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        Vážení občané Újezdu nad Lesy, 
 

   nebývá zvykem, aby  
některý  z členů vlády  
České republiky  psal 
úvodník  do  místního 
periodika.Po přečtení 
prvního čísla Svobod- 
ných újezdských listů 
mě však pan Duchek , 
člen VV ,  vydavatel a 
autor většiny článků, nemusel k napsání 
několika slov vůbec přemlouvat. Oceňu-
ji totiž zarputilost, s jakou se rozhodl 
svést nelehký boj s radniční nevolí a vel-
kou odvahu psát i o nevděčných téma-
tech, často i žertovnou formou.   
  Mnohé z vás možná zaujalo otištění ci-
tací z jednání zastupitelů, které jste si 
zvolili. Z novinářského pohledu jde o 
ojedinělý jev mravenčí práce. A i když 
svůj rok v politice občas glosuje slovy: 
„Věděti stříbro, nevěděti zlato“ vím, že 
v jeho případě to neznamená mlčení, ale 
naopak výzvu. 
  Dobrou zprávou je, že stále silnější vo-
lání po zamezení zneužívání radničních 
tiskovin k šíření názorů jen vybraných 
skupin bylo vyslyšeno a novela tiskového 
zákona už je zařazena na program jed-
nání mého poradního sboru. To je jeden 
z prvních kroků k náležité legislativní 
změně … 
  Přála bych vám, aby radniční noviny 
byly přístupné názorům všech zastupi-
telů a ty letošní smutnou tečkou z dob 
minulých. 
  Do nového roku vám přeji mnoho 
úspěchů jak v pracovním, tak v osobním 
životě. Klidné prožití vánočních svátků.   
 

       Mgr. Karolína Peake 
   místopředsedkyně vlády ČR 



 

 

Nevinná MA21 (Místní agenda 21), či marketingová propaganda 
nového, celosvětového řádu?  

 

1.  T U R 
   Čím více se seznamuji s různými 
souvislostmi stran této agendy, tím 
více pochybuji, že jde jen o nevin-
nou agendu environmentálního 
usilování. V roce 1987 definovala 
v Tokijské deklaraci Světová komi-
se pro životní prostředí a rozvoj 
při OSN pojem „Trvale udržitelné-
ho rozvoje“ (TUR), jako základní 
princip dalšího směřování lidstva, 
který musí společnost akceptovat, 
jestliže se má pozitivně rozvíjet. 
„TUR“ je u nás zapracován v zák. č. 17/92 Sb. o životním 
prostředí v mírně pozměněné podobě jako „takový rozvoj, 
který současným i budoucím generacím zachovává možnost 
uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesni-
žuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce eko-
systémů“. Ovšem! Co jsou a jak se poznají budoucí 
životní potřeby???  
    V minulém čísle jsem psal o „zabydlování“ (na úřadu MČ) 
nic neříkající fráze Trvale udržitelný rozvoj, ve spojitosti 
s entropií. Pár dní na to jsem pročítal slovník pojmů od zele-
ných aktivistů a hle, jak obratně tento nesmysl opouštějí: 
V současné době se vypouští slovo „trvale“ a používá se jen 
spojení „udržitelný rozvoj“. Nejedná se o žádnou zásadní 
změnu, jde o ryze kosmetickou záležitost vyplývající z hle-
dání  nejvýstižnějšího  překladu.   Za povšimnuti stojí,  že po  

 

letech klidného užívání obratu „TUR“ nepřiznají „levozele-
náčci“ ve své environmentalistické ješitnosti chybu, ale mlu-
ví o kosmetické záležitosti a dělají z lidí hňupy. Nevím jak to 
cítíte vy, ale podle mě spojení „TUR“ klade pojmově důraz 
na podstatné jméno rozvoj a mě se zdá, že je rozdíl napří-
klad mezi „Trvale udržitelným mírem“ a jen „udržitelným 
mírem“.  Holt asi nejsem ten správný „ekovizionář“. 
    A v Újezdě nad Lesy? Tak třeba podobně se vypořádala 
naše „gulášová - nezávislo-socdem-top-zelená“ radnice se 
dvěma typy anket, které v létě šířila mezi obyvatele pomocí 
internetu a Újezdského Zpravodaje (psal jsem o nich v člán-
ku „Pat a Mat dělají anketu“). Co na tom, že získaná vstupní 
data ze dvou rozdílných anket nemohla být smysluplně slu-
čitelná. V zářijovém ÚZ na straně čtyři Rada vytiskla sedm 
kruhových grafů, jako výsledek jedné ankety a k tomu při-
pojila tematicky plevelnou fotku větve podzimního stromu. 
A aby se neřeklo, tak na straně tři zcela nenápadně vpravo 
dole jen drobnou větičku: Omlouváme se za tiskové chyby 
v anketě...  
   Co dodat? Ukazuje to opět na diletantismus nebo na to, 
že o občany jde až „v druhé řadě“? Rada asi potřebovala 
alespoň nějaká data do ekosoutěže (třeba do Národní sítě 
Zdravých měst ČR). Použila tedy s vděkem i těch pár (183 z 
cca 12.000 obyvatel) odevzdaných anket nereprezentativ-
ního vzorku bez valné vypovídající hodnoty. A když tak o 
tom přemýšlím,  jenom zástupců na volebních kandidátkách 
současné „gulášové koalice“ bylo dohromady 153 ... Škoda 
papíru. Doporučení: Příště se obraťte na sociology. 

 
2.  E n v i r o n m e n t a l i s t é    v š e c h    z e m í ,   s p o j t e    s e ! 

   Bylo, nebylo. Šablony myšlení se opakují.  „MA21 je naše jediná norma a její učení naše jediná koncepce. A protože 
uznáváme, že k odhalování environmentálních pravd dochází postupně, jsme připraveni doplnit nebo pozměnit naše 
koncepce tak, jak budeme dostávat více informací z naší OSN.“   Zní vám text v celku logicky, přijatelně a v jazyku 
environmentálních aktivistů? Pak vězte, že jsem použil úryvek z článku Charlese Taze Russella z roku 1882, otištěný v knize 
„Svědkové Jehovovi, hlasatelé Božího Království“ a jen významově (kosmeticky ☺) aktualizoval tučně vytištěná slova a jedno 
písmeno. Originál zní takto: „Bible je naše jediná norma a její učení naše jediné krédo. A protože uznáváme, že k odhalová-
ní biblických pravd dochází postupně, jsme připraveni doplnit nebo pozměnit své krédo (vyznání víry) tak, jak budeme 
dostávat více světla z naší Normy.“  
Jak současně znějící i po bezmála 130 letech, když jde o moc, peníze a nástrojem dosažení je víra. 
 

3.  G l o b á l n í    b u b á c i    e k o p r ů m y s l u 
   

   Kdo by neznal problém s globálním oteplováním a vše-
lijaké nepěkné věci, které dělají lidé bezbranné planetě. 
Věřte MA21 a udržitelný rozvoj lidstva bude pokračovat. 

   Je to pořád stejné. Na scéně se nejdříve objeví idealisté,  
snílci, blázni a soc. aktivisté, partičku doplní chamtiví po-
litici a psychopati a tanec „Manipulace s davy“ může začít.  

 

  Vymřeme !? 
  Zmrzneme !? 
  Udusíme se !? 
  Usmažíme se !? 
  Scvrkneme se !? 
  Rozpadneme se !? 
 
 
 
 
 
 
 

   Opravdu bychom se měli obávat všech těchto předpovědí za posledních cca 40 let? Jak spolehlivé jsou například údaje o 
globální teplotě v dávné době, porovnávané s dnešními údaji třeba ze satelitů? Je „pachatelem“ všech změn skutečně 
člověk? Co když někteří kolosálně ohlupují masy a naivkové, snílci, zoufalci a ekoteroristi mají nové náboženství? 
 

   Nositel zelené politiky bývá často veřejností vnímán jako nezávislý, nekonfliktní ochránce přírody. Když mu  rupne v ke-
buli a připoutá se z nějakého důvodu ke stromu, je vnímán jako ekoterorista či pošuk. Pokud se ale některý „green warrior“ 
necítí býti ani pošukem, ani ekoteroristou, stává se třeba ekoloupežníkem či politikem - alarmistou.  

!? 



 

 

 4 .   A   c o   v   Ú j e z d ě   n a d   L e s y ? 
- O matení veřejnosti dvěma rozdílnými verzemi ankety a o tunách odpadu vypouštěného do lesa jsem psal minule.  
 

- O cenzuře Újezdského zpravodaje už asi víte (chystaná novela tiskového zákona aj. toto starostovi a spol. již neumožní). 
 

- O neslučitelnosti funkcí šéfredaktorky a současně radní v jedné osobě K.J.Čechové (TOP09) asi ne. Článek nebyl otištěn. 
  Dle některých právníků je spojení funkcí protizákonné (+dvojí odměňování) a může tak vykazovat znaky radniční korupce. 
 

- O veřejném životě místostarosty Slezáka (ČSSD) se kdysi psalo ve Zpravodajích, teď už to nejde. Celospolečensky je zaráže- 
   rážející, že i po 20 letech od „revoluce“ tyje ze systému (viz v minulém čísle okénko s členy Rady MČ Praha 21) člověk, který 
   byl velící silou při potlačování studentských demonstrací v totalitě a nyní je jedna ruka se zeleným občanským sdružením. 
 

- O viditelném klamání občanů si můžete udělat představu například  z  žádosti podané  přes podatelnu  úřadu  dne 4.4.2010.  
   Materiál k projednání Radou byl nazván: Žádost o zveřejnění pravdivého hlasování a odstranění zfalšovaného zápisu,  uve- 
   řejněného na webových stránkách ÚMČ Praha 21 - Újezd nad Lesy o usneseních, odhlasovaných na 11. jednání RMČ, kona- 
   ném dne 15.3.2011. A co občan najde na stránkách úřadu ve zveřejněném zápisu z jednání rady o usneseních?  
 
 
   

   Zcela zapřít si Rada tuto žádost netroufla,  ale je rozdíl,  zda uveřejní žádost o blíže nespecifikované zveřejnění pravdivého                  
   hlasování a odstranění zfalšovaného zápisu, nebo i s doplněním, že šlo o usnesení Rady, tedy o nejvyšší rozhodování tohoto 
   orgánu.  Není ani tak podstatné,  že se jednalo o sedm nepohodlných návrhů, ale to, že se k tomu vůbec sníží. Opět kalkulo- 
  vání s fenoménem skupinové hlouposti a občanské pohodlnosti? Který z občanů půjde do hloubky,aby si přečetl co se za tím 
  či  oním usnesením  vlastně skrývá ?  A kdo  z pouhých názvů projednávaných věcí uveřejňovaných  na webových  stránkách 
  úřadu MČ pozná, co se řešilo, kdo jak hlasoval … ??  Já to tedy nepoznám. Opravdu OTEVŘENÝ ÚŘAD. 
- O dalším usnesení lze uvažovat jako o schválení materiálu, který je z části postaven na střetu zájmů. Navenek nenápadné  
  usnesení o otevřeném dopise  s jedním hlasem proti. 
  V onom dopise je konstatováno, že MČ Praha 21 dostala 
  neoficiální  kopii  návrhu,  ze  které  plyne,  že odbor        
  ochrany přírody MHMP požaduje vyjmout budoucí plo- 
  chy  golfového  hřiště  z rezervace !  Ponechám  stranou 
  úvahy,  co má naše Rada MČ společného  s pozemky na 
  území Klánovic či s golfovým hřištěm, ale: 
 

  1. rád bych znal evidenční číslo doručení tohoto návrhu.   
 

  2. jestliže neexistuje  zaevidované doručení této neofici- 
  ální kopie, nebyla to náhodou kopie původně určená o.s. 
  Újezdský STROM a máme tu kolizní střet zájmů!?  
 

  3. pokud někdo na MHMP tajně pořídil kopii tohoto ná- 
  vrhu a má tak nyní problémy, jsou zbylí čtyři pro hlasu- 
  jící „dobrodinci“ připraveni dotyčnou osobu zaměstnat?   

