy mezi
sebou přivítáme i nové zájemce o krásnou
aktivitu, kterou společné zpívání je.
Právě teď se sluší poděkovat všem, kteří jsou viditelnou i neviditelnou součástí
Jiskřičky. V první řadě našim zpěváčkům
ze všech čtyř oddělení za krásné společně
strávené chvíle plné nejrůznějších melodií.
Dále pak jejich rodičům, kteří je v jejich
zálibě ve zpívání podporují, Základní škole
nám. Bří Jandusů, která poskytuje sboru
zázemí, a městské části Praha 22 za přízeň
a finanční podporu. Hlavní poděkování
patří paní sbormistryni Anně Nebáznivé,
pod jejímž vedením mají děti příležitost
zažít nejen radost z hudby a ze společně
stráveného času s kamarády.
Přejeme všem krásné léto!
 Hana Havlínová
organizační vedoucí

BÝT HASIČEM, CO MŮŽE BÝT VÍC?

Hasím!



To toho je!


S



refit kuželky vodou
T
chce dobrou mušku
i svaly.



Kdo si to vyzkouší?

nem každého kluka, ale i holky je vlézt
si do hasičského auta, vyzkoušet si
hasičskou výzbroj, spustit sirénu,
poměřit si své síly s opravdovým hasičem,
stříkat opravdickou hasičskou stříkačkou.
Tohle všechno se nám splnilo, když do
naší školy přijeli hasiči. Všechno jsme si
vyzkoušeli, osahali, zjistili jsme, že hasičská
výstroj opravdu něco váží a proud dokáže
s člověkem zamávat. Pro každého z nás byla
připravena placka Hasiči Uhříněves.
Chtěli bychom poděkovat hasičům
z Uhříněvsi a ze Sibřiny za krásné odpoledne

plné nových a užitečných informací a zážitků. Moc se nám to líbilo.
Kroužek mladých hasičů musí být zajímavý.
 Za kluky a holky
ze ZŠ náměstí Jandusů
Jitka Rothová
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senioři

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA LÉTO 2022
 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.
V měsících červenci a srpnu bude vždy v pondělí
od 14.00 hodin v provozu klubová kavárnička.
Na středu 13. července 2022 vás zveme na „BLEŠÍ TRH“, který
se bude konat od 9 do 17 hodin před budovou DPS II.
16. srpna 2022 organizujeme pro členy Klubu a ZO Senioři
Praha 22 jednodenní výlet „Plasy, Manětín a Rabštejn“.
Přihlašovat se můžete v pondělí v Klubu
nebo na tel.: 775 164 802.
Přejeme všem krásné odpočinkové léto, nabytí energie
a optimismu...

KEMP SENIORŮ PO ČTVRTÉ

N

a čtvrtém Kempu seniorů v CHKO Ždárské vrchy jsme
letos „výletovali“ za slunce i za deště. Vypravili jsme se
jako vždy ke studánce Barborka a Vitulka, na Medlov a ke
Třem studním. Byli jsme i na žďárské Zelené hoře s nádherným
kostelem od J. B. Santiniho. Dvaadvacet postarších, ale vitálních
účastníků neodpočívalo ani „doma“, v kempu: malovalo se, zpívalo „na schodech“, hráli jsme ping-pong, plavali ve vyhřívaném
bazénu, zažili táborák a nezapomenutelné chvíle při narozeninovém odpoledni. Všem za to děkujeme, byli jste úžasní!
 Zdeňka Žaludová

 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

NA VÝLETĚ ZA HOŘICKÝMI TRUBIČKAMI
A LÉČIVOU PODĚBRADKOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
U OBORY
a
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JANDUSŮ
nabízejí volnou pozici

školního psychologa
s 0,5 úvazkem v každé škole
s předpokladem nástupu

1. září 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

18 | Uhříněveský zpravodaj léto 2022

Výroba hořických trubiček a hřbitovní brána na vrchu sv. Gotharda.

V

ydali jsme se v sobotu 11. června na
velký výlet. Hlavními místy, která
jsme chtěli navštívit, byl Miletín
s rodným domkem Karla Jaromíra Erbena.
Jičínské okolí je nádherný kraj, kam umístil Václav Čtvrtek třeba svého loupežníka
Rumcajse a mnohé další pohádkové bytosti. My jsme zde neopomněli zakoupit
Erbenovy miletinské modlitbičky.
V Miletíně se nacházejí výrobny
proslulých Hořických trubiček. Tak proslulých, že jim EU přidělila ochrannou
známku. Nesmějí se vyrábět jinde než

právě zde v okruhu asi 6 km. My jsme
jednu takovou výrobnu ale nejenom navštívili, ale také si v ní výrobu vyzkoušeli. Většina seniorek si proto domů vezla
vlastní originální sladké oplatky.
Cestou zpátky jsme se stavili ještě
v Poděbradech s jejich půvabnými památkami a krásnou promenádou s ševelícími
listy topolů a líp v blízké vilové čtvrti.
Výlet byl opravdu krásný a všichni si
ho užili.
 Zdeňka Žaludová

