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neděle 13. 11. 2022 v 19:30 hodin

VESELÉ VELIKONOCE
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 Kůgel

Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře 
chystá bezva fintu.
Řekne-li se kultovní francouzská komedie, ne-
může ve výčtu chybět titul Veselé Velikonoce. 
Slavná divadelní hra, která získala svou pro-
slulost 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.

KONCERT

pondělí 10. 10. 2022 v 19:30 hodin

NEZMAŘI
Legenda českého folku

Během koncertu zazní písně od počátku sku-
piny 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.

POHÁDKY

sobota 17. 9. 2022 v 10:30 hodin

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Paní Ptákové
Barevný svět Pipi Dlouhé punčochy je plný dob-
rodružství, 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

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, představu-
je 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. 

neděle 9. 10. 2022 v 19:30 hodin HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED
autor: Edward Taylor 
režie: Jana Kališová 
hrají: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, Nela Boudová, Henrieta Hornáčková / 
Dominika Býmová, Josef Carda / Karel Vlček, Vlasta Žehrová
Bláznivá komedie, která se strhne kolem jedné malé, ale nutné lži. Jim, který žije nesezdán 
se svou milenkou, pozve na návštěvu šéfa s chotí. Šéf je ovšem členem Ligy pro morálku 
a nesnáší, když jsou jeho podřízení ve svazku „na psí knížku“. Jim si tedy musí opatřit „man-
želku“ na jeden večer. Jeho milenka to odmítá... Do hry tedy vstupuje pitoreskní uklízečka, 
Jimova snaživá asistentka a... Vír nedorozumění je roztočen...

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 s humorem i dojetím a s tou největší upřímností 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. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem se smějeme 
i pláčeme sami nad sebou.

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 pětadvacetiletou zátěží zkušeností. 

DIVADLO U22
výběr z programu
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 Váš Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

píšu poslední „starostenský“ úvodník v tomto 
volebním období. Léto nezačalo dobře – kau-
za Dozimetr pana Redla a Hlubučka (STAN) 
dopadla bohužel i na Prahu 22. Ze dne na den 
skončila firma Raeder & Falge, stavící náš 
pitkovický polyfunkční dům. Propadla se do 
insolvence a nám zbyl jen rozestavěný skelet 
školky. Ani u něj není jisté, že nám patří. 

Smlouvy s R&F, nelegálně upravované 
mým předchůdcem, se totiž ukázaly jako 
problematické. Většinu léta jsme se proto 
snažili zachránit, co se dá. V tomto okamžiku 
je stavba zakonzervovaná a čekáme, co řek-
nou právníci (více o dopadu kauzy Dozimetr 
na str. 11).

Za úspěch ale považuji výsledky společného 
postupu v případě Metropolitního plánu. 
Vysoce oceňuji angažovanost občanů, kteří 
společně s námi nebo i samostatně zpracovali 
připomínky. Ty odsouhlasilo i zastupitelstvo 
MČ. Termín 30. 6. k odevzdání jsme stihli (což 
se jinde nepovedlo). 

Rizikům plánu, který by umožnil deve-
loperům u nás postavit 10 tisíc nových bytů, 
ale ani jednu školu a školku k tomu, se věnuje 
názorový Hydepark (str. 6 – 7) a také souhrn 
lokalit (str. 4 – 5). Můžete si tam najít, jak 
ničivé by byly dopady na vaši čtvrť, pokud by 
byl plán schválen. Je děsivé, že existují lidé, 
kteří přesto plán podporují.

Na sklonku léta proběhl druhý Den dra-
ka. Byl velmi úspěšný a jen doufám, že nešlo 
o poslední takovou akci na dlouhou dobu. 

Podzim nám totiž hrozí energetickou 
katastrofou, která hluboce zasáhne i obecní 
pokladnu. Jen inflace nám sebere 170 tisíc 
korun z každého milionu. Zodpovídáme 
za vytápění a svícení u mnoha škol a ško-
lek, u několika domů pro seniory, u jídelny, 
knihovny, muzea, radnice, divadla... Cítíme 

zodpovědnost ale i za sociálně slabé občany, 
kteří se dostanou do úzkých a budou zoufale 
hledat, kdo jim pomůže. Čeká nás těžké ob-
dobí, které musíme zvládnout. 

Už nyní proto děláme razantní kroky. 
Navýšili jsme např. obecní Humanitární 
fond, ze kterého chceme podporovat ty nej-
ohroženější. Předpokládáme, že to budou 
především osamělí senioři a matky samo-
živitelky. Společně s naším sociálním od-
borem dáváme dohromady poradní místo. 
Prostředků, sbírek a cílených státních i ne-
státních podpor bude jistě víc. Počítáme se 
zvýšeným zájmem o to, na co mají lidé nárok 
a jak to zařídit.

Opatření připravujeme i s vedením 
našich škol, DPS, jídelny atd. Musíme být 
připraveni a věříme, že k tomu máme dobrý 
tým profesionálů.

Bude samozřejmě také na vás, koho si 
zvolíte do čela radnice. Ty, které zvolíte, by 
měli mít vaši plnou důvěru, protože budou 
muset činit i nepopulární opatření. A ta bu-
dou potřeba, abychom se všichni skrz krizi 
dostali zase do dobrých časů. Aby bylo zase 
lépe.

Děkuji všem za podporu a přeji vám a va-
šim dětem nadějné září 2022.

Z natáčení v XTV s Lubomírem Xaverem Veselým o dopadech kauzy Dozimetr v Pitkovicích.

Smutné, opuštěné Pitkovice.
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Potřetí a naposledy se vracíme 
k problematice Metropolitního 
plánu (MP), kontroverzních 
pravidel pražské výstavby, která 
jako své hlavní téma prosazuje 
současné politické vedení Prahy. 
V minulých dvou zpravodajích jsme 
vysvětlovali podstatu a zrádnost 
tohoto nového předpisu. Velkým 
developerům totiž umožňuje stavět 
jenom byty (tzv. monofunkčnost), 
omezovat zeleň, zvyšovat 
zástavbu, a to bez jakékoli 
povinnosti budovat k tomu školy, 
zdravotní střediska, obchody... 
Jenže bez nich vzniknou jen nové 
noclehárny Prahy.

Městské části (MČ) přitom nemají 
většinou pozemky ani peníze, 
aby monofunkční lokality do-
plnily infrastrukturou. Rizika 

Metropolitního plánu jsou proto obrovská. 
Developerům budou sice v miliardách zvy-
šovat zisk. Ceny současných bytů se zato 
v přeplněné obytné zóně bez vybavenosti 
budou prudce snižovat. 

Rizika MP se stala součástí občanské 
petice a projednávala se také na červno-
vém Zastupitelstvu MČ. To se pokusilo MP 
úplně odmítnout, po blokaci některými 
zastupiteli k němu aspoň odsouhlasilo při-
pomínky a požadavky. Stojí za pozornost 
si připomenout, které strany Metropolitní 
plán podpořily:

Dnes se pro lepší představu podíváme na 
několik konkrétních míst u nás, která by MP 

zatížil, a učinil bydlení zde obzvlášť obtíž-
ným. (Zdroj: podklady Ing. Nečase, předsedy 
komise Výstavby a územního plánování Rady 
MČ Prahy 22.)

AREÁLY UHŘÍNĚVES
Jedna z největších a nejdiskutovanějších 
lokalit, která by dokázala sama rozšířit sou-
časnou populaci MČ o více jak polovinu.

Má rozlohu zhruba 114 tisíc m2 a MP 
by zde umožnil postavit domy s 2439 
byty. Historicky se na zdejší ploše rozpro-
stírají především továrny, výrobní a skla-
dové plochy a podle některých vlastníků 
(Petrochema) by to tak mělo zůstat i nadále. 
Je to dnes trochu nevzhledná průmyslová 
zóna, která „hyzdí“ příjezd do Uhříněvsi, 
dává však lidem práci a patří sem významné 
podniky. 

Možná právě kvůli své „nehezkosti“ 
si ji proto v minulosti vyhlédli předsta-
vitelé STAN pro vybudování nové krásné 

rezidenční čtvrti pro 6 tisíc nových obyvatel 
s až 9 patrovými domy, což nemá na Praze 
22 obdoby. 

„Změna průmyslového areálu na no-
vou rezidenční čtvrť dává za určitých okol-
ností smysl,“ připouští současný starosta 
T. Kaněra. „Je k tomu však třeba změna 
územního plánu a ten dosud počítá pouze 
s průmyslovým využitím areálu. Posadit sem 
náhle dva a půl tisíce bytů by vyžadovalo 
minimálně jednu další základní školu a dvě 
školky. Jenže ničím takovým Metropolitní 
plán výstavbu nepodmiňuje a představa, 
že je postavíme někde v okolí, je ze světa 
science-fiction.“

U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Východně od Areálů Uhříněves, za ul. Lávová, 
se nachází menší lokalita o velikosti 36 tisíc 
m2. Od chráněného území Obory ji odděluje 
jen parter nízkých dvoupodlažních domků. 
Klidná lokalita. Současný územní plán (ÚP) 

ANO – proti
DvacetDvojka – proti
KDU-ČSL – proti
ODS – proti
Svobodní – proti
Praha 22. Naše město – pro
STAN – pro

METROPOLITNÍ 
PLÁN
POTŘETÍ
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tu počítá maximálně s 276 novými byty v níz-
kopodlažních domech. 

Nový MP zde ale navrhuje až 5patro-
vé budovy, které by současný stav navýšily 
na 583 % současného plánu. Lokalita ve-
dle chráněné Obory by tím získala smut-
né prvenství nejzatíženější čtvrti ze všech. 
V budoucnu by se zde mohlo postavit 1610 
nových bytů o průměrné podlahové ploše 
70 m2.

VEDLE LOKALITY NAD VOLYŇKOU
Nachází se naopak na západ od Areálů 
Uhříněves. Lokalita má rozlohu 110 tisíc m2, 
a patří proto k těm územně větším, s očeká-
vatelnými developerskými zisky v miliardách 
korun. MP ji definuje jako zahradní město, 
s plochou parků 8 tisíc m2, zbytek obytná zá-
stavba. Oproti současným předpokládaným 
782 bytům tu podle výpočtů Ing. Nečase MP 
připouští 2439 nových bytů. To je trojnásobek 
(312 %) současného modelu. 

ZA NÁDRAŽÍM
Jedná se o jednu z největších stavebních 
lokalit na Praze 22 vůbec. Nachází se mezi 
ulicemi J. Bubeníčka a Sušilova. V součas-
nosti jde především o pole (cca 163 tisíc 
m2), kde by současný ÚP postavil 1374 
bytů. Podle MP by se jich sem ale mohl 
vejít čtyřnásobek – 5850 nových bytů. 

Do zhruba 70 modelových domů o výš-
ce až 4–5 pater by se mohlo přistěhovat 
přes 10 tisíc nových obyvatel. To je pro 
představu více než všech současných vo-
ličů Prahy 22.

Navýšení by bylo 426 %. MP tu sice 
počítá i s parkem, jde ale o tzv. plovoucí 
značku, kterou lze odstranit, a developer 
by pak neměl povinnost zde parkovou ze-
leň zajistit. 

Obrovské satelitní městečko, téměř 
žádná zeleň a dlouhodobé dopady na školy, 
zdravotnictví, služby a dopravu v celé MČ 
Praha 22.

BÝVALÁ DRŮBEŽÁRNA
Lokalita se nachází při křížení cest, které 
vedou do Uhříněvsi z východu od Netluk, 
Královic a Říčan. Do poloviny 20. století 
tu byly především sady, poté tu měl statek 
Výzkumný ústav živočišné výroby a objevily 
se první paneláky. Po roce 2000 tu začaly 
vznikat rodinné domky s vyšším podílem 
zeleně než jinde. 

Současný ÚP zde počítá se 778 novými 
byty. MP by tu postavil skoro o 2000 bytů 
více (2753). To je bytové navýšení o 350 % 
a pravděpodobně i ztráta zeleně. V rámci 
připomínek byl proto mj. vznesen požadavek 
i na zachování parkového pásu.

PITKOVICE
Pitkovice jsou rozrůstající se lokalita do tří 
směrů (na Aquapark, Čestlice a Benice), ob-
klopená poli a zelenými pásy kolem vodních 
toků. Dohromady dávají rozsáhlou rozvo-
jovou oblast o 192 tisících m2. Převážně jde 
dnes o otevřenou krajinu s nižší modernis-
tickou zástavbou se zahrádkami. 

Současný ÚP předpokládá ve všech třech 
směrech zastavitelnost v počtu 1473 nových 
bytů. MP to navyšuje až na 4197 nových bytů, 
což znamená 316 % dosavadního plánu. 

HÁJEK, RYCHETY A DALŠÍ
MP mění negativně parametry také na řadě 
dalších, menších lokalit. Takovou jsou např. 
Rychety, jedna z mála lokalit, která by mohla 
v budoucnu krom dosavadního sportovně 
rekreačního využití poskytnout prostor 
třeba na veřejné stavby typu střední školy. 
(Demografický vývoj do roku 2050 odha-
duje počet obyvatel na Praze 22 mezi 25.000  
– 40.000. Tedy 3x více než současnost.)

Podobně je tomu i v Hájku, který MP 
ohrožuje tzv. bytovou monofunkčností. Tedy 
odstraněním  obchodů, středisek a služeb 
i z přízemí bytových domů. To omezuje ne-
jenom služby v místě, ale o 25 % třeba zvýší 
i nároky na počet míst ve školách.

Přestože magistrát pod vedením 
Pirátů+STAN umožnil jen velice omezený 
čas na přípravu připomínek k MP, podařilo 
se radnímu Štěpánu Zmátlovi (KDU-ČSL) 
a Ing. Rostislavu Nečasovi (Šance22) při-
pravit a podat řadu zásadních připomínek. 
Všichni doufají, že k nim magistrát nakonec 
přihlédne.

