
1 ▒  SSSVVVOOOBBBOOODDDNNNÉÉÉ   ÚÚÚJJJEEEZZZDDDSSSKKKÉÉÉ   LLLIIISSSTTTYYY                                                                   ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ      222000111111                                              

    

    

    
            

  

HHaanneebbnnáá  cceennzzuurraa  ÚÚjjeezzddsskkééhhoo  zzpprraavvooddaajjee  --  iinniicciiááttoorrkkaa  ttoohhoottoo  ččaassooppiissuu..  

        

 

                

         VVáážžeenníí  aa  mmiillíí  ččtteennáářřii,,  

řřaaddaa  zz  vvááss  bbuuddee  řřeeššiitt,,  kkoommuu  ddáátt  vv  nnaassttáávvaajjííccíícchh  vvoollbbáácchh  hhllaass..  NNěěkktteeřříí  llííddřřii  nnaa  ččeellnníícchh  

mmíísstteecchh  kkaannddiiddáátteekk  uužž  bbyyllii  ppřřeedd  ččttyyřřmmii  lleettyy  zzvvoolleennii..  AAllee  zzkkllaammaallii,,  kkee  vvššeemmuu  mmllččeellii,,  nneebboo  

ooddlliiššnnýýmm  nnáázzoorrůůmm  nneennaasslloouucchhaallii..  JJiinníí  zzaassee  jjaakkoobbyy  ddoonneeddáávvnnaa  vvůůbbeecc  nneeeexxiissttoovvaallii!!  UU  nniicchh  

ssee  ppřříímmoo  nnaabbíízzeejjíí  oottáázzkkyy::  „„KKddee  bbyyllii  cceelléé  ččttyyřřii  rrookkyy  sscchhoovvaanníí??  JJaakk  ttoo,,  žžee  oo  nniicchh  nneebbyylloo  aannii  

vviidduu,,  aannii  sslleecchhuu??  PPrroočč  vvěěřřiitt  jjeejjiicchh  sslliibbůůmm,,  kkddyyžž  ddooppoossuudd  vvůůbbeecc  nniicc  nneeppřřeeddvveeddllii??““  

      NNaaššee  ppoossttoojjee,,  ččiinnyy  aa  nnáázzoorryy  ppřřeeddeevvššíímm  zz  ččaassooppiissuu  SSÚÚLL  nnaaooppaakk  vveellmmii  ddoobbřřee  zznnááttee..  JJssmmee  

jjeeddnnoozznnaaččnněě  nneejjvvííccee  ččiitteellnnéé  uusskkuuppeenníí..  NNaavvíícc  ppřřeedd  vvááss  ppřřeeddssttuuppuujjeemmee  ss  vvýýrraazznněě  oobbččaannsskkoouu  

kkaannddiiddááttkkoouu  vveeddeennoouu  úújjeezzddsskkýýmmii  oossoobbnnoossttmmii  aa  ss  ppooddppoorroouu  pprrvvnníí,,  rryyzzee  pprraažžsskkéé  ssttrraannyy  

uussiilluujjííccíí  ii  oo  mmaaggiissttrráátt..  VVeellkkéé  ssttrraannyy  vv  kkoommuunnáállnníícchh  vvoollbbáácchh  uužž  ttoottiižž  ttoolliikk  nneettááhhnnoouu..  BBuuddee--

ttee--llii  vvoolliitt  nnááss,,  bbuuddeettee  vvoolliitt  ssttaarréé  ddoobbrréé  zznnáámméé..  DDěěkkuujjeemmee  zzaa  vváášš  hhllaass..  

����                        ����    

Jsme solí Újezda nad Lesy. Znáte nás. Čtyři roky nemlčíme, ale pracujeme pro vás! 

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit 
kdekoli v dokumentu. Formátování textového 

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit 
kdekoli v dokumentu. Formátování textového 

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit 
kdekoli v dokumentu. Formátování textového PATRIOTI 
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VOLBA PRO PRAHU 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………Tady  jsem  doma! 
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 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 
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JARO   2012   PODZIM 

Dětské  hřiště  na  Blatově 
 

   Přestože nám současnou vládnoucí koalicí byly vhozeny klacky pod nohy, povedlo se nám i bez jejího přičinění dětské 
hřiště nejen zrealizovat, ale o cca 100 metrů dál podél lesní cesty ještě rozšířit o lanovou dráhu pro děti.  
   Zcela nepochopitelně před 3 lety hlasovali koaliční zastupitelé pro NEZAŘAZENÍ námi navrženého bodu „Dětská 
hřiště“ do programu jednání zastupitelstva. Naštěstí se ve své snaze mocensky zmařit dobrou věc přepočítali. Proti 
hřišti hlasovali: Roušar, Slezák, Jakob-Čechová, Hartman, Vlach, Sikač, Šponer, Kyzlink, Měšťánková. 

