
Lídr hnutí SÚL a Patriotů v Újezdě: 
Herny odsud vyneseme v zubech

Starostovo výukové desatero 
ukončila až inspekce

Drzost: Řezal „VUMLem“ demonstranty 
v 89., teď kandiduje na starostu

Agresivita a nenažranost hazardní mafie pře-
rostla všechny meze. Přestože máme do urči-
té míry regulační loterijní zákon, nikdo se jím 
ve skutečnosti neřídí. Ombudsman považuje 
praxi povolování hazardu u nás za nezákon-
nou, BIS vidí bezpečnostní riziko v propojení 
hazardní lobby a státu přes MF, Ústavní soud 
řadí hazardní rozmach na samou hranici spo-
lečensky akceptovatelných aktivit ohrožující 
veřejný pořádek a pokojné soužití, ale mno-
hým politikům je to jedno. To je případ i na-
šeho starosty a lidí kolem něj. 

Prohrát auto, dům i firmu a zadlužit se? 
K tomu vám v Újezdě dopomůže radni-

Neregulovaný hazard bez jakékoli pozitivní přidané 
hodnoty pro společnost je jedním z nejodpornějších 
druhů podnikání vůbec. Nulová tolerance nejen v Újezdě 
je jediným možným řešením.

cí umožněný vznik „čisté“ herny ZIPO na 
Rohožníku s nárůstem nejvíce návykových 
VLT terminálů (o 26%) na území Prahy 21. 
Tím jsme v nárůstu počtu automatů obsa-
dili šesté místo mezi pražskými městskými 
částmi. Je to humus.

Nenecháme tu ani jeden
V Rakousku je výše jedné sázky na auto-
matu maximálně 10 EUR, na Slovensku jen 
10 centů. V Německu můžete prohrát ma-
ximálně 80 EUR za hodinu. Naproti tomu 
naše MF povoluje 252 tisíc! 
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Návrat Samuraje Kollmana: Hlídal 
Dubčeka i Havla, chtěli ho pověsit

hledá především vnitřní filozofii. 
Tou druhou, nejdůležitější, byla 
a vždy bude malba. Ze sportov-
ních úspěchů připomeňme ales-
poň šestinásobné vítězství v mis-
trovství republiky v judu. Dnes je 
velmistrem bojového umění (no-
sitel 8. danu v jiu-jitsu, 6. danu 
v judu) 

V roce 1968 chránil A. Dubče-
ka při jednání se Sověty v Čierné 
nad Tisou. Jak chránit důležité 
lidi, učil i Izraelce. Po sametové 
revoluci v roce 1989 se stal šéfem 
dobrovolné ochranky prezidenta 
Václava Havla a získal hodnost 
majora české policie. 

Narodil se 29. června 1947 v Pra-
ze Marii Karle Stradiotti, pocháze-
jící z italského šlechtického rodu 
a Františkovi Kollmanovi, který 
byl synem německého malíře. Ke 
sportu (k judu, karate a dalším bo-
jovým uměním) ho přivedl jeho 
otec, jenž se jako jediný z rodiny 
nevěnoval malířství. František 
projevoval od dětství výtvarný 
talent možná právě proto, že své 

František Kollman je muž mnoha tváří a za svůj život 
vystřídal mnohá povolání, ač se zdá jejich skloubení 
na první pohled neuvěřitelné. Malíř, grafik, rytec skla, 
velmistr bojových umění, bývalý šéf ochranky Václava 
Havla, nyní čtyřka na volební kandidátce SÚL a PATRIOTI - 
Volba pro Prahu 21.

vzory mohl hledat nejen u dědy – 
malíře Kollmana, ale také v širší 
rodině u blízkých slavných jmen: 
Josefa Škody, Rudolfa Lexy, Jana 
Syrového a Jana Zrzavého. Po ab-
solvování Výtvarné školy Václava 
Hollara a po soukromém studiu 
u předních českých malířů a ilu-
strátorů se vydal dvěma cestami. 

Na té první se věnuje bojovým 
uměním, v nichž, jak sám říká, 

Samuraj Fr. Kollman

Proč nás volit?
Na rozdíl od ostatních kandi-
dátů jsme po celé 4 roky ne-
mlčeli a informovali vás pro-
střednictvím SÚL. Seděli 
jsme v  opozičních lavicích 
bez rozhodovací moci a ne-
měli jsme k dispozici ani ko-
runu. Přesto jsme pro Újezd 
vytrvale pracovali. Podařilo 
se nám zrealizovat hřiště 
na Blatově, petici o hazardu 
a busu 109. Prosadili jsme 
zavedení interpelací, provoz 
mateřských škol o prázdni-
nách, projednání hazardu na 
zastupitelstvu, zabránili jsme 
volnému šíření videonahrá-
vek školáků na YouTube po-
řízených panem starostou ve 
škole… 

Věříme, že máme i nejlepší 
volební program.