Ačkoli, bohužel, nemusí.
  Ivan Vágner

„Vidím město veliké... 
Mnohem větší, než jsem 
doufala...“ 

kněžna Libuše
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HYDEPARK

Vážení a milí čtenáři,

pro poslední předvolební číslo zpravodaje 
jsme se rozhodli dát prostor zastupitelům 
MČ Praha 22 vyjádřit se k tématu, které bude 
nejvíc ze všeho ovlivňovat budoucnost na-
šeho života v Praze.

Jde o téma, kterému se ve zpravodaji věnuje-
me několik posledních čísel, které významně 
rezonuje mezi občany a které bylo též pro-
bíráno na posledním ZMČ − tedy Metropo-
litnímu plánu a jeho dopadům na Prahu 22.

METROPOLITNÍ PLÁN 
A JEHO RIZIKA

 Martin Turnovský 
zastupitel za DvacetDvojku

MÉNĚ BYTŮ, VÍCE 
ŠKOL!

Nadšení z Metropolitního plánu hlasitě 
projevují hlavně ti, kteří dříve křičeli proti 
bezbřehé developerské výstavbě. Tento 
nový územní plán přitom umožňuje deve-
loperům vlastně totéž.

Zjednodušeně nám hrozí třemi riziky:

1.  Tam, kde dosud bylo povoleno stavět 
jen na pár pater výšky, bude možno sta-
vět desetipatrové věžáky jako na Jižním 
Městě. Rozhodovat o tom nebudou rad-
nice, ale majitelé pozemků.

2.  Do bytové zástavby bude možné vtlačit 
„nerušící výrobu“. Vedle vašeho klidného 
domu bude moci vyrůst logistické do-
pravní centrum stejně jako čistírna vod. 
Stěžovat si můžete, kde chcete.

3.  Stavitelé se nebudou muset ohlížet na 
infrastrukturu. V Uhříněvsi, Pitkovicích 
a Hájku mohou vystavět dalších 10 000 
nových bytů. Ale ani jedinou školku, 
školu, zdravotní středisko nebo obchod 
povinně k tomu.

To vše jsou rizika, která by dopadla přede-
vším na budoucnost našich děti. Byty, které 
dnes mají vysokou tržní hodnotu, by se ce-
nově propadly. Neregulovaný příliv nových 
usídlenců by působil pnutí ve společnosti. 
Děti by bylo třeba vozit za hranice MČ. Do-
prava by kolabovala ještě více než dnes.

Není náhodou, že městské části dostaly 
na prostudování a připomínkování takto 
prodeveloperského Metropolitníího plánu 
jen pár týdnů, aby do toho moc nešťouraly. 

O to více proto oceňuji všechny, kteří to 
i za tuto dobu zvládli, porozuměli, oč jde, 
a sepsali proti tomu desítky připomínek. 
A to bez ohledu na politickou příslušnost.

Pokud do toho budeme mít co mluvit, nic 
podobného nepřipustíme.

„Jaká jsou podle 
vás rizika nového 
Metropolitního plánu 
pro území a občany 
Prahy 22?"

10 000 NOVÝCH BYTŮ, 
ALE ŽÁDNÁ NOVÁ 
ŠKOLA

Na začátek mi dovolte položit dvě otázky. 

Pomůže nám, obyvatelům Prahy 22, nový 
Metropolitní plán s problémy, které nás nejví-
ce trápí? S nadměrnou dopravou a překotnou 
výstavbou nových bytů? 

NE, nepomůže.

Zhorší nový Metropolitní plán situaci s nedo-
statkem míst ve školkách a školkách nebo 
u lékařů? 

ANO, zhorší.

Tady by můj text mohl skončit. Ale tak jedno-
duché to není. Zodpovědný realizátor plánu, 
náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN), 
na sebe vzal těžký úkol. Zadání bylo zrychlit 
výstavbu a umožnit v Praze postavit více 
bytů. Šel na to přes zjednodušení a rozvolně-
ní pravidel. Jenže Metropolitní plán jde proti 
trendu v Evropě, ale i ČR. Nový plán nepra-
cuje s detailem, ale je flexibilnější. Právě to 
většina developerů vítá. Naproti tomu stát 
připravuje novelu vyhlášky, která má za cíl 
sjednotit územní plánování napříč Českem 
a přiblížit se Evropě. To jde zcela proti aktu-
ální představě Prahy. Momentálně tak proti 
sobě stojí Praha reprezentovaná pirátským 
primátorem a vládní koalice, za níž stojí pi-
rátský ministr pro místní rozvoj. Opravdu 
nechápu, proč se první pánové Hřib a Bartoš 
nedomluvili. Shrnuto, Metropolitní plán má 
i po 10 letech příprav nejistou budoucnost.

V politice jsem měl vždy na prvním místě 
Prahu 22. Že týmy, ve kterých jsem působil, 
byly úspěšné,  svědčí například 35 nových 
tříd otevřených v různých novostavbách pro 
naše děti v letech 2011–2018. Současní 
a budoucí představitelé radnice musí myslet 
stejně. První je naše MČ, pak Praha, poslední 
stranická příslušnost. Výsledek jejich práce 
má být přínos pro Uhříněves, Pitkovice a Há-
jek. Na tom, jestli vám za domem má vyrůst 
další panelák podle územního plánu, který 
umožňuje větší zahuštění oproti stávajícímu 
stavu,  ale nic stranického není. Jde jen o sel-
ský rozum a odmítněme podle něj tento plán. 

Až půjdete za dva týdny k volbám, vzpomeň-
te si,  kdo ze současných zastupitelů těch 
10 000 nových bytů svým hlasováním odmítl, 
a kdo naopak podpořil.

 Tomáš Kaněra 
starosta MČ a zastupitel za ANO 2011



Názory jsme sbírali v rozmezí 18.−24. srpna. 
Jsou seřazeny podle času příchodu a otázka, 
na kterou všichni odpovídali, zněla:
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NOVÝ METROPOLITNÍ 
PLÁN JE ZPACKANÝ, 
HROZÍ KATASTROFA

Původní myšlenka nahradit starý územní 
plán Prahy z roku 1999 po dvaceti letech 
moderním projektem byla správná. Ale 
bohužel to dopadlo jako vždycky, když se 
takové práce chopí Piráti, STAN a podobná 
uskupení. 

Jde o zpackaný materiál, který se řídí neo-
marxistickou ideologií. A tak nepočítá s tím, 
že tady žijí lidé. „Však my víme mnohem 
lépe než vy sami, jak máte bydlet,“ říkají 
vlastně tvůrci metropolitního plánu. 

Klíčovým prvkem nového plánu je zahušťo-
vání stávající zástavby. Což například zna-
mená, že vedle vašeho rodinného domku 
může někdo bez vašeho souhlasu postavit 
panelový věžák, nebo třeba i páchnoucí kra-
vín. A „o nás bez nás“ pokračuje i na vyšší 
úrovni. O rozvoji dané obce nebo městské 
části nebudou rozhodovat volené orgány 
místní samosprávy, ale „osvícení“ úředníci 
magistrátu nebo Institutu plánování a roz-
voje hl. m. Prahy.

Zahušťování zástavby například využitím 
ploch po bývalých fabrikách, tedy brown-
fieldech, samozřejmě smysl má. Ušetří se 
třeba na dopravě. Ale bude všem starým 
i novým obyvatelům stačit kanalizace nebo 
vodovod? Ďábel se skrývá v detailu.

Nebo podle nového plánu nebude možné 
rozvíjet další plochy pro veřejné využití – 
parky, sportoviště, ale i nové silnice. Bude 
chybět možnost postavit nové školy, školky, 
nebo objekty služeb. Mimo dnes zastavěné 
území totiž navržený plán rozvoj městské 
infrastruktury neumožňuje. 

Mimochodem, krásným příkladem takové 
postupu byl u nás na Praze 22 megaloman-
ský projekt podzemní školky uprostřed par-
číku mezi domy V Bytovkách. Projekt kašlal 
na starousedlíky, nepočítal s radikálním 
růstem dopravy, ani s úskalími stavby pod 
terénem. Ale bývalému vedení radnice se 
holt ty vzdušné podzemní zámky tuze líbily: 
MČ na nich prodělala téměř 10 milionů Kč.

Snaha vybudovat „lepší svět“ zkrátka vždy 
končí katastrofou.

 Ing. Martin Langmajer  
zastupitel za ODS, Společně pro Prahu 22

POZORNÉMU 
ČTENÁŘI JISTĚ 
NEUNIKNE, ŽE TÉMA 
METROPOLITNÍHO 
PLÁNU (MP) BYLO 
VYBRÁNO CÍLENĚ PŘED 
VOLBAMI PROTO, 

že je v gesci náměstka Ing. arch. Petra 
Hlaváčka – pražského lídra za STAN.

Po celé MČ se objevují nejrůznější plach-
ty a billboardy hlásající hesla proti další 
výstavbě a MP. Přitom stejní lidé, kteří za 
těmito hesly stojí, navrhovali ještě před pár 
lety zastavění polí pod bývalou skládkou 
Hliník a do návrhu MP v roce 2018 prosa-
zovali další masivní výstavbu v Pitkovicích 
nebo za sídlištěm Romance. Všechny tyto 
hloupé nápady se povedlo odvrátit.

Připomínáme, že naši zastupitelé nedáv-
no podpořili všechny připomínky, které MČ 
nechala k návrhu MP zpracovat. Týkají se 
především redukce objemu výstavby na 
různých plochách a doufáme, že budou 
zapracovány.

MP nahrazuje územní plán, který je více než 
20 let starý a vůbec nereflektuje potřeby 
současného města. Rozumným cílem MP 
je v primárně zamezit rozrůstání zástavby 
do volné krajiny, a tak vznikající plán lo-
gicky cílí na území, která jsou dlouhodobě 
zchátralá a nefunkční, tzv. brownfieldy. 
Západní města nám mohou být vzorem, 
že jde dohromady skloubit lehký průmysl, 
služby a rezidenční funkce. Mnoho industri-
álních ploch se po světě transformovalo do 
vyhledávaných kulturních, společenských 
a bytových funkcí. Nevíme, proč zrovna 
u nás by to mělo být jinak. Neříkáme, že to 
bude hned, ale nový plán jasně říká, jak má 
jednou naše MČ i samotné město vypadat.

Nových 10 000 bytů není ničím jiným, než 
strašením voličů. Naši zástupci se dlou-
hodobě od roku 2014 zasazují o omezení 
výstavby v Praze 22. Příkladem může být 
soudní spor s developerem Finep nebo 
žaloby na pozemky Ekospolu v minulém 
volebním období. Praha 22 je má rozvíjet 
udržitelně. Na tom budeme i nadále trvat.

 Ondřej Lagner 
zastupitel za STAN

 Filip Musil 
člen školské komise – za kandidátku 

Praha 22, Naše město

METROPOLITNÍ PLÁN 
V JEHO SOUČASNÉ 
PODOBĚ NENÍ MOŽNÉ 
PODPOŘIT

Metropolitní plán je pro Prahu nezbytná 
věc. Bez něj se tak velké území jako je 
Praha rozvíjí velmi chaoticky a nekoordi-
novaně, což můžeme vidět v posledních 
letech na množství požadovaných změn, 
které procházejí zastupitelstvem. Původní 
koncept Metropolitního plánu spočívající 
v nerozšiřování Prahy do šířky, zastavová-
ní nevyužívaných brownfieldů a nastavení 
výškového koeficientu, nelze označit jako 
úplně špatný nápad. Provedení ale bohužel 
nedopadlo dobře.

Problém je, že pro naši městskou část 
představují jakákoli rozvojová území, kde 
plán dovolí stavět větší počet bytů, reálný 
problém. A to problém především v nedo-
statečné kapacitě školské a dopravní infra-
struktury. Nových cca 10 000 bytů, které ak-
tuální znění plánu umožňuje postavit, se dá 
nazvat blížící se katastrofou. Pokud v plánu 
nejsou obsaženy podmíněnosti stavby do-
statečnou občanskou vybaveností (což je 
nyní reálně nedosažitelná podmínka), zbývá 
prakticky jen veškeré větší rozvojové plochy 
ve finálním plánu co nejvíce sešněrovat, 
a minimálně pro příští desetiletí větší by-
tovou výstavbu fakticky znemožnit. Úkol 
je to ale velmi nesnadný.

První pokus učinilo zastupitelstvo na po-
sledním svém jednání, kdy schválilo několik 
zásadních připomínek k navrženému Metro-
politnímu plánu. S těmito připomínkami se 
ztotožňujeme a například podporou odporu 
obyvatel Kašperské proti předimenzované 
výstavbě FINEPu dokazujeme, že to my-
slíme vážně. Za své obyvatele budeme 
bojovat.

n á z o r y  z a s t u p i t e l ů 
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ÚSILÍ TŘÍ STAROSTŮ SE ZAVRŠUJE  
– ZŠ ROMANCE PŘESTÁVÁ BÝT  
POUHOU VIDINOU
O potřebnosti nové základní školy se diskutuje na Praze 22 roky. Základy myšlenky postavit 
novou základní školu na rozhraní silnic na Královice a Říčany byly položeny za starosty 
M. Turnovského (DvacetDvojka) v roce 2017. Dostala jméno Romance. Bylo získáno i stavební 
povolení. To ale další starosta V. Zelenka (STAN) zrušil a vysoutěžil nový projekt. Za dalšího 
starosty T. Kaněry (ANO) se začalo s projektováním a byly získány finance na přípravu stavby. 
A další starosta, kterého vyberete vy, čtenáři, ve volbách, bude novou uhříněveskou základní 
školu doufejme slavnostně otvírat.

PRVNÍ OBDOBÍ – ZROD MYŠLENKY 
A DŮVĚRA V MAGISTRÁT
Základní škola pro 810 žáků patří opravdu 
k velkým infrastrukturním projektům. Její 
cena se dnes pohybuje pod jednou mili-
ardou korun a je to velmi složitý a drahý 
projekt. Když ale s žádostí o stavbu nové 
školy před 5 lety starosta Martin Turnovský 
přišel, měl to být projekt co nejjednodušší, 
co nejlevnější, měl ho stavět magistrát a za 
cenu „jen“ kolem 380 mil. Kč. 

