
 

  Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

 
 
 
 

   Každý rok se zastupitelé dohadují nad pravidly rozdělování peněz 
z grantového systému. Důvod? Občané – žadatelé o grant, jsou cíleně 
manipulováni ke lži. Totiž. Každý občan, spolek atd., který chce u 
Grantové komise dosáhnout u své žádosti o grant co nejlepšího bo-
dového ohodnocení, musí písemně deklarovat, že podporuje naplňo-
vání priorit Rady MČ. Sice mu ony priority mohou být zcela ukrade-
né, ale zvládne-li textem anální jeskyňářství až po boty, které mu zů-
stanou čouhat z řitě radničního zlatého telete, získá při posuzování 
své žádosti o grant lepší hodnocení. Systém, kdy oddaní poddaní 
podfoukávají pytlík zlatému teleti, které jim na oplátku pošle trochu 
toho společného šrotu, je hanebný, vede k nažranému vlku, celé koze 
a reinkarnace praktik z dob socialismu v zelený háv je hotova.  
   Nebudu zde uvádět celou škálu priorit, které podle mého názoru 
nemají žádnou spojitost s přidělováním grantů, krom politického ku-
pování, nebo spíš vydírání voličů, ale pro osvětlení alespoň několik 
perel. V Grantovém systému na straně 8 v části F a G – Hodnotící 
kritéria a Priority RMČ je doslova uvedeno: 1.1. Soulad s prioritami 
RMČ - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku jsou hodnoceny 
bodovým způsobem, který zvýhodňuje projekty, které podporují na-
plňování priorit schválených Radou městské části Praha 21. Z těch-
to priorit vybíráme: 
• Prosazování nesouhlasu s výstavbou golfového hřiště v Klánovic-

kém lese a podpora změny územního plánu. 
• Při plánované výstavbě silničního obchvatu podporovat vybudo-

vání zeleného pásu stromů sloužící jako budoucí hluková bariéra. 
• Úzká spolupráce s okolními MČ a obcemi. 
• Zvyšování kvalifikace vyučujících na ZŠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Obehranou písničku o výstavbě golfového hřiště, které nemá nic 
společného s naší MČ, si právě ti, kteří nejvíce brojili proti výstavbě, 
skutečně mohli odpustit. Sami nejlépe vědí, že výstavba je již defini-
tivně zastavena. Upozornil jsem na to starostu na Zastupitelstvu, ale 
jestli jí dal z priorit pryč, už jsem raději ani nezjišťoval. 
   Chtít po někom, aby podporoval výsadbu stromů kolem obchvatu, 
který není ještě ani pořádně na papíře, je typickou ukázkou poblou-
zněnosti autorů, kteří žijí v budoucnosti a nikdy jinak. Než bude ob-
chvat vybudován, budou už žadatelé možná dávno po smrti. Přesto 
se mají k této prioritě přihlásit. Myšlenkově zdravý člověk tak může 
učinit jedině ve lži a pro prachy. Navíc, nějaké stromořadí není hlu-
kovou bariérou, to je zelený mýtus a studie protihlukových vegetač-
ních bariér se velmi rozcházejí. Společné snad mají jen to, že se musí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

jednat o bariéru značně širokou, složenou z několika výškových 
pater (různé křoviny a stromy) a terénních úrovní (vrstevnicový 
terén nad zapuštěným zdrojem hluku do hloubky). Ke všemu vyšší 
účinnost vykazují dřeviny listnaté, s velkými a tvrdými listy. Jenže 
ty v zimě opadají, na což zelení aktivisté občas rádi zapomínají.  
   Když do žádosti uvedu, že podporuji tu nejužší spolupráci s 
okolními MČ a obcemi jaká je vůbec možná, a proto chci grant na 
pořádání akce u nich, co myslíte, dostanu grant nebo nedostanu? 
   Už vůbec si ale nedovedu představit, jakou lež musí napsat do 
žádosti taková zahradnice s touhou po nových hrábích, aby tím 
vyjádřila podporu zvyšování kvalifikace vyučujících v ZŠ. 
   Je škoda, že projekty, které nepodporují priority Rady MČ jsou 
znevýhodňovány, ač mohou být pro Újezd obohacující, přínosné. 
Neboť po každých volbách se priority mění, ale občané zůstávají. 
   Takže žadatelé, chcete-li uloupnout co největší díl grantového 
perníčku, lžete až na půdu a rozplývejte se nad prioritami Rady 
MČ nejlépe na „věčné časy“, nebo moderně, z důvodu „trvalé udr-
žitelnosti“. Ó jak tato slovní spojení mají k sobě blízko. 
 
 
 
 
 
   Postavit se zlu není mnohdy vůbec snadné. To, že celá chobot-
nice hazardmafie je těžký soupeř, je nepochybné. Přesto jsem od 
vedení radnice, navíc okořeněné křesťany, očekával alespoň pasiv-
ní odpor. Nikoliv klanění se zlatému teleti a vedení slabošské řeči 
my nic, to oni. S odpuštěním, jděte s takovým postojem a rétori-
kou, pane starosto, pane zastupiteli Hartmane, paní místosta-
rostko Čechová a další svatí ptáčci do Prčic. Napíši to zcela natvr-
do. Peníze získané do našeho grantového rozpočtu podle počtu 
hracích automatů u nás jsou zlegalizovaným mafiánským vydírá-
ním. Tak daleko totiž došla legislativa. Kdo má uši k slyšení, slyš.  
   Ročně spáchá v ČR sebevraždu (nezapomeňme, že i vraždu) cca 
1500 lidí. Z toho zhruba třetina, čtvrtina z důvodu hazardní zá-
vislosti s medicínskou diagnózou F63. Řeči, že si za to tito nešťast-
níci mohou sami a byla to jejich svobodná volba, neobstojí. Jedno-
duše proto, že závislý člověk není ani v nejmenším svobodný. A to, 
co nám zástupci hazardmafie předkládají, není nabídka, ale doslo-
va podbídka k hráčství, vyrábění hráčů, nemající ve světě obdoby. 
Když už nemá naše rádoby moralizující radnice na to postavit se 
zlu aktivně, tak by mu měla čelit alespoň pasivně a legální úplatky 
jednoduše odmítnout. I to je často velmi účinné. Vzpomeňme na 
Velkého ducha – Mahátmu Gándíiho a jeho pasivní odpor.  
   Chápu, že to může být pro mnohé smutné, vzdát se krvavých 
grantových peněz na výlety do divadel, autobusové zájezdy, spor-
tovní a jiné potřeby, učební pomůcky atd. Je snad ale pravda o se-
bevraždách a vraždách estrádou? Vážně to tak občané chtějí? Ne-
bo vůbec nevědí, o jaké peníze se vlastně jedná, a za jak vysokou 
cenu se ve skutečnosti pár minut pobaví, projedou autobusem, na-
třou plot, koupí balon, dostanou párek s hořčicí apod.?  
   A jak si například představují zástupci Spelosu (sdružení provo-
zovatelů hazardu) ve svých materiálech spolupráci s představiteli 
samospráv? Otiskuji obrázek, který je výmluvnější textu.    
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