Ne každý ztratil paměť, a tak se 
kandidatura Jana Slezáka, líd-
ra ČSSD na Praze 21 a šestky 
na magistrát dá považovat za 
výsměch slušným lidem.  
Slezák v letech 88/89 v hodnosti 
nadporučíka velel 1. rotě Poho-
tovostního pluku totalitní policie, 
která rozháněla demonstranty 
z Václavského nám. např. při „Pa-
lachově týdnu“. Neškodí si připomenout, 
že tehdejší surovost zákroků a jasné po-

rušování helsinské dohody o lid-
ských právech šokovalo celý svět. 

V roce 2004 poskytl Slezák bi-
lanční rozhovor k revoluci Lido-
vým novinám a zákroky obhajo-
val slovy: „Když se mne ptali, zda 
bych šel do zákroku znovu, řekl 
jsem ano. Policista musí poslouchat 
v každé době.“ Nemusí. Mohl tak 
jako jiní onemocnět, odejít ze služ-

by apod. S pistolí u hlavy mu nikdo nestál.

Na naší základní škole zasahova-
li v minulém školním roce pře-
padově inspektoři z České školní 
inspekce. Na základě stížnosti 
rodičů a dotazu zastupitele, sou-
časného kandidáta Patriotů Petra 
Duchka, na kterého se obrátili. 
Slabý ředitel totiž nebyl schopen 
zabránit starostovi Pavlu Rouša-
rovi, aby ve škole pravidelně 

narušoval výuku „vyučováním“ 
svého desatera a paměťové meto-
dy. To vše si ještě točil na kameru 
a dětem bez souhlasu rodičů sli-
boval, že budou v televizi. Přítrž 
tomuto excesu musela udělat až 
ČŠI, která stížnosti shledala jako 
důvodné a další „výuku“ starosty 
utnula s konstatováním, že došlo 
k porušení školského zákona.

Večerník
  pro Prahu 21
Září 2014

List Patriotů

ÚjeZd nad Lesy

Petr Duchek

Jan Slezák

Bývalá restaurace s několika 
automaty na sídlišti Rohožník, 
dnes továrna na lidské neštěstí 
na 300 m2 plochy

SÚL a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21
KANDIDáTKA č.5
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Náš odbojář: „Vstaň a promluv!“Do hrnce UHO nepatří: 

Školní jídelna nesmí 
vařit nepoživatelně

Jiří půl roku před vydáním oficiální, 
ze všech stran kritizované Koncep-
ce školství (KŠ), otiskl v SÚL č. 8 
nástin hlavních bodů, které by měla 
KŠ obsahovat. Mimo dalších bodů 
chtěl zlepšit stravování ve škole 
angažováním výživového poradce. 
„Určitě by ukázal kuchařkám, že 
i ve školní jídelně lze vařit chutně 
a přitom zdravě,“ tvrdí Lameš. 

Zlepšení stravy v ŠJ je totiž 
často přetřásané téma, a to nejen 
v Újezdě! Lameš opakovaně kriti-
zoval dlouhodobý problém nekva-
litního a často i nepoživatelného 
jídla. Ředitel školy mu nakonec 
přislíbil udělat anonymní průzkum 
spokojenosti s kvalitou stravy. Vý-
sledek byl alarmující. 280 strávní-
ků spokojených a 230 strávníků 
nespokojených. Bohužel ani tento 
alarmující poměr nedokázal vy-
burcovat vedení školy a jemu nad-

Ing. Jiří Lameš, dvojka na kandidátce SÚL a Patrioti – Volba pro Pra-
hu 21 je aktivní občan, kterému není lhostejný čtyřletý marasmus 
v podání současného vedení radnice. Pravidelně navštěvuje zase-
dání zastupitelstva, interpeluje členy rady MČ a před časem se obul 
i do nepoživatelného jídla ve školní jídelně, které si nezadalo se 
socialistickým výdobytkem UHO, univerzální hnědou omáčkou.

řízenou místostarostku Čechovou 
k nějaké akci. „Přitom mnou navr-
hované řešení bylo zcela triviální. 
Pozvat výživového poradce, který 
by si udělal týdenní vzorek, co se v 

ŠJ odehrává, a potom by navrhl po-
stup, který by vedl k růstu kvality 
podávaného jídla,“ konstatuje naše 
dvojka na kandidátce, který se chce 
tomuto tématu věnovat i nadále.

Milan Bartoš – újezdský starousedlík, diskžokej, literární a hudební 
autor, statkář.

V mládí se věnoval muzice a diva-
delnictví, odboji proti KSČ a jejím 
přisluhovačům, rozšiřování sami-
zdatu, hraní a trénování volejbalu. 
Vydělával si i jako horský průvod-
ce. V restituci vydobyl zruinovaný 
statek a spřádal plány na vytvoře-
ní společenského centra VIDEUS 
s hudebním klubem a učebnami 
pro hudební a divadelní aktivity, 
lety balonem, festivaly dudáckých 
a folkových kapel, zvažoval i vy-
budování koupaliště.