To „jen“ jsou ale skoro dva celé roční 
rozpočty MČ Praha 22. S tak obrovskými 
stavbami u nás nikdo neměl (a dodnes 
nemá) zkušenosti. Proto se vedení za 
M. Turnovského rozhodlo nechat vše na 
zkušenějších projektantech MHM Prahy, 
kteří stavbu svěřili jedné z největších pro-
jekčních kanceláří v ČR, Obermeyer Helika. 

Radnice ještě zakoupila pozemek v roz-
loze 20 tisíc m2 a vše další už mělo být na 
magistrátu.

DRUHÉ OBDOBÍ – NEDŮVĚRA 
A „VŠE ZNOVU!“
Uběhly skoro dva roky (2019), než projekt 
získal platné územní rozhodnutí. To už byl 
v čele starosta V. Zelenka (STAN). 

Ten ale, místo toho, aby začal stavět 
a letos ZŠ Romanci otevřel (2022), požádal 
o převedení investice z magistrátu na MČ. 
Důvody, proč tak obrovský projekt s tak 
obrovskými částkami chtělo mít vedení 
Prahy 22 pod kontrolou, nejsou dodnes 
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jasné. Nikdo tady s něčím podobným neměl 
zkušenosti, mnohem menší stavby (DPS 
Betlímek, podzemní školka, polyfunkční 
dům Pitkovice...) ukazovaly, jak moc chybí 
zkušenosti. Byly plné problémů a zpožďo-
valy je pozměňované smlouvy a spory, které 
vedla radnice s okolím.

Oficiální zdůvodnění znělo, že se ma-
gistrátní model „neukázal příliš funkční“ 
a že vše poběží po úpravách mnohem 
rychleji. Ve skutečnosti ale odmítnutí při-
praveného projektu s platným stavebním 
povolením natáhlo projekt minimálně 
o další 2 roky. 

MČ tak musela začít se vším úplně od-
znovu. Zorganizování nové architektonic-
ké soutěže se z původního 1 milionu Kč 
vyšplhalo na 4,5 milionu. Příprava trvala 
rok. A další rok uběhl, než byla namísto 
Obermeyer Helika vybrána nová kancelář, 
re:architekti (2021). Otázkou zůstalo, zda 
výhrady k původního projektu, které bylo 
možné z 80 % vyřešit, ospravedlňují vyda-
ných 3,5 milionu Kč a zdržení...

PROČ PŘIŠLY PENÍZE AŽ PO TAK 
DLOUHÉ DOBĚ?
Mezitím se vedení radnice opět vyměnilo 
a do čela byl zvolen Tomáš Kaněra (ANO). 
Přes opakované ujišťování předchozího 
vedení ale žádné peníze z magistrátu stále 
nepřicházely. O půl roku později (12/2021) 
se projekt proto  znovu dostává na jednání 
Zastupitelstva MČ. Jeho cena se mezitím 
vyšplhala k miliardě a projekční práce na 
desítky milionů. Zastupitelé proto z opatr-
nosti odhlasují, že projekční práce na škole 
začnou až ve chvíli, kdy na ně dostane MČ 
z magistrátu peníze.

Ale musí uběhnout další půlrok, než jsou 
tyto peníze na magistrátu 26. 5. 2022 ko-
nečně schváleny. Po pěti letech snažení tří 
starostů tak může projektování ZŠ Romance 
konečně začít.

 Ivan Vágner

ZŠ ROMANCE 
V TECHNICKÝCH
DATECH
Parametry: Areál o velikosti 20 tisíc 
m2. Škola bude tvořena dvěma velkými 
a několika drobnějšími stavbami. 
Pojme 810 dětí (450 v 1. stupni a 360 
ve druhém), 27 tříd a 5 odborných 
učeben. Areál bude doplněn o venkovní 
sportovní zázemí, které umožní školní 
i rekreační sportování veřejnosti 
(zájmové kroužky, sportovní pronájmy). 
Bude zde několik desítek parkovacích 
stání a mnoho stromů. Objekt bude 
bezbariérový a počítá se v něm s cca 
100 zaměstnanci.

Časová osa: Zpracování projektové 
dokumentace, její připomínkování, 
schválení atd. může trvat zhruba 
1,5 roku. Další 2 – 3 roky bude trvat 
samotná stavba. ZŠ Romance by se 
tak mohla otevřít ve školním roce 2026 
/ 2027.

Náklady: Původní projekt se 
odhadoval mezi 360 –  400 miliony Kč. 
V současnosti se pohybuje na téměř 
trojnásobku a stálý růst stavebních 
materiálů a energií nedovoluje cenu 
upřesnit. 

Přípravné práce: V současnosti 
vznikají paralelně s architektonickou 
dokumentací přípravné studie 
a průzkumy jako akustická studie, 
analýza dopravního připojení, geodetické 
zaměření nebo geologický průzkum 
kvůli vsakování povrchových vod atd.

Vizualizace budoucí školy pocházejí z vítězného návrhu re:architekti.

PROČ PŘIŠLY PENÍZE  
AŽ PO TAK DLOUHÉ DOBĚ?
Proč nemohl magistrát poslat peníze 
MČ dříve? Vždyť na pražském magis-
trátu i v Uhříněvsi seděli tři roky lidé 
se stejným politickým přesvědčením 
(STAN + Piráti). Peníze ale dorazily až 
rok po výběru vítězného návrhu spo-
lečnosti re:architekti a ještě mnohem 
déle od slibů, že jsou dávno na cestě. 
Co si o tom myslí současný starosta 
Tomáš Kaněra (ANO)?

„Podle mě minulé vedení nelhalo, že 
jim byly peníze přislíbeny. Jenže pražští 
úředníci jsou opatrní a sledují, nakolik 
jsou jednotlivé MČ zdatné a jak pracují 
s poskytnutými dotacemi. 

A v roce 2019 za Vojty Zelenky naše 
MČ nedokázala proinvestovat 141 mil. 
Kč od magistrátu na konkrétní projek-
ty. Nezlepšilo se to ani v následujícím 
roce. Přes spousty krásných vizualizací 
ve zpravodaji jsme nedokázali v roce 
2020 proinvestovat z magistrátních pe-
něz dokonce 175 mil. Kč. 

S takto špatnou reputací se obtížně 
získávají další desítky milionů. Až loni se 
povedlo tento trend zlomit. Díky spolu-
práci koaličních zastupitelů a velkému 
nasazení pracovníků našeho úřadu se 
nám podařilo rozjet velké investiční 
projekty: po třech letech „zamrznutí“ 
se dokončil DPS Betlímek, rozestavě-
la se MŠ Pitkovice, opravili jsme uby-
tovnu Misuri, dokončují se 4 třídy v ZŠ 
U Obory. A máme stavební povolení 
na další projekty za desítky milionů 
Kč, u nichž chceme ještě letos zahájit 
realizaci. 

To vše na magistrátu vidí a pocho-
pili, že se situace v naší městské části 
v posledním roce diametrálně změnila. 
Získali jsme zkrátka zpátky důvěru, že 
projekty zvládáme. Proto jsme ty peníze 
na školu konečně dostali.

Věřím proto, že projekt ZŠ Romance 
se už doopravdu rozjíždí a příští starosta 
školu dětem opravdy otevře."

  Tomáš Kaněra
starosta

n o v á  š k o l a 
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MODULOVÝ PAVILON ZŠ U OBORY  
– NEČEKANĚ ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ
Když nemáte kde stavět venku, stavte uvnitř. To je základní myšlenka, která vedla současné 
vedení MČ, aby nechalo připravit projekt na přístavbu „malé školy“ uvnitř areálu ZŠ U Obory. 
Běžná stavba by trvala několik let. Ne tak stavba modulová, která se skládá jako dětská 
stavebnice. A tak tu během léta vyrostl nový úhledný pavilon se čtyřmi třídami pro 112 dětí. Bude 
sloužit dětem z prvního stupně po dobu několika let, než se vyprojektuje a postaví ZŠ Romance.

V novém školním roce 2022/2023 
se první, třetí a čtvrté třídy pře-
stěhují do nového pavilonu, který 
bude obsahovat i šatny, dva uči-

telské kabinety a sociální zařízení. 
Z oken se budou děti dívat do zeleného 

stínu vzrostlých stromů za hřištěm. Fasádu 
bude mít natřenou na šedo a přes ni bu-
dou připevněny modřínové hranoly 40/80 
mm, které ji pohledově zjemní, stejně jako 
zaoblení bočních hran.

V každé třídě bude multimediální ta-
bule. Objekt bude doplněn o ekosvítidla 
a automatickou regulaci teploty v míst-
nostech. Budovu „vyrobila“ v dílně firma 
WAREX s. r. o.  a půjde patrně o ojedinělou 
školní konstrukci v celé České republice.

VENKOVNÍ UČEBNA,  
HŘIŠTĚ A DALŠÍ

Modulový pavilon nebyl jediný, co 
v areálu ZŠ U Obory vzniká. Opravují se 
tu razantně např. ploty a chodníky, aby 

děti nemusely používat frekventovanou 
cyklostezku okolo Obory. Připravuje se tu 
také další nadějný projekt, další učebna, 
tentokráte venkovní, ze dvou stran ote-
vřená slunci a vzduchu jako velká pergola. 

Upraven bude také sportovní areál 
v severní části. Doplní ho malé fotbalové 
hřiště a výseč pro hod koulí. Učitelé tělo-
cviku se jistě těší, že jim zpestří program 
výuky.

Veškeré finanční prostředky na stavbu 
nového pavilonu, nového hřiště, oplocení 
a zeleně za téměř 40 milionů Kč získala 
radnice letos z dotačních zdrojů.

Na této dvojstraně 
představujeme dva školní 

stavební projekty, každý 
s jiným osudem. Zatímco 
pavilon U Obory vypadá 

na nečekaný úspěch 
jednoduchého a chytrého 

řešení, ten v Pitkovicích 
se po půl roce zadrhl 

na vedlejších dopadech 
kauzy Dozimetr a nikdo 
neví, co s ním bude dál.

Okna tříd budou ze severu hledět na hřiště.

Modelový pohled.

Budoucí učebna.
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Jenže 15. června 2022 Policie ČR 
provedla na 40 místech v Praze 
prohlídky, při nichž zatkla vysoko 
postaveného člena STAN, Hřibova 

náměstka Petra Hlubučka, a dalších 10 lidí. 
Dějiny začaly psát první řádky kauzy 
Dozimetr. 

Pro vzdálené Pitkovice to nic nezna-
menalo ještě týden. Pak se ale náhle hlav-
ní stavitel polyfunkčního domu za 100 
milionů korun ze dne na den propadl do 
nicoty. Firma Raeder & Falge, do té doby 
s miliardovými zakázkami po celé ČR, byla 
ze dne na den prodána za zlomek ceny na 
Marshallovy ostrovy. Jednatelem se stal po 
uši zadlužený, zmatený pětasedmdesátiletý 
důchodce. Projekty firmy po celé republice 
se zastavily. A začal závod o to, co vlastně 
zůstane objednatelům staveb k použití, 
a jestli vůbec něco.

HLUBUČKOVY ZÁJMY?
Stavba rychle ztrácela subdodavatele, kte-
ří nebyli ochotni na ní zadarmo pracovat. 

Důvody krachu nebyly jasné, ale bývalá ma-
jitelka naznačila, že patřila mezi návštěvníky 
Hlubučkova bytu, kde se rozhodovaly veřej-
né zakázky a který byl pod dohledem policie. 

V té době ještě veřejnost o ničem ne-
věděla a bývalá politická reprezentace se 
holedbala, jak se díky ní v Pitkovicích skvěle 
staví. Na radnici mezitím začal audit, který 
měl zjistit, zda samotný výběr firmy nepro-
vázely nějaké nejasnosti. (Dosud to totiž 
nikoho nenapadlo.)

Stavba zatím přišla o zbylé dělníky 
a nezbylo než začít s jejím zakonzervová-
ním. Sem tam si někdo všiml, že se pře-
stalo stavět a na sítích začali nejaktivnější 
občané kritizovat starostu, že neinformuje 
o tom, co se děje, přičemž nikdo nevěděl, 
co vlastně.

VÝSLEDKY AUDITU
Audit zatím potvrdil nejhorší obavy – vý-
běr developera nebyl v pořádku. Tehdejší 
vedení radnice (STAN) jednalo s vítězem 
ještě před vyhlášením výsledků (což zákon 
o veřejných zakázkách přísně zakazuje). 
A smlouvu s ním – podobně jako v případě 
staveb DPS Betlímek a podzemní školky 
V Bytovkách – si upravovalo podle svého. 
Bez ohledu na to, co schválila Rada MČ. 

Starosta Kaněra odkládal zveřejnění 
hlavně proto, aby nepoškodil křehká jed-
nání o dalším osudu stavby. Nakonec ale 
přijal nabídku televizní stanice XTV, kde 
krach projektu připustil. Nezávisle na tom 

přineslo své informace i konkurenční pe-
riodikum UHON.

Mezitím se zjistilo, že se stavbou se 
toho příliš udělat nedá. Audit potvrdil 
problematičnost smluv mezi MČ a doda-
vatelem stavby Raeder & Falge (dnes RAF 
STAVBY s. r. o., tč. v insolvenci). Což pro 
městskou část znamená, že bez ohledu 
na to, kdo či co to způsobilo, má na svém 
pozemku fragment domu za desítky mili-
onů, u něhož není jasné, komu patří. A zda 
náhodou nespadá do majetku insolvenč-
ního správce.

Nikdo v tomto okamžiku proto ještě 
neví, zda bude mít příběh dobrý nebo 
špatný konec. 

Městská část nejspíš přijde o desítky 
milionů (z dotací EU) a bude muset zvážit 
další trestní oznámení. S jistotou to ale už 
nebude projekt, který by historicky patřil 
do kolonky  „úspěšné“.