 

- O  „Kulatých  stolech“  MA21  -  pokryteckém  experimentu  ekoprůmyslu 
 

- Elegantní prorůstání MA21 přes samosprávu do státní správy - 
 
 
 
 
 
 

K rozhodování o společné budoucnosti používá Rada MČ vlastní poradní orgány 

tzv. Komise Rady. Podle MA21 je to však málo a organizuje ještě tzv. „Kulaté stoly“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skutečně je nutná duplicita projednávání? Další placený úředník? Proč „musí“ členové komisí ke Kulatým stolům a naopak 
nepřenese placený moderátor ony stoly ke komisím? Co další demokratický prvek - veřejná jednání zastupitelstva? A z jaké-
ho důvodu byla ve skutečnosti ukončena spolupráce s „naší“ moderátorkou MA21 na Praze 4? Tuším, že už sir Winston 
Churchill říkal: „Je dobré znát názor veřejnosti, ale řídit se jím je cesta do pekel!“                                         (PD 18.10.2011)                              

V zaváděné „lidové demokracii“ 
 

  Fiktivní „Kulaté stoly“ organizuje Radou MČ vybra-
ný moderátor. Jeho funkce je placená. Termíny konání 
jsou nepravidelné. Na projednávání se mohou sejít od-
borníci, ale též  lidová či uliční sešlost. Moderátoři bý-
vají proškoleni podle materiálů určených k zmotivování 
a zmanipulování obchodníků.  
Témata projednávaná u kulatých stolů 
Doprava 

Školství, kulturní dědictví, volnočasové aktivity 

Životní prostředí 

Sociální a zdravotní problematika 

V stávající volené demokracii 
 

   Komise jsou vytvářeny dobrovolníky z řad odborníků 
a občanů, které si Rada MČ zvolí (u nás byli navržení 
občané z řad opozice striktně odmítnuti!). Komise jed-
nají pravidelně. Odměňování členů je nulové nebo sym-
bolické. Každá komise přijme kohokoliv z občanů při 
projednávání problematiky, kvůli které byla vytvořena. 
Některé komise podle tematického rozdělení: 
Dopravní komise 

Komise pro školu 

Komise životního prostředí 
Komise pro občanské a sociální záležitosti 



 

 

5. U P L A T Ň O V Á N Í   M A 2 1   U   N Á S 
 

   Metodika implementace MA21 je docela nudné čtení. Ale jen do chvíle, než vaše oči spočinou na-
příklad na této části: „Princip předběžné opatrnosti vychází ze zásady, že opatrnost je nutno 
zachovávat i v případech, kdy není jistota, jak rychle k nežádoucím jevům dojde, či jestli k nim 
dojde. V případě vědecké nejistoty se tak předpokládá použití vhodných hodnotících postupů a 
preventivních opatření …“. Jistě není náhodou, že podobné lze dohledat v Chartě Země: „Předcházejte 
škodám, což je nejlepší metoda ochrany životního prostředí, při omezených znalostech uplatňujte postup předběžné opatrnosti. 
Provádějte zásahy k vyvarování možnosti vážného nebo neodvratného poškození životního prostředí, i když bude vědecké poznání 
neúplné nebo neprůkazné. Vložte důkazní břemeno na ty, kdo tvrdí, že navrhovaná činnost nezpůsobí významné poškození, a 
uložte odpovědným osobám povinnost nahradit škodu na životním prostředí. 
   Kam nás až zavede tato zeleno-levičácká a pavědecká anarchie? K standardnímu postulování, že ač nemáme jistotu, ani nemáme nic 
vědecky prokázané, přesto víme, že máme problém? Problém globálního či místního likvidování světa, z jehož spárů nás vyvede nějaký 
vizionářský nadguru MA21, který ví a zná a je přímo prosvícený ekosvíčkami z včelího vosku?  

   Zelené mesiášství s postulovaným problémem se v Újezdě 
nad Lesy nenápadně projevilo v obou verzích letní ankety. 
Hned v jejím úvodu Rada MČ podsunula obyvatelům 
otázkou problémy, o kterých ani nevěděli, že je mají. 
Odpovídat jinak, než že jste přijali vnucovaný fakt problému, 
nešlo. Mě např. zarazily dva body v anketě. Bod u) možnosti 

relaxačního plavání (bazén) a v) privatizace bytového fondu. Předpokládat plavání či privatizaci, která ani neprobíhá, jako problém … 
Bože, ochraňuj ještě tři roky obyvatele Újezda nad Lesy ☺! Jestli to takhle půjde dál, tak se taky můžeme dočkat dne, že nějaký zelený 
mamlas, přiokysličený ranním vzduchem při cestě do práce po zelené louce, usoudí, že problémem je odebírání elektrické energie 
získávané z jádra, otáčíte-li kohoutkem s teplou vodou,  ohřívanou v elektrickém kotli. A večer už budete muset třít liščím ohonem eboni-
tovou tyč, nebo intenzivně foukat do větrníku.     

 

6. P r a ž s k ý    o k r u h    a    I/R12   -   r y c h l o s t n í    k o m u n i k a c e    n a š e h o    o b c h v a t u 
    

Teď malinko odbočím. Problémovému uvažování „vlády lidu“ se podobá i causa dostavby Pražského okruhu v Běchovicích. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    Úspěch u souduÚspěch u souduÚspěch u souduÚspěch u soudu    
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  VÁŽENÍ A MILÍ SOUSEDÉ, 
    

  PRÁVĚ JSME VYHRÁLI SPOR U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V BRNĚ!  PRÁVĚ JSME VYHRÁLI SPOR U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V BRNĚ!  PRÁVĚ JSME VYHRÁLI SPOR U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V BRNĚ!  PRÁVĚ JSME VYHRÁLI SPOR U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V BRNĚ!    
    

  3 MAJITELÉ RODINNÝCH DOMKŮ A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZŽP 27. 1. 2011 SPOLEČNĚ VYHRÁLI 

  SOUDNÍ  SPOR PROTI PRAZE (=PROTI MAGISTRÁTU)! 
 

  V KRAJSKÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PRAHY NYNÍ DÁLNIČNÍ OKRUH PŘES BĚCHOVICE  NEEXISTUJE !!!  V KRAJSKÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PRAHY NYNÍ DÁLNIČNÍ OKRUH PŘES BĚCHOVICE  NEEXISTUJE !!!  V KRAJSKÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PRAHY NYNÍ DÁLNIČNÍ OKRUH PŘES BĚCHOVICE  NEEXISTUJE !!!  V KRAJSKÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PRAHY NYNÍ DÁLNIČNÍ OKRUH PŘES BĚCHOVICE  NEEXISTUJE !!!    

Takto se na svých we-
bových stránkách 
chlubí běchovické 
Občanské sdružení 

Zdravé životní pros-
tředí. Jako bych sly-
šel:  „Právě jsme se 
vrátili z hradu jako 
vítězové nad zlou 

vrchností …  
Hurá, hurá, hurá !!!“ 

  Dostavba silnice spojující D1 s R10 v Běchovicích je nyní v nedohlednu. 
Roky projektování, plánování vzaly za své (a bohužel tím i moje do- 
savadní projednávání ohledně „přilepení“ našeho významově nižšího 
obchvatu - I/R12 k původnímu projektu). Přestože plán trasy je roky 
veřejně dostupný,  někteří občané si nic nezjistili, v blízkosti plánované 
trasy koupili pozemky, postavili domy, neprotestovali. Po čase se začali 
divit, sdružovat a dělat skutečný, občanský bordel. Vyrobili problém 
s vyšší hustotou provozu a hlučností. A začali samozvaně bojovat za 
obyvatele, majíc je za rukojmí. Výsledkem je, že problém poslali mimo 
Běchovice jiným ku starosti. Navrhují stavbu 3x delší, tedy i dražší. 
Holedbají se na svých stránkách, že to celé v pohodě zaplatí EU. No …, 
výkřik podobný výstřelu z Aurory? Každopádně to sebou přinese další 
plánování, další zdržování. A můžeme také očekávat další občanská 
sdružení, kterým bude zase vadit silnice právě u nich a nic se neposta-
ví. Tohle už je skutečná anarchie. 
   Kdyby se raději všichni ti aktivisté se stejnou vervou zajímali o obyva-
tele, kteří přímo útrpně snáší tolik let dopravní zátěž na hlavní výpa-
dovce a pomohli jim, udělali by líp. S vervou sobě vlastní by se mohli 
pustit třeba do vyjednávání  o omezení TIR dopravy,  snížení vozovky, 
dodržování rychlosti, položení nízkohlučného povrchu, výsadby a fi-
nancování zelených bariér, zajištění doplňkové stravy zmírňující dopa-
dy civilizačnědopravních vlivů, léčebně-zdravotních pobytů pro tyto 
občany, oprav popraskaných stěn jejich domů … ach jo. Místo toho ex-
hibují u soudů, kde je to často o schopnosti utlouci protistranu svaz-
kem argumentů. Bohužel stát nebývá v těchto sporech zrovna silným 
protihráčem a je snadnou kořistí pro každého občanského šťourala. Ti-
to „šílenci“ by si ale měli uvědomit, že jejich maximalistické bazírování 
na dodržování hygienických hladin hluku je právě denně překračováno 
nejen na přetížené Českobrodské atd., ale kdekoliv jinde, když řvou 
ptáci, štěkají psi, letí letadla, jedou vlaky … Nezaznamenal jsem však od 
nich žádnou snahu o regulované plašení ptactva, odchytávání psů, od-
klánění letadel, snižování rychlosti vlaků.  
   Zato naprostou hovadinou mě překvapil jeden z členů „naší“ koalice.  
Nebudu jej jmenovat, protože to bylo při rozhovoru „face to face“ a po-
chybuji, že by se k tomu veřejně hlásil. Nicméně dotyčný se mě snažil 
poučit, že vybudováním přeložky I/R12 se centru Újezda nad Lesy neu- 
lehčí. Naopak, dopravn zátěž tím údajně vzroste!!! Prostě když problém, 
tak ve všem.                                                                      (PD 20.10.2011) 
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Z  á  n  i  k      d  e  m  o  k  r  a  c  i  e  ? 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

 

VVVV    y sy sy sy s    t r č e n ý   zt r č e n ý   zt r č e n ý   zt r č e n ý   z    a d e k   n a   o b č a n ya d e k   n a   o b č a n ya d e k   n a   o b č a n ya d e k   n a   o b č a n y    
   Zhruba ¾ roku pracuje Rada MČ v „utajení“ a občané nemají možnost zjistit, kdo za co zodpoví-
dá. Protože jsem na internetu ani ve Zpravodaji žádnou informaci nenašel, zeptal jsem se na po-
sledním zastupitelstvu Rady MČ: „ … Chtěl bych se zeptat, jestli je v tuto chvíli nová 
Koaliční smlouva a kde si ji můžu přečíst, protože na webu jsem jí nenašel a nevím 
kdo z radních má ponovu co na starost.“ 
   Odpověděl mi pan starosta: „Koaliční smlou- vu nenajdete, protože nebyla sepsána, 
takže naše původní Koaliční smlouva není. A kompetence radních bude těďkon systémově předělávána 
podle kulatých stolů a podle nově vymezených věcí, který by pasovaly na strategický plán. Takže vlastně ty 
kulaté stoly a strategický plán nově vymezuje působnost radních. Já si to beru jako za své, abysme to 
zveřejnili na webové stránky a dám Vám tuhletu informaci. 
Jako bych sledoval seriál Chalupáři. Tam ale předsedovi JZD na sdělení, kdy něco bude, stačila dvě slova: „Výhledově a 
donazimy.“  Prostě Rada strčila hlavu do písku, vystrčila na občany řiť a …  a nyní strategicky kulatí u stolů.       (PD 1. 11.2011) 

   Pro koho je tedy vlastně lákavý marketinkový model 
MA21. Na jedné straně jsou politici a jejich strany, do-
časně ovládaná ministerstva, vláda, parlament a senát. Na 
druhé straně rádoby nepolitičtí politici, tzv. nezávislí. Ti 
obvykle nemají žádné vazby na establishment, proto se 
klidně často spojí i s čertem k ukojení svých cílů. Ovšem 
rafinované propojení environmentálních témat a politiky 
vyústilo i u nás v podporování MA21 Ministerstvem ŽP 
prostřednictvím občanských sdružení a jejich, často své-
rázných, projektů. Sdružení logicky po MA21 hladově sko-
čila, neboť ve státním prostoru fungovala tak trochu jako 
kůl v plotě, netěšíc se přílišné oblibě u většiny politických 
stran. A začala také dělat  politiku! Pro jedny dobrá zprá-
va, pro druhé „dobrá zpráva“. 
   Vliv státu se tím však plíživě a nebezpečně přesouvá do 
rukou zájmových uskupení,  bez  v budoucnosti  možného  

„dohledu“ nad touto vládou lidu. Je jimi prezentovaný 
zájem o všeobecné blaho naivita či vypočítavost? Je to ješ-
tě koncepce a strategie nebo už anarchie? 
Jsme svědky nástupu nového řádu Globální 
agendy? 
   