„A tady jsem narazil na uda-
vače a úřednickou byrokracii. 
Na zeď komunistického myšlen-
kového marasmu, vyžívající se 
v tvorbě stavebních zrůd, jako je 
například výstavba „mauzolea“ 
na centrální křižovatce. Z něho 
je čitelná nepřítomnost fantazie 
a cenzura na jiné názory,“ říká 
rozhodným hlasem. „Odstranění 

cenzury a jejích omezených slou-
hů je můj důvod, proč kandiduji. 
Pryč s mafiánskými praktikami 
vyvolených, pryč s hlídací do-
gou, která se zupáckým výrazem 
štěká rozkazy s hlasem kaprála 
c. k. rakouské marškumpačky, či 
komunistického bachaře z období 
rudého teror,“ dodává odhodlaně. 
Koho má Milan na mysli onou 
dogou, vědí hlavně starousedlí-
ci. A své vysvětlení kandidovat 
uzavírá slovy: „Mám ještě jeden 
důvod. Sledoval jsem místní poli-
tický vývoj a potkal Petra Duchka. 
Když nedostal prostor ani jako 
zvolený zastupitel pro sdělování 
informací a názorů, začal vydávat 
vlastní časopis na vlastní náklady 
a ve svém volném čase. Tomu ří-
kám čin. To je pro mě představitel 
obce, který má moji důvěru. Pojď-
me za ním.“

Oddanost KSČ se mu ale vyplatila i v novém 
režimu. Jak jinak si vysvětlit jeho některé 
funkce v polostátních firmách. Předseda do-
zorčí rady Pražské teplárenské, místopředse-
da představenstva Pražské vodohospodářské 
společnosti, člen dozorčí rady Pražské plyná-

Superdozorčí rada
Když letos v červnu začalo zastupitelstvo 
Újezda projednávat náš návrh o regulaci 
hazardu, měl Slezák možnost dostát svým 
líbivým slovům ve Zpravodaji, v němž uve-
dl, že požádá o zrušení heren a hlasovat pro 
jejich zrušení. Avšak nestalo se tak. Prostě 

Káže vodu, pije víno?
renské a ještě třeba člen představenstva Ener-
gotransu. O náročnosti těchto funkcí svědčí 
fakt, že například v roce 2010 jej poslední tři 
uvedené společnosti odměnili úhrnnou část-
kou 1,7 mil. Ovšem sponzorského daru se 
mateřská ČSSD od něho nedočkala.

se v tu chvíli zvedl a doslova jako malý kluk 
se jednoduše vypařil. Poprvé tak za celé čty-
ři roky chyběl na zasedání, což o mnohém 
vypovídá. 

A tento člověk by se měl stát staros-
tou?

 Pokrač. ze str. 1

Drzost: Řezal „VUMLem“ demonstranty v 89., teď kandiduje na starostu

Milan Bartoš

Přišla Vám dovolená dražší než loni? Více o devalvaci koruny 
na www.cnb.cz

Na naší zelené lince Vám poradíme s konkrétními možnostmi koupě či spoření 
do zlata, stříbra či diamantů. Možnost sjednání schůzky s naším poradcem.

Vánoční dárek zlatá cihla již od 1000 KČ ke koupi ve vašem městě!

NeNechte se okrádat o vaše peNíze!

  Zlaté cihly již od 1000 Kč 
  Zlato u nás koupíte osvobozené od DPH
  Investice do zlata hodnotu neztrácí, oproti stavebnímu spoření se nedaní!
  Spoření do zlata již od 50,- Kč měsíčně do cihly zlata
  Možnost sjednání spoření do investičních kovů on-line na našich 

stránkách včetně inflační kalkulačky spoření www.investstars.cz

  Prodej diamantů
  Žádné poplatky za vedení účtu
  Žádné sankce, penále, omezení
  Peníze kdykoliv k dispozici
  Žádné daně z výnosů
  Inflace představuje zisk

vyměňte své úspory v koruNách za zlato

zavolejte na naši bezplatnou linku

volejte zdarma na 800 888 055

pozor! Česká národní banka oslabuje korunu

w w w . i n v e s t s t a r s . c z

MOžNé PŘíČINy NeSPOKOJeNOSTI STRáVNíKů
Pomineme-li určitou rozmazlenost dětí, 
mohou být příčinou slabé kvality jídla:

1.   Nízké platy pracovníků jídelen, přílišné snižování jejich 
počtu, včetně častého krácení pracovních úvazků. 

2.  Nedostatečný kvalifikační a vzdělávací požadavek na 
pracovníky a vedoucí jídelen spolu s chybějící zpětnou 
vazbou na strávníka. 

3.  Ekonomické propojení jídelen se ZŠ, které se nejeví být 
zrovna tím správným řešením. 

Přidáme-li k tomu zánik výchovných středisek, nezřetelný zájem 
ze strany MŠMT a snížený počet inspektorů, je nasnadě, že 

angažování výživového poradce je tím nejzákladnějším krokem 
k zlepšení stravovaní. Ostatní je během na dlouhou trať.