  Ivan Vágner

PITKOVICKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM  
– STÍNY KAUZY DOZIMETR
Jestli mohla nějaká stavba být na Praze 22 vzorovým příkladem úspěchu, mohl to být 
polyfunkční dům v Pitkovicích. Celkem 1490 m2, do kterých se měly vejít 4 třídy mateřské školy, 
velký spolkový sál, lékařská ordinace, tak moc potřebný obchod s potravinami a další. Jenže...

Opuštěná stavba působí depresivně.
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VOLBY V PRAZE ROZHODNOU PENÍZE, 
UPOZORŇUJE SOCIOLOG
Metropole České republiky je specifická. Nikde jinde totiž nevzniká tolik nových subjektů. Tvoří 
je často „béčkoví“ lidé z původních kandidátek, které ztratily skandály důvěru. Cílem „béček“ je 
znovu nabrat voličské odpadlíky. Otázkou ale je, zda opakování témat pod jinými značkami je 
ta správná cesta. Zeptali jsme se proto sociologa Petera Svobody z agentury Phoenix research, 
jak vidí předvolební situaci v metropoli.

„Budeme-li mluvit pouze o magistrátu, 
i zde pozorujeme výrazný trend: zatímco 
v roce 2014 kandidovalo do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy 31 subjektů, o čtyři 
roky později jich bylo 29. Nyní, pokud si 
dobře pamatuji, jich je 22. Vynecháme-li 
stabilní hnutí a strany, je zde několik dalších 
takzvaně pod čarou, pod 5% hranicí nutnou 
pro vstup na magistrát.

Znalost v tomto případě nedělají tváře, 
ale média: online, tištěná a spolu s nimi ne-
nahraditelná outdoorová reklama. Osobní 

neboli kontaktní kampaň hraje bezvýznam-
nou roli a spojil bych ji spíše s volbami do 
horní komory Parlamentu, kde je účast 
dlouhodobě pod očekávání. Žádný z praž-
ských politiků nebudí emoce, tudíž musí 
on za voličem, místo aby to bylo naopak.

KDO JE VIDĚT, MÁ ŠANCI
To platí zcela jednoznačně pro dva nové 
subjekty: Motoristé sobě a Praha bez cha-
osu. Je víc než zřetelné, že na kampaň mají 
násobně víc finančních prostředků, než ko-
lik jich má například Solidarita – koalice 
ČSSD, Zelených, Budoucnosti a Idealistů. 
Mě osobně tato skutečnost hodně překva-
pila, jelikož sociální demokracie patřila na 
magistrátní místa prakticky od roku 1990, 
tehdy ještě jako Československá sociál-
ní demokracie. Její šance byly tou dobou 

obdobné těm letošním, pohybovala se 
kolem 5 %, ačkoli počet volených členů 
do zastupitelstva byl výrazně vyšší: 76 ku 
dnešním 65.

Fenoménem letošních voleb do zastu-
pitelstev obcí očima sociologie nejsou roz-
hodně vize nebo cesty, ale takzvaná reakční 
(reagující) politika. A je to pochopitelné. 
Pakliže rostou ceny energií, inflace, je zcela 
zřejmé, že tyto vlivy zasahují veškeré skupi-
ny v rámci oslovených sociologických mě-
ření. Jinými slovy řečeno: je jedno, jestli se 

ptáte muže ve věku 25 z centra nebo ženy 
ve věku 52 z okrajové části. Všichni chtějí 
stejné odpovědi. Co se bude dít, jak bude 
z hlediska nákladů vypadat zima a podobně.

SOUSEDSKÉ VIZE UŽ NESTAČÍ
V tomto směru mě překvapuje, že řešení 
podobných otázek není všeobecně komu-
nikováno a zužuje se stále na „společný 
život“, „sousedské vztahy“, „klidnou čtvrť“ 
a další analogické fráze. Ukazuje to na fakt, 
že stratégové kampaně neočekávali, že v létě 
mohou ceny energií rezonovat voličskými 
náladami.

Motoristé chtějí hájit práva řidičů, 
Praha bez chaosu kontrolovat dopravu 
a magistrát, Přísaha s Patrioty transpa-
rentnost. Obávám se, že na to lidé neusly-
ší, jelikož dennodenně řeší otázky spojené 

s osobními penězi. Jakkoli přízemně to 
může znít, není prostor pro žádné vize, ale 
pro jasné reakce na stávající situaci. V tomto 
ohledu je pro mne špatná i rétorika SPOLU, 
která se vymezuje expremiérovi Babišovi. 
Řešení pro Pražany v tom nevidím.

LEVNÁ KAMPAŇ  
– ŽÁDNÁ KAMPAŇ
Nové subjekty pro to, aby uspěly, musí 
splňovat jedno hlavní kritérium – finan-
ce. Kdo je nemá, není vidět a nepomůže 
mu naprosto nic, s výjimkou zázraku. Zde 
vnímám silný potenciál Motoristů sobě 
a Prahy bez chaosu. 

Že koalice SPOLU padá, je zřejmé. U vo-
leb do PSP v roce 2021 získala v Praze přes 
40 %, pokud se nepletu, nyní je pod 30 %. 
Piráti se pohybují kolem 10 % a velkou 
neznámou představují voliči Prahy sobě. 
Odhaduji je dlouhodobě na velmi příznivý 
výsledek (až 19 %). Z dalších spojení nás 
může překvapit pouze SPD s Trikolorou 
a Hnutím PES. Jde o čistě protestní sestavu, 
která má své příznivce, v Praze se jim ale 
setrvale nedaří. Jedna konkurenční agen-
tura, jež pracuje pro ODS, má v srpnových 
výsledcích SPD v Praze nad 5 %. Phoenix 
research je tak vysoko nevnímá, SANEP 
rovněž ne. Jiné agentury metropoli neměří.

U řady dalších (Komunistická strana 
Čech a Moravy, Svobodní, PRAHA NÁŠ 
DOMOV, Za bezpečné ulice v Praze atd.) 
mám otazníky nejen já, ale také respon-
denti. A hnutí ANO? To bude mezi 15–20 %. 
Pětina by byla zázrak, 15 % zklamání. STAN 
se dle mého soudu přes 5 % dostane.

Celkově se situace ale bude hodně po-
dobat republikovému dění. Lidé nepůjdou 
na magistrát volit podle osobností a vizí, 
ale podle směřování a nových problémů 
republiky. Na to nejvíc doplatí SPOLU, je-
likož od jejich lídra, docenta Svobody, jsem 
ani já neslyšel vůbec nic…“

 Peter Svoboda
agentura Phoenix research
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ANO 2011
Kaněra Tomáš, starosta MČ Praha 22, předseda SK Čechie Uhříněves
Roth Miroslav Bc., radní, finanční ředitel, člen SDH Uhříněves
Procházka Petr, koordinátor výstavby optických sítí
Straka Jaroslav Ing., bankovní specialista
Klich Michal Ing., kurátor Uhříněveského muzea
facebook.com/Praha22ANO

Komentář: V čele stojí současný starosta, kterého většina znala hlavně 
v trenýrkách – z trénování dětí v SK Čechii. Opozice ho proto dost 
podceňovala, což se jim vymstilo. Poslední měsíce nedělá nic jiné-
ho, než že spouští stavební projekty. Nenechal si ani namluvit, že za 
Metropolitního plánu by bylo líp, a jde tvrdě proti lživým slibům.

PRAHA 22. NAŠE MĚSTO.
Musil Filip Bc. DiS., publicista a marketingový specialista
Pařízek Jiří Ing., personalista
Kallasch Ondřej, softwarový vývojář
Loula Bohumil RNDr. Ing. CSc., matematické modelování, vývoj SW
Bel Lada, ředitelka obchodní společnosti
praha22-nasemesto.cz

Komentář:  V logu mají motýlka K. Schwarzenberga a černou buka-
nýrskou vlajku. Dokáží prý slyšet i „ticho z úst vedení naší městské 
části“. Nemají rádi FINEP, který vadí jejich přátelům z Kašperské. 
Ostatní developeři jim ale nevadí – Metropolitní plán na zastupi-
telstvu podpořili.

DVACETDVOJKA  
+ SVOBODNÍ
Vagenknechtová Hana Bc., ekonomka, zakl. Spolku občanů Hájku
Turnovský Martin Ing., jednatel pivovaru, starosta 2014–2018
Konopásek Jan Ing., IT specialista, produkční
Rothová Jitka Mgr., zástupce ředitele ZŠ Bratří Jandusů
Vodičková Ivana Mgr., ředitelka ZŠ U Obory
www.dvacetdvojka.cz

Komentář: Píší o sobě, že jsou nestraničtí a nezávislí. Jedinou jejich 
závislostí je prý „práce pro spokojený a svobodný život“. Sami se vidí 
stát mimo hádky ostatních „urputně soupeřících stran“, které se nabízejí 
smiřovat. Rádi by měli první starostku Prahy 22.

SPOLEČNĚ PRO PRAHU 22
Smutek Daniel doc. MUDr. Ing. Ph.D., lékař, vysokoškolský učitel
Langmajer Martin Ing. MBA, projektový manager
Běhal Stanislav Ing. Arch., architekt, ředitel odboru správy majetku 
Semecký Ondřej Ing., daňový poradce
Veselá Jana Ing., koncesovaný odhadce nemovitostí
facebook.com/spolecnepraha22

Komentář:  Zastupují strany, které jsou aktuálně v čele země. Za 
normálních okolností by to byla velká podpora. Vzhledem k situaci, 
ve které se nachází celá země, to ovšem není vůbec jisté. Věrni velkým 
úspěchům minulosti prosazují velké projekty, jako je stavba prvního 
gymnazia, obchvat Uhříněvsi, babylónské cyklověže atd.

OBČANSKÁ KANDIDÁTKA 22
Straková Zuzana Mgr., advokátka
Motlochová Radka Ing., projektová manažerka
Kadrnožková Monika PhDr. Ph.D., pedagožka a ministerský rada
Urban Vít, manažer klíčových klientů
Krátký Ivo Ing., grafik, OSVČ
www.ok22.cz

Komentář:  V předvolebním období byly vidět hlavně přes bílé balónky 
s logem „OK22“. Jejich osobnosti (Krátký, Urban, Kappel, Motlochová) 
spojené s předchozí politickou reprezentací naznačují, že jde o tzv.  
„béčkový“, záložní tým starosty Zelenky a STAN. Jako DvacetDvojka 
chtějí mít první starostku Prahy 22. Podporují Metropolitní plán.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Zelenka Vojtěch,  koord. akcí předsed. ČR v Radě EU, starosta 2018–2021
Kosař Pavel Mgr., advokát, místostarosta MČ
Lagner Ondřej Mgr. Ing. Ph.D., VŠ pedagog, geoinformatik
Špalková Kuželová Veronika Mgr., pedagožka, vedoucí spolku UCHO
Štěpánková Silvie Mgr., zdravotní sestra
stan-praha22.cz

Komentář: Tvrdí, že oproti konkurenci „nemají patent na rozum“, 
přesto chtějí MČ „spravovat poctivě, profesionálně, bez skandálů“. Na 
jejich vládnutí míří asi nejvyšší počet trestních oznámení v historii 
Prahy 22 a většinu žalob a sporů, které na MČ iniciovali, prohráli. 
Dnes podporují Metropolitní plán. 

PATRIOTI PRO PRAHU 22
Matyášek Jiří Mgr., bankovní specialista KB, rozhodčí nohejbalu
Moravec David, SW vývojář, datový analytik, trenér šachu
Schwarzmayer Martin, podnikatel, zakl. Spolku občanů Hájku
Homolka Petr doc. Ing. Ph.D., VŠ pedagog, ředitel VÚ živočišné výroby
Čermák Ondřej MBA, klinický specialista, trenér karate
facebook.com/Praha22ANO

Komentář:  V logu mají červené ňadro a pistolový náboj s nápisem 
„Patrioti“. Ve svých vyjádřeních pak rádi „táhnou za jeden provaz“ 
a cílů chtějí „dosahovat klidnou cestou“. Svádí to představovat si je 
jako pomalé, důkladné šerify. Chtějí-li ale např. „snížit průjezd aut nad 
12  tun“, bez přestřelek s řidiči kamionů se asi neobejdou.

ŠANCE 22 S PODPOROU HNUTÍ HLAS
Nečas Rostislav Ing., manažer prodeje
Kopecký Petr Ing., vedoucí pracovník v IT
Holovský Petr, technik alarmových systémů
Šnytová Markéta DiS., administrativní pracovnice
Nečasová Julia, studující
sance22.cz

Komentář: Vznikli jako sousedská platforma v boji proti přehnané 
výstavbě v ulici Kašperská. V čele stojí dva inženýři se smyslem pro 
humor (viz jejich logo), kteří se angažují i v popularizaci problémů 
Metropolitního plánu. I jim se zdá, že je trochu „přebytováno“ a že je 
třeba napřed stavět školy, ordinace a obchody.

Nekorektními poznámkami „mírně obeznalého voliče“ opatřil šéfredaktor Ivan Vágner.
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Upozornění  pro voliče.

