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slovo ŠÉFredaktora

milí 
čtenáři,
přestože jsem si  
po vydání minu-
lého čísla říkal, že 
se blíží okurková 
sezóna a po prázd-
ninách mě čeká 
neskutečná dřina, 

o čem bude úvodník, o čem budeme vů-
bec psát, dopadlo to jinak. Dřina to byla, 
to jo, ale proto, že jsem z toho množství 
informací a článků musel hodně vybírat, 
přebírat a vyřazovat.

Rozmýšlel jsem například, zda mám zase 
psát o místostarostovi Slezákovi, který je 
najednou odborníkem na majetek Prahy. 
Náměstek primátorky Matěj Stropnický 
v rozhovoru pro televizi ČT24 a DVTV jasně 
naznačil, jak to u pana Slezáka na magist-
rátu chodí, a to i v souvislosti s Pražskými 
stavebními předpisy upečenými zřejmě 
šéfkuchařkou Krnáčovou v kuchyňce.

V Újezdě zase netrpělivě čekáme na soud 
ohledně žaloby o 62 milionů proti naší 
městské části, neboť pan Slezák je jed-
ním z radních, který hlasoval pro usnese-
ní, podle kterého měla investorovi vznik-
nout nemalá škoda.

S překvapením jsem také zjistil, že naší 
radě MČ nic z toho nepřijde podivné a pan 
Slezák je najednou předsedou újezdské 
bytové komise.

A tak jako v roce 1988/89, kdy s obuš-
kem v ruce bděl velitelsky nad klidným 
spaním demonstrantů, bude dnes bdít 
velitelsky nad klidným spaním těch, kteří 
nemají kde složit hlavu a jistě přidělí byt 
skutečně potřebným. Doufejme jen, že 
byty budou čisté a bez štěnic.

Když jsem jindy stál na kraji lesa na 
Blatově, honil se mi zase hlavou ÚZ 
a úvodník starosty. Psal v něm jalově 
o vedru, vyschlé trávě i o nočních per-
seidách, které spatřil na obloze. Tak jsem 
se tedy, ač ve dne, také podíval na oblo-
hu. A uviděl jsem UFO. V tu chvíli mi ale 
jako blesk projela hlavou směs událostí 
a myšlenek. Od těch co se to v Újezdě 
vlastně děje až po tu, co je to na obloze 
za záhadu. Když v tom se UFO pohnulo. 
A místo kosmického vzkazu na poli jsem 
dostal nebeskou zprávu. Bylo to varová-
ní. Všechno jsou to Akta X. V uších mi 
začalo silně znít, že snažit se jim poro-
zumět je nebezpečné, někdy i zbytečné. 

Stačil jsem ještě vzkaz vyfotit, ale pak 
mě přepadl podivný strach a zalehl jsem 
k trsu kručinek. V něm volně ležel oby-
čejný list papíru a na něm slova, která 
znám. Napsal je Karel Havlíček Borovský: 
Za pravdu je různá sazba, někdy pomník, 
někdy vazba. Kdo jí řekne dřív než včas, 
tomu pravda zláme vaz! To už na mě bylo 
moc. Sebral jsem poslední zbytky odva-
hy, zvedl se a kvapně spěchal k domovu. 
Druhý den jsem se brzo ráno po probdělé 
noci vydal na stejné místo, ale vzkaz na 
obloze už nebyl, stejně tak jsem již nena-
šel ten obyčejný list papíru.

Ta příhoda mě ale natolik posílila, že jsem 
nedal pokoje a tak dlouho otravoval míst-
ní úřad, až mi starosta kývl na rozhovor, 
který najdete v tomto čísle. Povídání bylo 
o mnoho delší, než jsme si původně do-
mluvili, bylo přátelské a otevřené. Sice 
jsme se občas trochu špičkovali, ale ne-
překročilo to únosnou míru. A i když sta-
rostu uvnitř čísla zrovna nešetříme (ne-
můžeme za to, že si sám nabíhá na vidle), 
přesto za rozhovor děkujeme.

Největší neuvěřitelností je ovšem to, že 
radniční Zpravodaj zcela ignoruje zásadní 
události. Jednou z nich je odvolání ředite-
le ZŠ M. Kurky z funkce. A tak v našem 
periodiku suplujeme informace za časo-
pis, který si ze svých daní platíte, a přiná-
šíme alespoň nějaké informace. Ty z „ku-
chyňky” rady MČ bohužel nemáme.

Není však lepšího důkazu, že šéfredak-
tor ÚZ V. Varyš se v Újezdě nezdržuje, 
nezajímá se o něj, pokud si tedy s paní 
grafičkou nejde zrovna pro nasmlouva-
ných 25 tisíc. Jediné, co zatím zvládá, je 

připisovat zesměšňující názvy článků ko-
legům zastupitelům (Hartman, Jeníček) 
bez jejich vědomí. Tomu se říká skutečné 
podvraťáctví. Chcete-li, cenzura.

Jednoduché otázky tedy zní. K čemu ta-
kového vyžírku potřebujeme a k čemu je 
redakční rada, když takové věci pouští do 
tisku?

Tak dobré nervy, dobrou zábavu, dobré 
setkání a vše dobré při čtení přeje 

petr duchek
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AKTUálně - rozhovor

v minulém čísle jsme přinesli rozho-
vor s nájemcem restaurace a baru 
level o změnách v polyfunkčním 
domě a avizovali jsme, že pro další 
číslo požádáme o vyjádření starostu 
růžičku. Dojednat rozhovor nebylo 
snadné. Žádosti přes podatelnu, pří-
mý e-mail i kancelář starosty zůstaly 
zpočátku bez odezvy. nicméně vytr-
valost se nakonec vyplatila a sekre-
tariát nakonec přece jen našel volné 
termíny v plném starostově diáři. Ty 
jsme si ještě potvrdili telefonicky, 
a tak přinášíme exkluzivní rozhovor 
se starostou růžičkou. o polyfunkč-
ním domu, restauraci, baru a taneč-
ním sálu.