Praha21-Zari-Schv.indd   2 1.9.2014   11:40:14



Večerník
   pro Prahu 21 3

František Kollman při své tvorbě

Pokrač. ze str. 1
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Lídr hnutí SÚL a Patriotů v Újezdě: 
Herny odsud vyneseme v zubech

K jádru věci 
s jaderným inženýrem: 

Dost bylo 
cenzury!

Navíc v ČR připadá jeden auto-
mat na 170 občanů, což je světo-
vý rekord. Pro představu, např. 
ve Francii se o jeden automat dělí 
18 tisíc obyvatel. „Za tohoto stavu 
se domníváme, že nejen v Újezdě, 
není žádoucí ani jeden automat. 
I kdyby se zpřísnil a dodržoval lo-
terní zákon, lesy a poli obklopený 
desetitisícový Újezd se bez auto-
matů pohodlně obejde,“ říká lídr 
kandidátky hnutí SÚL a Patriotů 
Petr Duchek a dodává: „Na červ-
novém zastupitelstvu sice nebyl 
schválen náš návrh na vyhlášení 
nulové tolerance hazardu, ba ani 
vyhlášení referenda, ale pořád 
máme v záloze dvě varianty. Pro-
jednání v novém zastupitelstvu 
a referendum z vůle občanů.“

Tvrzení, že zastupitelé, kteří 
jakkoliv udržují současný hazard 
při životě, jsou buď zločinci, ne-
ználci, nebo osoby placené ha-
zardem, je nasnadě. Jak jinak si 
vysvětlit informaci z Újezdského 
zpravodaje, který uvedl, že  jen 0,8 
občanů Újezda hraje denně?

„Takové zavádějící informaci 
se člověk může jen smát. V Újez-
dě totiž nemáme kasina, ale herny 
a v těch není zákonná povinnost 
hráče identifikovat. Takže validita 
takové informace je naprosto bez-
cenná,“ vysvětluje Duchek. 

Na 3. místě kandidátky SÚL 
a PATRIOTI–Volba pro Prahu 
21 je vědecký pracovník Ing. 
Bc. Tomáš Černoušek, Ph.D. 

Tomáš pracuje jako vědecko-
výzkumný pracovník a zabý-
vá se například jaderně pa-
livovým cyklem. Do politiky 
jej přivedla náhoda, resp. 
přetrvávající cenzura radnič-
ního Zpravodaje, která stále 
bují i po televizní kritice. „Při-
spěl jsem nedávno článkem 
a jeho obsah mi bez konzul-
tace pozměnili neotištěním 
několika vět „prý“ z prosto-
rových důvodů,“ kritizuje nej-
větší nešvar Zpravodaje.

Zastánci hazardu též s oblibou 
vyhrožují, že po vyhlášení nulové 
tolerance hazardu vzniknou černé 
herny. „I kdyby vznikly, bude jich 
jen pár a dají se snadno odhalit. 
Navíc si provozovatelé zahrávají 
s odnětím svobody až na 10 let, 

což je extrémní riziko,“ je pře-
svědčen lídr Patriotů.

Současná rada MČ jde 
provozovatelům hazardu na ruku
Jestliže je hráčství nemoc, je po-
vinností státu nemocné nejen léčit, 

ale také onemocnění předcházet, 
což je úkol i pro samosprávu. A to 
se podle Patriotů neděje. „Osvěta 
je nulová. Varování před hazardní 
závislostí žádné. Naopak. „Odbor-
níci“ z redakční rady Zpravodaje 
ovlivnili v červnu veřejné mínění 
provedením pochybného průzku-
mu, podle kterého všichni odpo-
vídající tvrdili, že vědí o limitech 
svého hraní,“ připomíná Duchek. 
Tím podle něj jen dokonale zakry-
li zvrácenost hazardního byznysu, 
který přece nestojí na obrovských 
davech hráčů, kteří prohrají mě-
síčně stovku, ale na dobře propra-
covaném a pravidelném vycho-
vávání závislých jedinců. „Nikdy 
jsem neslyšel, že by v herně něko-
mu zakázali hrát, protože prohrál 
hodně, což by podle loterijního 
zákona měla být samozřejmost,“ 
doplňuje Duchek.

U nás neprojdou
V Újezdě pšenka nepokvete ani 
hráčům, ani hazardnímu průmys-
lu, slibují jednohlasně Patrioti. 
„Věřím, že dokážeme náš tlak na 
vyhlášení nulové tolerance natolik 
stupňovat, že buď skončí provozo-
vatelé sami, nebo z moci vyšší na 
základě výsledku hlasování obča-
nů v referendu. Hazard z Újezda 
nakonec vyneseme v zubech,“ ga-
rantuje Duchek.

Za krátký čas ale dobrovolně odešel z těch-
to funkcí, neboť se cítil být především 
malířem. V současnosti úspěšně vystavuje 
v České republice (58 expozic) i v zahraničí 
(8 výstav). 

