
Před rokem jsem byl zastupitelstvem jmenován do funk-
ce politika MA21. Nijak jsem o ni neusiloval, ale považoval 
jsem za svou povinnost podat pomocnou ruku koalici po 
nečekané rezignaci radní L. Ponicové, která tuto funkci 
zastávala, na rozdíl od zastupitelů PaS, které hlavně zají-
malo, kolik za funkci mám peněz, třebaže se jedná o ne-
placenou funkci.
Začal jsem s prázdným stolem, žádné rozpracované nebo 
připravené projekty a nápady, na které bych měl navázat, 
neexistovaly, resp. jsem neobdržel. Funkci politika MA21 
mám i propojenou se svým předsednictvím komise MA21, 
což je nakonec do určité míry vhodné i logické propoje-
ní. Současně byla konečně stabilizovaná i zaměstnanec-
ká funkce koordinátora MA21 a tajemníka komise MA21 
v osobě paní Heleny Gryčové, se kterou je dobrá spoluprá-
ce a pravidelně vás v ÚZ informuje.
Mrzí mě proto, že místo podpory od zbytku opozice slyší-
me, že koalice a já neumíme koncepčně myslet. Nemyslím 
si to. Můžete vizionářsky krásně snít, ale musíte na to také 
reálně mít. A nesmíte zapomenout, že co 4 roky se složení 
zastupitelů mění. Ale posuďte sami.
Pocitová mapa – možná si vzpomenete na tuto interne-
tovou anketu. Občané vyjadřovali určitý pocit z libovol-
ných míst v Újezdě a někteří přidali i komentář. Požádal 
jsem členy komise MA21, aby se zapojili do vytvoření 
souboru komentářů z  internetové platformy odpovědí 
podle tematických kategorií. A připojili i svá stanovis-
ka. To právě probíhá. Následně pošlu ucelený soubor 
k připomínkování ostatním komisím a odborům úřadu. 
Po vrácení z podkladů vznikne „Velká kniha pocitů“, se 
kterou bude moci vedení radnice dále efektivně praco-
vat při rozvoji Újezda. 
Buspruh – hodně se kolem jeho realizace diskutuje, ob-
čas ale čtu a slyším i něco, co bych se nebál označit skoro 
až za dezinformace. Proti buspruhu už od zastávky Bla-
tov vystupují hlavně zastupitelé za Otevřený Újezd a Piráti 

a STAN. I jim jsem naslouchal a podal jsem radě MČ Praha 
21 návrh na konání kulatého stolu k  této věci. Rada MČ 
návrh schválila a zadala úřadu jeho přípravu. Ta probíhá.
Zapojení občanů na akcích MČ – doposud byla praxe tako-
vá, že radnice oslovila spolky, zda by se zapojily. Považuji 
to ale za nedostatečné. Navrhl jsem proto rozšířit oslovení 
i na jednotlivé občany. Jejich adresné oslovení je ale ne-
proveditelné. Proto se snažím dosáhnout vytvoření nabíd-
ky a pobídky pro spolky, občany a třeba i firmy na webu 
úřadu, kde by měli všichni přehled, co a koho poptáváme, 
za jakých podmínek a kolik zájemců jsme schopni na akci 
využít. Věc je zatím diskutována. 
Účastnil jsem se jednání ohledně obnovení spolupráce 
se školním parlamentem, navrhuji zakoupení defibriláto-
rů pro středisko aj., prosazuji vylepšení divadelního sálu 
(nebo rekonstrukci/výstavbu jiné budovy) pro kvalitní kul-
turní rozvoj Újezda atd.  
A na závěr připojím věc, kterou se chystám otevřít a žád-
ný „Újezďák“ by ji neměl minout. Tou je problematika 
společenských (nepřesně sociálních) sítí v Újezdě, pře-
devším pak Facebook. Mezi nemalou skupinou obyvatel 
vytváří specifickou sociální interakci, uvolňuje negativní 
komunikaci, není vždy bezpečným místem, umožňuje 
(technicky, jinak právě naopak) vznik smyšlených profilů 
(fejky, trolly) a přináší další rizika. Nespornou výhodou 
je naopak rychlost sdělení, svolání, vytváření názorově či 
tematicky stejných skupin apod. Pro všechny je ale spo-
lečná jedna věc, a tou je oblast vlivu. Bohužel z pohledu 
agendy MA21 je někdy problematické považovat Face-
book za ideální komunitní platformou. V Újezdě je něko-
lik diskusních skupin, které se tváří jako proújezdské, ale 
občané o nich nic nevědí. Doporučuji proto všem násle-
dující tabulku z března k  zorientování (pravidla správci 
občas mění), aby se zapojili v duchu agendy všude a měli 
dobrý přehled o dění v Újezdě:

Petr Duchek
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Rok ve funkci politika MA 21

Název skupiny Počet čl. Správci a moderátoři Typ skupiny Zaměření a pravidla
Újezd nad Lesy - 
místo pro život

5200 Charvátová, Danielová, Mertová, 
Doležalová, Kozlovskij-Skalníková, 
(všichni kandidáti za Piráti a STAN)

Veřejná
(obsah vidí 
kdokoliv)

Újezd, inzerce 1x za měsíc, 
zákaz sdílení politických příspěvků, 

ani jiné sdílení není moc podporováno
Újezd nad Lesy - 
Diskusní Skupina 

MČ Praha 21

1900 Samec, Kopecká, Václavík, Růžička
(všichni kandidáti a příznivci

ODS a ANO)

Soukromá 
(obsah jen 
pro členy)

Informace o dění v Újezdě a okolí, 
zákaz blokování,

 inzerce se příliš nevyskytuje 
Újezd nad Lesy - 
místo pro bazar

1850 Danielová, Kozlovskij-Skalníková, 
(kandidátky za Piráti a STAN)

Veřejná  Skupina slouží jako místní bazar, 
není pro odkazy na firmy, nové zboží, 

přivýdělek, e-shopy, soutěže. 
Újezd nad Lesy - 

Praha 21 
Diskusní fórum

800 Duchek, Lameš
(oba kandidáti za Patrioty)

Veřejná Újezd, poměr příspěvků k Praze 21 a 
ostatním příspěvkům včetně inzerce je 

4:1, zákaz blokování
EASTSIDE
EVENTS

650 Samec, Martan, Borecký, Vácha, 
Běloch, Mašatová, Matušíková, 
Säckl (politicky nepodstatné)

Veřejná Kultura, sport, spol. akce v Újezdě, 
Běchovicích, Hradešíně, Květnici, 

Škvorci a Úvalech.
Tržiště akcí

Prahy 21
500 Taške, Poláková, Vlčková, Pavelková

(kandidování nenalezeno)
Veřejná Informace o akcích a aktivitách na celé 

Praze 21 (Újezd nad Lesy, Koloděje, 
Běchovice, Klánovice)

Fórum rodičů 
a přátel 

újezdských škol

400 Kozlovskij-Skalníková (kandidátka 
za Piráti a STAN), Pikorová, Buchtel

(kandidování nenalezeno)

Veřejná Apolitická skupina rodičů 
(děti, vzdělání, kvalita kantorů), 

v jednotě je síla… Diskusní skupina… 
Podnikání 

v Újezdě a okolí
150 Břízová

(kandidování nenalezeno)
Veřejná Skupina je pro fér lidi v podnikání

https://www.facebook.com/msackl?__tn__=-UC*F

