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   Ke konci února jsem setkal s místním klubem Strany soukrom- 
níků. K různým tématům se vyjadřovali pánové: předseda místní-
ho klubu L. Marek, místopředseda strany pan B. Danda, dále R. Ku-
čera, P. Eisenhauer a T. Danda. 
 
 

   Jak na vás působí vzhled „obce“? 
   Obec působí neuspořádaným dojmem. Nová moderní výstavba je 
v kontrastu se stavem komunikací. Na nákup, na poštu nebo i na 
místní úřad se dostanete v podstatě „škarpami“ – příkopy! Podí-
vejme se do Běchovic, Počernic, Klánovic a zamysleme se, zda 
místo okázalých nefunkčních betonových monster neopravit ko-
munikace a nevybudovat chodníky. 
   A co kapacity předškolního vzdělávání? 
   Podle demografických údajů na ÚMČ lze celkem jednoduše spo-
čítat potřebu budoucích míst v předškolních a školních zařízeních. 
Podle toho bylo možné včas připravit alternativní řešení – např. 
využitím nevyužívaných obecních prostor, zapojením soukromých 
školek,  součinnosti a podpoře při vzniku nových. Je nepochopitel-
né, že otevření MŠ v Lišické trvalo tak dlouho. Stejně tak i to, že 
děti na zahradě stále nevyužívají nové hrací prvky instalované už 
loni v září. Tedy pokud se to již nezměnilo. 
 
 
 
 
 
 
   Ani s dopravou to zde není jednoduché, co myslíte? 
   To je velký vleklý problém. Průjezdná „obec“ na hlavním tahu na 
Hradec Králové je používána jako náhrada za zpoplatněnou souběž-
nou dálnici. Je nutné důsledně dbát na dodržování zákazu vjezdu 
nákladních vozidel a dodržování rychlosti. Více je třeba zapojit 
Městskou polici a PČR při kontrole dodržování dopravního značení 
v obci a zvýšit bezpečnost zejména na parkovištích před supermar-
kety, kde dochází často během dne k vykrádání parkujících auto-
mobilů, častějšími kontrolami a fungujícím kamerovým systémem. 
   Dalším problémem je, že většina ulic je ve špatném až dezolát-
ním stavu. Proto je třeba získávat a v maximální míře využívat 
prostředky z magistrátu na opravu ulic a výstavbu chodníků. 
   O aktivním prosazení realizaci obchvatu obce už snad ani nemá 
smysl mluvit. 
   Tak co třeba zájmová a sportovní sdružení? 
   V Újezdě je mnoho zajímavých sdružení a iniciativ. Mají výborné 
výsledky a některá patří ke špičkám ve svém oboru. Je potřeba jim   
dát prostor na činnost a prezentaci. Nabízet jim možnost účastnit 
se a prezentovat na sportovních, společenských a obecních akcích 
a podporovat jejich vlastní akce. V co největší možné míře financo-
covat jejich činnost. Vždyť jsou reprezentanty obce a zapojují děti a 
mládež do svých činností. 
   K Újezdu patří neodmyslitelně i senioři. 
   Jsou součástí života obce, její tradicí a proto je potřeba využít je-
jich znalostí, zkušeností a invence k prospěchu obce. Je potřeba 
jim zajistit spokojené stáří. Zde je mnoho možností. Od kulturních 
pořadů, výletů, po zřízení společenské místnosti pro seniory. Také 
v oblasti sociální politiky a zabezpečení starších občanů je co zlep-
šovat. Uskutečnit výstavbu domu seniorů z obecních prostředků 
bude asi tvrdší oříšek než formou soukromého  podnikání. 
   A co místní podnikatelé? 
   Jako strana soukromníků budeme podporovat místní soukrom-
níky a firmy při realizaci obecních zakázek. Samozřejmě podle zá-
kona. Je přeci proti zdravému rozumu zadat realizaci místního 
projektu firmě např. z Liberce. Místní soukromník či firma si dá 
jistě dobrý pozor na kvalitu a termín zakázky a v případě reklama-
ce je ihned „při ruce“. Je potřeba dát prostor soukromníkům v ob-
ci, ne jim znepříjemňovat podnikání a realizaci jejich podnikatel- 
ských záměrů. Podíváme-li se po okolí zjistíme kolik služeb a ob-
chodů je jinde i v několikanásobném zastoupení. To tu chybí. 
   Uvažujete o nějaké změně územního rozhodnutí? 
   Újezd již v podstatě vyčerpal pozemkové možnosti jak obecní, tak 
soukromé. Pro růst obce je potřeba jednat s magistrátem o změně 
územního rozhodnutí a umožnit tak dalším zájemcům výstavbu 
bydlení v Újezdě. Je to také příležitost pro místní firmy a soukrom-
níky při výstavbě a pozdějším rozvoji obchodu a služeb pro nové  
obyvatele. 