Jeho díla najdeme v galeriích ve Francii, 
Španělsku, Německu a Rakousku. Je také 
autorem nástěnných fresek Bitva u Kres-
čaku, 11 x 3 m, v ZŠ na Uhelném trhu i roz-
měrného plátna Čeští stavové ve Francii 
(formát 3 x 5 m), kde využil devět výtvar-
ných technik svého oso-
bitého malířského stylu. 

František Kollman je 
ale i uznávaným bru-
sičem skla. Mezi jeho 
oblíbené náměty patří 
bitevní scény na suchu 
i na moři z období tři-
cetileté války (1618-
1648). Jako jeden 
z mála umělců maluje 
rukama i nohama, zá-
leží na jeho momentál-
ním rozpoložení. Rád 
zachycuje pohyb ze 
všech možných úhlů 
pohledu. Jeho obrazy 
jsou mistrně zachyce-
nými příběhy z dávných 
dob. Tvoří je vlastní 
originální technikou, ve 
které se mísí popel z ci-
garet, uhel, pivo, káva a 
jiné poživatiny, jež ho 
právě napadnou. Újez-
ďák František Kollman 
je nepřehlédnutelným 
umělcem s jasně vyhra-

Honza od roku 1991 vede druhou generaci 
smečky vlčat a v letech 2002 až 2013 byl 
vedoucím celého střediska. Hodnocení jeho 
dosavadní práce nechává prý na jiných.

„Jestli se nám podařilo děti zaujmout, 
něco je naučit a vyplnit jejich volný čas uži-
tečnou činností, vědí jednak děti samy a pak 
také jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že nás 
dodnes mnozí z nich zdraví si myslím, že 
to, co děláme, mělo a má smysl,“ konstatuje 
Samson. Počet aktivních členů i neustále ros-
te, což je objektivním měřítkem úspěchu. 

Sláva újezdských skautů už ale překro-
čila i hranice „obce“. Řada medailí z nej-
různějších soutěží nebo i taková maličkost 
jakou je spolupráce při pořádání například 
„Masopustního průvodu“ v Sibřině mluví 
za vše. Pro Samsona jsou těsné ale i hra-
nice ČR. Dlouhodobě se podílí i na zahra-
niční spolupráci s mezinárodním skautským 
hnutím. Spoluorganizoval středoevropské 
Jamboree v Maďarsku a Polsku, setkání 
s dánskými skauty v Gruzii. „Byli jsme ale 
také v Rusku, Turecku, Pákistánu, Kanadě, 
Ukrajině, Mongolsku, pomáhali jsme při 
OH v Řecku,“ uzavírá výčet. Skautská myš-
lenka má obrovský přesah a podává pomoc-
nou ruku tam, kde je třeba. Samson osobně 
pomáhal likvidovat následky dvou povodní 
v letech 2002 a 2010, pomoc poskytl ale tře-
ba i sociálně slabým v Rumunsku.

Ke komunální politice se podle svých slov 
dostal tak trochu nedobrovolně před 4 roky, 
kdy započala kauza údajného azbestu ve stě-

něným stylem tvorby, který sklízí uznání 
po celém světě.

Na dotaz, proč se vrací do veřejného ži-
vota, jednoduše odpovídá: „V devětaosm-
desátém mi milicionáři vyhrožovali, že 
budu viset. Nestalo se. Když ale dnes sly-
ším slova jako „cenzura“, „mlčte, nemáte 
slovo“ a silnice před barákem je roky pořád 
jako tankodrom, nemůžu se už na některé 
újezdské figury dívat. Mám pocit, že se mi-
licionáři zase vrátili. A to chci změnit.“

nách kluboven: „Naše klubovny na Rohož-
níku už byly v neobyvatelném stavu a my 
se museli narychlo přemístit do náhradních 
prostor. Od té doby jsem absolvoval nespo-
čet jednání s různými odbory místního úřadu 
v duchu naděje, která umírá poslední.“ Až le-
tos se podařilo dokázat, že azbest ve stěnách 
ve skutečnosti nikdy nebyl.

Společně s ostatními kolegy z kandi-
dátky se chce pokusit zajistit prostřed-
ky pro činnost neziskovek v Újezdě tak, 
aby v ní mohly bez problémů pokračovat 
i bez peněz z hazardu po vyhlášení nulové 
tolerance.

Návrat Samuraje Kollmana: Hlídal 
Dubčeka i Havla, chtěli ho pověsit

Morální vzpruha, skaut tělem i duší. 
Máme Samsona na kandidátce

Herna na zastávce Rohožnická

Dlouholetý hlavní vedoucí 23. skautského střediska „Douglaska“ v Újez-
dě nad Lesy a vedoucí vlčat Jan „Samson“ Jacek se rozhodl přispět do ko-
munální politiky celoživotními zkušenostmi, smířlivým nadhledem, morál-
ními hodnotami a neústupností vůči lžím a intrikám politiků.

Jan „Samson“ Jacek
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21 změn pro Prahu 21
kdy zvolení zastupitelé mají k vyjádření 
a informování menší počet znaků, než 
kdokoliv jiný. Tato nevyváženost je proti 
smyslu zastupitelské demokracie, v které 
žijeme a díky které se současné vedení 
radnice dostalo k moci.