   A bude virus MA21 přínosem v Újezdě n./L.? Záleží na 
úhlu pohledu. Součástí jeho „udržitelného rozvoje“ při po-
žírání demokracie musí být i umlčení hlasu odpůrců. Jako 
v totalitě. I v ní byly mnohé potřeby obyvatel uspokojová-
ny, aby byl klid. Nepochybně tedy dojde např. k financo-
vání cyklostezek apod. z fondů EU. Ok, proč ne. 
   A právě proto po roce vládnutí šiřitelů této infekce u nás 
od nich očekávejme úžasné dotační a grantové vánoční 
dárky z EU. Jestliže ale ani ty nebudou, tvrdím, že v na-
ší Radě MČ dřepí nejpokrokovější žvanilové a žabaři této 
čtyřletky.                                                            (PD 1.11.2011) 

Požadavky občanůPožadavky občanůPožadavky občanůPožadavky občanů    
    

Máte tMáte tMáte tMáte telefonický dotaz na někteelefonický dotaz na někteelefonický dotaz na někteelefonický dotaz na někte----
rého zrého zrého zrého z    místostarostů či místostarostů či místostarostů či místostarostů či radníchradníchradníchradních????        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    

Chcete návštívitChcete návštívitChcete návštívitChcete návštívit kancelář někte kancelář někte kancelář někte kancelář někte----
rého zrého zrého zrého z    místostarostů či místostarostů či místostarostů či místostarostů či radníchradníchradníchradních????    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Hodláte se sejít s Hodláte se sejít s Hodláte se sejít s Hodláte se sejít s některým některým některým některým zzzz    mísmísmísmís----
tostarostů či tostarostů či tostarostů či tostarostů či radníchradníchradníchradních????    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Potřebujete vědětPotřebujete vědětPotřebujete vědětPotřebujete vědět, co má který , co má který , co má který , co má který člen člen člen člen 
Rady MČRady MČRady MČRady MČ na starost na starost na starost na starost????    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Očekáváte odpověď na otázku na weOčekáváte odpověď na otázku na weOčekáváte odpověď na otázku na weOčekáváte odpověď na otázku na we----
bu úřadu od místostar. či radních?bu úřadu od místostar. či radních?bu úřadu od místostar. či radních?bu úřadu od místostar. či radních?    

VýsledkVýsledkVýsledkVýsledkyyyy    
    

Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Mate smůlu !Mate smůlu !Mate smůlu !Mate smůlu !    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !Máte smůlu !    
    

DůvodDůvodDůvodDůvodyyyy    
    

Tel.č. nikde nenajdete (výTel.č. nikde nenajdete (výTel.č. nikde nenajdete (výTel.č. nikde nenajdete (vý----    
věsky, úřad, Zpravodaj, web)věsky, úřad, Zpravodaj, web)věsky, úřad, Zpravodaj, web)věsky, úřad, Zpravodaj, web)    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

KancelářKancelářKancelářKancelář na úřadu MČ nikdo  na úřadu MČ nikdo  na úřadu MČ nikdo  na úřadu MČ nikdo 
zzzz    nich nemánich nemánich nemánich nemá....    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Zveřejněním hodin pro občany Zveřejněním hodin pro občany Zveřejněním hodin pro občany Zveřejněním hodin pro občany 
se neobtěžují.se neobtěžují.se neobtěžují.se neobtěžují.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Nikde ani řádka, Nikde ani řádka, Nikde ani řádka, Nikde ani řádka, oblastioblastioblastioblasti jsou  jsou  jsou  jsou 
vvvv    utajení.utajení.utajení.utajení.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Odpovídat se nenamáhají.Odpovídat se nenamáhají.Odpovídat se nenamáhají.Odpovídat se nenamáhají.    
(PD 23.10.2011) 

Následující anketa si klade za cíl zjistit zájem občanů o naplňování volebních slibů současnou Radou MČ  
v Újezdě nad Lesy stran otevřeného úřadu pro teď a ne pro nějaký věčný čas budoucí,  tedy za x,y let:

Anketa o naší společné současnostiAnketa o naší společné současnostiAnketa o naší společné současnostiAnketa o naší společné současnosti A) B) C) D) E) F)

1111
Mají být alespoň na webu úřadu uveřejněny tel. kontakty na 

jednotlivé členy RMČ? 
Rozhodně 

ano
Spíše 
ano

Ani souhlas, 
ani 

nesouhlas

Spíše 
ne

Rozhodně 
ne

 Nevím, 
nezajímám se

2222
Měl by alespoň na webu úřadu každý člen RMČ uveřej- nit své 

pravidelné hodiny pro občany?
Rozhodně 

ano
Spíše 
ano

Ani souhlas, 
ani 

nesouhlas

Spíše 
ne

Rozhodně 
ne

 Nevím, 
nezajímám se

3333
Měl by alespoň na webu úřadu každý člen RMČ zveřej- nit 

oblast veřejného života, kterou má na starost?
Rozhodně 

ano
Spíše 
ano

Ani souhlas, 
ani 

nesouhlas

Spíše 
ne

Rozhodně 
ne

 Nevím, 
nezajímám se

4444
Měli by na dotazy občanů, kladené na webových stránkách 

úřadu, odpovídat všichni členové RMČ?
Rozhodně 

ano
Spíše 
ano

Ani souhlas, 
ani 

nesouhlas

Spíše 
ne

Rozhodně 
ne

 Nevím, 
nezajímám se

Odpověď zašlete ve formátu číslo a písmeno na mail nebo mobil. Kontakty jsou na poslední stránce v tiráži. 
Poznámka: RMČ = Rada MČ = Rada městské části (starosta, dva místostarostové a dva radní)                             (PD 23.10.2011) 

NejsteNejsteNejsteNejste----li li li li     ininininspektor spektor spektor spektor     Colombo,Colombo,Colombo,Colombo,        pamatujte pamatujte pamatujte pamatujte     si, si, si, si,     že že že že     máte máte máte máte     smůlu !smůlu !smůlu !smůlu ! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo neumí, tvoří koncepceKdo neumí, tvoří koncepceKdo neumí, tvoří koncepceKdo neumí, tvoří koncepce a strategie a strategie a strategie a strategie, kdo umí, , kdo umí, , kdo umí, , kdo umí, hledá hledá hledá hledá řešřešřešřešení a přínosný jeení a přínosný jeení a přínosný jeení a přínosný je    
   Rodiče dětí v mateřských školách (dále jen MŠ) si asi budou pamatovat na rok se táhnoucí problém s umísťováním dětí do MŠ, do 
nichž kmenově nepatří, v době prázdnin. Rada MČ má k dispozici od AK právní rozbor školského zákona. Ten v podstatě při napl-
něných stavech v MŠ přestupy silně limituje resp. neumožňuje. Stejný výklad byl před rokem k nalezení i na stránkách Ministerstva 
školství. Solidární spolupráce rodičů při dočasném odhlašovaní a přihlašování je sice možná, ale značně kostrbatá a riskantní. Ni-
kdy nevíte, zda si to některý z rodičů nerozmyslí a své dítě dočasně umístěné místo jiného nakonec neodhlásí. Položil jsem proto na 
posledním zastupitelstvu Radě MČ jednoduchou otázku: „Jak je zajištěn provoz mateřských škol o prázdninách … a 
vyřešena otázka umístění dětí z jedné mateřské školy do jiné, kam nepatří?“   
   Odpověděl mi složitě pan starosta: „Tak tyhlety věci budeme řešit dvěma způsoby. První individuálně. Těďkon třeba, 
když se začala dělat rekonstrukce školy, tak došlo k „výměně“ dětí mezi školkou ve škole a v Čentický a muselo to 
proběhnout s tím, že na tu dobu prázdnin paní řiditelka v Čentický zrušila smlouvu se dvěma dětmi a dvě děti 
přijala, aby neporušovala ten zákon. Chtěli bysme to řešit na kulatém stolu jako jedno téma. Máme připravený 
systémový řešení celé téhleté situace a teďkon bych chtěl jakoby to cílové řešení nechal nejprve vydiskutovat 
občany a zpracoval to řešení. Ale Rada tohleto řešení diskutovala a dohodli jsme se, že celou tu koncepci školek, 
jako takových a situace, která tohleto jednou pro vždy systémově vyřeší, přechod mezi těma školkama, že bude-
me komunikovat až v rámci SWOT analýz a těch dalších pater toho strategickýho plánu.“  
   Uff !!! Spousty slov a frází jak z dob centrálního plánování k zamlžení jediné správné odpovědi: Vyřešeno to není! Už aby byly 
nové komunální volby. Nicméně mi to nedalo a říkal jsem si, že přeci není možné, aby něco tak smysluplného pro rodiče a ředitelky 
MŠ (ty často, aby vyšly rodičům vstříc, vystavily sebe riziku kolize se zákonem) nešlo nějak vyřešit v souladu se zákony. I začal jsem 
hledat nějaké řešení.  A výsledek? Příslušná vyhláška: 
1. neřeší, na základě jakého právního titulu budou děti v „další“ MŠ pobývat 
2. nevyžaduje, aby dítě bylo odhlášeno z „domovské“ mateřské školy, neboť může být přihlášeno v několika MŠ  
3. nevylučuje jiný pobyt dítěte v „další“ MŠ, nebude-li kvalifikován jako předškolní vzdělávání ve smyslu školského zákona.  
   MŠ jako právnická osoba totiž může vedle činnosti MŠ vykonávat i další činnost spočívající např. v mimoškolní výchově a vzdělá-
vání (obor č. 72 v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ), resp. v jiné obdobné činnosti nepodnikatelského 
charakteru. Jak jednoduché a elegantní. Nemyslíte? 
   Zbývá jen dodat upozornění pro ředitelky MŠ, aby nepodcenily pojištění. Smutné na tom však je, že radní pro školství K. J. Če-
chová z TOP09 (či celá Rada MČ) toto nevyřešila ani za rok, ač v únorovém ÚZ sama píše o tom, že je Radou pověřena toto vyřešit. 
Mně na těch pár telefonátů a mailů stačily tři dny. Holt to není jako sypat Cererit či rýpat se prstíčkem na zahrádce.        (PD 1.11.2011)                               

 

Cenzura Újezdského zpravodaje (ÚZ) už i v České televizi v pořadu Události, komentáře. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/153669-tiskovy-zakon-zvysi-hlas-opozice-v-radnicnich-novinach/ 

 

  Reportáž začíná slovy:  Za peníze všech,  
názory jen některých. Naštvaní Újezďa-
né vyřešili situaci 
tím, že začali vydá-
vat vlastní časopis 

(pozn. držíte jej v ruce, vpravo). “My 
dodneška nemáme žádnou možnost ovliv-

ňovat strukturu a články, které se  vlastně 
do tohoto periodika dostávají“, uvádí před-
seda klubu VV Jiří Lameš. Šéfredaktorka 
ÚZ  K. J. Čechová z TOP09 odpovídá: „Ten 
časopis není nafukovací, tak se snažíme, 

aby ten časopis byl přínosem pro občany. Aby ten občan se z ča-
sopisu dozvěděl o tom, co je důležitého, o tom, kdy budou kontej-
nery.“. Podle nového tiskového zákona se v radničních Zpravoda- 

jích mají objevit názory všech zastupitelů podle reálného posta-
vení v politickém životě. Čechová kriti-
zuje: "Budeme se tady dohadovat, co to 
znamená politická důležitost, kdo je dů-
ležitý. Myslím si, že tato formulace je 
nešťastná," dodala Čechová. 
   Náměstkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury Petra Smolí-
ková s úsměvem reaguje: "V těch krajních případech zřejmě ne-
zbyde než to propočítávat přes poměr zastoupení hlasů občanů 
v tom kterém zastupitelstvu.". 
   A já dodávám, že nešťastné je, když si někdo usurpuje právo 
na jedinou informační pravdu a místo, aby s dostatečným před-
stihem informoval o změnách v dopravě, mluví o kontejnerech. 
S takovým capoušským postojem se bude paní „šéfredaktorka“, 
alias vrchní cenzorka, dohadovat každou chvíli. 

Pravidelné okénko s členy RMČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 
Dnes s radní Karlou Jakob-Čechovou, vrchní cenzorkou Újezdského zpravodaje 
  Na otázky z minulého okénka místostarosta Slezák neodpověděl. Bude i nyní 
ticho po pěšině? 
Otázky: 
1. V listopadovém ÚZ píšete o mírumilovném průvodu 17.11.1989 
    a jeho střetu s ozbrojenými složkami komunistické strany. Jak jste 
    tedy oslavila 17. listopad se sociálním demokratem a současně 
    „radním mlátičkou“, kolegou místostarostou J. Slezákem? 
2. Pomodlila jste se za spásu jeho duše? 
3. Je pravda, že přestupková komise řešila Vaší  vulgární nadávku 

na adresu jiného radního? 
4. Komu nadáváte teď? 
5. Jste opravdu zahradnice? 
6. Je krtek Váš přítel? 
7. Byla cenzura Vaším koníčkem už od dětství?  
8. A co školství? Víte o tom, že ho máte už rok v gesci?  
 