Co a kdy bude s restaurací a tanečním 
sálem a barem v polyfunkčním domě 
(PD)?
Makáme na tom, aby místo restaurace 
vznikl Dům dětí a mládeže (DDM). Taneční 
sál s barem zůstane zachován. Zatím je 
vše rozjednané. 

Kdy poprvé rada MČ, koalice a Ty jste 
uvažovali o přeměně na DDM?
Ještě před volbami. Bylo to i ve volebních 
materiálech.

Kdo bude za DDM hradit nájem?
Pražský magistrát. Jeho výše bude ve výši 
nákladů na provoz. Nevyděláme, ale ne-
bude nás provoz PD, resp. stávající restau-
race stát ani korunu.

A když se náklady na provoz zvýší, 
nebo naopak klesnou? U elektřiny 
apod. lze pohyb cen očekávat.
To nevím, ale takhle se financují DDMka 
i v jiných městských částech. Na magist-
rátu nemůžeme vydělávat.

Co se stalo nebo se stane s vybavením 
kuchyně? leccos se šušká.
Pořád je v kuchyni. Jestli chceš, můžeme 
vzít klíče a podívat se do ní.

Takže existuje inventární soupis ma-
jetku, něco jako seznam zásob?
Ano, nic není a nebude zcizeno.

Jak dlouho minimálně očekáváte, že 
bude magistrát hradit provoz DDM? 
Přece jen budou s přestavbou nemalé 
náklady.
Tohle je hodně předčasné. Ještě jsme nic 
definitivně nedojednali. Představa zaháje-
ní provozu byla od 1. 2. 2016, ale já si 
myslím, že to bude spíš až od 1. 9. 2016.

Považujete za ideální na nejrušněj-
ší křižovatku s veškerým hlukem, 
smogem, výfukovými plyny umístit 
DDM? A jak bude zajištěna bezpeč-
nost výběhové plochy pro děti?
v souvislosti s úpravou nivelity křižovat-
ky přece přibude nový odbočovací pruh 
do Koloděj namísto prostranství před PD?
Tak mi řekni, jaké máš návrhy Ty? Co bys 
tam udělal?

Já jsem tu teď ale jako redaktor a kla-
du otázky.
Ale jsi i zastupitel, tak jak bys to řešil?

Dobrá, možná mám nějaké řešení, možná 
nemám, ale nemohu to stejně nijak ovliv-
nit, ani prosadit. A jedno z řešení bylo 
v našich volebních materiálech. otázka 
ale nezněla, zda je to jediné řešení z mož-
ných, ale zda to považujete za ideální?
A co je ideální? Budeme rádi, když vyřešíme 
náklady na provoz, které s budovou máme 
každý měsíc. Už se to táhne roky. Vzniknou 
klubovničky, Level bude dál využíván na kul-
turní vystoupení, budou zde akce pro seniory, 
uvažuje se o příměstských táborech, v ga-
rážích o motokárách, akce DDM jsou zamě-
řeny i na hudbu, tanec, divadlo atd. Celkem 
bychom takto měli mít program pro 450 dětí. 

To je určitě zajímavé. A co farmářské 
trhy na parkovišti, proč nejsou?
Protože se ukázalo, že tehdejší nájemce 
Levelu, který měl trhy pořádat, nám dlu-
ží za nájem v Levelu asi 200 tisíc. A dluh 
se táhl už od mého předchůdce. Podepsal 
splátkový kalendář, ale nedodržoval ho. 
Snížili jsme mu nájemné, ale zaplatil jen 
dva měsíce. Tak jsme mu provozování 
trhů nesvěřili a jsou na něho připraveny 
dvě žaloby.

Proč byl tedy vůbec připuštěn do 
výběrového řízení na provozování 
tržiště?
No, stalo se. A navíc máme vyjádření 

z magistrátu, že parkoviště za PD nespl-
ňuje parametry pro pořádání tržnice.

Tady ale nejde o tržnici, ale občasný 
farmářský trh?
My na to ale v tuto chvíli nahlížíme stejně.

zpět k DDMku. Jaké jiné varianty než 
DDM jste projednávali, mezi kolika 
jste se rozhodovali a kde si mohu do-

hledat např. nějaké studie, analýzy, 
návrhy atd. které jste posuzovali?
Žádné nejsou, je to rozhodnutí rady. 

To je samozřejmě možné, ale přesto, 
proč jste využití PD neprojednávali 
s veřejností, na zastupitelstvu, neu-
dělali anketu apod.? vždyť je to zá-
sadní rozhodnutí, mnoho takových 
budov městská část nevlastní. 
Městská část ale nevlastní žádné budovy, 
to bys jako zastupitel mohl vědět.

no tak dobře, má je svěřené do sprá-
vy od magistrátu a hospodaří s nimi, 
abych to upřesnil. Takže proč jste to 
neprojednali?
Ale ono teď není co s veřejností projedná-
vat, ještě to není domluvené.

To už vím, mně ale nejde o oznáme-
ní veřejnosti, že se otevírá DDM, ale 
o hledání řešení, co s PD.
Ale na to už jsem odpovídal. Je to naše 
rozhodnutí vycházející z volebních progra-
mů a koaliční smlouvy.