1.  Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České re-
publiky (I. kolo) se konají

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb je těchto 9 volebních okrsků:

Volební okrsek č. 22001  
− volební místnost ZŠ Bří Jandusů č. p. 2
pro voliče bydlící v ulici a čísle popisném:

Firkušného 1540, 1590
K Netlukám 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 1472 
Netluky  56, 133, 234, 235, 374, 658, 698, 699, 700, 746, 832, 833, 

834, 836, 837,

Přátelství  1, 8, 9, 11, 60, 141, 684, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 748, 749, 750, 751, 752, 797, 798, 
799, 815, 819, 963

V Potokách 3, 4, 6, 59, 212, 257, 326, 810, 917, 1276
Václava Trojana  1483, 1484, 1497, 1504, 1505, 1539, 1540, 1574, 

1589

Volební okrsek č. 22002  
− volební místnost  ZŠ  Bří Jandusů č. p. 2

Černotínská 1392, 1436, 1439, 1470, 1478, 1481, 1522, 1523 
Čtyřkolská  94, 99, 117, 121, 125, 127, 129, 136, 138, 146, 169, 170, 

194, 214, 236, 249, 258, 268, 269, 272, 279, 280, 281, 
285, 287, 288, 289, 294, 295, 304, 305, 308, 315, 811, 
1533, 1580

Jana Srba 1241, 1284, 1286, 1290, 1291, 1296, 1493, 1572 

v o l b y

OZNÁMENÍ
 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V SOULADU S USTANOVENÍM § 29 ZÁKONA Č. 491/2001 SB., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV 

OBCÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE § 15 ODST. 1 
ZÁKONA Č. 247/1995 SB., O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A 

DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

OZNAMUJI

Vážení voliči, 
věnujte prosím pozornost změnám v umístění a počtu 
volebních okrsků. Svůj volební okrsek najdete v „Oznámení 
o době a místě konání voleb“, které je také v tomto 
Zpravodaji. Všichni voliči dostanou do svých schránek 
nejpozději 20. září 2022 hlasovací lístky v obálce, na které 
bude uvedena adresa vaší volební místnosti. Budou 
doručovány tři druhy hlasovacích lístků (do ZMČ Praha 22, 
do ZHMP a do Senátu PČR). Kdo nemá označenou 
poštovní schránku, nebo ji nemá vůbec, tomu nelze 
hlasovací lístky doručit. V takovém případě si je můžete 
vyzvednout na úřadě v Otevřeném informačním centru 
a v den voleb ve vaší volební místnosti.

Zkontrolujte také platnost vašich osobních dokladů 
(občanský průkaz nebo cestovní pas). Těmito doklady 
prokazujete svou totožnost ve volební komisi. 

MOŽNOST HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ  
SCHRÁNKY 

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič 
požádat, aby mohl ve dnech voleb hlasovat mimo volební 
místnost, ale pouze v tom územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou 
volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. 
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

O přenosnou volební schránku je možné požádat již 
nyní, a to na ÚMČ Praha 22 u vedoucí občanskosprávního 
odboru pí. Ireny Röslerové na tel. čísle: 271 071 850 nebo 
v den voleb přímo u okrskové volební komise.
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v o l b y 

K Dálnici  58, 260, 520, 544, 545, 581, 582, 583, 584, 602, 622, 629, 
631, 646, 649, 654, 673, 674, 712, 713, 715, 717, 723, 
724, 726, 763, 768, 791, 792, 843, 845, 846, 848, 849, 
850, 859, 871, 872, 910, 928, 1071, 1085, 1086, 1138, 
1255, 1395, 1568, 1588, 1592, 1641

Kašovická 728, 870, 895, 969, 1617 
Krásnolipská 89, 90, 91, 93, 96, 120 
Lešovská  718, 774, 775, 778, 795, 847, 854, 889, 898, 909, 920, 942, 

945 
Lnářská  452, 453, 454, 455, 456, 540, 541, 556, 573, 574, 575, 594, 

595, 612, 618, 626, 640, 776, 779, 780, 781, 782, 800, 822, 
1256, 1272

Pardubická  458, 459, 460, 461, 496, 497, 499, 512, 513, 514, 515, 
516, 517, 571, 572, 590, 619, 620, 623, 624, 745, 773, 
793, 794, 796, 801, 802, 808, 809, 813, 820, 823, 825, 
826, 841, 844, 856, 860, 935, 937, 948, 954, 990, 1094, 
1134, 1281, 1298, 1317, 1325, 1473, 1520 

Petříkovská 357, 383, 1564 
Rájecká 457, 543, 607, 614, 639, 671, 1058, 1095, 1297
Salačova 13, 86, 92  
Tichonická  1017, 1019, 1020, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 

1072, 1074, 1075, 1265, 1266, 1278, 1318, 1324, 1394, 
1500, 1515, 1543, 1557, 1643 

U Nadýmače  196, 200, 221, 222, 223, 319, 321, 331, 332, 346, 360, 
364, 367, 368, 376, 382, 518, 519, 559, 647, 657, 660, 
678, 936, 938, 949, 982, 1391

U Starého mlýna  7E, 14, 16, 18, 19, 20, 149, 182, 213, 237, 239, 
259, 267, 275, 276, 277, 278, 286, 291, 297, 298, 
302, 303, 307, 311, 312, 314, 316, 317, 333, 334, 
363, 379, 493, 494, 567, 568, 588, 727, 853, 1304, 
1665 

Valšovská 1235, 1305 
Zlenická  851, 855, 863, 864, 865, 866, 867, 874, 875, 879, 880, 881, 

882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 896, 906, 912, 929, 931, 
932, 934, 953, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1076, 1077, 1078, 1237, 1238, 1247, 1259, 1310, 1313, 
1316,1328, 1428, 1476, 1514, 1649,

Želnavská 97, 98, 122, 126, 148, 156, 157, 164, 296, 325, 414, 918

Volební okrsek č. 22003  
– volební místnost ZŠ  Bří Jandusů č. p. 2

Hulanova 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 
Ingrišova 1382, 1383, 1384, 1385
Jupiterova  1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1180, 

1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 
1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1309

K Sokolovně 36, 199, 245, 653, 857, 858, 1271 
K Vodici 1126, 1127, 1128, 1129 
Karla Zicha 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378
Merkurova 1141, 1142, 1143, 1145, 1147 
Měsíční 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366
Na Potůčku 10, 190 
nám. Bratří Jandusů  24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 211, 251, 915, 916, 

1621
nám. Smiřických 39, 42, 290 
Plutova  1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 

1346, 1347, 1348
Přátelství 51, 107, 158, 241, 830, 831  
Rozdělená 55, 118, 193, 254, 344, 899, 1292
Saturnova  1198,1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 

1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1217, 1218, 
1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 
1230, 1331, 1332, 1333, 1344

Sluneční 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1357, 1550
U Říčanky  1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 

1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 
1122, 1123, 1124, 1125 

U Starého mlýna 179, 1620
V Kuťatech  46, 47, 49, 50, 61, 63, 163, 181, 203, 209, 330, 400, 824, 

1288, 1289, 1311, 1397, 1486, 1487, 1488
Venušina  1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 

1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1335

Vlasty Průchové 1379, 1380, 1381 
Za Lípou 1621
Za Nadýmačem 785, 927, 1099, 1130, 1491, 1498, 1565, 1619
Za Pivovarem 1070, 1073, 1307

Volební okrsek č. 22004  
– volební místnost Veřejná jídelna,  
Nové náměstí č. p. 1440/2a 

Františka Diviše 329, 1280
Křešínská 131, 140, 144, 154 
Lidického 195, 202, 220, 227, 228, 242, 252, 597
Morávkova 338, 373, 490, 491, 1254, 1479, 1566 
nám. Protifašistických bojovníků 74, 102,143
Nové náměstí  1250, 1257, 1261, 1262, 1264, 1267, 1270, 1370, 

1440
Peceradská 114, 116, 128, 145, 151, 174, 175, 177, 184 
Přátelství  62, 64, 68, 78, 79, 167, 168, 172, 176, 180, 183, 187, 192, 

210, 229, 247, 253, 274, 309, 318, 356, 361, 369, 420, 
492, 606, 706, 876, 877, 878, 901, 902, 903, 1300

Salačova 84, 85, 87, 88, 230 
Semanského 77, 78, 105, 109, 124, 185, 188, 596, 1596
Trampotova  69, 72, 76, 82, 83, 132, 161, 246, 1532
U Starého nádraží 818 

Volební okrsek č. 22005  
– volební místnost ZŠ U Obory, Vachkova č. p. 630

Bečovská 628, 656, 730, 1433, 1531, 1648
Břidlicová 1066, 1519 
Dopravní 336, 362, 381, 500, 900, 947, 1013
Husovo náměstí  339, 340, 341, 371, 375, 380, 419, 422, 423, 424, 

425, 426, 468, 469, 470, 557, 605, 676, 761
Kamenná 1096, 1097, 1132, 1136, 1236, 1240, 1260, 1312, 1327
Kašperská  349, 358, 366, 377, 463, 464, 465, 467, 669, 804, 805, 

806, 869, 943, 946
Kozákovská 398, 399, 401, 402, 416, 421, 427, 429, 466, 600, 615
Křemenná  1131, 1133, 1137, 1232, 1233, 1234, 1243, 1248, 1269, 

1294, 1430
Lávová 1583, 1585, 1591, 1600, 1605, 1624, 1626, 1628, 1663, 1671
Lidického 139, 273, 397
Na Vrchách 474, 504, 552, 579, 591, 616, 662, 663, 701, 1067, 1369
Na Vysočině 577, 593, 603, 664, 665, 734, 828, 829, 1249, 1651
Picassova 313, 354, 637, 677, 1558 
Podleská 327, 335, 337, 610, 807
Přátelství 243, 250, 266, 271, 282, 292, 324, 353, 643, 702, 708, 842
Slídová 1579, 1593 
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Středohorská  472, 476, 477, 503, 505, 553, 642, 709, 868, 1315, 
1485

Tatranská  471, 475, 478, 479, 480, 521, 522, 523, 524, 525, 546, 
554, 576, 578, 586, 587, 604, 670, 1274, 1529, 1609, 
1633, 1657 

U Starého nádraží 165, 262, 264, 890, 891, 892, 893
U Uhříněveské obory 1551, 1552, 1555, 1561, 1562
U Židovského hřbitova  1032, 1033, 1034, 1035, 1038, 1039, 1041, 

1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1092 
V Bytovkách  742, 743, 744, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 783, 784, 

788, 789, 839, 840, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1028, 1029, 1030, 1048, 1068, 1069, 1093, 1135, 
1139, 1396, 1518, 1548, 1556, 1581, 1582, 1614, 
1626, 1642, 1655

Vačkářova  45, 270, 283, 293, 299, 310, 322, 531, 569, 852, 897, 
1528

Vachkova 630, 1016, 1285, 1301, 1306, 1320

Volební okrsek č. 22006  
− volební místnost ZŠ U Obory, Vachkova č. p. 630

Berounská 388, 395, 403, 404, 405, 407, 714, 719 
Blšanecká 1524, 1525, 1526, 1527, 1535, 1536, 1537
Bystřičná  385, 632, 634, 644, 645, 651, 668, 672, 680, 777, 921, 

950, 1082, 1239, 1242, 1244, 1252, 1263, 1268, 1429, 
1477, 1571

Dunajská  436, 437, 438, 441, 486, 487, 489, 501, 502, 507, 508, 
509, 510, 529, 530, 532, 533, 534, 539, 547, 548, 564, 
608, 766, 923, 1512, 1533

Františka Diviše  173, 352, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 408, 
412, 440, 444, 445, 446, 447, 448, 482, 483, 495, 
506, 526, 528, 558, 585, 613, 617, 655, 675, 704, 
707, 737, 740, 741, 759, 769, 816, 838, 924, 925, 
1319, 1321, 1322, 1323, 1367, 1368, 1399, 1427, 
1437, 1438, 1516, 1560, 1573, 1595, 1603, 1630, 
1650

Jezerská 703, 736, 985
K Podchodu 417, 418, 434, 439, 450, 601, 621, 659, 683 
Křelovická 739, 873, 894, 911, 922, 933, 991 
Křemelná 563, 908, 913, 914, 919, 930, 951, 955, 1232, 1287
Losenická 1602
Na Blanici 430, 431, 433, 435, 442, 481, 484, 485, 527, 625, 711
Na Nežárce 387, 406, 409, 410, 411, 413, 790, 1656 
Nad Volyňkou  536, 537, 538, 561, 562, 589, 764, 817, 981, 983, 

1001, 1002, 1003, 1004, 1089, 1277, 1530, 1559
Podleská 610
Pstružná 611, 638, 650, 652, 661, 720, 732 
Soumarská 973, 1474, 1489, 1492, 1495, 1538, 1541, 1625 
Sušilova 1471, 1480, 1506, 1507, 1510 
Úpská 977, 978, 979, 980, 993, 994, 995, 996, 997 

Vlárská  1400, 1401, 1402, 1404, 1409, 1410, 1411, 1415, 1416, 
1418, 1419, 1420, 1421, 1444, 1445, 1447, 1448, 1453, 
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1464, 1467, 1468, 
1502

Vodická 599, 635, 648, 666, 679, 1014 
Vyderská 976 
Uhříněves 10E

Volební okrsek č. 22007  
− volební místnost ZŠ U Obory, Vachkova č. p. 630

Jindřicha Bubeníčka 1597, 1598, 1599 
Karla Guta 1646
Ke Kříži 1610, 1636, 1653
Oty Bubeníčka 1611, 1612, 1637, 1638, 1639, 1654

Volební okrsek č. 22008  
− volební místnost Mateřská škola Pitkovice,  
Hlívová č. p. 303/4
Pro voliče s trvalým pobytem v Pitkovicích. 

Volební okrsek č. 22009  
− volební místnost Hájek u Uhříněvsi,  
Pod Přehradou č. p. 18 (centrum Hájek)
Pro voliče s trvalým pobytem v Hájku u Uhříněvsi.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a dne 1. října 2022 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

V tomto případě obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební 
místnosti.

 3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. 

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

V Praze dne 21. července 2022
 Tomáš Kaněra, starosta

Další podrobnosti najdete na www.praha22.cz.

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

  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

  Angličtina a španělština pro děti a dospělé 
v Uhříněvsi. Lekce online i prezenční. 
Všechny úrovně. Tel.: 605 261 689. 
E-mail: umimto@volny.cz
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Akce Milostivé léto minulý rok pomohla 
desetitisícům lidí i ve zdánlivě bezvý-
chodné situaci. Ekonomická situace 

je bohužel letos ještě nepříznivější. Nenechte 
si proto ujít příležitost zbavit se dluhů a začít 
lepší život. 

Budete mít možnost vlastnit opět bankov-
ní účet, platit kartou, bezpečněji bydlet, třeba 
se i rekvalifikovat a získat lépe placenou práci.
Milostivé léto je založeno na principu omezení 
dluhů – splácí se pouze původní dluh a jedno-
rázový poplatek exekutorovi. Jakékoli jiné úro-
ky, poplatky či penále vám budou odpuštěny. 
Příležitost vyřešit svou situaci budete mít ale 
jen po dobu tří měsíců, od 1. 9.–30. 11. 2022.