•  Zpravodaj pro Prahu 21 – rádi bychom 
rozšířili ÚZ na Zpravodaj Prahy 21. Došlo 
by tím pro občany k přínosnému sloučení 
informací z Újezda nad Lesy, Klánovic, Ko-
loděj a Běchovic.

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

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

8. OBČANÉ, ÚŘAD MČ A SAMOSPRÁVA
•  Občané a zastupitelé – jediným místem, 

kde může občan oslovit všechny zastupi-
tele najednou je zasedání zastupitelstva. 
Proto zavedeme jeho pravidelné konání 
ve stejném čase i dni v měsíci. Například 
každé druhé pondělí v měsíci od 18. ho-
din. Tím se přiblížíme nejen dojezdovým 
možnostem občanů z práce, ale vytvoříme 
i návyk v komunikaci mezi samosprávou 
a občany. Ti tak získají klid, že nestihnou-
li konání zastupitelstva jeden měsíc, mají 
hned následující měsíc další možnost. 
Častějším konáním zastupitelstva se navíc 
zkrátí i doba jeho trvání.

•  Jednání na úřadě – zavedeme pohodlné 
objednávání občanů k úředníkům přes 
internet a prodloužíme úřední hodiny ale-
spoň jeden den v týdnu tak, aby si občan 
pro jednání na úřadě nemusel brát dovo-
lenou. Cílem je navození přátelského, po-
hodového jednání, 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 vybudování sportoviště na 
Rohožníku nemusí zajímat občany na Bla-
tově a obráceně.

11. DOMOV PRO SENIORY, STACIONÁŘ 
– znovu otevřeme končícím vedením rad-
nice svedený do ztracena náš projekt dů-
stojného stáří, finančního spolupodílnictví 
na provoz zařízení, nevytržení seniora z do-
mácího Újezda a ulehčení péče dětí o rodi-
če. Budeme iniciovat jednání na MHMP za 

účelem získání finančních prostředků na 
výstavbu a provoz zařízení, případně od-
lehčovacího centra s chráněným bydlením, 
dílnou apod.

12. POLICIE
•  Otevřená služebna policie – strážník 

musí umět komunikovat i preventivně, aby 
zjistil, co občany trápí. Například omalo-
vánky a hračky ve volně přístupné míst-
nosti 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 služba-
mi nepostradatelní, navíc vytvářejí pracovní 
místa. Podpoříme je například aktivním pro-
storem v Újezdském zpravodaji, pořádáním 
konferencí profesních organizací. Zvýší 
se tím poptávka po ubytování, stravování 
a dalších službách.

14. KULTURA 
– zviditelníme Újezd pravidelným pořádá-
ním divadelních, hudebních (operních, ro-
kových, folkových, countryových, jazzových 
či komorních) pořadů v divadelním sále, za-
sedací místnosti v budově ÚMČ, tanečním 
sálu v polyfunkčním domě i jinde.

15. KANALIZACE 
– dokončíme s nezbytnou podporou magis-
trátu chybějící kanalizaci na Starokolínské. 
Zpracujeme analýzu škodlivosti a nutnosti 
přepadového vytékání splaškové a dešťové 
vody do lesa z odlehčovacích komor v ná-
vaznosti na kapacitu čistírny odpadních vod, 
abychom směřovali k jejich postupnému 
uzavření.

16. SKAUTING (JUNÁK) 
– společně se skauty najdeme řešení pro 
zprovoznění skautských kluboven. Posví-
tíme si ale i na jejich podivné, „azbestové“ 
uzavření, 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 začleně-
ní pod jiný odbor.

18.  ZODPOVĚDNÉ ROZDĚLOVÁNÍ 
A SPRAVOVÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

– jeden z končících radních měl při jednání 
zastupitelstva opakovaně podepřenou hlavu 
rukou opřenou o stůl a mlčel. Pravidelně tím 
ukazoval svůj pasivní přístup k zastávané 
vrcholné funkci. Nikdy jsme se také nedo-
zvěděli, které oblasti veřejného prostoru měl 
v působnosti. Byl prostě jen do koaličního 
počtu. To chceme změnit zrušením funkcí 

radních a nahrazením funkcí místostarostů. 
Jsme přesvědčeni, že pro občany Újezda je 
výhodnější rozhodující moc a kompetence 
přibližně rovným dílem rozdělit a „panovat“, 
než monarchisticky koncentrovat do špičky 
vedení radnice, jako doposud.