Tak starosto díky za rozhovor.
Doufám, že nevyjde nic, co bychom si tu 
neříkali.

Jak jsem slíbil, vyjde jen to, co jsme 
si o PD řekli.
Tak to jsem zvědav.

Ptal se Petr Duchek

Exkluzivní rozhovor se starostou

Kromě špičkování došlo i na uvolněnou atmosféru.
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aktuálně

Ředitel Kurka byl po 28 letech zba-
ven funkce doslova rychlostí blesku. 

S ohledem na blížící se penzi a obhájení 
6 letého funkčního období, ve kterém ho 
minulá rada MČ potvrdila, jde o akt pro 
něho veskrze potupný. O to víc však vy-
vstávají otázky, co tak závažného provedl, 
že rada MČ ve složení Růžička, Zátková, 
Punová (všichni ANO), Slezák (ČSSD) 
a Čechová (TOP 09) se jednohlasně roz-
hodla k jeho okamžitému odvolání? 

Zase ti politici

Zde stojí minimálně za povšimnutí, že 
místostarostové Slezák a Čechová 

jakožto členové minulé rady MČ ředitele 
Kurku ve funkci nejdříve svým hlasem 
podrželi, aby v nové radě MČ záhadně 
prozřeli a otočili. Na schopnost obou 
místostarostů názorově se otáčet po 
směru výhodného větru upozorňuji již 
delší dobu. Avšak jaký cíl sledovali nyní, 
není zatím příliš jasné. Přesto jejich 
hlasování vyvolává pocit jakési zrady, 
kterou už předvedli například před a po 
loňských volbách. Tehdy bez skrupulí 
podrazili svého koaličního partnera, aby 
se udrželi v křeslech místostarostů. Ale 
zpět ke škole.

magistrátní nález

Oficiálně má být důvodem k odvolání 
ředitele nález magistrátní kontroly 

ohledně neprůkazně vedeného účetnictví 
s porušováním příslušných zákonů, což 
vedlo k nehospodárnému použití veřej-
ných prostředků, neboť škola například:
- průkazně nedoložila správnost nákladů 
na mzdy vykázaných v doplňkové činnosti 
(jednalo se o různé dohody o pracovní čin-
nosti, mezi kterými mě především zaujala 
dohoda na činnost učitelky ZŠ – 301 Kč/
hod.),
- nevyhotovuje inventurní soupisy v soula-
du se zákonem o účetnictví a nebylo mož-
né identifikovat jednotlivé částky úhrad 
družiny a záloh na stravné, 
- nedoložila rozdíl ve výši 65 tis. mezi účty 
č. 243 a č. 412 vztahujících se k FKSP,
- předložila vyfakturované práce za rekon-
strukci učebny a kabinetu ve výši 452 tis., 
ale současně předložila rozpis prací jen na 
částku 373 tis.,
- nedoložila průkazně výnosy z doplňko-
vé činnosti z pronájmu nebytových pro-
stor - nevystavovala faktury za nájemné, 

neboť účtováno bylo až na základě úhrady 
nájemného poukázaného nájemcem na 
bankovní účet. Nedoložila žádné podklady 
vykazující skutečný počet pronajatých ho-
din u nájemců, u kterých byla v nájemní 
smlouvě stanovena pouze sazba nájem-
ného za 1 pronajatou hodinu. Škola tak 
neměla žádnou kontrolu, zda uhrazené 
nájemné bylo ve správné výši.

Zřizovatel bez viny?

v této souvislosti je ale třeba uvést, 
že kontrolní zpráva z magistrátu též 

uvádí, že průběžná, ani následná finanční 
kontrola vykonávaná povinně městskou 
částí nebyla funkční! To by ovšem zname-
nalo, že politickou odpovědnost za zřizo-
vatele nese místostarostka Čechová, která 
má od roku 2010 ve své gesci újezdské 
školství. Stejně tak za nicnedělání s tím, 
že místostarosta Slezák jakožto člen škol-
ské rady dlouhodobě vůbec nechodil na 
jednání této rady a na zastupitelstvu jen 
suše oznámil, že mu to prostě nikdy ne-
vyšlo! Když jej ale letos ve školské radě 
vystřídala právě pí Čechová, zdálo se, že 
se konečně chytla za nos. Své „angažmá” 
ovšem zahájila tím, že na jednání školské 
rady také nepřišla!

Zbytečná Školská rada?

Oba místostarostové se též na zastu-
pitelstvu veřejnost snažili přesvědčit, 

že školská rada je pomalu skoro k ničemu 
a nemá žádné možnosti ovlivňovat hospo-
daření ve škole. Nějak ale zapomněli, že 
ze školského zákona dle §167 a §168 vy-
plývá povinnost ředitele (nebo osoby jím 
pověřené) účastnit se jednání školské 
rady na výzvu předsedy rady a že rada 
například:
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
- podílí se na zpracování koncepčních zá-
měrů školy, 
- projednává inspekční zprávy České škol-
ní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli, zři-
zovateli a orgánům státní správy,
- podává návrh na odvolání ředitele a na 
vyhlášení konkursu na ředitele,
- projednává návrh rozpočtu a navrhuje 
opatření ke zlepšení hospodaření školy. 
V roce 2013 pouze koaliční část zastu-
pitelstva schválila na návrh rady MČ, 
v které zasedal pan Slezák i pí Čechová, 
„Kritéria pro hodnocení Masarykovy ZŠ” 

(ZMČ13/0161/13). Podle nich provádí 
drtivou většinu hodnocení právě školská 
rada. V článku VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ je 
však z uváděného §168 školského zákona 
zcela nepochopitelně vypuštěn bod o pro-
jednávání rozpočtu a návrzích na zlepšení 
hospodaření školy. Jako by v zákoně pro-
stě nebyl!   