CO JE TŘEBA UDĚLAT:
•  Od 1. září do 15. listopadu doručte svému 

exekutorovi doporučený dopis, ve kterém 
ho informujte, že využíváte Milostivé léto. 
V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny 
a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat 
peníze. Vzor dopisu najdete na www.mi-
lostiveleto.cz. 

•  Od 1. září do 30. listopadu zaplaťte na za-
slané číslo účtu dlužnou jistinu a poplatek 
1815 Kč (částka musí být na účtu exekutora 
do 30. 11. 2022).

Více na Help-line 770 600 800 nebo na e-mailu 
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. 

MILOSTIVÉ LÉTO SE BUDE 
OPAKOVAT
ZKUŠENOSTI UKÁZALY, ŽE ODDLUŽENÍ JE MOŽNÉ!

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
Antalíková Silvia – Miluj navzdory všemu
Coben Harlan – Řikejte mi Win
Dvořák Otomar – Zločin štábního 
strážmistra
Fojtová Věra – Zbav nás od zlého
Gibneyová Patricia – Ani slovo
Grmolec Zdeněk – Císařský kurýr
Hanibal Jiří – Nebezpečné křižovatky
Horáková Naďa – Vlk na vodítku
Chase Loretta – Vévoda v zářivé zbroji
Jackson Lisa – Jako o život
Klimečková Jana – Pod zelenou bránou
Madeleine Laura – Kde rostou divoké třešně
Motte Anders – Jarní oběť
Peters Elizabeth – Zmizení Nefertiti
Pospíšilová Jarmila – Slepá bába
Rottová Inna – Třicet sezon lásky
Sacká Vlaďka – Pošli svíci po řece

Thomas Jo – Stín olivovníku
Tomášková Petra – Vražda za zásluhy

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Pokorný Jakub – Výletník

KRÁSNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Alvarez Blanca – Mise pravěk
Forero María – Strážci tajemství
Harrisonová Lisi – Holky, to dáme
Kol. autorů – Jednorožci
Kol. autorů – Spirit
Niklíčková Alexandra – Jak pan doktor léčil 
zvířátka
Vázquez Victoria – Expedice do 
budoucnosti
Vázquez Victoria – Rebelové a tajemná 
komnata

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Kol. autorů – Vojevůdci a bitvy 
Kol. autorů – Největší objevy v dějinách 
Kol. autorů – Na statku

 Kateřina Kykalová, knihovnice
 Mgr. Jiří Matyášek 

zastupitel za Patrioti PRO PRAHU 22

METROPOLITNÍ PLÁN 
JE SLEPÝ K POTŘEBÁM 
MČ PRAHA 22 

Když se podíváme na počátek vzniku MPP 
a na probíhající komunikaci tvůrce s měst-
skými částmi, kterých se plán týká, nedalo 
se ani nic jiného čekat. Téměř všechny 
připomínky podané v požadovaných termí-
nech, které jsme vznesli za MČ Praha 22, 
byly zamítnuty bez větší diskuze a snahy 
přihlédnout k potřebám občanů.

Co slepý plán občanům přinese?

MPP je pro budoucnost obce, fungování 
státní správy a občanů takový malý zákon. 
Proto je škoda, že pro lokalitu Prahy 22 
vykazuje MPP velkou místní neznalost, 
ignoruje potřeby obce, a naopak podporuje 
nekontrolovaný rozvoj developingu. Plán 
nevznikal na základě dílčích podkladových 
územních studií, které by se diskutovaly 
a projednávaly s veřejností a samosprá-
vou. 

Místním stavebním úřadům a občanům, 
kteří chtějí stavět třeba jen garáž na zahra-
dě, chybí jasná regulace, ale MHmP/IPR 
Praha není schopen místní regulační plány 
zpracovat. Mělo by proto dojít k úpravě 
statusu HlMP a umožnit obcím a MČ si 
regulační plány zpracovat. Zejména, když 
v naší MČ Praha 22 funguje již 4 roky pla-
cený městský architekt. 

Má to nějaké řešení? Ano, má!

MPP si ukrajuje velké sousto bez vyšší 
strategie fungování Prahy jako polycent-
rického města s obrovskou pracovní ka-
pacitou, službami na okrajích, s potřebou 
posílení dopravních spojnic ve městě a na 
okrajích. Pokud autoři MPP pominou fun-
gování města jako celku a autor zůstává 
pro tuto vyšší úroveň plánu slepý, je pak 
i celé dílo slepé. Jediným smysluplným 
řešením je rozdělení pravomocí a zapojení 
MČ do realizace MPP.

Patrioti z celé Prahy bojují za větší pra-
vomoce MČ, aby zpracování dílčích re-
gulačních plánů bylo v jejich kompetenci. 
Tyto plány se pak stanou funkční součástí 
MPP Hlavního města Prahy a budou lépe 
odrážet potřeby jednotlivých částí a hlavně 
občanů.

PAMATUJTE!
Dluhové poradenství je pro vás otevřeno 
každý čtvrtek od 12:30 do 16:00 v Otevřeném 
informačním centru, Nové náměstí 1250.

 Miroslav Roth
radní, zastupitel za ANO 2011

r a d n i c e 



s p o l k y  a  š k o l y

Letos se opět můžete těšit na festival klasické hudby, který nese v podtitulu jméno uhří-
něvského kantora a barokního skladatele Václava Josefa Moravce. Pro letošní ročník pro 
vás připravujeme stejně jako loni tři večerní koncerty vážné hudby: 

čtvrtek 6. 10. | 19:30 − Musica Figuralis − Duchovní hudba Antona Neumanna
čtvrtek 3. 11. | 19:30 − Musica cum gaudio − Velká mše A dur V. J. Moravce 
I. neděle adventní 27. 11. | 16:30 − Adventní koncert

A samozřejmě se můžete těšit také na Štědrý den na tradiční vánoční vytrubování 
z věže kostela.

  Martin Šmíd

Po dlouhé době způsobené  opatření-
mi Covidu 19 jsme se s opravdovou 
radostí a chutí, běžnou pro špičkové 

sportovce bez handicapu, zúčastnili několika 
zajímavých sportovních událostí. 

Ačkoliv je pro nás vždy důležitější samot-
ná účast, jsme šťastni, že naše děti dosáhly 
i mimořádných sportovních úspěchů. 

Rády bychom zmínily zejména výsledky 
MČR v atletice (1. místo vrh koulí a běh na 
800 m, 2. ve skoku do dálky a 3. v běhu na 
60 a 800 m) a PP v plavání (1. místo 100 m 
prsa a 50 m VZ, 2. místo 50 m VZ a 3. místo 
50 a 100 m VZ). Opravdovou „třešničkou na 
dortu“ byl letošní 10. ročník CROSS CUP 
Radotín. 

Podpořit závodníky přijeli do biotopu  
herec Ondřej Vetchý a olympijský vítěz v judo 
Lukáš Krpálek. Účast byla veliká – 180 dětí. 

A výsledkem je 1. a 2. místo v CROSS CUPu 
Radotín v běhu na 300 m. Je nádherné vidět 
po dlouhé opět oči plné radosti, přátelská 
objetí a hloučky mladých spokojených 
sportovců.

Pravidelně se ale účastňujeme i výtvar-
ných soutěží a i v nich se vždy umisťujeme 
na předních místech. 

V celostátní soutěži „Děti malují pro 
konto Bariéry“ jsme získali dvě 1. mís-
ta a v celostátní soutěži „Zvíře není věc“ 
3. místo. 

Ve výtvarné soutěži „Uhříněveské  
vajíčko“ dvě 1. místa. Všem zúčastněným 
žákům náleží velké poděkování za úspěšnou 
reprezentaci školy.

 
 Mgr. M. Součková, Mgr. L. Hlaváčová 

ZŠ a SŠ Vachkova 941

FESTIVAL AUGRINA MUSICA  
BUDE OPĚT U VŠECH SVATÝCH

OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHY ZŠ A SŠ VACHKOVA VE 
SPORTOVNÍCH A VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH

Zdravíme vás v novém školním roce. 
Podívejme se ale ještě za minulým 
pololetím, které bylo zvláštní tím, 

že jsme mohli konečně zase pořádat různé 
akce uvnitř i mimo naši družinu. Snad nám 
to vydrží i nadále.

V první řadě moc děkujeme spoluhráč-
kám deskových her, se kterými jsme měli 
možnost se setkávat v rámci mezigenerační 
spolupráce v DPS II. Děti se tam vždycky 
moc těšily a viditelně si společné hraní 
užívaly.

Další aktivitou byla pohádková bojovka 
na plotě pro malé i větší družinky, která 
prověřila znalosti pohádek.

Podařená byla také soutěž v kreslení 
zvířátek, které se děti rády zúčastnily nejen 
jako výtvarníci, ale také coby porota. 

Veliký dík patří také našim klukům 
z SDH Uhříněves a jejich sibřinským kole-
gům za skvělou ukázku hasičské techniky. 
Prolézt si hasičské auto, shazovat kuželky 
džberovkou nebo stříkat hadicí přes potok, 
to byl pro děti veliký zážitek.

A úplně nakonec nás některé čekalo 
přespání v družině, které jsme si mohli 
zpestřit tvořením a dalšími aktivitami v in-
diánské osadě. A tak se z nás stali stopaři, 
někdo lovil ryby, jiný bizona či medvěda 

a další tvořil amulet nebo lapač snů, prostě 
paráda.

Přejeme krásný podzim!
 

  Pavla Chejnová 
Za kolektiv ŠD

POZDRAV Z DRUŽINY „OD JANDUSŮ“
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
MOBILNÍ SBĚR DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU z domác-
ností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného 
harmonogramu ve čtvrtek dne 15. září 2022.

Zastávka sběrové trasy  Doba přistavení (hod.)
křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou 15:00–15:20
ul. K Netlukám (u č. p. 819 – sídliště VÚŽV) 15:40–16:00
křižovatka ul. Venušina – Jupiterova 16:10–16:30
náměstí Smiřických (u autobusové zastávky) 16:40–17:00
křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem 17:20–17:40
Nové náměstí (u radnice) 18:00–18:20
ul. V Bytovkách (u garáží, naproti Centru 
volného času č. p. 803/12) 18:30–18:50

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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 
Stanoviště  Den Doba přistavení (hod.)
Kašovická x Lnářská BIO 3. 9. 9:00–12:00*
Pod Markétou č. p. 87 (hřiště) BIO 17. 9. 9:00–12:00*
V Pitkovičkách BIO 17. 9. 13:00–16:00*

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

Vzhledem ke stále probíhajícímu jednání OCP MHMP a společnosti 
Pražské služby a.s. o parametrech nové smlouvy na přistavování 
VOK v dalším období nebyly OŽPD ÚMČ Praha 22 dosud poskytnuty 
kvóty VOK pro druhé pololetí 2022. Z tohoto důvodu nebylo možné 
v termínu uzávěrky Uhříněveského zpravodaje zveřejnit harmono-
gram jejich svozu. Sledujte prosím webové stránky MČ Praha 22. 
Děkujeme za pochopení.

 Jitka Kochánková  
referentka Odboru životního prostředí a dopravy

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 13:00−15:00 hod. po předchozí 
telefonické domluvě.

Bytová poradna  
p. Veselá,  první pondělí v měsíci 16:00−17:00 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 12:30−16:00 hod. 

Právní poradna 
p. Kosař, 8. 9. a 23. 9., 13:15−16:00 hod.

Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Omlouváme se čtenářům za chybná data ve starším harmonogramu svozu odpadu, které vznikly při přepisu.

r a d n i c e 

Po celé ČR jsou roztroušena zdravotní a pe-
čovatelská střediska, poskytující pomoc 
nemocným s Alzheimerovou chorobou, Par-
kinsonovou chorobou či demencí. Jedním 
z nich je i ALZHEIMER HOME v Pitkovicích. 
Málokdo si jej všimne, protože nenápadně za-

padá do místní zástavby. Přitom je to výtečně 
vybavené středisko, kde žije trvale 74 klientů.

Není to jednoduchá péče, musí být poskyto-
vána 24 hodin denně. Díky dobrému technic-
kému vybavení je tu k dispozici ambulantní 
ošetření a moderní telemedicína umožňuje 
trvalou, 24hodinovou dostupnost lékařů. 

To podstatné, co ale zaujme každého ná-
vštěvníka, je domácí prostředí. Pokoje jsou 
dovybaveny drobnými předměty, které jejich 
obyvatelům připomínají minulost a jejich blíz-
ké. Celé původně selské stavení s kamenný-
mi a dřevěnými prvky a uzavřeným dvorem 
je citlivě zrekonstruované a navozuje pocit 
bezpečí a přátelskou atmosféru.

V rámci aktivit našeho spolku Spolu tady a teď, 
zaměřeného na mezigenerační dialog obča-
nů na Praze 22, se s klienty domova občas 

potkáváme, třeba když předáváme výsledky 
veřejných sbírek. Je opravdu těžké s ubývající-
mi duševními silami si udržet veselou náladu, 
přesto musím z vlastní zkušenosti říci, že jsou 
zdejší klienti pozitivní a vypadají šťastně.

Budete-li zvažovat podporu nějakému zdra-
votnímu středisku, zvažte ji proto dát prá-
vě sem. Přispět můžete i na jejich projekt 
Sanitka bezpečí, který má sbírkový účet 
1387879199 / 2700. Kvalitní zdravotní péče je 
velmi nákladná a peníze, 
které do ní jako dárci 
během života vloží-
me, mohou jednou 
pomoci i nám.

 Inga Petryčka  
Spolu tady a teď

JEDNOU TO MŮŽE BÝT 
DOMOV I PRO VÁS

Z vánoční nadílky v ALZHEIMER HOME.