V příštím okénku budou připraveny další dotazy dle témat,  
která přinese následující období. 
(Ing. Jiří Lameš a PD 17.11.2011) 

  

 (PD 21.11.2011) 

cenzura  
                               die Zensur 
ještě jednou  
                            noch einmal 
cenzura  
                               die Zensur 
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Kvalifikace politikaKvalifikace politikaKvalifikace politikaKvalifikace politika 
Jakou představu si asi udělá čtenář o potřebné kvalifikaci na 
místostarostování, když narazí na veřejně dostupné informa-
ce týkající se zdejšího místostarosty, npor. J. Slezáka, býva-
lého velitele první roty u Pohotovostního pluku VB, nechval-
ně proslaveného v závěru své existence v letech 1988-89? 

Hrobař demokracie, demokratem?    
V mládí jsem se učil hrobařem, 
jezdit s hlídkou, jezdit s bachařem, 
kopat lidi byl můj ideál … 
 Takhle nějak by se daly ony politické po- 
čátky i zhudebnit. Stačí zadat v internetovém vyhledávači 
slovní spojení „radní mlátička“ a máte k dispozici základní 
informace. Nebudu se zde věnovat této politické „drzosti“, 
ale tomu, kam tato nekulturnost či nevkusnost vede i po dva-
ceti letech. Stát je tunelovaný, přesto stále vyživuje překabá-
těné žoldáky s jednotným duchem Národní fronty. Proč asi? 
Neměl by tak upadnout v zapomnění i článek z 16.2.2011  

„První pražské koalici hrozí krach, 
ČSSD hrozí odchodem“ 

na www.aktualne.cz o důvodu rozpadu letošní koalice 
v Újezdě n/L. očima J.Slezáka. Nutno dodat, že on sám jej 
nikdy veřejně nijak nezpochybnil. Zde jedna část o mě: 
Slezákovi se totiž nelíbí chování koaličního radního 
Petra Duchka z Věcí veřejných. Hlasuje prý v rozporu 
s radou městské části. "Chová se jako by byl v opozici. 
Kritizuje rozhodnutí rady. Pokud nechce být v radě, 
nechť tedy není," řekl. 
Dovolím si poukázat na nesmyslnost spojení slov „hlasuje 

prý v rozporu s radou“. Rada je kolektivní orgán, jehož jsem 
byl součástí, takže hlasování neprobíhalo ve stylu Rada a Du-
chek. Ovšem asi jsem si dovolil moc, když jsem nehlasoval 
jako ovce a snažil se naopak držet volebních slibů a hlavně 
písemně dojednaného v Koaliční smlouvě. Blbosti jsem pros-
tě svým hlasem odmítal schválit. Jasnější je dnes i nepsaný 
požadavek na uznání jediného, „bratrského“ názoru v Radě, 
prosazovaného většinou právě J. Slezákem a starostou (zás-
☺ tupci z TOP09 dělali v podstatě servilní křoví). Pokud 
mají v Radě pořád všichni na vše stejný názor (ač jsou 
z různých stran!) a tak i hlasují, měli by si občané příště vy-
brat jiné představitele. Disponují-li totiž někteří radní pouze 
podřízeneckou myšlenkovou strukturou, hlasují pak výhrad-
ně jako opice a pro své voliče jsou v Radě zcela zbyteční. 
   

Následující tabulky jsou sestaveny z veřejně dostupných 
zápisů (orientace v nich je nutná). Obrázek o hlasování a 
aktivitách radních do doby rozpadu koalice si udělejte sami.  
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TTTTak ak ak ak hle, jak hle, jak hle, jak hle, jak se perou, jen pohleďte na ně,se perou, jen pohleďte na ně,se perou, jen pohleďte na ně,se perou, jen pohleďte na ně,    
jak úplatky berou a svrbí je dlaně,jak úplatky berou a svrbí je dlaně,jak úplatky berou a svrbí je dlaně,jak úplatky berou a svrbí je dlaně,    

jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,    
když namísto daně jim dají kus žvancekdyž namísto daně jim dají kus žvancekdyž namísto daně jim dají kus žvancekdyž namísto daně jim dají kus žvance....    

…………    
VeličeVeličeVeličeVeličenstvo kat a Hle, jak se perounstvo kat a Hle, jak se perounstvo kat a Hle, jak se perounstvo kat a Hle, jak se perou (výběry) (výběry) (výběry) (výběry)    

    

Karel KrylKarel KrylKarel KrylKarel Kryl    
Vzpomínáte?Vzpomínáte?Vzpomínáte?Vzpomínáte?    

 

Kdo je kdo v Újezdě nad Lesy ? Jistě už 
tušíte krále, lůzu, kata, vraha atd. 

 
 

Do Silvestra sice daleko … 
 

V době mého působení v Radě docházelo i k situacím, kdy 
jsem sotva zadržoval smích. Vzpomínám si na schvalování 
návrhu starosty, kterým se nechal od ostatních členů Rady 
pověřit jednáním s Lesy ČR a s A.Vlásenkovou na MHMP, 
s cílem de facto zastavit v Klánovickém lese těžbu dřeva. 
To se fakt nedalo hlasovat pro, ani proti. Tak jsem se zdržel 
a dodal jen: „Tak jednejte, jednejte, nó!“ a v duchu si říkal, 
co jiného by měl především dělat, než jednat? Smích mě 
přešel, když mi došlo, že si tím možná kryje záda a celá Ra-
da se v něčem veze. V čem, to se obvykle ukáže až po čase.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 � �   

Rotó vpřed ! 

Počty předložených návrhů na usnesení od radních

Roušar Slezák Kyzlink Čechová Duchek

38 0 4 6 19

                    Celkový počet usnesení - 167

              z toho Duchek hlasoval:

proti to je zdržel se to je Hodně ?

14 x 8,38% 8 x 4,79% Málo ?

Rada se do té doby sešla celkem 9x

Neúčast vykázali: Kyzlink 3x

Slezák 3x

USNESENÍ 
RMČ6/0107/11 

 

6. Rada městské části 
ze dne 11.01.2011 

 

Připomínkování zpracování lesního hospodářského plánu, jednání s 
LČR a dalšími subjekty 
 

Rada městské části 
1) pověřuje 
starostu MČ Praha 21 jednáním: 
a) se společností Lesy ČR 
b) se zpracovatelem lesního hospodářského plánu 2012-2020 
c) s radním za životní prostředí MHMP 
d) s předsedkyní Výboru pro životní prostředí MHMP 
 

s cílem prosazení návrhu MČ Praha 21 na omezení lesní těžby 
dřeva v následujících letech na možné minimum, návrhu na 
zavedení výběrové těžby dřeva nejen v chráněných částech lesa, 
ale i v celém lesním hospodářském celku Klánovického lesa a 
nalezení společných projektů vyzdvihující rekreační funkci 
Klánovického lesa pro pražský i středočeský region 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 ) 

    
Z vojenských pancířůZ vojenských pancířůZ vojenských pancířůZ vojenských pancířů    
vstříc černý nápis hlásá,vstříc černý nápis hlásá,vstříc černý nápis hlásá,vstříc černý nápis hlásá,    
že prvním z rytířůže prvním z rytířůže prvním z rytířůže prvním z rytířů    
je velije velije velije veličenstvo Kat.čenstvo Kat.čenstvo Kat.čenstvo Kat.    
    

Byl hrozný tento stát,Byl hrozný tento stát,Byl hrozný tento stát,Byl hrozný tento stát,    
když musel jsi se dívat,když musel jsi se dívat,když musel jsi se dívat,když musel jsi se dívat,    
jak zakázali psátjak zakázali psátjak zakázali psátjak zakázali psát    
a zakázali zpívat.a zakázali zpívat.a zakázali zpívat.a zakázali zpívat.    
A bylo jim to máloA bylo jim to máloA bylo jim to máloA bylo jim to málo,,,,    
poručili dětem,poručili dětem,poručili dětem,poručili dětem,    
modlit semodlit semodlit semodlit se,,,, jak si přálo jak si přálo jak si přálo jak si přálo    
veličenstvo Kat.veličenstvo Kat.veličenstvo Kat.veličenstvo Kat.    

    
Král klečí před SatanemKrál klečí před SatanemKrál klečí před SatanemKrál klečí před Satanem    

na žezlo se těší.na žezlo se těší.na žezlo se těší.na žezlo se těší.    
A lůza podA lůza podA lůza podA lůza pod platanem platanem platanem platanem    
radu Moudrých věší.radu Moudrých věší.radu Moudrých věší.radu Moudrých věší.    

A zástup kacířůA zástup kacířůA zástup kacířůA zástup kacířů    
se raduje a jásá,se raduje a jásá,se raduje a jásá,se raduje a jásá,    

že prvním z rytířůže prvním z rytířůže prvním z rytířůže prvním z rytířů    
je veličenstvo Kat.je veličenstvo Kat.je veličenstvo Kat.je veličenstvo Kat.    

    

Na rohu uliceNa rohu uliceNa rohu uliceNa rohu ulice    
vrah o morálce káže.vrah o morálce káže.vrah o morálce káže.vrah o morálce káže.    

Před vraty věznicePřed vraty věznicePřed vraty věznicePřed vraty věznice    
se procházejí stráže.se procházejí stráže.se procházejí stráže.se procházejí stráže.    

    

DEMOKRACIE 

(PD 30.10.2011) 



 

 

 
 

   Někdy to na jednání zastupitelstva vypadá, jako kdyby 
zasahovala úderná pěst deprivantů moci. A nemám z toho 
vůbec dobrý pocit. Uběhl zhruba rok od voleb a: 

A. už byl porušen zákon 
B. už padla výhružka o vyvedení občana policií  
C. už pamětníci říkají: „Je to zase jako dřív.“ 
D. .  .  . 

Jsou zákony od toho, aby se porušovaly? 
  Určitě ne. Přesto nové vedení radnice, svérázně si vysvět-
lujíc získaný mandát od voličů, svolalo poslední jednání 
zastupitelstva až na 21.9.2011, ač předcházející zastupitel-
stvo proběhlo už 2.6.2011. Tím porušilo příslušný zákon, 
který jasně omezuje lhůtu mezi konáním zastupitelstev na 
dobu maximálně 3 měsíců. Lhůta byla překročena o 14 dní. 
Dalo by se nad tím  mávnout rukou, ale není to první kolize 
se zákonem a tak mám obavu, aby mávajícím od samého 
mávání nakonec nezmutovaly paže v ptačí křídla. Pikantní 
na celé věci je, že starosta na zastupitelstvu za toto 
porušení zákona učinil opozici spoluzodpovědnou.  
 

Výběry z projevů na jednání ZMČ 21.09.2011  
(doslovné přepisy zvukového záznamu) 

 

OÚ, starosta Roušar: „Pátá schůze zastupitelstva byla 
svolána oznámením na úřední desce 6.9.2001. Já bych se 
zastupitelům i veřejnosti (šum přísedících) 6.9.2011, omlou-
vám se. Rád bych se zastupitelům i veřejnosti omluvil, že 
nebyl dodržený stanovený termín třech měsíců od konání 
minulého zastupitelstva. Přestože toto nedodržení nemá vliv 
na jakoukoliv platnost dnešních usnesení, dnešního zastupi-
telstva, tak se občanům omlouvám. Vzniklo to tím, že 
jsme předsunuli během léta o 14 dní zastupitelstvo 
a v prosinci bychom řešili jestli budou v prosinci 
dvě zastupitelstva, to je začátkem prosince a pak 
bychom museli udělat ještě jedno mimořádné za-
stupitelstvo před koncem prosince. Protože zákon říká 
mechanismus jakým způsobem můžou i zastupitelé vyhlásit 
zastupitelstvo a nestalo se tak, tak doufám, že tó, nebylo nic 
tak důležitého a posunutí o 14 dní nevadí, jak občanům, tak 
zastupitelům.“  
Pokud tučně vytištěnému rozumíte, tak přeji hezké dny 
v duševních lázních v Bohnicích. V pouhé minutě je vyřčeno 
tolik nesmyslů, že člověk žasne! Bohužel to vypadá, že pan 
starosta občas nežije v reálném světe a neví, která bije.  
1. plete si rok 2001 s rokem 2011 
2. v letní budoucnosti předsouvá o 14 dní konání v minu-

losti (to je hotové sci-fi ala Terminátor) 
3. jednání zastupitelstva určuje obvykle Rada 14 dní  pře-

dem, tedy v květnu pro termín 2. 6. 2011, což ovšem by-
lo ještě hluboké jaro, nikoliv léto 

4. není jediný důvod řešit v prosinci, zda v prosinci mají 
být dvě zastupitelstva, nic takového zákon neříká, 
jedno zastupitelstvo proto může být klidně v prosinci a 
další pak na přelomu února/března 2012 

5. nazývejme věci pravými jmény, tedy místo nebyl dodr-
žen termín, byl porušen zákon 