 
 
 
   První (místostar. J. Slezák)  je dnes politikem, který na MHMP ali-
bisticky hlasoval pro zjevně neprůchozí návrh na zavedení nulové to- 
lerance hazardu (NTH) v celé Praze. Na našem ZMČ v říjnu 2013 
prohlásil: „Já bych byl proto, aby se to zrušilo. Úplně. Ať to tady 
není. Ať se udělá někde jako to maj v Las Vegas, kde se to uzavře a 
kdo tam chce chodit za plot, nazdar! A kdo chce vyhazovat své pe-
níze, tak ať si je vyhazuje v nějakým uzavřeným prostoru, ale 
bohužel nelze to takto udělat, nelze, protože vyhláška hl. M. Prahy 
je závazná pro všechny MČ … a nemůžeme s tím vůbec nic udělat.“  
   Politika J. Slezáka má ale zásadní rozpory. Jako protřelý vrchol-
ný politik nehnul ani prstem k zavedení NTH u nás. Žádný návrh 
v tomto smyslu nepodal ani na RMČ, ani na ZHMP, právě před při-
jetím nové hazardní vyhlášky v 9/2013, přestože i kvůli tomu se pro-
jednávala. Ó, v jakém to rozporu jsou tedy jeho gesta, slova a skutky! 
   Výsledkem této „pilátovské“ politiky je, že zatímco například 
Klánovice jsou v režimu NTH, Újezd má dle licencí udělovaných 
MFČR za čtvrt roku nárůst hracích automatů o 26% a je na 6. místě 
v Praze z 57 MČ, pokud jde o nárůst. A jedou v tom všichni. Starostu 
Roušara, místostar. Čechovou, radní Vlacha a Mergla nevyjímaje.  
 

   Druhý (L. Heinz) je v aktivní službě a je šéfredaktorem nezávislé-
ho serveru (www.policista.cz). Položil jsem mu pár otázek (výběr): 
   1. Po vyhlášení NTH obhájci hazardu většinou začnou ob-
čany strašit vznikem černých heren. Vaše zkušenost?  
   To se sice povídá, ale je to nesmysl. Zastánci hazardu se pokoušejí 
poukazovat na jednotlivé černé herny, kterých je minimum a které 
jsou často již pod drobnohledem policie. Je jen otázkou krátkého ča-
su, kdy policie začne stíhat jejich provozovatele.  
    Stejně tak se snaží zastánci zpochybňovat práci policie ohledně 
černých heren, které již policie odhalila a jejich provozovatele stíhá. 
Tím zpochybněním je účelové tvrzení, že provozovatelé jsou na svo-
bodě. To je sice možné, ale neznamená to, že s těmito lidmi nebylo 
zahájeno trestní řízení a nejsou stíháni na svobodě. Tyto skutečnosti 
jaksi opomínají zastánci hazardu ve svých argumentech uvádět. 
   2. Vidíte rozdíl  mezi hernou v Las Vegas a hernou v ČR? 
   Pokud si všimnete, tak většina kasin v Las Vegas poskytuje hos-
tům mimo hraní také odreagovaní formou kabaretů, zábavných 
show, kvalitních restaurací a volnočasových aktivit, protože klienti, 
kteří se za své peníze skutečně pobaví, nebudou litovat nějaký ten 
prohraný dolar. Mluvíme o velké přidané hodnotě s určitým rizi-
kem. Naše verze tzv. kasin nenabízí nic než prázdné kapsy za pár 
hodin a pěst vyhazovače jako přidanou hodnotu. Asi jako když srov-
náváte  Mácháč  s Atlantikem. 
   3. Podceňují, brání se občané přijmout fakta o hazardu? 
   Občané se ničemu takovému nebrání. Ale kolik znáte hráčů, kteří 
se chlubí tím, že jim jejich vášeň zničila život. Životním ztroskotá-
ním se asi nikdo chlubit nechce. Díky tomu také mohou zástupci 
hazardních lobby problémy hráčů zlehčovat nebo rovnou zatloukat. 
Koneckonců když se profitování ze slabosti druhých nazve třeba zá-
bavou, vypadá i lejno jako bonbón. 
   4. Chodí do heren jen mladí muži?  
   Nikoliv. Navštěvují je poměrně často a v nemalém počtu i senioři. 
Ani není pravda, že herny vyhledávají jen muži. Trend zvyšujícího se 
počtu žen vysedávajících u automatů je varující. Lidé zde neprohrá-
vají jen peníze, ale doslova své životy a životy svých blízkých.  Až pří-
liš pozdě si uvědomí, že jediný, kdo skutečně vyhrává, je vlastník 
herny nebo provozovatel.  
  5. Mohou sloužit herny a kasina jako pračka peněz?  
   Ač je kasinový režim přísnější, údaje o hráčích se zaznamenávají a 
delší dobu i archivují než  v hernách, vyloučit se to nedá ani v jed-
nom. Koneckonců tzv. vekslácká vyčůranost některých našich obča-
nů je světově proslulá. Třeba Viktor Kožený nebo Radovan Krejčíř 
jsou představiteli takové české vyčůránkovské elity. Pro některé dal-
ší, neméně úspěšné filuty, jistě nebude problém obcházet i sebe-
přísnějiší kontrolní systém. 
6. U nás je cca 25 metrů od mateřské školy kasino, které 
ještě jako restaurace s hernou bylo povoleno v rozporu se 
zákonem o loteriích a sázkách. Máte podobnou zkušenost?  
   U nás je zase herna přímo v areálu školy. Řekl bych, že to už je do 
nebe volající šílenství. Z městské vyhlášky bylo vyřazeno ustanovení 
o minimální 100 metrové vzdálenosti heren a kasin od škol, úřadů a 
církevních objektů, kterou nahradil obrat blízkost. Její definování 
záleží na interpretovi.  Což je u normy, kterou se mají řídit i různí 
spekulanti, velmi špatné. 
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