„ČERVEN 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 – Červen. Můžeme Autora Pochopit?
 Žáci 9. B, ZŠ nám. Bratří Jandusů

ČERVEN

J. S.

Je horké letní odpoledne,
vlny jsou věčně neposedné,
dotknou se břehu a jdou zase.
Spí dívka, nebo usmívá se
na kolemjdoucí jedním okem?

Já nevím, ale nad potokem
spletly dvě vážky pružná křídla.
Ach, proč mě tenkrát nepobídla!
Přimhuřujíc své dlouhé řasy,
možná, že tehdy myslila si:
Jde kolem, v duchu říká – kdyby,
a nakonec mě nepolíbí.

VLČÍ HALÍŘ

V

průběhu dubna přišel dětem z 2. A a 2. C dopis od čápa
Ládíčka, který je zval na Vlčí Halíř. Zde se nachází scenerie
zvířátek inspirovaná nevšední krajinou Ladovských tajemství. Než se žáčci druhých tříd vydali na Vlčí Halíř, museli splnit
několik úkolů. Vyluštili rébus, rozpoznali některé druhy stromů.
Po cestě bylo také třeba ulovit pro čápa něco k obědu. Výlet byl
zakončen tvorbou koláže z fotek a obrázků. Žáci získali za originální pojetí fotokoláže diplom i věcné ceny. Pohádkový projekt si
všichni moc užili.
 V. Kratochvilová, učitelka, ZŠ U Obory

JAK JSME HRÁLI DIVADLO…

J

e krásné dělat radost druhým, potěšit
někoho dobrým slovem, malým dárkem, úsměvem... A nám se to povedlo,
rozesmáli jsme nejen děti, ale i paní učitelky
z MŠ Sluneční.
Připravili jsme si pro naše malé kama-

AT STUDIO DOMINO

rády Doktorskou pohádku, vymysleli jsme si
kostýmy, namalovali jsme si kulisy, dali jsme
do toho opravdu všechno. I když jsme se
na zkouškách párkrát pohádali a měli jsme
tisíc chutí toho nechat, neuvěřitelně nás
to bavilo, úspěch byl veliký, potlesk dlouhý a hlasitý, odměna byla opravdu sladká
– dostali jsme dorty. Chtěli bychom moc
poděkovat paní učitelce Špalkové Kuželové,
která s námi měla trpělivost, byla skvělou
režisérkou. A my se těšíme na září, až budeme hrát nejen ve školkách, ale i u nás,
našim malým spolužákům…

O

víkendu 28. 5. se taneční klub AT studio Domino účastnil MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY CZECH DANCE
ORGANIZATION v Hradci Králové. Třicet tři
dětí z formace s názvem Peter Pan´s story přivezlo v kategorii produkce domů
1. místo. V červnu nás čeká světový pohár
v Chomutově. 

 7. C, ZŠ nám. Bří Jandusů
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LA BOTTEGA OAKS DELI BISTRO
Nespoutaná Itálie na dosah ruky

La Bottega Oaks Deli Bistro je nově otevřená restaurace, známé italské sítě La Collezione
Riccarda Lucqueho a najdete ji v Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy. Šéfkuchařem je Jan
Kliment, bývalý člen týmu restaurace Allegro, jenž získala michelinskou hvězdu.
La Bottega Oaks Deli Bistro nabízí koncept bistra a obchodu s prvotřídními italskými produkty
a surovinami. Z obchodu si odnesete denně čerstvé pečivo, těstoviny, pinsu, stařené steaky,
italské sýry, salámy a ochutnáte z bohatého výběrů italských vín.
Podnik je situován na náměstí Oaks Prague a je otevřen každý den od 9:00 do 21:00. Vychutnat
si můžete obědy a večeře, ve formě tradičních pokrmů či jedinečných specialit. Hlavními
surovinami naší kuchyně jsou vždy čerstvost a vysoká kvalita surovin. V létě bude italská pohoda
doprovázena bohatým programem a je na co se těšit.

INZERCE

Michal Hrubý - Instalatér, topenář

Pod přehradou 92, Hájek Praha 10, tel. +420 602 585 712

email:hrubymichal@volny.cz, http://www.hrubyinstalater.cz




TOPENÍ - VODA- KANALIZACE - PLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
TEPELNÁ ČERPADLA

Provádíme montáž nových rozvodů a opravy stávajících
rozvodů ze všech dostupných materiálů a technologií.
Dále provádíme drobné opravy – např.výměna baterie,
oprava sprch.koutu, výměna topného tělesa a jiné.