19. ŠKOLSTVÍ 
•  Muži do základního školství – marná slá-

va, ale někdy s těmi klacky hne jen muž-
ská autorita. Vysoká feminizace školství 
přináší výchovnou diskriminaci chlapců, 
kteří se nemohou dostatečně identifiko-
vat s příslušníky stejného pohlaví. Navíc 
například počet hodin strávených ve ško-
le představuje pro žáky druhého stupně 
největší díl časové náplně dne. Ušetřeny 
před negativními vlivy feminizace nezůstá-
vají ale ani dívky, ani učitelky. Na ně je pak 
kladen nadměrně zvýšený požadavek za-
stávat dvě role a dochází k jejich přetížení. 
Funkční rodina je ideálně tvořena mužem 
a ženou. Ne náhodou je proto tam, kde to 
je alespoň trochu možné, porozvodová 
péče řešena společnou, nebo střídavou 
péčí. Funkční učitelský sbor je ideálně tvo-
řen učitelkami a učiteli. Ne náhodou tedy 
budeme s pozice zřizovatele újezdského 
školství působit na vytvoření pracovních 
míst pro učitele.

•  Umístění dětí do mateřských škol – se-
známíme rodiče s možností střídavé před-
školní výchovy a s ohledem na kapacity 
mateřských škol ji budeme i prosazovat. 
Zvýšíme tím snadno a levně počet umístě-
ných dětí v MŠ.

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

21. SNÍŽÍME DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 
– budeme na magistrátu prosazovat sníže-
ní koeficientů daně z nemovitostí rozlišující 
centrální a okrajové městské části.

SPOLeČNě DO VOLeb 
Teprve nedávno vznikající hnu-
tí SÚL se sloučilo s již existující 
stranou Patrioti – Volba pro Prahu 
a společně jdou do podzimních 
voleb na Praze 21. 
Toto je jejich volební program.

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

2. VEŘEJNÝ ROZPOČET 
•  Dotace z fondů EU – nebudeme neefektiv-

ně poptávat peníze z fondů EU jako amaté-
ři 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 neefektivní a i rizikové, mít 
milióny na bankovním účtu, na kterém 
jsou pojištěny jen do výše 100 tis. EUR. 
Naopak širokou, především dluhopiso-
vou investicí riziko rozložíme a získáme 
do rozpočtu další peníze navíc. Například 
průměrný zůstatek na účtu MČ vždy k po-
slednímu dni v roce v letech 2010 – 2013 
činil 53 miliónů. Pokud bychom použili jen 
polovinu jako průměrný denní 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 (komunál-
ních) služeb, které by přinášely příjem 
do rozpočtu a současně daly lidem práci. 
Jednou z možností zlepšení rozpočtu je 
i změna ztrátového polyfunkčního domu 
na ziskový „Dům komunálních služeb“.

3. VEŘEJNÁ DOPRAVA
•  Autobusová linka č. 109 – 96 : 60, taková 

je přestupová návaznost (7/2014) v Dol-
ních 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 auto-
busu č. 260 obsluhuje jen z části severo-
západní oblast Újezda a zcela vynechává ji-
hozápadní oblast Újezda, odkud je k MHD 
nejdále. Obě vynechávané oblasti doprav-
ně obsloužíme a spojíme s centrem Újezda 
i nádražím Klánovice. Předem si ale zájem 
občanů ověříme v malém, lokálním refe-
rendu!

•  MHD zdarma – otevřeme diskusi o MHD 
zdarma, jakožto celoroční přepravní alter-
nativu k pouze sezóně a převážně jen za 
dobrého počasí využívaným cyklostez-

kám, individuální automobilové dopravě 
a přetíženým parkovištím.

4.  OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, PEŠÍ 
A CYKLODOPRAVA

•  Obchvat, silnice I/12 – budeme podpo-
rovat urychlené zahájení výstavby, neboť 
neustálým obstrukčním připomínkováním 
ze strany občanských sdružení (spolků) 
dochází jen k oddalování a prodražení 
stavby. Ta je do určité míry závislá na do-
stavbě východní části pražského obchvatu 
spojujícího D1 a R10, který ovšem některé 
občanské spolky navrhují nahradit novým 
úsekem o 30 km delším, s přípojnými tra-
sami nesplňujícími standardy pro kamio-
novou dopravu a s vyšším rizikem vzniku 
dalších občanských skupin, kterým bude 
obchvat vadit zase u nich.

•  Silnice – především tankodrom „Chme-
lická a Hodkovská“ jsou srozumitelnou 
vizitkou končícího vedení radnice pro kaž-
dého voliče a zastánce zdravého životního 
prostředí. Ulehčíme operativně zejména 
obyvatelům zmíněných ulic od extrémní 
prašnosti i za cenu nekoncepčního a jen 
dočasného pokrytí vozovky asfaltem.

•  Chodníky – je lepší každým rokem z ma-
lého újezdského rozpočtu udělat i jen část 
nové komunikace s chodníky, než roky 
koncepčně čekat na miliony z externích 
zdrojů a nechat se přejet.