 

����    

Újezdské   školství 
 

   Zastavili jsme svévolné, laické a celodenní působení starosty na žáky základní školy, které označila Česká školní 
inspekce (ČŠI) jako porušení § 164 odst. 1, písm. b) a f) školského zákona. V důsledku toho starosta odstranil z volně 
dostupného severu YouTube videonahrávky dětí Masarykovy ZŠ, kterým sliboval, že budou v televizi a které během 
svých amatérských výuk pořizoval. 
    S dalšími občany jsme zabránili radou MČ prosazovanému, leč nepotřebnému slučování mateřských škol, které by 
jinak od různosti předškolní výchovy směřovaly k jednotné, centrálně schválené výchovné vizi.  
   Zasadili jsme se o provedení průzkumu kvality jídel v ZŠ. Tragický nález nespokojenosti poloviny strávníků s kvalitou 
a chutí jídla je alarmující. Náprava už ale bude prací pro nové vedení na radnici. 
   Pranýřovali jsme nerovná pravidla soutěže „Chceš-li  … míti, musíš … býti “ pro žáky ZŠ znevýhodňující jedničkáře a 
navrhli jejich konkrétní přepracování. Což se také stalo. 
   Vyslovili jsme první na Komisi územního rozvoje myšlenku o přeměně služebny policie na mateřskou školu. Stalo se. 

   Pokud dnes kliknete na facebooku v profilu p. starosty na odkaz 
YouTube, objeví se text, že video je soukromé a vlastník tohoto 
videa vám k němu může udělit přístup. Doufejme, že se videa dětí 
nestaly po zásahu ČŠI hitem nějaké podivné skupinky prohlížečů. 



 

 Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Autobusová  linka  číslo  109 
 

   Ač vedení radnice mělo informaci o zrušení dojezdu linky 109 do Újezda už v létě 2011, informaci o tom přinesl ÚZ 
až v prosinci. Tedy v době, kdy změna vstoupila v platnost. Iniciovali jsme okamžitě mimořádné zasedání zastupi-
telstva, ale s ohledem na dokonalé utajení vedením radnice už na jakékoliv úpravy a změny jízdního řádu bylo pozdě.  
   Pustili jsme se záhy spolu s aktivními občany do petice za návrat linky do Újezda. Během pouhých několika dní 
jsme získali podpis každého sedmého újezďáka a vstoupili v jednání na MHMP. Vedení radnice nás ale nepodpořilo. 
   A přestože jsme nakonec linku 109 vrátit zpět nedokázali, zveřejnili jsme v té době ještě možný způsob návratu 
linky 109 spočívající v dohodě mezi obchodními řetězci a městskými částmi. To už ale byla parketa vysloveně pro 
starostu a spol. Zůstala nevyslyšena. Nicméně vytrvalým tlakem jsme alespoň přispěli k zlepšení návaznosti linek 
109 a 163 v Počernicích ve směru z Palmovky. Za daných okolností jsme zřejmě dosáhli maximum možného. 

����
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autobusová linka číslo 109 na konečné  
        zastávce Sídliště Rohožník                        petice za návrat 109                                   odpověď z magistrátu………………                       
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Hlasovali pro NTH 
Diepoltová 

 Duchek 
 Juřenová 

Šponer 
 Štrouf 

Taitl 
 

Hlasovali pro 
REFERENDUM 

Diepoltová 
Duchek 

Juřenová 
 Mergl 
 Štrouf 
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Nehlasovali pro NTH 

Čechová 
Mergl 

Roušar 
 Sikač 
Vlach 

 
Nehlasovali pro 
REFERENDUM 

 Čechová 
Roušar 
 Sikač 

 Šponer 
Taitl 

Vlach 

������������            
Hazard  -  nulová tolerance heren  

 

   Ministerstvem financí je/byl dlouhodobě porušován loterijní zákon vydáváním licencí 
k provozování vysoce návykových video loterijních terminálů (VLT) zejména pokud šlo o 
blízkost heren k společensky chráněným budovám, právo obcí regulovat počty VLT na 
svém území, výši maximální sázky, limit hodinové prohry, délky platnosti licence. To pot-
tvrdily nálezy Ústavního soudu i dokument vypracovaný Veřejným ochráncem práv pro 
vládu ČR. Dodržování zákona zjevně selhalo právě u těch, kteří měli jít příkladem. 
   Stejným selháním je ale též loňské prohazardní rozhodnutí RMČ (Roušar, Slezák, Čecho-
vá, Vlach a Mergl), díky kterému vznikla například na Rohožníku z restaurace s automaty 
naprosto „čistá“ herna, přestože smyslem nové magistrátní vyhlášky regulující hazard bylo 
nové herny nevytvářet. Podivné rozhodnutí přineslo občanům navíc nárůst nejvíce návyko- 
vých VLT o 26% a Újezd obsadil v nárůstu 6. místo v Praze mezi 57 městskými částmi.  
   Nejdříve jsme se tedy na herny dotazovali RMČ v interpelacích, začali o hazardu psát a 
následně jsme přistoupili ke sběru podpisů pod petici za vyhlášení referenda o hernách. 
Současně jsme vyvinuli značné úsilí o zařazení bodu o hazardu v Újezdě do programu jed-
nání ZMČ a předložili 8 stránkovou „Důvodovou zprávu“ (viz webové stránky). Po dvou- 
měsíčních obstrukcích RMČ byl bod o hazardu na poslední chvíli do programu jednání 
zařazen. Šlo o jediný bod opozice s výrazně zásadním tématem, který za celé volební obdo-
bí koalice do programu vůbec zařadila! Nepochybně šlo o nemalý, ač dílčí úspěch! ������������ 
   Návrh na vyhlášení nulové tolerance heren (NTH), ani referenda o tomtéž z vůle zastupi- 
telů však přijat nebyl. Pan Slezák opustil jednání těsně před projednáváním hazardu, pan 
Hartman vůbec nepřišel. Tím jsme ovšem vyčerpali všechny možnosti pro vyhlášení NTH 
zastupitelskou cestou a pomalu se překlopili k variantě vyhlášení NTH s novým zastupitel-
stvem, při zachování možnosti vyhlásit referendum o NTH stále ještě z vůle občanů! ������������ 