Informace v utajení

O to víc mě zneklidnilo, když na konci 
června byly na webových stránkách 

školy k nalezení zápisy z jednání školské 
rady pouze do února letošního roku, přes-
tože se rada od té doby sešla minimálně 
ještě jednou. Pravděpodobně v dubnu. 
Avšak krátce po zasedání červnového za-
stupitelstva, kde se řešilo i odvolání ře-
ditele, byla záložka se zprávami školské 
rady z webových stránek odstraněna!

a o co tu jde?

Co tedy bylo tím pravým důvodem 
odvolání ředitele? Opravdu jen chy-

by v účetnictví školy (a skutečným cí-
lem odvolání je de facto hlavní účetní pí 
Václavíková, kterou ale rada MČ odvolat 
nemůže), nebo nedůslednost kontroly 
hospodaření ze strany zřizovatele - ÚMČ 
Praha 21, anebo něco úplně jiného? 
Pokud šlo o hospodaření v ZŠ a rada 
MČ získala dojem, že se ve škole kradlo, 
a proto bylo nutné odvolat ředitele Kurku, 
mělo být podáno nějaké trestně-právní 
oznámení. O tom mi ale není nic známo. 
Pokud šlo jen o chybné účtování, bylo pří-
kazem starosty Růžičky č. 2/2015 uloženo 
škole provést nápravná opatření do konce 
června. Na jejich provedení ale rada MČ 
nepočkala a 2. 6. 2015 ředitele odvolala.

nástupce už je vybrán

v tomto světle poněkud zvláštně působí 
i oznámení o vyhlášení konkurzního 

řízení na místo ředitele/ky ZŠ uveřejněné 
v červenco-srpnovém Újezdském zpravo-
daji. Na straně 5 je oznámení v nevýrazné 
šedo-černé barvě, bez vazby na jakoukoliv 
informaci o situaci v ZŠ a ve velikosti, kte-
rá zaručí, že při letmém pročítání časopisu 
si oznámení ani nevšimnete. Jako by nový 
ředitel/ka už byl předem vybrán…

další otázky

položil jsem si tedy další otázky. Ublížil 
nebo způsobil úraz ředitel některému 

nejasné odvolání ředitele základní školy
v souvislosti s náhlým odvoláním ředitele masarykovy ZŠ v červnu letošního roku vyvstalo několik otázek, na které se od-
povědi nehledají snadno. bez nároku na dělání nějakého arbitra si dovolím otevřít komnaty, které se ne vždy snadno otví-
rají, ne všem bude pochuti jejich zveřejnění a určitě mezi některými vyvolají reakce podobné píchnutí do vosího hnízda. ale 
jen opakovaným střetáváním informací a názorů se lze postupně dopracovat k správnému pochopení dějů v základní škole.
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z žáků? Rozkradl on či některý z jemu pod-
řízených spolupracovníků majetek školy? 
Praktikoval snad harasment na sbor učite-
lek, až se ucho džbánku utrhlo? Vedl školu 
po výukové stránce špatně a nález ma-
gistrátní kontroly se prostě jenom hodil? 
Odpovědi jsem začal hledat v posledních 
inspekčních zprávách České školní inspek-
ce z let 2012 a 2013.

česká školní inspekce

Mnozí si jistě vzpomenou na poru-
šení povinnosti ředitele školy dle 

§164 odst. 1 písm. b) a f) školského 
zákona, které ČŠI konstatovala ve své 
zprávě ve spojitosti s pravidelným do-
cházením tehdejšího starosty Roušara do 
výuky. Tehdy se ředitel dostal do rozporu 
se zákonem jenom proto, že nedokázal 
situaci správně posoudit a razantně ne-
odmítl takové experimenty a jednorázo-
vé výkřiky.
V další inspekční správě ČŠI jsem našel, 
že:
• Ředitel školy s pedagogickou radou pro-
kazatelně neprojednává všechny zásadní 
pedagogické dokumenty. Záznamy rovněž 
nedokládají důsledné projednávání opat-
ření ke zlepšování vzdělávací činnosti. 
• Ve výroční zprávě o činnosti školy chybí 
údaje o školské radě.
• Žáci na druhém stupni měli málo příleži-
tostí k aktivnímu zapojení do výuky, úkoly 
ani pracovní tempo nebyly diferencova-
né podle jejich individuálních schopností. 
Možnosti ke spolupráci a řešení problémů 
jim byly vytvořeny výjimečně.
• Zájem o učení zvyšovaly ojediněle účel-
ná motivace a názornost (např. mapy, at-
lasy, interaktivní tabule), ostatní kompe-
tence stanovené v ŠVP (školní vzdělávací 
plán) byly málo podporovány.
• Učitelé jen výjimečně poskytovali žákům 
příležitosti k sebereflexi, sebehodnocení, 
či vzájemnému hodnocení práce. K tomu 
dostali žáci minimum příležitostí.
• Větší pozornost je třeba věnovat pře-
chodu žáků z prvního na druhý stupeň. 
V jedné třídě bylo zjištěno v hodnocení za 
1. pololetí zhoršení o dva klasifikační stup-
ně u 7 z 26 žáků, dalších 5 bylo v nových 
předmětech fyzika a dějepis klasifikováno 
stupněm dostatečný, což není velkou mo-
tivací ke vzdělávání.
• Většina IVP (individuální vzdělávací 
plán) postrádá časové i obsahové roz-
vržení učiva a nejsou vyhodnocovány. 
Někteří žáci, především na druhém stup-
ni, neabsolvovali aktuální vyšetření v po-
radenském zařízení, platnost předchozí-
ho posudku jim skončila. Ve statistickém 
výkazu o základní škole bylo vykázáno 
61 žáků s IVP oproti 27 školou předlo-
žených IVP.