6. pojem mimořádné zastupitelstvo je zde použit též doko-
nale nesmyslně, neboť vychází ze snahy starosty a spol. 
omezit počty jednání zastupitelstva na zákonné mini-
mum a tím se vyhýbat diskusím nad širokými tématy 
s ostatními zastupiteli. (Velkým rádcem zde je určitě  
místostar. Slezák. Jako předseda Kontrolního výboru 
(dále jen KV) porušil v roce 2010 jeho Jednací řád 
třikrát. KV byl totiž povinen svolat minim. čtyřikrát, 
on jej však v klidu svolal pouze jedenkrát!) Pro staros-
tu je silnější touha hrát si u „moderovaných“ kulatých 
stolů, kam přijde cca 10 lidí (z toho 5 z ÚMČ !) a  podle    

       nich rozhodovat o budoucnosti pro 12.000 obyvatel ! 
7. zastupitelé neměli důvod svolávat Zastupitelstvo, když 

30.8.2011 Rada MČ schvalovala program příštího ko-
nání zastupitelstva a v drtivé většině předkládá témata 
k projednávání Rada MČ, nikoliv  zastupitelé 

8. krom toho 21.12.2010 Rada MČ usnesením 5/0076/10 
schválila data konání zastupitelstev a jedno z nich i na 
19.9.2011 

 

člen KV, p. Lameš: „Požádal bych pana Slezáka, aby od-
pověděl na otázku, proč se pod jeho vedením sešel KV v roce 
2010 pouze jedenkrát, ačkoli se měl sejít minimálně čtyři-
krát? Že se jedná o porušení jednacího řádu je jasné. A jestli 
za tuto nečinnost jíž je původce, obdržel jako předseda KV 
funkční odměnu?“ 
ČSSD, místostar. Slezák: „… co se týká mí funkce před-
sedy v minulém volebním období, chci říct, pane Lameši, že 
jsem se za to zodpovídal Zastupitelstvu v minulém volebním 
období. Nikdo ze zastupitelů k tomu neměl připomínku, 
takže asi bylo vše v pořádku. A já si nepamatuju kolik bylo 
v tom  roce 2010 výborů.“ 
člen KV, p. Lameš: „Ta otázka ale zněla jinak.“ 
ČSSD, místostar. Slezák: „Děkuji pane Lameši, nejste 
vyvolán.“  
člen KV, p. Lameš: „Ta otázka ale zněla jinak!“ 
ČSSD, místostar. Slezák:„Diskuse skončila pane 
Lameši.“ 
člen KV, p. Lameš: „… když neodpovídáte na otázky.“  
ČSSD, místostar. Slezák: „Já jsem Vám odpověděl.“ 
VV, zast. Duchek: „Proč jste neodpověděl na dvě jasné 
otázky tady pana Lameše? Já to zopakuju. Proč jste svolal 
v minulém roce KV pouze jedenkrát a zda za to následoval 
nějaký finanční postih? 
ČSSD, místostar. Slezák: „No tak jako finanční postih 
jsem nedostal žádný. Odměna je stanovena ze zákona pro 
předsedy výborů. A jak jsem říkal, já si to nepamatuji, že to 
bylo jednou. Jestli to tak bylo? Ale zastupitelé při předklá-
dání zpráv na Zastupitelstvu žádnou připomínku neměli.“  
VV, zast. Duchek: „Je to chyba zastupitelů nebo Vaše?“ 
ČSSD, místostar. Slezák: „Já jsem se zodpovídal minu-
lému Zastupitelstvu jako předseda KV a ne tomuto. Takže 
jo, děkuji. 
ODS, zast. Dastychová: Já si myslím, že opravdu se KV 
scházel málo, nepočítala jsem to, ale je to tak. 
 

Č e r n á   m ů r a   b l o u d í   R a d o u   M Č 
    S otevřeným dopisem, podepsaným několika občany a 
zastupiteli (Dastychová, Duchek), vystoupil v březnu na 
veřejném jednání zastupitelstva pan Ing. Flaška. Nikdy na 
něj nikdo signatářům neodpověděl a dnes o něm všichni 
mluví jako o stížnosti pana Flašky, kterou se zabývá KV. 
Ten opakovaně žádá Radu MČ, aby na dopis odpověděla. 
 OÚ, starosta Roušar: „…K odpovědi na pana Flašku, 
protože to je naše černá můra. Nevím, těch stížností v po- 
slední době ze strany stejných adresátů je taková řada, že 
teď se mi to všechno slívá, tak nevím jestli vám odpovím 
úplně přesně. Ale, stížnost pana Flašky byla adresovaná 
třem subjektům. Byla adresovaná starostovi, … Radě, … Re-
dakční radě (dále RR) Újezdského časopisu. Vzniknul je-
den papír se třema adresátama. A vzniknul naprostý chaos, 
kdo odpověděl a kdo neodpověděl (pozn. že by spolu nemlu-
vili?☺), protože ty dotazy všechny směřovaly ke Zpravodaji. 
A my skutečně musíme říct, že chceme a od toho jsme to 
udělali, udělali jsme nějaké paritní zastoupení RR a dali 
jsme redakční prostor tý RR, aby všechny tyhlety věci něja-
kým způsobem řešila. Takže je klidně možný, že tam je něja-
ké pochybení, něco nesplněno.“ (pozn. neschopná RR?☺ )  



 

 

tajemnice KV, pí Bulířová: „Já jsem jenom chtěla říct, 
že na ten otevřený dopis jste … nám odpověděli ve znění, že 
pan Flaška, paní doktorka Dastychová a pan Duchek neu-
vedli svoje adresy a tudíž jim nemůžete odpovědět.“ (smích) 
ODS, zast. Diepoltová: „Mě přijde, …, že se to neuvěřitel-
ně vleče, protože v podstatě mi tady teďka v září řešíme, že 
někdo si na něco stěžuje v březnu,…a myslím si, že v tuhle 
chvíli byste správně měl odpovědět, že už jste to vyřešili, že 
to co vám KV připomínkoval v červnu, že už je vyřešeno.“ 
… … … 
ČSSD, místostar. Slezák: „…Zuzko (pozn.Dastychová) já 
nevím, jestlis to správně pochopila, co říkal pan starosta. KV 
nám neřek v čem spatřuje nedostatky ve vodpovědi. Tak 
jako jestli se máme zabývat tím, že nevíme co je špatně v tý 
odpovědi, tak nevím čím by se Rada měla zabývat. Pokud 
tam konkrétně napíše: nezabývali jste se tímto, touto 
podstatou, tak se tím začnem zabývat, ale to tam nebylo … 
Nevím čím bysme se měli zabývat.“ 
ODS, zast. Dastychová: „…Pokud si teda tu stížnost ve-
mu a přečtu si tu odpověď, tak můžu zjistit jestli jsem teda 
odpověděl v plném rozsahu nebo napůl, to jako si myslím, 
že … neříkej, že seš takovej trouba Honzo (pozn. Slezák), že 
bys to nepoznal, to nejseš.“ (smích) 
ČSSD, místostar. Slezák: „Možná jo, Zuzko, jestli si to 
myslíš.“  
VV, zast. Duchek: „Já se jenom pozastavuji nad tím, že 
KV tady uvádí, že nebylo dosud odpovězeno. Čili mohli jste 
napsat, že nechápete dotaz, nechápete stížnost. A adresu? 
Když mi necháte tady … tak bych si tu vaší odpověď pře-
četl. Na to jste měli půl roku.“  
 

P e č l i v á   p ř í p r a v a   j e   n a d e   v š e,   m i l á   R a d o 
KSČM, předseda KV, zast. Janda: „Členové zastupitel-
stva v podkladových materiálech nedostali celej výtisk Jed-
nacího řádu (dále JŘ), práv a povinností členů KV.“ 
 

J e d n a c í   ř á d   z a s t u p i t e l s t v a 
ČSSD, místostar. Slezák: „A máme tu poslední bod… 
Různé. Do Různého? Pan Lameš.“ 
člen KV, p. Lameš: „Já bych si chtěl stěžovat na to, že Vy 
jako předsedající nedodržujete JŘ, protože já jsem se hlásil 
do rozpravy, která byla ke KV… Vy jste nenechal Zastupi-
telstvo hlasovat (pozn. viz §8(7)) … abyste si alespoň ten JŘ 
nastudoval … děláte zásadní chyby při vedení schůze a to je 
neodpustitelný, pane Slezáku. Neberete tak málo peněz, … 
abyste si ten JŘ přečetl. Moje práva jste dneska zkrátil.  
   A teď bych se chtěl ještě vrátit k tomu KV … jestliže si KV 
stěžuje na JŘ Zastupitelstva … tak mu na něm něco vadí …  
v § 8 bod 3 občané se píše ...  vystoupení může trvat 3 minu-
ty a v § 9 se píše, že diskusní příspěvek může trvat nejvýše 
pět minut, no tak je tam rozpor … Tak třeba se tím konečně 
začnete zabývat…“ 
 

J á b l k a    s v á r u    n a d    J e d n a c í m    ř á d e m 
§8(3) Občané městské části, … mohou po úvodním slovu 
předkladatele materiálu vyjadřovat svá stanoviska. Vy-
stoupení může trvat nejvýše 3 minuty. 
§8(7)Do rozpravy se mohou přihlásit i občané,uvedení v §8 
odst.3, projeví-li s tím souhlas bez rozpravy Zastupitelstvo. 
§9(1) Diskusní příspěvek může trvat nejvýše 5 minut. 
 

S l o v n í   p ř e s t ř e l k a : 
   Spor nad JŘ dál zbytečně eskaloval. Stačilo, kdyby pan 
místostarosta více naslouchal a nejednal z pozice síly, ne-
boť během jednání se jednacím řádem neřídil několikrát a 
volnou diskusi toleroval. Dále: Slezák=S, Lameš=L 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    
    

    
    

    

Z e ď   z a h á z e n á   h r a c h e m 
   Na zmatečnost pro občany uvedených bodů v JŘ jsem 
upozorňoval ještě jako člen Rady, dále pak jako zastupitel 
na veřejném jednání 21.3.2011. Vše marno jest. 
 

L e t i t ý   k o m u n á l n í   p o l i t i k   s e   o p ě t   m ý l í 
   Snůška slov v řeči Honzy Slezáka obsahovala i nepravdi-
vé tvrzení. JŘ zastupitelstva byl letos projednáván dva-
krát, ale ani jednou nebyl schválen jednohlasně.  
21.3.2011 (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 2, jeden omluven) 
2 .6. 2011 (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1)  
 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

S: Já jenom chci upozornit na to, že máme tady § 8 odstavec 3 
Občané atd. se mohou přihlásit do diskuse po úvodním slovu, 
což pan Lameš neudělal. 
L: Ne, prosím Vás, já mluvím o bodu 7. 

Z a c h y c e n o    o    p ř e s t á v c e 
Vrcholný představitel „obce“ k panu Lamešovi: 

„Příště Vás nechám vyvést policií !“ 

Chce se mi zvracet, velebnosti. 
      (PD 30.10.2011) 

 

S: (pozn. raketově zvýšeným hlasem) Já sem Vám pane Lameš 
taky neskákal do řeči!  
L: Já mluvím o bodu 7. 
S: Budťe tak slušnej a neskákejte mi do řeči! 
L: Tak alespoň nelžete, mluvím o bodu 7. 
S: Já mluvím tady o JŘ a Vy mi neskákejte do řeči!  
L: No ale tak přečtěte bod 7.  
S: Buďte tak laskav a chovejte se slušně!  
L: Přečtěte bod 7. 
S: To je Vaše prezentace tady na tom zastupitelstvu, jak se 
chováte a skáčete do řeči?  
L: Vaše prezentace je, že chcete někoho ukřičet a nedáváte slo-
vo ani tomu, kdo má na to právo. 
S: Výborně! Né, já nikoho ukřičet nechci. Já hovořím o JŘ a 
hovořím fundovaně … 
L: Takže já mluvím o §8, bod 7. 
S: A tento jednací řád, pane Lameši, schválilo Zastupitelstvo a 
ne Rada, to se velice pletete. 
L: Bod 7! 
S: Takže jestli chcete říct, že toto Zastupitelstvo není fundova-
né protože schválilo tento JŘ, kde je rozpor, tak se pletete. Ta-
dy se mluví o pěti minutách a třech minutách, pro občany a pro 
zastupitele, tak si to vážený přečtěte …  
L: Kde je to tady napsané prosím Vás? 
S: … a neschvaluje tento JŘ Rada, schvaluje ho Zastupitelstvo 
jestli o tom nevíte. Takže příště, až budete chtít někoho napa-
dat, tak napadejte tady zastupitele, kteří jednohlasně tento JŘ 
odsouhlasili. Takže to je k tomu. 
L: A kde to tady máte napsané ? Ukažte mi v tom §9, že se to 
týká zastupitelů?  
S: Takže, takže, tak si to přečtěte, já ho mám na rozdíl od Vás 
taky nastudovanej … 
L: Asi ne.   
S: i když jsem za to dobře placenej. A na závěr, v §26 si pře-
čte kdo (???) … , kdy to nabývá účinnosti a kdo to schvaluje. 
L: Prosím Vás ukažte mi, kde se §9 týká zastupitelů?  
S: Hlásila se Zuzka. Zuzko! Zuzko! 
L: Ukažte mi, kde se §9 týká zastupitelů v tom bodě 1? Vy to 
nevíte?  
S: Já to vím. 
L: Tak mi to řekněte. 
S: Já s Váma nebudu diskutovat pane Lameš, tady jste na jed-
nání zastupitel. a my se řídíme JŘ. A já jsem Vám nedal slovo. 
L: Vy neodpovídáte na otázku a když Vám řekne někdo něco 
nepříjemnýho …  
S: Dobře přerušuji jednání na 15 minut.  
L: Ale tím jste ten bod nevyřešil, že jo?“ 



 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Pohodička,  klídek,  smrádek  a  109-ka  je  fuč  
 

  Podívejme se, jaký má nová radní elita (starosta Roušar, 
místostarostové Kyzlink a Slezák a radní Jakob-Čechová a 
Vlach) přístup k svěřenému rozhodování. Rada se sešla 
celkem 14x,  100%-ní účastí  se může pochlupit pouze 5x !  
 