 

Nepřítomni: Slezák, Vlásenková, Janda, Hartman, 
Hod, Dastychová (jediný zastupitel, který se nám 
ne z povinnosti, ale ze slušnosti omluvil, že se ce-
lého jednání ze zdravotních důvodů nezúčastní)  

Cenzura  Újezdského  zpravodaje  a  šíření  informací  
 

   Cenzury ÚZ si všimla i Česká televize a odvysílala o ní reportáž. Nelichotivě se o ní písemně vyjádřila i zástupkyně 
o.s. Oživení, kterou si vedení radnice původně přizvalo k podpoře cenzury. Zaslanými návrhy tehdejší místopředsed- 
kyni vlády ČR jsme ovlivnili i tvorbu tiskového zákona. Výsledkem toho je jakási „jistota“, že zvolený zastupitel má 
k dispozici alespoň 1000 znaků včetně mezer v každém vydání ÚZ. Víc by nyní bylo spíše zázrakem. 
   Tomu předcházel 11 občany a zastupiteli vydaný „Dodatek k cenzurovanému vydání“ v březnu 2011, následovaly 
stránky www.svobodnyujezd.cz a časopis SÚL. Názory na něj mohou být různé. Zastávali jsme ale názor, že bylo správ-
né jakkoliv informovat a nastavovat zrcadlo, než cenzurovat a mlčet. SÚL jednoznačně přinesly občanům mnoho in-
formací, včetně těch z pod pokličky. 



 

             Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 

 
  
 

Volební program kandidátky č. 5 
SÚL a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21 

 

1. HAZARD 
– prosadíme nulovou toleranci heren, kterou buď vyhlásí nové 
zastupitelstvo, nebo na základě hlasování občané v referendu a 
obecně závaznou vyhláškou uvede v platnost pražský magistrát. 
Jsme přesvědčeni, že jakékoliv finanční příjmy z hazardu do 
rozpočtu městské části nekompenzují jeho široké negativní vlivy. 
Spustíme programy zaměřené na prevenci před závislostmi (alko-
hol, narkotika, hráčství, kouření) a resocializaci. 

 

2. VEŘEJNÝ ROZPOČET 
• Dotace z fondů EU – nebudeme neefektivně poptávat peníze 

z fondů EU jako amatéři ze současného vedení radnice, ale oslo-
víme specializované firmy, které provizně odměníme až podle 
množství získaných peněz pro Újezd. 

• Efektivní správa finančních zůstatků – považujeme za ne-
efektivní a i rizikové, mít milióny na bankovním účtu, na kterém 
jsou pojištěny jen do výše 100 tis. EUR. Naopak širokou, přede- 
vším dluhopisovou investicí riziko rozložíme a získáme do roz-
počtu další peníze navíc. Například průměrný zůstatek na účtu 
MČ vždy k poslednímu dni v roce v letech 2010 – 2013 činil 53 
miliónů. Pokud bychom použili jen polovinu jako průměrný den-
ní zůstatek, tak při reálném ročním výnosu 2,5% by pokladna 
městské části byla za čtyři roky obohacena o 2,65 mil. 

• Služby občanům – vyvoláme mezi občany diskusi na zavedení 
veřejných (komunálních) služeb, které by přinášely příjem do 
rozpočtu a současně daly lidem práci. Jednou z možností zlepše-
ní rozpočtu je i změna ztrátového polyfunkčního domu na zisko-
vý „Dům komunálních služeb“. 

 

3. VEŘEJNÁ DOPRAVA 
• Autobusová linka č. 109 – 96 : 60, taková je přestupová ná-

vaznost (7/2014) v Dolních Počernicích mezi linkami 109 a 163 
při cestování z Palmovky do Újezda. Tedy na 96 příjezdů linky č. 
109 z Palmovky do Počernic navazuje jen 60 odjezdů linky 163 
z Počernic do Újezda. Neslibujeme, že tento stav změníme, ale 
slibujeme, že se o návrat linky č. 109 do Újezda znovu pokusíme. 

• Autobusová linka malakopacitního autobusu č. 260 obsluhuje 
jen z části severozápadní oblast Újezda a zcela vynechává jihozá-
padní oblast Újezda, odkud je k MHD nejdále. Obě vynechávané 
oblasti dopravně obsloužíme a spojíme s centrem Újezda i nádra-
žím Klánovice. Předem si ale zájem občanů ověříme v ma-
lém, lokálním referendu! 

• MHD zdarma – otevřeme diskusi o MHD zdarma, jakožto ce-
loroční přepravní alternativě k pouze sezóně a převážně jen za 
dobrého počasí využívaným cyklostezkám, individuální auto-
mobilové dopravě a přetíženým parkovištím. 