• Jen někteří vyučující zohledňují žáky se 
SVP (speciální vzdělávací potřeby).
• Škola navrhla, aby žák s kombinova-
ným zdravotním postižením pokračoval ve 
vzdělávání ve škole praktické nebo spe-
ciální. Toto však s matkou prokazatelně 
neprojednala.
• V třídních knihách nejsou průkazné úda-
je o probrání všech složek českého jazyka; 
v třídních knihách 9. ročníku chybí zápis 
části učiva.
• Školní řád neobsahuje podrobnosti k vý-
konu práv zákonných zástupců.
• Kniha úrazů neobsahuje pořadové číslo 
úrazu, data narození některých žáků, zda 
a kým byl úraz ošetřen.
• V žákovských knížkách převládá u někte-
rých předmětů hodnocení písemného pro-
jevu na úkor literární a slohové výchovy. 
V klasifikaci jsou někdy užity stupně hod-
nocení, které nejsou zakotveny ve školním 
řádu. Hodnocení výchov na druhém stupni 
za 1. čtvrtletí školního roku chybí.
• Vyučující uplatňovali zažitou frontální 
formu výuky s klasickou organizací vyučo-
vací hodiny. Tento způsob nebyl oživován 
motivačními ani aktivizujícími činnostmi. 
Zvolená zpětná vazba pedagogům nepo-
skytovala objektivní informace o účinnosti 
vzdělávání. Ojediněle se výuka vyznačo-
vala riziky metodického i didaktického 
charakteru (neefektivní organizace vyučo-
vacího procesu, kladení návodných otázek, 
nedostatky odborného charakteru, málo 
podnětné názorné prostředí).
• Pedagogický sbor tvoří převážně vyučují-
cí staršího věku, výuku zajišťuje 44 učitelů, 
z nichž 14 je bez odborné kvalifikace.

Ve zprávě pak následuje hromada pa-
ragrafů a vyhlášek, které byly porušeny 
a mimo uvedená negativa i mnohá klad-
ná hodnocení. Zde je neuvádím, protože 
se pokouším najít i jiný, než jen oficiálně 
uváděný důvod k odvolání ředitele školy. 
A jeden jsem možná našel. Je to rozdíl 
oproti inspekčním zprávám z okolních škol 
(Úvaly, Klánovice, Koloděje, Běchovice, 
Horní Počernice, Dubeč). Tyto zprávy totiž 
neobsahují takové množství negativ. Jako 
by se v naší škole zastavil čas…

soukromá korupce

pokud tedy vyjdeme z inspekčních 
zpráv a dojdeme k tomu, že škola 

nemá příliš kvalitní vedení, proč například 
nenavrhla místostarostka Čechová sama 
odvolání ředitele už dříve? Přece musela 
zprávy ČŠI číst! Buď tedy na problematiku 
školství nestačí, není dostatečně důrazná 
ani důsledná, anebo jde o malou formu ja-
kési korupce. Neboť co jiného vás může 
napadnout, když víte, že má potomka 
v základní škole?

Z toho jednoznačně plyne, že svěřit újezd-
ské školství pí Čechové na tolik let bylo od 
samého počátku koncepční chybou a sklí-
zíme ovoce tohoto rozhodnutí.

Ředitel se ozval – a letěl

Zvláštní kapitolou je ovšem povzdech 
ředitele Kurky v březnovém ÚZ nad 

zánikem či výrazným omezením činnosti 
školního poradenského pracoviště z důvo-
du končícího financování z fondů EU. Škola 
tehdy od úřadu ani nedostala písemnou 
odpověď na žádost o financování. Přitom 
místostarostka Čechová musela pár let 
vědět, že v březnu 2015 dotační peníze 
skončí. Avšak ani na tomto poli nepřed-
ložila radě a zastupitelstvu žádný návrh 
s usnesením na koncepční financování 
onoho pracoviště. Současné financování 
z našeho rozpočtu je řešením nesystémo-
vým, omezeným a víceméně nahodilým. 

důvod odvolání je zatím 
nejasný

jak už jsem psal v úvodu, nestavím se 
na žádnou stranu. Odvolání ředite-

le pro mě bylo jako dobře utajený blesk 
z čistého nebe. Snažil jsem se proto roz-
krýt a pochopit i další souvislosti a důvody, 
než jen ty oficiálně předkládané.
Dovedu si totiž představit odvolání ředite-
le na základě inspekčních zpráv, ale nikdo 
z radních (především pan Slezák a paní 
Čechová) v minulosti takový návrh radě 
MČ nepředložil.
Dovedu odvolání pochopit z důvodu podání 
trestně-právního oznámení pro podezření, 
že se ve škole nezřízeně kradlo. Avšak in-
formaci o podání takového oznámení rada 
MČ ani nenaznačila, navíc pouhé oznáme-
ní ještě nic nedokazuje. Samotná jedna 
magistrátní zpráva o chybném účtování 
nemůže přece být důvodem k tak zásad-
nímu rozhodnutí!? Zvlášť, pokud rada MČ 
ani nevyčkala na termín vysvětlení a pro-
vedení nápravných opatření, který škole 
sama stanovila!