INZERCE

V BENICÍCH A
PRŮHONICÍCH
Hravé a zábavné
plavání pro děti
od 6 měsíců do
14 let.
Kurzy probíhají
od 7. 9. 2022
do 30. 1. 2023,
cena od 370,-.

Více informací a registrace www.mommytime.cz

INZERCE
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Podporujeme ústavy s alzheimerovou chorobou.
3ěLMPHPHVSROXSUDFRYQ¯N\LEULJ£GQ¯N\
SURUR]ģ¯ěHQ¯ÏLQQRVWLIRQGX
6K£Q¯PHWDN«ěLGLÏHRVREQ¯FKYR]ı
VYODVWQ¯PYR]LGOHP
'£OHŀ£G£PHY£ŀHQ«VSROXREÏDQ\R]DVO£Q¯Sě¯VSÝYNXQDGDU\
SUR¼VWDY\QDÏ¼
9HģNHU«Sě¯VSÝYN\MGRXQDFKDULWX
'ÝNXMHPH
9£FODY3¯VHFN¿SěHGVHGDVSU£YQ¯UDG\
3DUWQHUVN£¼NOLGRY£ȴUPDSěLMPHQHRPH]HQ¿SRÏHWSUDFRYQ¯Nı
9ģHFKQ\]£MHPFH]DģNRO¯PH
.RQWDNWSURV¯PYROHMWHRGGRKRGLQ

INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBY SOMMER

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.“

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.

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

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI OD A DO Z
• Instalatérské práce – montáž rozvodů vody a odpadů,
výměna a montáž vodovodních baterií, bojlerů, usazování WC, praček, myček, umyvadel či sprchových koutů.
• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.
• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.
• Podlahářské práce – položení všech podlahových krytin
a povrchů jako jsou koberce, PVC nebo plovoucí
podlahy.
• Malířské práce – včetně zakrytí a následného úklidu.
NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT:
telefon 603 226 770.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

KALENDÁŘ AKCÍ | ČERVENEC | SRPEN
31. 7. | od 16:00 |

7. 8. | od 16:00 |

14. 8. | od 16:00 |

Taneční styly: Hot jazz, Swing,
Neoswing, Electro Swing. Program:
Taneční vystoupení, lektorská výuka,
tanec.

Taneční styly: Rock and Roll, Rockabilly,
Boogie Woogie, Jive. Program: Taneční
vystoupení, lektorská výuka, tanec.

Taneční styly: Funky, Disco, Northern
Soul. Program: Taneční vystoupení,
lektorská výuka, tanec.

KINO | cca 21:00 |
český film Kulový blesk
(režie L. Smoljak, Z. Podskalský st.,
1978)
Prostranství před uhříněveským
muzeem. Promítání začne po setmění,
cca kolem 21:00. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

KINO | cca 21:00 |
český film Vyšehrad: Fylm
(režie M. Kopp, J. Štáfek, 2022)
Prostranství před uhříněveským
muzeem. Promítání začne po setmění,
cca kolem 21:00. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

TANEČNÍ ODPOLEDNE A KINO

KINO | cca 21:00 |
český film Mimořádná událost
(režie J. Havelka, 2022)
Prostranství před uhříněveským
muzeem. Promítání začne po setmění,
cca kolem 21:00. Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

10. 8.

TANEČNÍ ODPOLEDNE A KINO

TURNAJ PRAHY 22 V MALÉ KOPANÉ
Areál SK Čechie Uhříněves. Detaily budou na
skuhrineves.cz.

TANEČNÍ ODPOLEDNE A KINO

27. 8. | 13:00 |

DEN DRAKA
Třetí ročník městských slavností s Dračí univerzitou. Bohatý
program na pódiu i mimo něj a občerstvení od místních podniků.

KALENDÁŘ AKCÍ | ZÁŘÍ
7.– 8. 9.

PROTIDROGOVÝ VLAK
Preventivní program pro školy
i veřejnost. Uhříněveské nádraží.

10. 9. | 14:00 |

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Tradiční setkání Klubu seniorů v DPS II.

23. 9.
| od 14:00 – 24. 9. do 14:00 |

VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA
A SENÁTU
Více informací přineseme v zářijovém
zpravodaji.

WWW.PRAHA22.CZ

24. 9. | 14:00 |

VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
Restaurace „Velká Praha“ v Uhříněvsi.
K tanci zahraje Ladislav Bezouška.
Soutěž o ceny. Vstupné 40 Kč.
Pořádá Obec Baráčníků „Jana Žižky
z Trocnova“.