 

4. OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, PEŠÍ A CYKLODOPRAVA 
• Obchvat, silnice I/12 – budeme podporovat urychlené zaháje-

ní výstavby, neboť neustálým obstrukčním připomínkováním ze 
strany občanských sdružení (spolků) dochází jen k oddalování a 
prodražení stavby. Ta je do určité míry závislá na dostavbě vý-
chodní části pražského obchvatu spojujícího D1 a R10, který 
ovšem některé občanské spolky navrhují nahradit novým úse-
kem o 30 km delším, s přípojnými trasami nesplňujícími stan-
dardy pro kamionovou dopravu a s vyšším rizikem vzniku dal-
ších občanských skupin, kterým bude obchvat vadit zase u nich. 

• Silnice – především tankodrom „Chmelická a Hodkovská“ jsou 
srozumitelnou vizitkou končícího vedení radnice pro každého vo-
liče a zastánce zdravého životního prostředí. Ulehčíme operativ-
ně zejména obyvatelům zmíněných ulic od extrémní prašnosti i 
za cenu nekoncepčního a jen dočasného pokrytí vozovky asfaltem. 
 

 

Chodníky – je lepší každým rokem z malého újezdského rozpoč-
tu udělat i jen část nové komunikace s chodníky, než roky kon-
cepčně čekat na miliony z externích zdrojů a nechat se přejet. 

• Cyklostezky – budeme je rozvíjet s vědomím, že nelze za každou 
cenu vytlačit silniční dopravu na úkor cyklistů. 

• Dále budeme prosazovat: zóny 30 km/h, zavádění jednosmě-
rek, parkování pro rezidenty u nádraží Klánovice. 
 

5. ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 
• Výsledek čtyřleté cenzury: rozpadající se formát, smrsknutý 

rozsah stran na méně než polovinu oproti roku 2010, při čtení 
v MHD musíte dát pozor, abyste při rozevření světového formátu 
Zpravodaje neuhodili okolní cestující, krácení vybraných pří-
spěvků z údajně prostorových důvodů atd. K tomu přidejte spící re-
dakční radu, která aktivně nepřináší pravidelné rozhovory s míst-
ními zastupiteli, podnikateli, občany, ani se neobtěžuje vyvíjet akvi-
viziční činnost. Navíc šéfredaktorka ÚZ ani na opakované žádosti 
nikdy nenašla odvahu setkat se s naším opozičním zastupitelem 
nad vytvářením ÚZ a vysvětlit mu, jak například proběhl zveřejně-
ný bleskový průzkum, kterým ÚZ ovlivnil prohazardně veřejné mí-
nění. To chceme změnit.  

• Zpravodaj musí vést člověk odborně zdatný (fakulta žurnalistiky), 
zkušený (pracoval/je v médiích) a je nezatížený újezdskými vazba-
mi spolků a politických subjektů (přespolní).  

• Otevřeme Zpravodaj pro zastupitele – nepovažujeme za nor-
mální současný stav, kdy zvolení zastupitelé mají k vyjádření a in-
formování menší počet znaků, než kdokoliv jiný. Tato nevyváženost 
je proti smyslu zastupitelské demokracie, v které žijeme a díky kte-
ré se současné vedení radnice dostalo k moci. 

• Zpravodaj pro Prahu 21 – rádi bychom rozšířili ÚZ na Zpravo-
daj Prahy 21. Došlo by tím pro občany k přínosnému sloučení in-
formací z Újezda nad Lesy, Klánovic, z Kolodějí a Běchovic. 
 

6. WiFi VYSÍLÁNÍ ZDARMA 
– k základním pilířům svobody patří mimo jiné i dostupnost infor-
mací. Kdekoliv a kdykoliv. Bezplatný internet tak pomůže těm, kteří 
si běžné připojení nemohou dovolit. 

 

7. SVOBODNÉ DISKUSNÍ FÓRUM 
– obnovíme zrušené diskusní fórum na webových stránkách ÚMČ se 
zavedením ověřené registrace přispěvatelů. Ti budou muset dodržo-
vat tiskový zákon, občanský a trestní zákoník. 

 

8. OBČANÉ, ÚŘAD A SAMOSPRÁVA 
• Občané a zastupitelé – jediným místem, kde občan může oslovit 

všechny zastupitele najednou je zasedání zastupitelstva. Proto za-
vedeme jeho pravidelné konání ve stejném čase i dni v měsíci. Na-
příklad každé druhé pondělí v měsíci od 18 hodin. Tím se při-
blížíme nejen dojezdovým možnostem občanů z práce, ale vytvo-
říme i návyk v komunikaci mezi samosprávou a občany. Ti tak zí-
skají klid, že nestihnou-li konání zastupitelstva jeden měsíc, mají 
hned následující měsíc další možnost. Častějším konáním zastupi-
telstva se navíc zkrátí i doba jeho trvání. 

• Jednání na úřadě – zavedeme pohodlné objednávání občanů k 
úředníkům přes internet a prodloužíme úřední hodiny alespoň je-
den den v týdnu tak, aby si občan pro jednání na úřadě nemusel 
brát dovolenou. Cílem je navození přátelského, pohodového jed-
nání, bez stresu z čekání ve frontě, v přesně vymezeném dni a čase. 

 

9. SPORTOVIŠTĚ NA ROHOŽNÍKU 
– obnovíme tradici kdysi funkčních a hojně využívaných hřišť. 
 

10. MÍSTNÍ, LOKÁLNÍ REFERENDA 
– budeme využívat malá, lokální referenda, neboť například vybudo-
vání sportoviště na Rohožníku nemusí zajímat občany na Blatově a 
obráceně. 
 