návrat „dinosaurů”

potom vás logicky začnout napadat my-
šlenky, že se zadrhly nějaké transfery 

mezi místními dinosaury (kteří něco kryli) 
a nyní si mezi sebou vyřizují účty, že exis-
tuje jistý zájem dosadit svého ideového 
ředitele, že máslo na hlavě má především 
naše radnice a potřebuje někoho obětovat 
atd. Jedno, zcela zásadní poznání ale tato 
kauza přece jen přinesla. A já doufám, že 
konečně otevře i mnohé zaslepené oči. 
Pro neefektivní pětiletou činnost ve svěře-
né oblasti školství měla být z funkce mís-
tostarostky už dávno odvolána především 
Karla Jakob Čechová.

petr duchek
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Karla Jakob Čechová se stala osobou 
odpovědnou za školství po volbách 

v roce 2010 a již po roce bylo zřejmé, že 
na svou práci nestačí a to ať už se jedna-
lo o problematiku mateřských škol, či zá-
kladní školy. Také jsem v roce 2011 v SÚL 
vyjádřil obavu, že se stala osobou od-
povědnou za školství pouze proto, že ví, 
kde je v Újezdě škola, a trefí do ní. Přesto 
se další dva roky nic nedělo a až v roce 
2013 předložila spisek nazvaný Koncepce 
školství (dále KŠ). 

Zpackaná kŠ

jednalo se bohužel o materiál v mno-
hém nesrozumitelný a nepoužitel-

ný, s frázemi typu certifikace, indikátory, 
„rádi bychom zajistili″, „budeme usilo-
vat″. Bohužel tam autoři KŠ pod vedením 
K. J. Čechové nikde nenapsali, co se vlast-
ně zajistí a jak se to zajistí.
Z tohoto důvodu byla také tato KŠ široce 
kritizována a dokonce stažena z programu 
jednání zastupitelstva, aby byla dopraco-
vána. Zarážející ale bylo, že pí Čechová 
KŠ na ZMČ nijak neobhajovala, na kritiku 
občanů ani zastupitelů nereagovala a na-
konec zvedla ruku pro stažení také, čímž 
potvrdila, že si za jí předloženou KŠ vůbec 
nestojí, nebo co je ještě horší, ani neví, co 
vlastně obsahuje a nerozumí ji. 
Bohužel k žádnému přepracování KŠ ne-
došlo (přesto, že jsem jak v SÚL, tak i ÚZ 
uveřejnil 9 stěžejních bodů, kterými by se 
škola měla urychleně zabývat, s důrazem 
na rozšíření počtu speciálních pedagogů, 
neboť KŠ toto neřešila), a tak výsledek na 
sebe nenechal dlouho čekat. 

kdo je viníkem?

Když si v ÚZ 3/2015 postěžoval na ne-
činnost vedení radnice dokonce ředitel 

školy Mgr. Kurka, bylo jasné, že situace 
v újezdském školství je opravdu neudrži-
telná. A řešení? Kdo si stěžuje a pouka-
zuje na chyby mocipánů na radnici, musí 
být bez milosti odstraněn. A tak se jako 
záminka pro odstranění ředitele vzal vý-
sledek kontroly účetnictví pracovníky HMP. 
Je ovšem viníkem marasmu v újezdském 
školství opravdu ředitel školy? 
Podíváme-li se 5 let nazpět, nikde ne-
najdeme v zápise z rady MČ či zápise ze 
ZMČ jedinou zmínku o tom, že je něco se 
školstvím špatně. Až v okamžiku, když si 
dovolil ředitel poukázat na neschopnost 
zajistit finanční prostředky pro ŠSP, začala 

K. J. Čechová jednat a bez milosti hlasova-
la pro vyhození ředitele. 
Ani školská rada (ŠR) nevyslala žádný va-
rovný signál, že by snad bylo ve škole něco 
špatně. Aby také ano, když J. Slezák se od 
roku 2013 nezúčastnil jediného(!) zasedání 
ŠR a svou několikaletou nepřítomnost omlu-
vil s drzostí, která až bere dech. Na ZMČ 
prohlásil, že se nezúčastnil, protože mu to 
nějak časově nevyšlo.  Nelze se pak divit, že 
pod vedením K. J. Čechové a J. Slezáka je 
školství v Újezdě tam, kde je. 

volba nového ředitele

Aby toho však nebylo málo, rukopis 
neschopnosti K. J. Čechové udělat 

něco pozitivního pro Újezdské školství se 
projevil i ve volbě nového ředitele na zá-
kladě doporučení konkurzní komise, kte-
ré předsedala a J. Slezák byl členem.  Na 
ředitelku újezdské školy tato komise na-
vrhla Mgr. A. Sochůrkovou, bývalou ředi-
telku ZŠ Škvorec, která byla tamním za-
stupitelstvem ke dni 30. 6. 2015 odvolána 
z důvodu manažerského a pedagogického 
selhání, opakovaných stížností velkého 
množství rodičů na její chování, neřeše-
ní problémů, nekvalitní výuky na druhém 
stupni, a dalších skutečností, které, jak 
je uvedeno v zápise z jednání zastupi-
telstva Škvorce, nemohly být zveřejněny 
z obavy, aby děti a rodiče a učitelé nepři-
šli k újmě(!). Zarážející také je, že jedním 
z důvodů odvolání byla i skutečnost, že pí 
ředitelka kryla alkoholismus na pracoviš-
ti. Jen pro odlehčení a pobavení čtenáře 
konstatuji, že jsem opakovaně poukazoval 
na skutečnost, že K. J. Čechová v několi-
ka svých článcích píše o alkoholu a vyzývá 

čtenáře, ať si připijí vínem apod. Takže 
s odhledem na to dostává zvolení nové 
ředitelky školy za významného přispění 
K. J. Čechové zajímavou konotaci.