  Představte si, že jste nominovali čtyřčlenný tým veslařů 
s kormidelníkem, aby vás reprezentoval. Posádka se však 
k závodům, které se konají pouze 1x za 14 dní, dostaví ve 
čtyřech nebo jen ve třech. Někteří dokonce budou mít tu 
drzost, že v průběhu závodu si skočí do vody a doplavou si na 
břeh pro pivečko.  No nedožralo by vás to? 
  Fluktuanti/absentéři v naší radní čtyřce s kormidelníkem 
jsou pořád titíž. To už není o náhodě, dovolené, nemoci. 
  Mají-li jinde tolik povinností, že nemohou na jednání  
chodit, je záhadou, proč se do ní hrnuli. Víc, než si myslíte.   
 

  Nelze se pak divit, že Rada šíří mezi občany za vlasy přita-
ženou anketu, místo toho, aby se jich třeba zeptala, zda 
souhlasí se zrušením trasy páteřní autobusové linky č. 109. 
  Jedny z otázek mohly například znít: Jak často jezdíte na 
vyšetření do Sanatoria sv. Anny na Jarově, nebo v kte-rých 
časech jezdí vaše děti denně do škol na Jarově?  
 

  Budete-li chtít jet  z Palmovky  do Újezda 
a s vyplazeným jazykem na vestě zahlédne- 
te už jen zadek autobusu, nezoufejte. Tahle 
linka už vás od 11.12.2011 stejně přímo ne- 
doveze.  „Bojovné“  Radě při vyjednávání s 
Ropidem tak tisíceré „díky“. (PD 7.11.2011) 
 

 
 
 
 
 
                      

Sled událostí  
- Během roku Rada kula dopravní pikle s firmou Ropid. 
- V letní anketě dokonale promrhala možnost oslovit  veřej- 
    nost. Promrhala, nebo spíš nechtěla? 
- Na zářijovém zasedání Zastupitelstva mlčela jako hrob.  
- Na říjnovém kulatém stolu, věnovaném dopravě,  nepípli  
    ani slovo o stodevítce nejen členové Rady, ale ani zde před- 

nášející zástupci firmy Ropid. 
- Koncem října prosákly první ucelené informace.  
- Začátkem listopadu se občané dotazovali na webu úřadu. 
- Rada stále a zarytě mlčela. 
- 11.11.2011 rozeslal zastupitel Duchek všem zastupitelům  
    materiál o změnách v dopravě i s komentářem a s výzvou      
    na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva. 
- 13.11.2011 se místní klub ODS rozhodl podat návrh na svo- 
    lání mimořádného zasedání Zastupitelstva. 
- 14.11.2011 jej podalo sedm zastupitelů za ODS a VV. Tím  
    byla splněna zákonná podmínka o minimálním počtu žáda- 
    jících zastupitelů, starosta musel jednání svolat.  
- 15.11.2011 to také učinil. Ovšem čas jednání stanovil 
    na 13 !!! hod., kdy jsou občané a zastupitelé v práci. Na 
    toto pokrytecké jednání Duchek reagoval článkem na webu 
    úřadu „Oligofrenní výsměch demokracii“, Vlásenková to 
    oglosovala mailem všem zastupitelům. 
-  16.11.2011 Ropid zveřejnil definitivní podobu změn s odvo- 
    láním, že jde o změny dle požadavků městské části a výběr 
    cestujících za poslední rok. 
- Rada nadále mlčí, výsledky průzkumů nepředložila. 
 
 

 Podchod na nádraží Praha - Klánovice, foto k článku vpravo 
 
 
 
 
 

 

Co dělají naši placení neuvolnění místostarostové      
a radní za finanční prostředky, které dostávají každý 

měsíc od občanů Újezdu nad Lesy ? 
 

  Nové vedení radnice je již rok pevně usazeno ve svých funkcích, 
a tak přichází doba, kdy je možné bilancovat. Možná to bude pro 
mnohé občany překvapením, ale místostarostové Slezák a Kyz-
link, kteří jsou neuvolnění (rozuměj nemusí chodit do práce, ale 
přesto mají nárok na peníze) dostávají měsíčně dle tabulek od-
měnu ve výši cca 30.000,- Kč. 
  A co za to tito lidé Újezdu přinášejí? To je mi záhadou, ale dom-
nívám se, že by to šlo vyjádřit lapidárně jedním slovem. 
  Vezměte si například místostarostu Kyzlinka, údajně studenta 
jakési soukromé školy, který dle zlých jazyků dokonce ani 
v Újezdě n/L. nebydlí a pouze do něj dojíždí na jednání Rady, a 
to ještě dle zápisů ne vždy. 
  Na jedné z našich véčkařských schůzek se mě občan Újezdu 
n/L. zeptal: „Není snad ten Kyzlink němý? Vždyť na zastupitel-
stvu vůbec nemluví“. Tohoto pochybovače jsem ujistil, že pan 
Kyzlink není němý a tudíž k výkonu funkce nezpůsobilý, protože 
já osobně jsem ho mluvit slyšel. Pravda, bylo to na předkoalič-
ních jednáních. Po sestavení radnice a na zastupitelstvu pan Kyz-
link už nyní statečně mlčí, zřejmě si uložil dlouhodobého „bobří-
ka mlčení“. Vůbec strana TOP 09 dodala do Újezdské rady oprav-
dové originály. Studenta čehosi, který dělá místostarostu, aniž by 
kdokoliv věděl, co je jeho náplní práce, aniž by kdokoliv měl 
možnost slyšet jeho názory na zastupitelstvu a který se takřka 
v Újezdě nad Lesy nevyskytuje. Vedle něj se profiluje zahradnice 
K. J. Čechová, která se cítí být pověřena cenzurovat veškeré ná-
zory, kterým ona sama, či jí podobní a názorově smýšlející nero-
zumí nebo je slyšet nechtějí. Je to podivný spolek tito představi-
telé místní organizace TOP 09. Webové stránky nemají,  o jejich 
názorech si nemůžete zjistit vůbec nic, zato sběrači funkcí jsou to 
náramní. Zahradnice K. J. Čechová např. pobírá 7.000,- Kč mě-
síčně za to, že dělá cenzorku Újezdského zpravodaje. Aby však 
mohla pobírat plat, musí se její funkce nazývat šéfredaktor, a to 
vše bez potřebného vzdělání na rozdíl od šéfredaktorky bývalé. 
No řekněte sami, není úžasné, nedělat nic, neumožnit ostatním 
aby mohli projevit své názory a ještě za to brát peníze? To, že mí-
stostarosta Kyzlink za svou neviditelnou práci bere cca 30.000,- 
Kč pak jen dotváří profil těchto rádoby politiků. Heslo TOP 09 
zní: „Víc, než si myslíte“ a to si myslím, že pan Kyzlink s paní Če-
chovou naplňují vrchovatou měrou. 
   Aby v tom ovšem představitelé TOP 09 nebyli sami, nelze ne-
zmínit známého sběrače funkcí a zvlášť finančních požitků kde-
koliv a kdykoliv, místostarostu Slezáka, známého ve sdělovacích 
prostředcích jako „Radní mlátička“. Tento protřelý šibal si přijde 
za své funkcionaření rovněž na cca 30.000,- Kč měsíčně, a to se 
často ani neobtěžuje chodit na Radu. To od něj ostatně pan Kyz-
link pochytil okamžitě, a v absencích na Radě mu zdárně sekun-
duje. Tito pánové tak mají nejvíce absencí z celé Rady. Tuto 
schopnost pan Slezák ostatně uplatnil i v minulém volebním ob-
dobí, kdy jako předseda Kontrolního výboru svolal jeho jednání 
v roce 2010 pouze jednou, ačkoliv mu jednací řád ukládal svolat 
jednání minimálně čtyřikrát za rok. Přesto se tento před-
stavitel lidu – sociální demokrat, který to myslí upřímně, neštítil 
vzít si za své nicnedělání odměnu. Inu, funkci mám, tak musí být 
zaplacená. 
   Dnes, kdy je situace v naší republice finančně velmi napjatá si 
tak Újezd nad Lesy dovoluje luxus platit své místostarosty část-
kou ve výši cca 60.000,- Kč, aniž by za to tito lidé museli chodit 
do práce, sdělovat občanům, co za tyto nemálé finanční prostřed-
ky občanům Újezda odvádějí a jaká práce je za nimi vidět. Finan-
ční prostředky, které tito dva místostarostové ročně za „pouhé 
místostarostování“ obdrží, přesahují částku 700.000,- Kč ročně. 
Sami si tak odpovězte vážení občané, co byste museli udělat Vy, 
abyste takovou částku obdrželi. 
Nezbývá tak na závěr, než ještě jednou použít heslo TOP09: 
„Víc, než si myslíte“. 
 

Ing. Jiří Lameš 
Předseda Klubu VV Praha 21                           (JL 31.10.2011) 
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Čím překvapí  

zástupci 
ekoprůmyslu 

příště? 

        (PD 21.11.2011) 



 

 

 
Zpráva z mimořádného zasedání Zastupitelstva ze 
dne 22.11.2011 kvůli změnám autobusových linek.  

 

Ze sedmnáctičlenného Zastupitelstva se dostavilo 
dvanáct zastupitelů, v průběhu zasedání se počet ještě 

snížil na pouhých deset. Důvod? Čas zahájení od 13:00!! 
 

ODS, zast. Dastychová: „My všichni jsme zaměstnaní …“ 
OÚ, starosta Roušar: „Bereme na vědomí …, pokusíme se 
příště.“ (pozn. Rada už předpokládá další kolo ?)   
ČSSD, místostar. Slezák: „Hledali jsme termín, abysme byli 
usnášení schopní.“ (pozn. klubů VV a ODS se však nezeptali) 
OÚ, starosta Roušar: „Opravdu bylo těžký najít termín … 
opravdu, opravdu … “ (pozn. opravdu, opravdu?) 
OÚ, zast. Hartman: „Já bych příště uvítal, zejména ze strany 
klubu ODS …, aby příště k bodu přišly nějaké, … rozumnější a 
věcnější podklady. Třeba od pana Duchka, přišly, to jsem vítal a 
proto tady nad něčím sedíme …“ 
ODS, zast. Voňka: „ … My jsme nic nevěděli. … byl článek v MF 
a jednak kolega zastupitel za VV nás informoval. … “ 
ODS, zast. Dastychová: „ … jsme čekali, že Rada nám předloží 
nějaký materiál …, to co nám dal pan Duchek to je fajn …, ale není 
to podklad pro jednání zastupitelstva … “ 
ODS, zast. Juřenová:„ … neinformovanost (občanů, zastupit.) “ 
   

Dále následovalo hlasování o zařazení bodu „Problematika 
komunikace mezi Radou MČ a členy zastupitelstva“ do 
programu zasedání.  
Pro: Dastychová, Diepoltová, Duchek, Juřenová, Voňka 
Proti: Jakob-Čechová, Vlach 
Zdrželi se: Měšťánková, Roušar, Slezák, Šponer, Hartman 
Občané: „Ti co se bojej se zdrželi!“ 

 Návrh na zařazení tohoto bodu nebyl přijat. 
 