11. DOMOV PRO SENIORY, STACIONÁŘ 
– znovu otevřeme končícím vedením radnice svedený do ztracena 
náš projekt důstojného stáří, finančního spolupodílnictví na provoz  
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zařízení, nevytržení seniora z domácího Újezda a ulehčení péče 
dětí o rodiče. Budeme iniciovat jednání na MHMP za účelem 
získání finančních prostředků na výstavbu a provoz zařízení, pří-
padně odlehčovacího centra s chráněným bydlením, dílnou apod. 
 

12. POLICIE 
• Otevřená služebna policie – strážník musí umět komuniko-

vat i preventivně, aby zjistil, co občany trápí. Například omalo-
vánky a hračky ve volně přístupné místnosti policejní služebny 
budou otevírat cestu strážníka k dětem.  

• Mobilní služebna a kamerový systém – zvýší bezpečnost 
občanů, ale nenaruší jejich soukromí. 

 

13. ÚJEZDŠTÍ ŽIVNOSTNÍCI 
– pro Újezd jsou živnostníci svými službami nepostradatelní, na-
víc vytvářejí pracovní místa. Podpoříme je například aktivním 
prostorem v Újezdském zpravodaji, pořádáním konferencí pro-
fesních organizací. Zvýší se tím poptávka po ubytování, stravování 
a dalších službách. 
 

14. KULTURA 
– zviditelníme Újezd pravidelným pořádáním divadelních, hudeb-
ních (operních, rokových, folkových, countryových, jazzových či 
komorních) pořadů v divadelním sále, zasedací místnosti v budo-
vě ÚMČ, tanečním sálu v polyfunkčním domě i jinde. 
 

15. KANALIZACE 
– dokončíme s nezbytnou podporou magistrátu chybějící kanali-
zaci na Starokolínské. Zpracujeme analýzu škodlivosti a nutnosti 
přepadového vytékání splaškové a dešťové vody do lesa z odlehčo-
vacích komor v návaznosti na kapacitu čistírny odpadních vod, 
abychom směřovali k jejich postupnému uzavření. 
 

16. SKAUTING (JUNÁK) 
– společně se skauty najdeme řešení pro zprovoznění skautských 
kluboven. Posvítíme si ale i na jejich podivné, „azbestové“ uzavře-
ní, trvající bezmála celé čtyři roky. Skauti v Újezdě nezaniknou! 
 

17. ZÁPORY A KLADY ODBORU AGENDY MA21 
– vyhodnotíme mzdovou nákladovost, smysluplnost a přínosnost 
odboru agendy MA21 a zvážíme jeho zrušení, nebo začlenění pod 
jiný odbor. 
 

18. ODPOVĚDNÉ ROZDĚLOVÁNÍ A SPRAVOVÁNÍ 
MĚSTSKÉ ČÁSTI 

– jeden z končících radních měl při jednání zastupitelstva opako-
vaně podepřenou hlavu rukou opřenou o stůl a mlčel. Pravidelně 
tím ukazoval svůj pasivní přístup k zastávané vrcholné funkci. Ni-
kdy jsme se také nedozvěděli, které oblasti veřejného prostoru 
měl v působnosti. Byl prostě jen do koaličního počtu. To chceme 
změnit zrušením funkcí radních a nahrazením funkcí místosta-
rostů. Jsme přesvědčeni, že pro občany Újezda je výhodnější roz-
hodující moc a kompetence přibližně rovným dílem rozdělit a „pa-
novat“, než monarchisticky koncentrovat do špičky vedení rad-
nice jako doposud. 

 

19. ŠKOLSTVÍ 
• Muži do základního školství – marná sláva, ale někdy s těmi 

klacky hne jen mužská autorita. Vysoká feminizace školství při-
náší výchovnou diskriminaci chlapců, kteří se nemohou dosta-
tečně identifikovat s příslušníky stejného pohlaví. Navíc napří-
klad počet hodin strávených ve škole představuje pro žáky dru-
hého stupně největší díl časové náplně dne. Ušetřeny před nega-
tivními vlivy feminizace nezůstávají ale ani dívky, ani učitelky. 
Na ně je pak kladen nadměrně zvýšený požadavek zastávat dvě 
role a dochází k jejich přetížení. Funkční rodina je ideálně tvo-
řena mužem a ženou. Ne náhodou je proto tam, kde to je alespoň 
trochu možné, porozvodová péče řešena společnou, nebo střída-
vou péčí. Funkční učitelský sbor je ideálně tvořen učitelkami a 
učiteli. Ne náhodou tedy budeme s pozice zřizovatele újezdského 
školství působit na vytvoření pracovních míst pro učitele. 

 

• Umístění dětí do mateřských škol – seznámíme rodiče s mož-
ností střídavé předškolní výchovy a s ohledem na kapacity mateř-
ských škol ji budeme i prosazovat. Zvýšíme tím snadno a levně 
počet umístěných dětí v MŠ. 

 

20. SPOLKOVÁ ČINNOST A GRANTY 
– budeme podporovat dlouhodobou spolkovou činnost i po vyhlášení 
nulové tolerance hazardu. K přidělení grantů nebudeme vyžadovat 
od spolků písemné deklarování, že podporují naše priority a vize, ani 
nebudeme upozaďovat vznikající projekty a aktivity, jako je tomu ny-
ní. Spíše právě naopak. 
 