Z bláta do louže

skutečnost, že se ani K. J. Čechová, ani 
J. Slezák nepozastavili nad závěrem 

zastupitelů Škvorce, kteří konstatovali 
mimo jiné, že ředitelka nezvládla a nezvlá-
dá svou funkci, je alarmující a jen pouka-
zuje na fakt, že těmto osobám je školství 
v Újezdě šumafuk. 
Na základě veřejně dostupných informací 
na webových stránkách Městyse Škvorec, 
které bohužel jak K. J. Čechová, tak 
J. Slezák evidentně ignorovali, proto pa-
nuje důvodná obava, že se naše škola od-
voláním starého ředitele a zvolením nové 
ředitelky dostala z bláta do louže.

jak z toho?

na závěr si tak dovolím zopakovat radu, 
kterou jsem napsal do ÚZ 2/2014. Aby 

začala škola v Újezdě opravdu fungovat, je 
zapotřebí do jejího čela dosadit manažera, 
který bude vědět, co chce, a jak toho do-
sáhnout. Současně k tomuto manažerovi 
by měl zřizovatel ze svého středu vybrat 
člověka, který školství opravdu rozumí 
a bude z pozice radního odpovědného za 
školství s tímto manažerem úzce spolupra-
covat a prosazovat jeho koncepci v Radě 
MČ. Upřímně si přiznejme, že v současném 
vedení radnice člověk, který by rozumněl 
problematice školství není a za školství je 
odpovědný člověk, který na toto místo ne-
stačí ani vzděláním, ani rozumově.

jiří lameš

Z bláta do louže(?)
Za měsíc budeme slavit pětileté výročí, kdy má místostarostka k. j. čechová (top09) na starosti školství v Újezdě, a tuto 
dobu můžeme s odvoláním na předešlé roky i s poukazem na překotné události proběhnuvší na jaře 2015, které vedly 
k odvolání ředitele a volbě nové ředitelky, bez obav označit jako pět let zmaru.

inzerce
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Fotoreportáž

tradiční setkání veteránů v Újezdě se 
navzdory špatnému počasí opět po-

vedlo. Čtyřicet historických motocyklů, 
traktorů, automobilů a pracovních stro-
jů se sjelo 6. 9. 2015 na Blatově, kde si 
je prohlédly asi čtyři stovky návštěvní-
ků. Skvělá kapela Puzzle se postarala 
o hudbu, občerstvení zajistila restaurace 
Stodola /pro děti zdarma/, spolek OKO 
uspořádal výtvarnou soutěž pro nejmen-
ší pod dohledem újezdského malíře a po-
sledního samuraje Franty Kolmana. Staré 
dobré časy připomnělo harmonikové trio 
staropražskými písničkami a artistické vy-
stoupení cirkusu Jung. Spanilá jízda celým 
Újezdem nadchla snad každého. Velké 
díky patří dobrovolným pořadatelům ze 
Strany soukromníků, majitelům veteránů, 
ale i návštěvníkům za účast v tak špatném 
počasí. Tak opět za rok.

ladislav marek

poděkování sponzorům
srazu veteránů v Újezdě nad lesy

Klub historických vozidel Praha
Společenství vlastníků Polanská  - poskyt-
nutí prostoru
Spolek Oko – soutěž pro děti
Restaurace Stodola – catering
Autodoprava Štolovský – pódium
Jaroslav Pitrák, Robert Kučera, Tomáš 
Danda – logistika
Cirkus Jung – program
Orchestr Josefa Schneidera PUZZLE
Mistr zvuku a DJ Petrikus – Petr Urban
a ostatním bezejmenným pomocníkům 
z řad soukromníků

tradiční sraz veteránů v Újezdě
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o jakou újezdskou 
budovu na fotogra-
fii se jedná?

Odpověď zašlete formou krátké SMS na tele-
fonní číslo 602 270 253 do 10. října 2015. 

Nezapomeňte uvést své celé jméno.

správné odpovědi budou 13. října slo-
sovány a vítěz získá zajímavou cenu 

pořadatele.

Výsledek soutěže z minulého čísla: Na fotografii byla 
plovárna - rybník v Dubinské ulici.

Z došlých odpovědí byly jenom dvě špatně a 20 dob-
ře. Vylosovaná výherkyně si odnesla broušené sklo 
- karafu s věnováním újezdské legendy Františka 
Kollmana (viz. foto).

volnÝ čas, Zábava, soutěž

 

tak co? Jak funguje vaše paměť v tom-
to příliš horkém létě? U mě se to 

zhoršilo. Skoro uvařená a hezky učesaná 
odcházím od kadeřnice - bez zaplacení. 
Za chvíli to samé - opět bez zaplacení - 
po úpravě obočí. Že by přehřátý mozek? 
Naštěstí jen ten můj, neboť poskytovatel-
ky služeb mě taktně upozornily, nejsem 
tudíž neplatič. Trapas.

Ostatně letošní léto má vícero „horkých” 
témat, ne jen saharské teploty s nebezpe-
čím požárů a výpadků mozku: velké sucho 
s ubývající vodou a přibývajícími imigranty. 

Obojí ve mně vyvolává obavy a bezmoc, což 
má negativní dopad nejen na mou paměť. 
Nebudu toto téma rozvíjet, neboť neznám, 
a tudíž nemohu nabídnout dobré řešení. 
Snad jen místo sluníčkových řečiček začít 
používat selský rozum by to chtělo.

