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Reaguji na článek zastupitele Duch-
ka, v němž je spousta nesrovnalostí. 
Již v minulosti byly problémy s  cvi-
čištěm, ale bohužel nebyly nikde 
zapsány, vše bylo pouze ústně. Můj 
dojem je, že vedení obce dává před-
nost lidem ze širokého okolí, než 
vlastním občanům obce. Zastupitel 
též uvádí nájemní smlouvu kynolo-
gů, proč ji tak dlouho tajili. Utajová-
ním celou situaci jen vyhrotili. Pů-

vodně povolené cvičiště bylo malé, 
na jednom pozemku, v současnosti 
se hovoří o dvou, ale ve skutečnos-
ti kynologové užívali více pozemků. 
Problém začal v období změn, kdy 
se Svazarm stal kynologickou orga-
nizací a zájmová činnost se změnila 
na aktivní výcvik. Také nechápu, jak 
mohli mít nájemní smlouvy na po-
zemky vracené v restituci bez určení 
vlastníka, ten se zjistil nedávno. Jas-

ně, že lidem, kteří jsou v obci přihlá-
šeni k pobytu dost daleko od cvičiště 
a v místě se nevyskytují, hluk neva-
dí. Nikdo nechce pochopit, že v mo-
mentě, kdy se výcvik znovu rozjede, 
mohla by znovu nastat situace kdy 
budou lidé v okolí poslouchat štěkot 
a křik mnohdy od 7 hod.do 21 hod. 
sedm dnů v týdnu. A pak už se s tím 
nedá nic dělat

Libor Minařík

K ČLÁNKU O KYNOLOZÍCH II

Na červnovém ZMČ jsem interpeloval zastupitele Rou-
šara ohledně grantu „Klánovický les - nástroj k popu-
larizaci a  osvětě důležitosti adaptačních opatření na 
snížení dopadů klimatických změn“, na který od magist-
rátu požadoval částku 388 300 Kč a obdržel 150 000 Kč. 
Žádal jsem o sdělení, co tato akce přinese občanům a 
jak těch 150 000 Kč utratil, utratí.  Bohužel p. Roušar na 
tuto interpelaci odmítl odpovědět s tím, že se to netýká 
jeho práce zastupitele.
Překvapilo mě to. Starost o Klánovický les je věc chvá-
lyhodná a očekával jsem, že se naopak p. Roušar bude 
chtít pochlubit, jak za takovou vysokou částku pomocí 
Klánovického lesa snižuje dopady klimatických změn. 
Pátral jsem proto na internetu, v ÚZ, dalších tiskovinách 
v okolních obcích, dokonce i na stránkách Újezdského 

stromu, abych se o grantu něco dozvěděl. Ale nikde nic. 
Vzhledem k tomu, že grant je již z roku 2019, přišlo mi 
to podivné.
Poptával jsem se dál a nikdo nechtěl věřit, že při tako-
vé výši grantu nikde není žádný výstup. Někteří dokon-
ce vyjádřili pochybnost, zda se nejedná pouze o skrytý 
zdroj obživy.
Klánovický les mám rád, pravidelně se zúčastňuji jeho 
čištění a rád bych pomohl i s jeho popularizací, protože 
je možné, že grant je nad síly p. Roušara, a proto z něho 
žádné výstupy nejsou. Nabízím mu proto pomocnou ru-
ku a bez nároku na jedinou korunu z tohoto grantu se 
rád zapojím do jeho realizace jako dobrovolník, protože 
taková částka by se měla smysluplně využít.

Ing. Jiří Lameš

PODĚKOVÁNÍ

GRANT JAKO NÁSTROJ OBŽIVY?

Děkuji vedení MČ Praha 21 za srdečné a milé blahopřání k mému životnímu jubileu, které mě velmi 
potěšilo.  

Bohuslav Pultar

K ČLÁNKU O KYNOLOZÍCH 
Vážení obyvatelé Újezda - zastupitel tendenčně popíše 
celou stránku posledního zpravodaje, dle mého názoru 
v rozporu s pravidly, článkem o kynologii. A samozřejmě 
si nevzpomene, že hájí spolek se sídlem mimo Újezd, 
také si nevzpomene, že vedení ZKO 394 bydlí mimo 
Újezd a hluk a svůj výdělek si realizují v katastru Újezda 
nad Lesy. Nevzpomene si, že neprobíhá cvičení pejsků 
z Újezda, ale že probíhají obrany pro pejsky z půlky re-
publiky. Také klidně napíše, že cvičiště fungovalo 30 let 
a MHMP konečně v roce 2018 schválil, že na jednom po-
zemku a malé části druhého jde provozovat kynologické 
cvičiště. Samozřejmě nenapíše, že kynologové cvičí na 
třech pozemcích a maskují to venčením psů. Samozřej-
mě, že nenapíše, že paní Musilová jezdí cvičit své psy 

za rybník, protože vám klidně řekne, že nebude obtě-
žovat svoje sousedy. Nenapíše, že kynologové nechtěli 
diskutovat o změně provozního řádu cvičiště, že dali MČ 
Praha 21 ihned k soudu. Proč by to psal, když se to ne-
hodí. Proč by psal, že nic dohodnutého nedodržovali. 
Úplně jsem plakal dojetím, když píše, že skončili krásné 
a sváteční akce. Ale když ty akce byly, tak o nich pan Du-
chek ani nevěděl, My, co bydlíme poblíž, jsme si je užili. 
Jednou i asi 150 aut nebo holé zadky kynologů, když mo-
čili v ulici Dubinská do lesa. A klidně za veřejné peníze 
propaguje soukromou aktivitu kontaktem a pozváním 
na výcvik psů. To je prostě náš váš zastupitel Duchek. 
On už jiný nebude.

Jaroslav Jeníček