21. SNÍŽÍME DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 
– budeme na magistrátu prosazovat snížení koeficientů daně z ne-
movitostí rozlišující centrální a okrajové městské části. 

1. Petr Duchek – vydavatel Svobodných Újezdských listů, zastu-
pitel MČ Praha 21, 1. místopředseda strany PATRIOTI – Volba 
pro Prahu, manažer ve finančních službách 

2. Ing. Jiří Lameš – jednatel realitní společnosti, bývalý člen 
kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 21 

3. Ing., Bc. Tomáš Černoušek, Ph.D. – vědecko-výzkumný 
pracovník jaderně palivového cyklu, manažer veřejných zaká-
zek, fyzioterapeut 

4. František Kollman – legendární šéf ochranky prezidenta 
Václava Havla, velmistr bojových umění (8. dan), samuraj, ma-
líř-výtvarník, grafik, rytec skla 

5. Jan „Samson“ Jacek – ikona újezdského skautingu a dlouho-
letý hlavní vedoucí střediska „Douglaska“, nyní vedoucí vlčat 

6. Kateřina Kadlecová – farmaceutická laborantka, účetní 

7. Ing. Jan Veselý – provozovatel sportovního centra 

8. Milan Bartoš – statkář, újezdský diskžokej, aktivní účastník 
III. odboje 

9. Zuzana Černoušková – ředitelka a provozovatelka domova 
pro seniory - stacionáře s odbornou péčí, organizátorka kultur-
ních akcí, fotografka 

10. Tomáš Vlach – projektant, návrhář praktických pánských suk-
-ní 

11. Pavel Klíma – řidič speciálního vozu 

12. Jiří Atanasov – automechanik 

13. Roman Andrš – kuchař 

14. Zuzana Romanová – v domácnosti, pojišťovací a investiční -
,,zprostředkovatelka 

15. Antonín Martínek – důchodce 

16. Helena Žebrová – důchodkyně, odhlučňovací technička 

17. Libuše Paurová – invalidní důchodkyně 
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   V zářijovém ÚZ věnovala koalice OÚ, ČSSD a TOP09 ve větším 
rozsahu než je celé toto číslo SÚL dokazování, že to, co slíbila, také 
splnila. Sic! Na straně B a C přílohy ÚZ uvedla 55 slibů, které měly 
být součástí údajného koaličního programu z roku 2010. Otázka 
zní: „Jakého?“ Ne každý totiž ztratil paměť. Tehdy uzavřená Koalič-
ní smlouva „Spolu s občany“ totiž obsahovala 81 bodů a vyústila 
v dokument „Programové priority rady MČ“. Ten ovšem obsahoval 
86 priorit! Žádný jiný programový dokument v roce 2010 nevznikl!? 
   Po rezignaci radního Duchka na jaře 2011 koalice žádný nový 
programový dokument nikdy nezveřejnila. Na dotazy, podle jakého 
programu vedení radnice vlastně pracuje, vždy jen mlžila. V pro-
sinci roku 2011 tomu byl věnován i článek „Vystrčený zadek na ob-
čany“ v SÚL č. 2 na straně 5 s citací starosty, který veřejně slíbil, že 
zveřejnění alespoň působnosti radních. Nestalo se. 
   Voliči si tak musí položit otázku, co jim vlastně bylo v roce 2010 
ve skutečnosti slíbeno a co je nyní předkládáno jako splnění slibů. 
Odpovědět si musí i na otázku: „Kam se podělo 31 slibů z „Progra-
mových priorit rady MČ“ z roku 2010? 
   Určitě se vedení radnice mnohé podařilo. Bylo by i dost podiv-
né, kdyby tomu tak nebylo, když mělo k dispozici peníze a rozho-
dovací moc. Ovšem některé údajně splněné sliby lze považovat 
vysloveně za dělání z voličů hlupáky. Například. 
   Slib č. 7: Přeměna ÚZ na hodnotné a pravdivě informující pe-
riodikum s diskusí a polemikami občanů. A realita? Ani po odvysí-
lání reportáže ČT o cenzuře Zpravodaje se situace nezměnila. Jen 
v letošním roce poslalo 7 našich kandidátů 20 příspěvků do ÚZ. 
V jednom případě došlo k „obohacení“ příspěvku přidáním ne-
smyslné věty, šest bylo zkráceno, dva nebyly otištěny vůbec. Do 
poloviny příspěvků tak zasáhla cenzura. 
   Slib č. 26: … vyřešení prostoru vlakového nádraží bez vlivu na 
okolní lesní pozemky, nikoliv na jejich úkor. A realita? 
Zaparkovat není opravdu kde.  