MLÝN
O době vzniku nejstarší budovy na Praze 22 a její funkci se stále 
vedou spory. Jde v podstatě o to, zda se jedná o tvrz nebo o tzv. 
mlýn s věží. 

Antonín Semanský ve své publikaci „Paměti městyse Uhříněvsi 
a okolí“ z roku 1910 uvádí, že budova je 600 let stará a byla posta-
vena templáři. Objekt byl podle něj na mlýn až dodatečně přemě-
něn, což dokládá tvrzením, že obvodová zeď byla probourána pro 
vodní kolo a věž podkopána pro odtok vody. To je dodnes patrné 
z charakteru zásahu. Není tu žádné solidní zaklenutí průrazu, 
který by jinak byl patrně proveden důkladněji. Věž kvůli tomu 
popraskala svislými, dnes již stabilizovanými trhlinami. 

Krásná budova v ulici U Starého mlýna zaujala už roku 1875 
ak. mal. Jindřicha Bubeníčka, díky jehož akvarelům máme bu-
dovu zachovánu v její tehdejší půvabné renesanční podobě. 
Po roce 1875 došlo k odstranění renesančních detailů včetně 
kamenných ostění oken a mohutného kamenného vstupního 
portálu z červeného pískovce. Negativní zásahy provedla správa 
cukrovaru, která areál koupila kvůli potoku. V objektu byl zřízen 
byt pro cukrovarníka a od těch dob mlýn značně zchátral. Ještě 
okolo roku 1920 se sice využívalo mlýnské zařízení, ale jen pro 
šrotování. Mouku od té doby mlýn už nikdy neviděl.

7 DIVŮ PRAHY 22  
VEŘEJNÉ A HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY

SOKOLOVNA
Vznik Sokolovny krásně ilustruje sokolské heslo „Jedinec nic, 
celek vše!“ Roku 1894 jednota zakoupila pozemek a jako „vánoční 
dárek“ dostala od architekta Sochora plány. Stavební materiál 
byl svážen zdarma a také práce byly zdarma. První budova proto 
stála jen 7500 zlatých. Přispěla obec Uhříněves, místní cukrovar 
i záložna. Po 35 letech došlo k obnově a náklady už se vyšplhaly 
k 800 tisíc Kč. Dnešní budova už je proto vlastně třetí v pořadí 
a také nejdražší.

3

20 | Uhříněveský zpravodaj | září 2022

PIVOVAR
První zmínka o pivovaru je z roku 1650, kdy je připomínán sládek 
Jan Hrabaně. Sklepy v té době byly ještě pod starým hřbitovem 
u kostela. V roce 1863 byl pivovar oddělen od panství a v roce 
1884 přešel za 36 tisíc zlatých do majetku sládka Aloise Tichého. 
Rodina Tichých pivovar zvelebila, o sto let později zrestituovala 
a jeho činnost znovu obnovila.

2

Městská část je svět v malém. I my proto 
máme svých „sedm divů světa“ – zajímavé 
stavební objekty, tiché pomníčky, poklidná 
zákoutí a další místa, kolem kterých chodíme, 
aniž je vnímáme. V tomto seriálu je chceme 

2 .  č á s t  c y k l u  p a m ě t i h o d n o s t í

5

4

7

6

1



7 DIVŮ PRAHY 22  
VEŘEJNÉ A HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY

ŠPÝCHAR PITKOVICE 
Pitkovice jsou poprvé zmíněny v raném středověku. Roku 1234 
se tu usídlil jistý Ota z Pitkovic. O 350 let později byla tvrz, po-
plužní dvůr a ves prodány Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, který 
trvale připojil Pitkovice k Uhříněvsi. Vše ale postupně zpustlo. 
Až v 18. století se tu znovu objevil dvůr, jehož dochovaná sýpka 
a brána jsou dnes památkově chráněny.

6

HASIČSKÁ ZBROJNICE PITKOVICE
Sbor byl založen v roce 1927. Byl od počátku velmi aktivní, zúčast-
ňoval se cvičení a soutěží, pořádal zábavy a plesy. V roce 1936 mu 
byla obcí zakoupena nová stříkačka. Po druhé světové válce získal 
nejprve vůz typu Mercedes, poté i slavnou Pragu RN. Současná 
podoba je z roku 1970, kdy byla přistavena ze severu garáž.

  Ing. Michal Klich

7

LEGIONÁŘSKÝ DŮM 
Původně jen sbírka na památník legionářů byla v roce 1923 tak 
úspěšná, že se její autoři rozhodli postavit z ní celý dům. O dva 
roky později byla vznosná stavba na Husově náměstí dokončena. 
Firma Michalík a Kalibán dodala vitríny, stěny pokryl mramor 
a nad schodištěm byly umístěny desky se jmény padlých. Dnes 
je možné dům navštívit v době svateb či vítání občánků.

5
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NÁDRAŽÍ
První pražce v Uhříněvsi byly položeny v dubnu roku 1869. Trať 
mířila do Českých Budějovic a pravidelná doprava byla zahájena 
r. 1871. Po vybudování železniční trati byla postavena i nádražní 
budova nevýrazného slohu, které se říkalo „staré nádraží“. V roce 
1916 byla při rekonstrukci zbourána a místo ní vzniklo několik 
desítek metrů severněji tzv. „nové nádraží“ v pseudotyrolském 
slohu, které tu najdeme dodnes.

4

připomenout, společně je navštívit a uvědomit si, 
co krásy a tiché historie je okolo nás. V dnešní 
části vás zveme na návštěvu pozoruhodných 
veřejných a hospodářských staveb.                                                                                   
Michal Klich, kurátor Uhříněveského muzea

2 .  č á s t  c y k l u  p a m ě t i h o d n o s t í
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UHŘÍNĚVES
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š k o l y  a  s e n i o ř i

Až budete číst tyto řádky, budou lavice plné malých 
i velkých školáků…

Společně děláme vše pro to, aby se děti do lavic 
rády vracely. Nestačí jen tak něco lehce opravit, vymalovat, 
vyzdobit třídy. Občas se i do země musí pořádně kopnout. 
A my jsme kopli. Za pomoci ÚMČ Praha 22 jsme vybudo-
vali novou jímku, neboť ta stará zkrátka dosloužila. Dnes 
je vše, tak jak má. 

Přejeme dětem, učitelům a rodičům úspěšný škol-
ní rok, ať děláme radost jeden druhému, ať je slz málo 
a úspěchů nepočítaně.

  Jitka Rothová, za vedení školy ZŠ Jandusů

„ZÁŘÍ S JAROSLAVEM SEIFERTEM“
ZÁŘÍ
Košíky už jsou vrchovaté,
vy na květy však vzpomínáte,
když rozpukly a zrůžověly
a přiletěly první včely.

Tatam je křehká krása jejich,
žebříky vidíš po alejích.

Na drátě, který teskně zpívá,
vlaštovka sedí zimomřivá
a déšť jí stéká po fráčku.

Je září, měsíc pasáčků.

Zasvěcení dávno ví, co znamená MAP. 
V rámci pracovních skupin se věnuje-
me 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 gra-
motnosti, hrajeme si se slovy. Nevěříte? 
Vypůjčíme si tři písmena, M-A-P a s jejich 
pomocí uvedeme další z básní Jaroslava 
Seiferta – Září. Můžeme Autora Pochopit?

  Žáci 9. B, ZŠ nám. Bratří Jandusů

J. S.

POSLEDNÍ ÚPRAVY  
PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO 
ROKU

Sousedé a tetičky
Uhříněveské baráčnické jednoty

děkují tetičce

VLASTĚ DUFKOVÉ,
rozené Havelkové,

která nás opustila 4. července 2022
ve věku 81 let,

za práci, kterou pro ně vykonala, 
především ve funkci syndičky.

Čest její památce!

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2022
Klubová místnost se nachází na adrese:  
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.

„Není starý ten, kdo ztratí své vlasy, ale svou 
poslední naději.
Není starý ten, komu stále v srdci hoří láska.
Není starý ten, který stále věří v sebe, který žije 
radostně, který věří, že mu srdce nevyhaslo.“ 

1., 12., 26., 29. 9.   Kavárnička, stolní  hry, komunikace

 5. 9.  Kavárnička a Křeslo pro hosta −   setkání nejen  
s herečkou Holubovou

 8. 9.  Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
 13. 9.   Vycházka s R. Truhlářovou
 15. 9.  Cvičení pro zdraví
 19. 9.   Křeslo pro hosta –  hostem v Klubu seniorů bude starosta  

Tomáš Kaněra
 22. 9.  Senioři a děti  

Bližší informace v seniorské poradně, v klubu,  
na tel. 775 164 802, ve vývěsních skříňkách a na webových strán-
kách www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz

 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů
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Všechna oddělení DPS Jiskřička se po 
letním odpočinku v první polovině 
září opět pustí do společného zpívá-

ní. Přijímáme i nové zájemce do mladšího 
a staršího přípravného oddělení. Členové 
koncertního oddělení si v létě užili letní 
soustředění, a jak to na něm vypadalo, si 
můžete přečíst v reportáži od našich nej-
starších členek, které se na soustředění 
chopily role praktikantek.

JISKŘIČKA POSÍLÁ POZDRAV 
Z KRKONOŠ
DPS Jiskřička ani v létě nezahálí a na 
začátku srpna se vydal na letní soustře-
dění do Pece pod Sněžkou. Zde se děti 
pilně připravují na koncerty a soutěže, 
které je v následujících měsících čekají. 
V jejich repertoáru najdete písně ne-
jen české, ale i v mnoha cizích jazycích, 
například ve španělštině, ukrajinštině, 
latině a hebrejštině. Jako každý rok do 
koncertního sboru přibyly posily z pří-
pravného sboru, kterým starší členové 
pomáhají a zaučují je, aby mohly od září 
naplno přispívat k úspěchům koncert-
ního oddělení. 

Aby ale soustředění nebylo jen 
o práci, děti zažívají také spoustu zába-
vy. Kolektiv utužují v týmových soutě-
žích, kde získávají potřebné body pro 

závěrečné vyhodnocení. Soutěže se týkají 
nejen sportu, ale i vědomostí, kreativi-
ty a zručnosti. Děti například nacvičují 
a hrají divadlo, běhají štafety, učí se pří-
sloví a trénují na závěrečnou olympiádu. 
Aby měly týmy šanci získat body, i když 
se jim ve hrách nedaří, sbírají jednotlivci 
body pro své týmy plněním bobříků. 

Sbor naplno využívá pobytu 
v Krkonošském národním parku a chodí 
na výlety po horách. Minulý rok se osvěd-
čilo nacvičování tance Jerusalema, a tak 

letos děti nacvičují obdobný tanec, z toho 
poté vznikne videoklip. Děti zpívají nejen 
na zkouškách, ale i u táboráku při kterém 
pozorují padající hvězdy, a nemine je ani 
noční bojovka. 

Dětem jde zpívání od ruky a těší se, až 
budou v září v práci pokračovat a budou 
se s vámi potkávat na koncertech, aby 
vám předvedly, co se naučily. 

  Eliška Havlínová a Tereza Vojtíšková,  
Hana Havlínová, organizační vedoucí

JISKŘIČKA ZAHAJUJE SPOLEČNÉ ZKOUŠKY VE VŠECH ODDĚLENÍCH

V  pondělí 18. července 2022 začal 
2. ročník našeho příměstského vý-
tvarně turistického tábora. Ráno se 

nás sešlo na farní zahradě celkem 54 účast-
níků. Vedoucí, animátoři a 42 dětí. Rozdělili 
jsme se do čtyř oddílů, zahájili naší hymnou 
a pustili se do práce. 

Nejprve jsme si vytvořili vlajky. Potom 
jsme se rozdělili a až do večera hráli různé 
hry a malovali trička. V úterý byl na progra-
mu celodenní výlet vlakem na Konopiště, 
kde jsme měli objednanou prohlídku zbraní 
a loveckých trofejí. Navštívili jsme Růžovou 
zahradu a poté si u nedalekého dětského 
hřiště vyzkoušeli azimuťák. Ve středu jsme 
měli opět řadu aktivit: keramiku, lezení na 
umělé stěně a tvorbu chobotnic. Ve čtvr-
tek jsme se vydali vlakem do Ostré, kde 
jsme navštívili zahrady a centrum řemesel 
Botanicus. A v pátek, poslední den našeho 
letošního příměsťáku, šla polovina z nás 
do obory a druhá polovina se věnovala 

malování kamenů. Pak začala pouť a sou-
těže, kde si za získané body mohl každý 
v krámku nakoupit, co chtěl. 

Děkujeme všem, kteří nám s letošním 
příměstským kempem pomohli, dospělým 
vedoucím Vlaďce, Renče, Lence a Liborovi 

a všem animátorům, odchovancům na-
šich kroužků. Kromě příměstského tábora 
se ve druhé polovině července konal také 
náš stanový tábor v Rabštejnské Lhotě pod 
vedením Lukáše Krupky, kde se všem také 
moc líbilo. Červenec je ale pryč a už se při-
pravujeme na další tábory na konci srpna. 

  Libor Čermák 
SHM Klub Uhříněves-Kolovraty

SALESIÁNSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP

s p o l k y 

Krkonošské počasí soustředění docela přálo.