Pan starosta vyzval veřejnost, aby se přihlásila s podněty.  
Občané: „Tak ale řekněte k čemu!?  … , co se připravuje?“ 
OÚ, starosta Roušar: „… chci vědět … vyjádření názorů!“  
Občané: „…nesouhlasím, … nevím, o čem se bude povídat.“ 
--- veřejnost projevuje hlasitě nespokojenost --- 
OÚ, starosta Roušar:„Opravdu jednáme podle Jednacího řádu“ 
Občané: „Proč nám neřeknete o co jde? My vás volíme!“ 
OÚ, starosta Roušar: „… já jenom vyhovuju JŘ…“ 
ČSSD, místostar. Slezák: „… ODS zastupitelé a pan Duchek … 
požádali o svolání Zastupitelstva … Řeknu vám informace, které 
jsme obdrželi od Ropidu … na hl.m. Praze je problém s rozpočtem 
… a všude se šetří … i Dopravní podnik, potažmo Ropid, musel 
přistoupit k nějakému úspornýmu opatření …  přišel návrh od Ro-
pidu s tím, že 109-ka, … bude jezdit pouze z Palmovky na … 
zastávku … v Dolních Počernicích … Na tu 109-ku … bude jezdit … 
163-ka … čekací doba mezi těmito spoji bude asi 4-5 min … Kdo 
jezdí na Jarov, tak pro něj je rychlejší jezdit vlakem, přestoupit do-
le na Libni a přijet nahoru na Jarov autobusem.  
Občané: „Co to je za blbost tohle? …  Kolik vám ČD dali?“ 
ČSSD, místostar. Slezák: „Nám ČD nedávají nic protože my 
s nima, vážená paní, nemáme žádnou smlouvu, takže 
ODS, zast. Dastychová: „Ne smluvně.“  
ČSSD, místostar. Slezák: nevím o čem to mluvíte…“ 
Občané: „Vy nevíte o čem mluvíte.“ 
OÚ, starosta Roušar:„… s Ropidem … vytváříme koncepci … 
pokaždé se bavíme o 109-ce… Ropid rozhoduje na základě analýz 
… každá druhá … bude jezdit do areálu v Běchovicích … provoz 
163-ky se zvětší minimálně na úroveň té 109-ky … 250-ka …  ome-
zení ve špičce o jeden autobus … “ 
VV, zast. Duchek: „Jak probíhá komunikace mezi vámi a Ro-
pidem? … materiály Ropidu … na základě požadavků MČ Praha 21 
dochází ke změnám … vy se odvoláváte, že všechno způsobil Ropid 
… naopak Ropid vyhověl vám … neříkáte pane starosto úplně 
pravdu … u 250-ky … se jedná o snížení o dva až tři autobusy (ve 
špičce) … se pravidelně bavíte s Ropidem o 109-ce. Proč nebyla ani 
jedna informace ve Zpravodaji, na webu, u kulatých stolů? … mě-
ření … výsledky … spíš na objednávku … , že je to kratší na vlak, … 
musejí jít starší občané podchodem … je často i zatopený … je 
mnohem jednodušší, když si občan sedne a tou 109-kou … na vyše-
tření dojede … jezdí tam i děti do různých gymnázií …  argumento-
vat …, že budou přestupovat na nějaký navazující autobus, tak prá-
vě protože je tady ta zácpa, tak naprosto jsou rozhozené jízdní řády  

a tím pádem se … nikdo nebude moct na to spolehnout … Nevidím 
smysl v tom, že 163-ka, … bude kopírovat 109-ku, … ta mohla zůstat 
a 163-ka mohla být posílena v obratišti … jeden z vás dvou nemluví 
pravdu … Ropid se odvolává na vás, vy … mluvíte o Ropidu …“ 
Občané: „Nelíbí se mi tento termín, 13 hodin …“  
ČSSD, místostar. Slezák: „… mluvte k bodu …“  
Občané: „Já jsem se hlásila a vy jste mě nevyvolali … neříkejte mi, 
že tyto změny byly jako rány z čistého nebe …“ 
ODS, zast. Diepoltová: (pozn. vyjmenovala nejen střední  školy 
na Jarově ) „ … je ještě prostor k jednání? … “  
Občané: směrem k místostar. Slezákovi „ … hele, nemávej  rukou 
… jsem starší o 20 let, tak mi neskákej do řeči. Sám tady napomínáš 
lidi, tak buď laskavě zticha …“  
OÚ, starosta Roušar: „Nikdo neříká, že RMČ chce, aby se zrušila 
109-ka, to je velikánská mýlka … se dostanu k tomu, jak jsme bojo-
vali za 109-ku … my o tom nerozhodujeme …“ 
- dále padly návrhy (Duchek aj.) na prodloužení trasy 109-ky 
z Běchovic do Újezda n/L. alespoň ve špičce, kam bude zajíždět!!! - 
Občané: „Já pracuji 42 let v dopravě, z toho jsem 14 let v provozní 
komisi … co tady zaznívá, tyhlety nepravdy, nebo polopravdy, vždyť 
to je něco šílenýho. Ropid vám sám o sobě nikam nezavede, ani ne-
zruší linku. Vždycky na popud někoho … dohodli jste se … Dopravní 
podnik s tím nemá vůbec co dělat … je to věcí …  vás, hlavně vás. “ 
OÚ, zast. Hartman: „… frekvence spojů 163-ky je větší než té 
109-ky … „ (pozn. v novém jízdním řádu) 
OÚ, starosta Roušar: „… srdnatě bojujeme po celý rok o zacho-
vání 109-ky ve stejné podobě … vnímám návrh pana Duchka, 
který je konstruktivní, abychom znovu projednali, jak je to s těma 
běchovickýma autobusama … “ 
VV, zast. Duchek: „ … jste naivní … co se taky může stát. Zruší se 
nám tady jedna linka … občané si začnou stěžovat a posléze … ji 
získá jiný, soukromý dopravce … “ 
 

   Zasedání pokračovalo ještě asi hodinu. Záhadou zůstala slova 
místostar. Slezáka o šetření, když 163-ka bude jezdit prý častěji než 
109-ka a navíc bude z „Blatovských luhů a hájů“ nově pendlovat au-
tobus 260 na nádraží v Klánovicích. Pokud se nepletu, bydlí v této 
lokalitě pan starosta a další zastupitelé z koalice. Mají tedy dokona-
lý přehled o potřebnosti této linky pro občany.  
   Zajímavé bylo sledovat následující hlasování zastupitelů. Po kra-
tičké, spíše oční, poradě s místostar. Slezákem pan starosta přímo 
ďábelsky předhodil s andělskou tváří návrh na ukončení diskuse po 
vystoupení p. Duchka a jednoho občana. Přijetím hrozilo ukončení 
zasedání, bez jakéhokoliv usnesení!!!   
OÚ, starosta Roušar: „… Dávám návrh, abychom hlasovali … 
ukončili diskusi.“ 
Pro: Diepoltová, Hartman, Jakob-Čechová, Juřenová, Měšťán-
ková, Roušar, Slezák, Šponer, Voňka  
Proti: Duchek 
Zdržel se: nikdo (počet přítomných zastupitelů již klesl na 10)  
--- schváleno --- 
   Vzápětí se hlasovalo o možnosti vystoupení zast. Duchka (pozn. to 
bylo v souladu s JŘ, od třetího vystoupení se vždy hlasuje) atd. 
Pro: Diepoltová, Duchek, Juřenová, Voňka 
Proti: Jakob-Čechová, Měšťánková 
Zdrželi se: Hartman, Roušar, Slezák, Šponer  
--- zamítnuto --- 
   A nastalo komediální dohadování.Další průběh předkládání návr-
hů už byl jaksi v kolizi s JŘ. Připomínkovali to rozdílně zastupit. 
Hartman, Roušar a Slezák. Ten přečetl i příslušnou část z JŘ: „Pa-
ragraf 13 říká, že po ukončení rozpravy nelze předkládat další 
návrhy.“. Na již vyřčené návrhy v tu chvíli někteří  jaksi zapomněli. 
   Po přestávce se nakonec hlasovalo o vydání ankety v ÚZ s dota-
zem k obyvatelům, zda upřednostňují bus č. 109, 163 nebo 250 a 
zveřejnění výsledku průzkumu průjezdnosti. Nebyl přijat. 
Pro: Diepoltová, Duchek, Juřenová, Voňka, Proti: Roušar, Zdr-
želi se: Jakob-Čechová, Měšťánková, Roušar, Slezák, Šponer, 
Hartman 
   Návrh, kterým Zastupitelstvo pověřuje Radu opětovně jednat 
s Ropidem o zachování 109-ky alespoň v dopr. špičce byl přijat.  
Pro: Všichni 
 

V „soutěži“ o BOBŘÍKA MLČENÍ zvítězili tito zastupitelé:  
Jakob-Čechová(TOP09), Měšťánková (TOP09), Šponer (ČSSD) 
                                                                                                        (PD 4.12.2011) 
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• montáž všech druhů střešních krytin včetně dodávky materiálu 
• dodávky komplexních střech – plochých a sedlových 

• stavba krovů 
• zateplení střech a fasád 

• zpracování detailů palubek 
• dodávky veškerých druhů střech a izolací které jsou na našem trhu 

P o h á d k a   o   N a d l e s n í m   k r á l o v s t v í   a   k u l a t é m   s t o l u . 
  Bylo jednou jedno Nadlesní království s kulatým stolem. K debatě o společné budoucnosti k němu zasedli král Internet, pro 
svoji podobnost s králem Zikmundem přezdívaný šelma ryšavá a čtyři rádcové. Po králi usedla královská novinářka Wikipe-
die. Té lid neřekl jinak než vrchní cenzorka, neboť to byla její oblíbená činnost. Pak zasedl žoldák Facebook. Tomu zas nikdo 
neřekl jinak než uřvaný prcek mlátička. Bylo to pro jeho zálibu stát na štokrleti, odkud byl alespoň trochu vidět a vyřvávat poky-
ny k řezání poddaných. Předposlední usedl vinohradský student Seznam, zvaný též holubář, protože si z dochvilnosti u krále 
udělal holubník. Poslední usednuvší, který přijel na koni, byl Méďa Béďa. Ten hned po sesednutí z oře pravil: „Cestou lesem 
jsem zahlédl bojovné houfy veverek táhnoucí na hrad. Sebrali nám munici díky našim chybám.“. Svázán však dávným slibem 
nevyrušovat ctihodné debatování u kulatého stolu, schoulil se do křesla a už víc nepromluvil. Slova se ale ujala novinářka Wi-
kipedie: „To není možné, chyby neděláme. Já teď fušuju do novinařiny a vím všechno!“. „Přesně tak! Nevěřte tomu králi. Vím 
to, protože já umím vyhledat všechno!“ Rozohnil se student Seznam. Lstivým pohledem si oba předřečníky prověřil žoldák Fa-
cebook a spustil: „Žádné veverky nejsou, věřte mi, protože já znám všechny!“ A všichni spočinuli pohledem na zádumčivém 
králi, držíc mu palce, aby konečně kloudně promluvil. Zázrak se však nekonal a král Internet pronesl: „Beze mě se nikdo z vás 

neobejde!“ V tom však dorazily veverky k elektrickému vedení. Paní Elektřina stačila ještě vyslat impuls všem připojeným u 
kulatého stolu se vzkazem „Tak se laskavě všichni uklidněte!“ a veverky se zahryzly do vedení. Po chvíli nastal u kulatého stolu 
lidem dlouho očekávaný klid. V království se od té chvíle zase mohlo svobodně psát, fanatismus a pokrytectví vystřídal rozum s 
moudrostí. Štěstí měl jen Méďa Béďa, na toho byl zkrat krátký. A tak sedl na koně a v tichosti odcválal do zvířecího sanatoria. 

                (PD 2.11.2011) 

W e   A r e   t h e   C h a m p i o n s 
Újezd nad Lesy měl letos své zástupce na jubilejním 5. ročníku stále věhlasnějšího pražského festivalu Stop Zevling 
(http://stopzevling.cz), konkrétně v sekci streetball. Gratulace prostřednictvím časopisu SÚL míří k oběma reprezen-
tantům (Tom + Marek Walterovci) z týmu ÚJEZD DUMPLINGS, kteří 
dokázali využít svých tvrdě nabytích zkušeností a bez porážky ZVÍTĚ- 
ZIT v kategorii „Muži – ELITE“!  
V současnosti časopis intenzivně jedná s oběma šampióny o exkluzivním 
sponzoringu pro příští ročník i za účelem propagace naší městské části. 
 