   Zdatnou manipulací je uvedení jen části informací. Například: 
- bylo podpořeno 152 žádostí o grant. Ale chybí údaj, kolik jich bylo 
zamítnuto a proč. 
- zastupitelé mají 1000 znaků v každém čísle ÚZ pro publikování 
svých názorů. Ale chybí informace, že kdokoliv jiný z ulice má k dis-
pozici 1500 znaků.  
- zpracovali jsme projekty skautské klubovny. Ale chybí vysvětlení 
údajného azbestu ve stěnách kluboven po celé volební období, který 
se náhle po zveřejnění celé kauzy jakoby vypařil. 
- pronajali jsme polyfunkční dům. Ale chybí vysvětlení nemalého 
finančního propadu po „vyhození“ tanečních kurzů paní Wojdylové. 
   Atd., atd., atd. 
   Co napsat závěrem? Vedení radnice samo sebe bez skrupulí licho-
tivě ohodnotilo. Uvedlo mnoho informací, které ale byly spíše ja-
kýmsi výčtem standardního popisu práce a neměly nic společného 
se skládáním účtů. Opět nebyl v ÚZ dán prostor k odbornému při-
pomínkování údajně splněných slibů a k voličům se tak za jejich 
peníze dostaly do schránek jen jednostranné informace. V Újezdě 
tak opravdu něco smrdí. Radniční SAMOCHVÁLA. 
 
 
 
   Občas je dobré si některé věci připomenout. Kanalizaci a přístav-
bu ÚMČ vyjednalo předcházející vedení radnice. Je fajn, že se do 
Újezda konečně dostává kanalizace, ale není fajn, když smetáku líže 
jen současné vedení. Podobně to platí i o přístavbě. Navíc je fajn, že 
máme policii v luxusní budově, ale není fajn, že místostarostové a 
radní díky tomu nemají na úřadě žádnou kancelář a někteří úřední-
ci pracují v kancelářích o užitné ploše velikosti špajzu se skoseným 
stropem až k zemi. Navíc musíte v horní části ÚMČ dávat pozor, 
abyste se nepraštili do hlavy. Jedno je ale v pořádku. Starosta svoji 
kancelář má, je přiměřeně prostorná, stropy má rovné a i na záchod 
může bez obav zajít. Je totiž napojen na kanalizaci. 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Uběhly další čtyři roky a „tankodrom Hodkovská“ je ještě více 
prachem zavátý, jízda na kole ještě více adrenalinová a maminky 
s kočárky na procházce nemusí uspávat děti houpáním, protože 
z nich mnohem dříve vytřesou duši.  
   Názor některých obyvatel ulice Hodkovská, že od švédských válek 

 

nebylo v Újezdě horšího starosty, má ale své opodstatnění nejen kvů-
li povrchu vozovky. Podívejte se na nesmyslné dopravní značení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vrchní veli-
tel místní poli-
cie, pan staros-
ta, byl o znače-
ní informován. 
Marně. Kolem 
zábrany nepro-
jedou kočárky, 
stěží cyklisté. 
Tak snad mož-
ná tanky. 
 
 
 
 

   Snadno. Stačí pozdržet pár investičních akcí a zrealizovat je právě 
před volbami. Stalo se. Zatímco na přelomu let 2010/11, 11/12 a 
12/13 byl stav na účtech ÚMČ na hlavní a vedlejší hospodářské čin-
nosti stejný, z roku 2013 do roku 2014 se přelilo navíc 13 milionů. 
Inu, když jde o volební úspěch, musí občané počkat. 
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Hodkovská ulice, ostuda radniceHodkovská ulice, ostuda radniceHodkovská ulice, ostuda radniceHodkovská ulice, ostuda radnice    

A po odbo-
čení za cca 
100 m? Zá-
kaz vjezdu 

v obou 
směrech! 

Značení na Staroklánovické při 
odbočení do Hodkovské ve smě-

ru od nádraží a od Úřadu MČ. 

Značení při 
vjezdu do 

Hodkovské. 
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   S použitím magnetické rezonance bylo experimentálně potvrze-
no, že při hraní na automatech, především na VLT (videoloterijní 
terminál), dochází v mozku hráče k neuronální aktivitě, která je 
velmi podobná aktivitě závislých na kokainu v okamžiku jeho užití. 
Hráč si to však neuvědomuje. Oproti jiným drogovým závislostem 
(alkohol, nikotin, narkotika) totiž tato nepotřebuje tělesné přijímá-
ní návykové látky. A proti tomu není nikdo imunní. Často stačí jen 
vhodné vzájemné působení rozličných životních faktorů a v pod-
statě z kohokoliv se může stát patologický hráč s postupným od-
chýlením se od psychického, sociálního a fyzického zdraví. Z hráče 
se stane nemocný člověk. 
   Veřejný ochránce práv před dvěma lety vládě ČR napsal: „Zji-
stil jsem dlouhodobou nezákonnou rozhodovací praxi Ministerstva 
financí … a … rozhodnutí, jimiž MF povolilo a nadále povoluje pro-
vozování sázkových her … považuji za nezákonná …“ Jednalo se o 
ministerstvem vydané licence k provozování hazardu v určitých 
budovách a jejich sousedství (viz herna ZIPO v blízkosti mateřské 
školy Rohožník). Ony licence mají dobu platnosti delší než stanoví 
loterijní zákon a dodnes umožňují provozovatelům mnohonásobné 
překročení zákonem stanovených limitů sázek, výher a proher. Ja-
ko perličku lze uvést, že byly vydány i licence do roku 2500. 
   Ústavní soud se připojil k názoru ombudsmana a ve svých ná-
lezech uvedl, že provozovatelé hazardu mohou být kdykoliv zbave-
ni licencí, jestliže nastanou či dodatečně vyjdou najevo okolnosti, 
pro které by nebylo možné loterii či jinou podobnou hru povolit. 
   BIS si už přestala brát servítky a natvrdo označila chování MF 
s tehdejším ministrem Kalouskem (TOP09) za bezpečnostní rizi- 