Název	 Den		 Čas	 Věk	 Převod	z	družiny	 Převod	zpět	do	 Vede	
	 	 	 	 ZŠ	U	Obory	na	K*	 ZŠ	U	Obory

Keramika St 14:00−15:00, 15:15−16:15 od 5 let ano ano Vlaďka Nováčková

Keramika Pá 13:30−14:30 od 5 let ano ano Andrea Hlavicová

Stavitel St 17:00−18:00 od 6 let ano ne Libor Čermák

Modelář Čt 17:00−18:30 od 6 let ano ne Libor Čermák

Outdoorové aktivity Po 16:00−16:50 od 6 let ano ano Libor Čermák

Lezení na umělé stěně Po, Čt 14:00−14:50, 15:00−15:50 od 6 let ano ano Libor Čermák

Turistický oddíl Šelmy Čt 16:00−17:00 od 7 let ano ne Libor Čermák

Turistický oddíl Šelmy Pá 15:15−16:15 od 9 let ano ano Libor Čermák

Turistický oddíl Šelmy Pá 16:30−17:30 5−7 let ano ne Libor Čermák

Metoda dobrého startu Po, Út 16:00−17:00 od 5 let ne ne Dana Ehrlichová

Mamiklub s němčinou Út 10:00−12:00  ne ne Eliška Slabá

Mamiklub s angličtinou Čt 9:00−11:00  ne ne Radka Hrubá

Mamiklub s keramikou Pá 9:00−12:00  ne ne Andrea Hlavicová

Název	 Den	 Čas	 Věk	 Převod	z	družiny	 Převod	zpět	do	 Vede	
	 	 	 	 ZŠ	Jandusů	na	K*	 ZŠ	Jandusů

Keramika Po, Út, Čt 14:00−15:00, 15:30−16:30 od 5 let ano ano Vlaďka Nováčková

Keramika Pá 14:00−15:00 od 5 let ano ano Vlaďka Nováčková

Výtvarka  Út  17:00−18:00  od 6 let  ano ne Bečvářová, Brajerová

Taneční kroužek Út 17:00−18:00 od 6 let ano ne K. Švandová
      K. Novotná

Stavitel/modelář Út 17:00−18:00 od 6 let ano ne Libor Čermák

Stavitel/modelář St 14:30−15:30 od 6 let ano ano Libor Čermák

Deskové hry a hlavolamy Út 13:45−14:45 od 6 let ano ano Libor Čermák

Turistický oddíl Šelmy Út 15:45−16:45 6−10 let ano ano Libor Čermák

Metoda dobrého startu Čt 15:45−16:45 od 5 let ne ne Dana Ehrlichová

Pohybová přípravka Čt 17:00−17:45 od 2 let ne ne Dana Ehrlichová

Mamiklub  Po, Čt 9:00−12:00  ne ne Anežka Bernardová

Klub Sovička Po – Pá 8:00−12:00 3−5 let ne ne Dana Švejdová

Název	 Den,	čas	 Místo	konání	 Věk	 Převod	z	družiny	 Převod	z	kroužku	 Vede	
	 	 	 	 na	kroužek	 do	družiny

Florbal Po, 15:15−16:05 ZŠ Kolovraty 1.−3. třída ano ZŠ Kolovraty ne Standa Paseka

Florbal Po, 16:05−17:00 ZŠ Kolovraty 4.−6. třída ne ne Standa Paseka

Florbal Út, 14:30−15:20 ZŠ Bří Jandusů 1.−3. třída ano ZŠ Jandusů ano ZŠ Jandusů Standa Paseka

Florbal Út, 15:20−16:10 ZŠ Bří Jandusů 3.−5. třída ano ZŠ Jandusů ano ZŠ Jandusů Standa Paseka

Florbal Út, 16:10−17:00 ZŠ Bří Jandusů od 12 let ne ne Standa Paseka

Florbal St, 15:00−16:00 tělocvična Lidový dům 2.−5. třída ano ZŠ U Obory  ano ZŠ U Obory Standa Paseka
    ano ZŠ Jandusů ano ZŠ Jandusů

Sportovní přípravka St, 16:00−17:00 tělocvična Lidový dům 5−6 let,       ano ZŠ Jandusů ne Standa Paseka
− florbal   1. třída

Florbal St, 17:00−18:00 tělocvična Lidový dům od 12 let ne ne Standa Paseka

Florbal dívky a ženy Pá, 17:00−18:00 tělocvična Lidový dům od 12 let ne ne Standa Paseka

Florbalová liga Pá, 14:30−15:30 tělocvična Lidový dům 2.−5. třída ano ZŠ U Obory           ne Standa Paseka
    ano ZŠ Jandusů

Florbalová liga Pá, 15:30−17:00 tělocvična Lidový dům od 12 let ne ne Standa Paseka

Přehled kroužků SHM Klub 2022/2023

Rezervace u vedoucích kroužků nebo na tel.:	731 047 522 nebo na e-mail:	uhrineves@shm.cz 
Zápis 1. 9. 2022−16. 9. 2022, pondělí − pátek 9.00−12.00 a 14.00-17.30. Vzhledem k situaci může dojít ke změnám.

SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, V Bytovkách 803, Praha 22
http://uhrineves.shm.cz 
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INZERCE

Sleva
-30%  

na kuchyňský
nábytek

+2 
spotřebiče
zdarma

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

V BENICÍCH A
PRŮHONICÍCH 

Více informací a registrace www.mommytime.cz

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 ,-. 

sděluje, že pořádá

v sobotu 24. září 2022 od 14 hodin
v restauraci „Velká Praha“ 

STAROČESKOU
„VÁCLAVSKOU ZÁBAVU“

akce je podpořena dotací MČ Praha 22

K tanci zahraje Ladislav BEZOUŠKA.

Hra o ceny pro všechny lidičky a spolky.

 Vstupné 40,- Kč.

Srdečně a uctivě zve
konšelstvo Obce Baráčníků Uhříněves.

 Marie VOKOUNOVÁ            Julie PODRÁZKÁ
 syndička rychtářka

www.baracniciuhrineves.wgz.cz



INZERCE

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.“

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

Fit klub pro ženy

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

+420 702 040 043 fitzenyuhrineves.cz info@fitzenyuhrineves.cz

Vacushape, Activebelly, In Body, 
Výživové poradenství, Masáže, 

Kardio Zóna, Individuální trénink, 
Diagnostika svalů, ...

Cvičím sama
Permanentky, členské výhody, 

zvýhodněné vstupy

Vedené lekce
Možnot výběru dne i času,

skupina 1 - 3 osoby

Bolavá záda (SM systém), 
Bosu, Flowin, TRX, Pevný 

zadek a břicho, ...

Cvičení vždy pod dohledem trenérky První trénink zdarma

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI OD A DO Z

• Instalatérské práce – montáž rozvodů vody a odpadů, 
výměna a montáž vodovodních baterií, bojlerů, usazo-
vání WC, praček, myček, umyvadel či sprchových koutů.

• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, polo-
žení  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



Zkušenosti jste získal mimo jiné v restauraci pražského hotelu Four Seasons, 
kde jste získali při vašem působení michelinskou hvězdu. Co vám to dalo do 
dalšího působení? 
Získat michelinskou hvězdu stojí hodně sil i  práce. Ještě složitější je její 
obhajoba, protože musíte udržet dlouhodobě kvalitu všech jídel. Do dalšího 
působení mi to dalo samozřejmě hodně. Uvědomil jsem si také, že můžete vařit 
z  lokálních surovin a pracovat zároveň i  s drahými produkty, jako třeba letní 
lanýže, a vytvořit v této kombinaci prvotřídní gastronomii i v Česku. 

Nyní jste šéfkuchařem nově otevřeného La Bottega Oaks Deli Bistro 
v Nebřenicích, které je součástí nového komplexu Oaks Prague. Na co byste 
hosty z okolí pozval? 
Určitě bych je pozval na jedinečné místo se specifickou atmosférou a výborným 
jídlem, nejen italským. À la carte menu uspokojí každého, od snídaně přes 
oběd až po večeři. V letních měsících si lze vychutnat italskou pohodu na terase. 
Pravidelně připravujeme i speciální menu. 

Nemusí se hosté bát, že se jedná o vysokou a drahou gastronomii?
Určitě se bát nemusí, naše jídla jsou cenově uzpůsobena tak, aby si je hosté 
mohli dovolit a hlavně je ochutnat. 

Specializujete se na italskou kuchyni, co byste z jídelního lístku vypíchl? 
Doporučil bych tatarák z mořského vlka, ten je u nás hodně oblíbený. Dále pak 
náš mozzarella bar nebo agnolloti del plin plněné vepřovým masem s máslovou 
omáčkou se šalvějí a sýrem Pecorino Romano. I další položky na menu stojí za 
ochutnání. Přijdou si zde na své jak milovníci masa, ryb a těstovin, které sami 
vyrábíme, tak i milovníci chutných a osvěžujících salátů. 

Jaké chystáte speciální menu na podzim? 
Ke konci září připravujeme speciální menu, kde budou hrát prim mušle. Říjen 
bude pak ve znamení hub. Hosté se mohou těšit i na vinné párování a speciální 
drinky k těmto tematickým pokrmům. 

Na jakou akci se můžeme těšit v září? 
Těšit se můžete na Prague Mussel Week, který se koná od 26. 9. do 2. 10. a my 
budeme součástí této krásné akce. Rádi bychom pozvali hosty na mušlový 
týden. Budeme nabízet mušle s  1+1 porcí zdarma. Pro získání slevy stačí, 
aby si hosté vygenerovali voucher na stránkách www.praguemusselweek.cz 
a předložili kód při objednávce. 

La Bottega Oaks Deli Bistro 
v čele se šéfkuchařem 
Janem Klimentem přináší 
do regionu prvotřídní 
gastronomii

V  květnu byla na nově vzniklém náměstí, které je 
součástí rychle rostoucího rezidenčního komplexu Oaks 
Prague, otevřena nová restaurace. Jejím šéfkuchařem je 
Jan Kliment, který vás do Nebřenic nedaleko Popoviček 
srdečně zve nejen na italskou kuchyni, ale i na speciální 
menu založené na lokálních surovinách. Položili jsme mu 
několik otázek.



Společnost REPAROSERVIS spol. s r.o. působící na 
českém trhu od roku 1995 v oblasti harvestorové 
technologie, lesní a dřevařské techniky přijme 
zaměstnance na pozice: 
 
           Správce budovy a vozového parku 

Co budete mít na starost?  
Kontrola stavu budovy, objednávky potřebných oprav a s tím související úkony 
Správa odpadového hospodářství, zajištění odvozových služeb 
Správa firemní flotily vozidel – zajištění objednávek TK, pravidelných servisních prohlídek, 
převzetí nových vozidel, zajištění přezouvání pneumatik, nákup pneumatik, podpora 
zaměstnanců při likvidaci pojistné události, sledování termínů a zajištění potřebných školení 
Požadujeme: komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, pozitivní přístup, vstřícnost a 
spolehlivost. Řidičské oprávnění skupiny B. Schopnost práce na počítači a v interním 
systému. 
Nabízíme: 
Pracoviště Praha-Uhříněves 
Práce na částečný úvazek na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 
Výkonnostní bonusy a ostatní odměny po zapracování 
Příspěvky na stravování, mobilní telefon 
Dlouhodobé zaměstnání, přátelský kolektiv 
V případě zájmu zašlete svůj e-mail s životopisem na info@lesni-technika.cz 
 
 
 

Referent/ka obchodních a servisních zakázek 

Co budete mít na starost?  
Kompletní vyřizování zakázek v informačním systému  
Příprava obchodních smluv a podkladů k obchodním 
případům 
Administrativní podpora obchodního týmu 
Řízení a koordinace činnosti servisních techniků 
Plánování předepsané údržby strojů na základě požadavků zákazníků 
Požadujeme: komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, pozitivní přístup, vstřícnost a 
spolehlivost. Řidičské oprávnění skupiny B. Aj nebo NJ na komunikativní úrovni 
Nabízíme: 
Pracoviště Praha-Uhříněves 
Práce na HPP na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 
Výkonnostní bonusy a ostatní odměny po zapracování 
Příspěvky na stravování, mobilní telefon 
Dlouhodobé zaměstnání, přátelský kolektiv 
V případě zájmu zašlete svůj e-mail s životopisem na info@lesni-technika.cz 







KALENDÁŘ AKCÍ | ZÁŘÍ

KALENDÁŘ AKCÍ | ŘÍJEN
1. 10. | 9:00–14:00 | 
HASIČSKÁ STEZKA
SDH Uhříněves pořádá 1. ročník 
hasičských her pro děti 3–12 let. Start 
od uhříněveské radnice, cíl domeček 
Netluky (1,7 km). Ukázky historické 
techniky, hasičské úkoly, občerstvení.

6. 10. | 19:30 | 
MUSICA FIGURALIS
Duchovní hudba Antona Neumanna. 
První z koncertů podzimního festivalu 
duchovní hudby Augrina musica. 
Kostel Všech svatých.

31. 10. 
HALLOWEENSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
V HÁJKU
Akce pro celou rodinu.

WWW.PRAHA22.CZ

3. 9. | 10:00 |
HÁJECKÁ CYKLOJÍZDA
Večer taneční zábava  
(Amis & Tomgrass).  
Sraz před hospodou v Hájku.

3. 9. | 14:00 |
UHŘÍNĚVESKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Tradiční slavnosti s živou hudbou  
(Čejka band, Houpací kůň, BIG Five...). 
Pivovar, K Sokolovně.

4. 9. | 15:00 |
PITKOVICKÝ CHODNÍK 2022
Tradiční sousedská akce v ulici 
Strakošová u dětského hřiště.

5. 9. | 14:00 |
KŘESLO PRO HOSTA
Herečka Eva Holubová bude vzpomínat 
na svá angažmá. Klub seniorů, DPS II.

10. 9. | 14:00 |
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Tradiční setkání s písničkami a živou 
kapelou. Klub seniorů, DPS II.

5. 9. | 14:00 |
KŘESLO PRO HOSTA
Starosta Tomáš Kaněra bude 
vysvětlovat, v čem může obec pomoci 
v nastávajícím těžkém ekonomickém 
období. Klub seniorů, DPS II.

24. 9. | 14:00 |
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
K tanci bude hrát Ladislav Bezouška. 
Vstupné 40 Kč. Obec Baráčníků J. Žižky 
z Trocnova. Restaurace Velká Praha.

23. 9. od 14:00 do 24. 9. do 14:00
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
A SENÁTU
Více informací na str. 12–17.

28. 9. | 12:00 |
5. ROČNÍK UHŘÍNĚVESKÉHO BĚHU 
PRKNOVKOU
Rodinné závody pro děti i dospělé. 
Součástí bude i Přebor Prahy 22. Start 
u rybníka Vodice, restaurace U Splavu.