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

•  Dále budeme prosazovat: zóny 30 km/h, 
zavádění jednosměrek, parkování pro rezi-
denty 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 roze-
vření světového formátu Zpravodaje neu-
hodili okolní cestující, krácení vybraných 
příspěvků z údajně prostorových důvodů 
atd. K tomu přidejte spící redakční radu, 
která aktivně nepřináší pravidelné rozho-
vory s místními zastupiteli, podnikateli, 
občany, ani se neobtěžuje vyvíjet akvizič-
ní činnost. Navíc šéfredaktorka ÚZ ani na 
opakované žádosti nikdy nenašla odvahu 
setkat se s naším opozičním zastupite-
lem nad vytvářením ÚZ a vysvětlit mu, 
jak například proběhl zveřejněný bleskový 
průzkum, kterým ÚZ ovlivnil prohazardně 
veřejné mínění. To chceme změnit. 

•  Zpravodaj musí vést člověk odborně zdat-
ný (fakulta žurnalistiky), zkušený (praco-
val/je v médiích) a je nezatížený újezdský-
mi vazbami spolků a politických subjektů 
(přespolní). 

•  Otevřeme Zpravodaj pro zastupitele – 
nepovažujeme za normální současný stav, 
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nout navrácení linky peticí s pod-
pisem každého sedmého újezďá-
ka a jednali na magistrátu. Radnice 
nás ale vůbec nepodpořila. Tím 
jsme se dostali tak trochu do sle-
pé uličky. Přesto jsme našli řešení. 
Dohodou s okolními městskými 
částmi a obchodními řetězci by 
bylo možné dojezd linky obnovit. 
Ale to by se musel starosta zved-
nout a začít v této věci jednat. Ne-
stalo se. Mezitím se optimalizova-
ly jízdní řády linek č. 109 a 163 
v Dolních Počernicích a relativně 
přijatelně, byť ne vždy zcela kom-
fortně na sebe dnes navazují.

Do voleb ale chceme na naši 
snahu navázat zavedením MHD 
zdarma. V celé Praze, nebo na 
vybraných linkách v městských 
částech. Tím by se dala otevřít ne-
jen otázka obnovy dojezdu linky 
č. 109 do Újezda, ale též nedosta-
tečného parkovaní u Klánovické-
ho nádraží. Zní to jako utopie? Ale 
kdepak. Je to alternativa k cyklos-
tezkám, které plní svoji dopravní 
funkci jen omezeně a taky když 
nemrzne a neprší. V případě Klá-
novického nádraží by pak neby-
lo nutné budovat velké parkoviš-
tě a vykácet, byť náletový, les. 

Není to zase až tak dávno, co se 
rozhořel spor mezi občany a rad-
nicí kvůli ukončení dojezdu auto-
busové linky číslo 109 do Újezda. 
Veškeré informace o tomto ukon-
čení vedení radnice nekompromis-
ně tehdy zamlčovalo až do posled-
ní chvíle.

Když věc praskla, iniciovali 
jsme kvůli tomu mimořádné zase-
dání zastupitelstva a snažili se sta-
rostu a spol. přimět k veřejnému 
a odbornému jednání. Marně. Zů-
stali neoblomní a jen mlžili, že za 
nic nemohou.

Pokusili jsme se ještě dosáh-

MHD zdarma? Číslo 109 žije!

Volební program kandidátky SÚL 
a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21

reklamním prodejem zastávek. 
Představte si příjezd autobusu 
do kterékoliv zastávky v Újez-
dě, kdy po ohlášení jejího jména 
ještě zazní placená reklamní in-
formace. Třeba: „Blatov, jen 100 
metrů od nového ovocného baru 
vpravo.“ Jednoduché, viďte?

Možná bude pro čtenáře pře-
kvapením, že zkušenosti s MHD 
zdarma, ať již plnou, nebo čás-
tečnou, mají i některá česká měs-
ta.  Hořovice, Frýdek-Místek nebo 
Valašské Meziříčí. V EU jsou to 
švédský Kirun, francouzský Cha-
teauroux, Aubagne, němec-
ký Templin, a hlavní město Eston-
ska Tallin. Po vzoru těchto měst 
prosazují Patrioti kandidující do 
magistrátu MHD v Praze zdarma.

Zkušenosti odjinud ukazují, že až 
polovina občanů totiž po zavedení 
MHD zdarma přestane jezdit pra-
videlně auty. Tím poklesne jejich 
počet v ulicích městské dopravy, 
zlepší se dopravní průjezdnost 
a životní prostředí.

Cestující by nesměli mít dluh 
vůči hlavnímu městu, měli by na-
opak mít bydliště v Praze a revi-
zorům by se prokazovali například 
drážní In-kartou, VISA kartou, 
nebo nějakou jinou, ale rozhodně 
ne tunelkartou Opencard.

 A jak na to kromě z dotací a ve-
řejného rozpočtu jít u nás? Třeba 

Volte kandidátku č. 5,
SÚL a Patrioti

– Volba pro Prahu 21
Děkujeme za každý Váš hlas.

Jsme solí Újezda nad lesy. 
Znáte nás. Čtyři roky nemlčíme, 

ale pracujeme pro Vás. 
Již brzy Vám představíme všechny 

naše kandidáty v časopisu 
Svobodné újezdské listy. 

Jsme s Vámi, buďte s námi.
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