(Tomáš Walter  a  PD 2.11.2011) 

 



 

 

 

Vzpomínky na minulost byly asi nejčastějším tématem 
na dni seniorů pořádaném letos v říjnu v Polyfunkčním domě. 
O své životní příběhy se s přítomnými podělila i herečka Ivan- 
ka Devátá. Ze mě se na chvíli stal číšník. Myslím, že pro obča- 
ny je dobré,  že se této profesi nevěnuji.  Milým překvapením  
však pro mě bylo obdržení květiny od výboru seniorů. I malá 
pozornost může potěšit. Děkuji. Petr Duchek, předseda KSOZ 
 

N e m o c n i c e   n a   k r a j i   m ě s t a 
   „Z ulice Rohožnická bude po dobu výstavby kanalizace jediná hlavní tepna pro vozidla opouštějící tímto směrem Prahu. Díky tomu může-
te, milí občané, denně potrénovat hbitost svých nohou, zjistit jak moc jste staří, otestovat dospělost vašich dětí. Víc než si myslíte! A to 
denně a zadarmo! Porazí-li vás auto, nezoufejte. „Nemocnice na kraji města“ je jen pár metrů! Vaše radnice !“ Klidně takové zprávy 
mohly být v Újezdském zpravodaji. Nikde totiž v celém úseku cca 0,46 km dlouhé silnice podél sídliště není jediný přechod. 
Připomínám, že koncepci objízdných tras Rada MČ chystala několik měsíců! Nyní je to již téměř rok od prvního projednávání! 
Nic. Povolenou rychlost překračují snad všichni, včetně přes zákaz vjezdu zde projíždějící kamiony. Rada však zůstává chlad-
ná. O zábavnou jízdu řidičů se navíc stará vtipné dopravní značení, povolující max. rychlost. Nemožnost dodržet plynulou jíz-
du by snad probrala i náhodně se zde vezoucí nějaké spící kníže. V kontextu s ustanovením § 6 odst. (3) vyhlášky č. 30/2001 
Sb. o konci platnosti povolené rychlosti na nejbližší křižovatce zde máme unikátní ortopedickou rozcvičku kotníků a kloubů 
pro motoristy. Vynucovaný styl jízdy: pomaleji, rychleji, pomaleji … připomíná sice jízdu, ale úplně jinou, než tu dopravní. 
S panem doktorem Štrosmajerem bychom tak mohli u kulatých stolů diskutovat 
o hloupostí nadnášených holubičkách. Mohlo by být, prosím, v celé ulici povole-
no maximálně 30Km/h a alespoň jeden přechod? Děkuji.              (PD 22. 10. 2011) 

Nutno uznat, že alespoň dne ne 7. 11. 2011 došlo na popud občanů konečně k 
vyznačení dočasných přechodů. Škoda, že až třičtvtě roku od prvního plánování. 
Snad zůstanou i po skončení objízdné trasy.                                         (PD 8. 11. 2011)                                                                                                                                          
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V y p í c h n e t e   s i   o č i ? 
   Dva pohledy na jedno místo. Denní a noční. Spojnice 
mezi ulicemi Měšínská a Malešovská. Když zhasnou  
okna v domech, máte zde velkou šanci být v hávu tmy 
přepadeni nebo v ohybu chodníku přijit o oči při nechtě- 
ném ukročení do roští. Bude zde obnoveno osvětlení ne-
bo nebude? Výjimečně Rada můj návrh z 15.3.2011 na 
prověření možnosti výstavby veřejného osvětlení schváli-
la (RMČ11/0172/11). Tak kde to vázne?                           
                                                                                   (PD 2.11.2011) 
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Příklad ceny barevné mini inzerce 

����u nás����225,- 

450,-u  nich����  

 

Příklad ceny barevné big inzerce 

����u  nás����4200,-    

7200,-u  nich���� 

 

ODVOZ ODPADNÍCH VOD
608 330 121

e-mail: vyvozseptiku@seznam.cz

Něco o Stodole 
 

Dovolujeme si Vás pozvat 
do naší restaurace, která se nachází 

 v novém centru obce na Blatově naproti čerpací stanici Avanti. 
V poledne připravujeme klasické české hotovky, lehké saláty a 
polední jídla jiných národů,  ale i minutky.  
Večer nabízíme velký výběr minutek, velkých hotových jídel a 
naše grilované speciality - kolena, žebírka, krkovice, steaky a také 
ryby a mořské plody.  
• Doporučujeme pravé švýcarské masové fondue /hosté si opéka-

jí maso sami na stole v nádobě s horkým olejem a masíčko se 
konzumuje se šesti druhy studených omáček/. 

• Naší specialitou jsou i gastronomické akce, které pořádáme pra-
videlně, několikrát do roka. Pravá česká zabíjačka, Poslední leč, 
Rybí trhy (čerstvé mořské plody a ryby na různé způsoby) a 
Zbojnický beran měli vždy veliký úspěch u našich hostů.  

• V létě grilujeme a udíme na zahrádce a pořádáme Věnec buřtů - 
country večer s hudbou, táborákem a opékáním buřtů, čerstvým 
uzeným a grilovanými specialitami. 

• Pořádáte párty s grilováním? Neváhejte a použijte naší služby 
Grill go home. Na zavolání dovezeme kolena a žebírka buďto 
již hotová, nebo předgrilovaná a Vy si je na Vašem grilu dodě-
láte během deseti minut sami. 

• Rádi Vám připravíme oslavy, rauty, společenská setkání, firem-
ní večírky ve stylovém prostředí naší restaurace přímo „na mí-
ru“ dle Vašich přání. 

• Rozvážíme též jídla dle telefonických objednávek firmám i sou-
kromníkům.  

www.restaurace-stodola.eu ,  e-mail: lamark@atlas.cz 
 

Telefon na rezervace : 281 861 486,  604 238 356 
Adresa: Starokolínská 242, 190 16 Újezd nad Lesy 

 

Kde inzerovat? 

u  nás�����    

�u  nich 
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   V minulém čísle všichni odpovídající poznali 
fotku blechy. Konkrétně šlo o blechu obecnou.  
   Uhádnout dívku Rady se však překvapivě uká-
zalo nad síly většiny. Složitostí byl dotaz na dív-
ku, když šlo o ženu, ke všemu jen jednu v Radě a 
nakonec i jméno Jakob-Čechová.  
 

   Tentokrát jsem tedy připravil snadné koaliční 
sudoku a opoziční křížovku.  
   V koaličním sudoku jsou místo obvyklých čí-
slic od 1 do 9 příjmení koaličních zastupitelů. Ti 
hloubavější mohou ještě odhadnout-rozluštit, 
které příjmení nahradilo jaké číslo (nápovědou 
je tento text). 
   Tajenkou křížovky jsou křestní jména někte-
rých opozičních zastupitelů (Dastychová, Diepol-
tová, Duchek, Hod, Janda, Juřenová, Vlásen-
ková, Voňka) ukrytá po písmenkách na přeskáč-
ku ve žlutých polích.  
   Vyluštění křížovky a sudoku zašlete oskenova-
né, ofocené mobilem či mailem, nebo dle dohody. 
Vylosovaní luštitelé budou opět symbolicky 
odměněni.  Kontakty jsou opět v tiráži.   
   Přeji vám zábavné přemýšlení.     (PD-16.10.2011) 
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DD  ůů  cc  hh  oo  dd  oo  vv  áá    rr  ee  ff  oo  rr  mm  aa,,    aa  ll  ee  ......  
   A je to tady! Naši vypráskaní a nikdy nikým nevypráskaní poslanci (hlavně 
ti minulí), jako poslední v civilizované Evropě konečně „myslí“ i na budoucí 
důchodce a schválili II. důchodový pilíř s opt-outem. Bodejť by ne, když defi-
cit průběžného financování již přesáhl 35 miliard korun ! Jeho vhodnost však 
míří spíše k bonitnějším klientům. Reforma ovšem zasáhne i III.pilíř s penzij-
ním připojištěním. Stávající výhodné podmínky (garance, výběry, výplaty 
atd. …) už nebude v budoucnu možné sjednat. Nepropásněte tedy zbývající 
čas, kdy si ještě můžete zajistit (i navýšit) vše za stávajích podmínek. 
  

Ale pozor! 
Nenechte se ošálit různými „poradci“ ženoucími se za vidinou zisku ! 

 
   Tak například. Máte penzijní připojištění a váš poradce vám jej převedl 
z jednoho penzijního fondu do jiného?  Proč myslíte, že vám poradce převod 
doporučil? Platíte obvyklých 500,- měsíčně, ač je to z hlediska příspěvku od 
státu a daňových úlev nejméně efektivní částka? Nutí vás v práci k převo-
dům, nebo uzavřít smlouvu jen s tím, s kým se dohodl zaměstnavatel? Víte, 
že to zákon výslovně zakazuje? Všimli jste si, že někdy „poradci“ mluví o 
důchodovém pojištění, jindy o penzijním připojištění? Splývá vám to? 
   Takhle bych mohl klást otázky donekonečna. V drtivé většině jsou převody 
nesmyslné. Penzijní připojištění není totéž co důchodové pojištění. Váš po-
radce je možná jen obyčejný brepta nebo chladný, finanční vysavač. V obou 
případech se s ním však raději rozlučte! 
   V minulém čísle jsem psal i o zajištění stáří vlastněním nemovitostí. Kdo 
má tedy uši k slyšení, slyš. Pan a paní …  z Újezda nad Lesy již bydlí ve 
vlastní nemovitosti a splácí hypotéku s úrokovou sazbou 2,5% p.a. „To je 
sazba jako za komančů!“, okomentovali to jejich známí. A já dodávám: „Líp 
už to zařídit opravdu neumím.“.  
 

Asi bych o této problematice mohl i něco vědět ☺☺☺☺: 
 

1. Jako člen finanční komise VV jsem měl možnost podílet se na tvorbě II.pi-  
    líře. Zásluhou VV je II. pilíř dobrovolný. 
2. Přes 10 let pracuji jako manažer a lektor ve finančních službách. 
3. Pět let jsem sbíral zkušenosti z finančnictví ve společnosti Poligrupo, zalo- 
    žené koncernem Leader SA (Leader-Investimentos Imobiliários a Evro- 
    bankou. Nejdříve jako řadový pracovník, posléze jako ředitel společnosti. 
4. Jsem místní obyvatel, ve volném čase komunální politik. Představa jakého- 
    koliv „ošulení sousedů“ je nemyslitelná. 
5. A vím, jak to i v této branži chodí.  
 

   Jestli vás výše napsané zaujalo, zavolejte a domluvíme se na setkání. První 
obvykle trvá cca 30 min. Předem se však omlouvám, po telefonu opravdu ne-
budu nic konzultovat. A přijmu i spolupracovníky (ne  líné zaměstnance). 
 

Volejte na: 602 270 253   
(můžete poslat i smsku, ozvu se zpět, Petr Duchek 18.11.2011) 

 

    

Pour féliciter 2012Pour féliciter 2012Pour féliciter 2012Pour féliciter 2012    
    

Bez cenzury vBez cenzury vBez cenzury vBez cenzury v    novém roce,novém roce,novém roce,novém roce,    
nejpozději na vánoce,nejpozději na vánoce,nejpozději na vánoce,nejpozději na vánoce,    
bude muset koalice,bude muset koalice,bude muset koalice,bude muset koalice,    

tistististisknout články opozice.knout články opozice.knout články opozice.knout články opozice.    
 

Nový zákon přikazuje:Nový zákon přikazuje:Nový zákon přikazuje:Nový zákon přikazuje:    
„Radniční tisk pro všechny je!“.„Radniční tisk pro všechny je!“.„Radniční tisk pro všechny je!“.„Radniční tisk pro všechny je!“.    

Jak se radníJak se radníJak se radníJak se radní    ----    zahradnice,zahradnice,zahradnice,zahradnice,    
uplatní dál vuplatní dál vuplatní dál vuplatní dál v    politice?politice?politice?politice?    

    
Za dopravu zodpovědní,Za dopravu zodpovědní,Za dopravu zodpovědní,Za dopravu zodpovědní,    

Roušar, Slezák, všichni radní,Roušar, Slezák, všichni radní,Roušar, Slezák, všichni radní,Roušar, Slezák, všichni radní,    
bus sto devět ukončili,bus sto devět ukončili,bus sto devět ukončili,bus sto devět ukončili,    

s občany to neřešili.s občany to neřešili.s občany to neřešili.s občany to neřešili.    
    

SSSS    vínem vvínem vvínem vvínem v    hrdle, s vodou hrdle, s vodou hrdle, s vodou hrdle, s vodou kkkk    lidem,lidem,lidem,lidem,    
tak dohodli se stak dohodli se stak dohodli se stak dohodli se s    Ropidem.Ropidem.Ropidem.Ropidem.    

    
Veverka vše zveřejňuje,Veverka vše zveřejňuje,Veverka vše zveřejňuje,Veverka vše zveřejňuje,    
deprivanty pranýřuje.deprivanty pranýřuje.deprivanty pranýřuje.deprivanty pranýřuje.    

    
Pravdu píšou, ne jen místy,Pravdu píšou, ne jen místy,Pravdu píšou, ne jen místy,Pravdu píšou, ne jen místy,    

SVOBODNÉ ÚJEZDSKÉ SVOBODNÉ ÚJEZDSKÉ SVOBODNÉ ÚJEZDSKÉ SVOBODNÉ ÚJEZDSKÉ 
LISTYLISTYLISTYLISTY....    

    
Za místní klub VV,Za místní klub VV,Za místní klub VV,Za místní klub VV,    

Petr Duchek, zastupitelPetr Duchek, zastupitelPetr Duchek, zastupitelPetr Duchek, zastupitel    
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