 
 

ko: „Zástupci hazardní lobby 
ovlivňovali legislativní pro-
ces, který upravoval a zpřís-
ňoval podmínky pro podni-
kání v hazardu, a to přes in-
stituce, kde se o podobě nové 
legislativy rozhodovalo.“ Ne-
překvapí, že pan Kalousek 
pokrytecky předložil v PS ná-
vrh na novelu loterijního zá-
kona, ale pro jeho schválení 
sám nehlasoval!!! 
   Provozovatelé heren moc 
dobře vědí, že nevydělávají na 
tisícovkách svátečních hrá-
čů, ale na pravidelně sázejících nemocných hráčích. Jejich one-
mocnění zneužívají a tím ho ještě více prohlubují. 
   V Újezdě miluje hazard i končící rada MČ. Nejdříve navrhla ma-
gistrátu při schvalování nové vyhlášky omezující hazard zachovat 
automaty ve všech sedmi dosavadních restauracích, aby se mohly 
následně stát hernami, čemuž magistrát nevyhověl, aby nakonec 
svým usnesením č. 72/1286/13 způsobila nejen vznik herny ZIPO na 
Rohožníku, ale i zvýšení počtu VLT v Újezdě o 26%.  
Na nedávném kulatém stolu starosta obhajoval peníze z hazardu i 
slovy, že on přece nespasí ten svět. To ale po něm nikdo nechce. A 
v podpoře hazardu pokračuje i v současnosti. V ÚZ 9/2014 byl otiš-
těn článek předního lobbisty a mluvčího Unie herního průmyslu pa-
na Čírtka. Pro předního lobbistu a názory z hazardního průmyslu se 
v ÚZ opět místo našlo. Pro aktivisty a odpůrce současné podoby ha-

zardu se prostor nikdy nenašel. To vypovídá o mnohém. 
   Takový přístup k řešení hazardu ovšem vede k dlouho-
dobému porušování Listiny základních práv a svobod, ze-
jména pokud jde o: 
   Právo na život (čl. 6 odst. 1). Majitelé heren neradi ven-
tilují násilnou kriminalitu a ozbrojená přepadení provo-
zoven, nemocní hráči páchají sebevraždy (stovky ročně), či 
násilnou trestnou činnost.  
   Právo na lidskou důstojnost a ochranu rodinné-
ho života (čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 32 odst. 1). Z důvodu své 
choroby hráči ztratí i poslední zbytky lidské důstojnosti, 
někdy též své zaměstnání a zničí často i dobré rodinné 
vztahy. Jejich nemoc se přenese na děti nebo rodiče a rodi-
na přestane plnit svoji funkci. 
   Právo vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1). V důsledku své 
choroby hráči přijdou zpravidla o všechen svůj majetek. O 
značnou část ale přijdou obvykle i rodinní příslušníci. 
Z části ostrouhají i věřitelé a paradoxně také lichváři. Ze-
jména uspěje-li hráč s žádostí o bankrot. 
   Právo na ochranu zdraví (čl. 31). Stát umožnil zaple-
velení ČR především nejvyšší koncentrací VLT na hlavu na 
světě, přestože právě ty mají největší vliv na vznik patolo-
gického hráčství. Objem prohraných peněz na VLT vůči 
jiným hazardním hrám je u nás mnohonásobně vyšší než 
kdekoliv jinde ve světě. Stát jednoznačně selhal. 
   Jestliže tedy stát své občany dostatečně nechrání (jako 
tak činí před drogami, střelnými zbraněmi, radioaktivními 
látkami) a nedodržuje loterijní zákon, je jediným možným 
řešením nulová tolerance heren v každé obci i MČ a do-
sažení změny zdola. Ovlivnit prohazardně všechny politiky 
a úředníky je možné, ale ovlivnit všechny občany nikoliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mnozí občané nabyli dojmu, že referendum o hazardu je 
definitivně ztracené. Není tomu tak! Vyhlásit jej může ZMČ 
svým vlastním rozhodnutím, nebo musí na základě potřeb-
ného množství podpisů občanů pod příslušnou petici. První 
variantu máme za sebou, podle očekávání koalice referen-
dum v červnu nevyhlásila, natož nulovou toleranci hazar-
du. Ale potřebovali jsme tento krok udělat, abychom nebyli 
jakkoliv napadání, proč hned chceme referendum z vůle 
občanů, když se ještě nevyjádřilo zastupitelstvo. Mezitím se 
ovšem přiblížily prázdniny, volby a věříme, že nové složení 
ZMČ bude moudřejší. Navíc se ukázalo, že pasivní sběr 
podpisů pod petici přinesl mnoho chybných údajů, které 
lze jen pracně opravit. Proto jsme sběr do voleb pozastavili.  

Hazard  je  sociální  zloHazard  je  sociální  zloHazard  je  sociální  zloHazard  je  sociální  zlo    
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Specializace na tradiční 
 výrobu domácích zákusků, dortů a 

chlebíčků z pravých, kvalitních surovin. 
 

  

Domácí vánoční cukroví. 
Objednejte si včas z deseti druhů! 
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