Má-li dobře fungovat paměť, je vhodné ji 
podpořit zdravým tělem a vyrovnanou psy-
chikou. Na přiměřené a vhodné cvičení a po-
hyb přijdete sami, budete-li chtít. Ale jak být 
vyrovnaný a spokojený?! Strach a obavy, 
povinnosti, přemíra zodpovědnosti, toto vše 
nás deptá. V zájmu svého duševního zdraví 

ach ta paměť! Co s tím uděláme?
inzerce
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bychom si měli dovolit dělat i „neužitečné” 
činnosti, které nás však baví a těší.
U každého z nás to může být něco jiné-
ho: četba, poslech hudby, návštěvy gale-
rií, muzeí, divadel, pobyt v přírodě, pejsek 
atd. Samozřejmě lepší než činnost pasivní 
(není to protimluv?) je činnost aktivní-
-tvořivá. Např. vlastní psaní, zpívání či 
hra na hudební nástroj, hraní divadla, ma-
lování, kutění, rýpání se v půdě, zavařová-
ní, chov slepiček nebo jiné havěti, chytání 
ryb, hraní si s dětmi… Nevadí, že výsledky 
nejsou dokonalé, to není náš cíl. Důležité 
je, že nás to baví a naplňuje. Bonusem je, 
když u toho je i legrace. Časem se z nás 
stanou mistři.
Nevíte, co by vás bavilo? Něco zkuste, 

mčov

naše první společné putování zahájíme 
prohlídkou MČOV (malá čistička odpad-

ních vod). Ne každý ví, že takové zařízení 
máme v Újezdě, ne každý jej vůbec někdy 
viděl a už vůbec není jisté, kolik občanů 
vlastně zná čistící procesy, které v tomto 
zařízení probíhají. A tak přijměte pozvání 
k porozumění různých pohybů technických 
zařízení v nádržích, činnosti česlí, filtrová-
ní, odkalování, kapacitě, přítoku a odtoku 
splaškové i dešťové vody, někdy prázdných, 
jindy plných komor a dalších zajímavostí.

cokoliv. Existuje takový fígl, finta: za-
čněte se těšit z čehokoliv, co musíte 
udělat. Neošklivte si ty nutné a nudné 
práce, ale udělejte si z nich kreativní 
a radostnou činnost. můžete si pře-
vrátit nastavení pohledu na věc jen 
tím, že si to řeknete. Tak jednoduché 
to je. Jak říká kamarád Vašek, kterému 
to vštěpoval jeho tatínek: „I senkrovnu 
můžeš vybírat s radostí, je to potřebná 
a užitečná práce.”
Jestli to nebude fungovat a paměť se ne 
a ne zlepšit, pak vězte: Skleróza je skvělá 
nemoc. Nic vás nebolí a každý den něco 
nového…

Na závěr pro ty z vás, kteří máte rádi Jiřího 

Suchého a jeho tvorbu, malá ukázka a výzva:
Vezmi tenhle klacíček 
a dloubni mě s ním do oka,
nebo si přivoň k růžičce, 
voní jen jednou do roka,
tak proboha už něco dělej, 
neseď tady jako modla, 
kdybych klacíčkem tě bodla,
to by bolelo 
a hned by bylo veselo.
(interpretace není možná přesná)
Internet nepotvrdil nic, ani autora, ani z jaké 
hry nebo písně úryvek pochází. Doufám, že jsou 
mezi vámi tací, proti kterým je Internet břídil, 
a napíšete do redakce bližší informace o verších. 
Děkuji a přeji dobré dny,

Hana striová

Western

poznej svůj Újezd a jeho okolí

volnÝ čas, Zábava, soutěž

není to tak dávno, co jsme v divadelním sále masarykovy ZŠ spustili projekt Újezdských hudebních slavností. Zahájili jsme 
jej úspěšným a historicky vůbec prvním operním recitálem v Újezdě n/l a bylo mi potěšením recitál provázet. tentokrát mi 
dovolte představit vám druhý projekt, jehož cílem bude provázet vás i poznávat více či méně známá místa v rozlehlém Újezdě 
nad lesy a jeho okolí. 

A právě o těchto zvířatech si budeme povídat, 
fotit se, ale třeba se i projíždět. A to bez ohledu 
na věk jezdců.

Po skončení exkurze v MČOV se vydáme za 
vzpomínkami na divoký západ, ke kterému ne-
odmyslitelně vždy patřil kůň.
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Dva letní měsíce, které máme za se-
bou, bývají označovány, co se novin 

a časopisů týče, za okurkovou sezónu. 
Senzačních zpráv a informací pomálu 
(i když v celostátním měřítku to toto léto 
moc neplatilo) a tak si občas člověk vy-
pomůže i malou zprávou, z které šikovně 
udělá zprávu senzační. Nerad bych, aby 
takové podezření padlo i na mne a tak 
můj postřeh berte spíš jako malý přátel-
ský „štulec″ neznámému pachateli z MÚ 
– tedy takový jemný „okurkový salátek″.
Na začátku července slavíme dva státní 
svátky – „sv. Cyrila a Metoděje″ a „výročí 
upálení Mistra Jana Husa″ a tak mne vůbec 
nepřekvapilo, když jsem se vracel do Újezda 
ze své „cyklovyjížďky″, že ve všech okolních 

vesnicích a městečkách na školách a rad-
nicích vlají státní vlajky. O to víc mne za-
mrzelo, že zrovna v mé domovské městské 
části tomu tak nebylo. Vpravo místní škola 
byla vzorně ovlajkována, ale vlevo na MÚ 
ani tyčka, natož žerď. Když jsem o tom poz-
ději s některými lidmi mluvil, setkal jsem se 
i s názorem: „… no, proč z toho dělat vědu, 
vždyť se vlastně jedná o méně významné 
svátky″ – no, s tím se mi moc souhlasit ne-
chce, protože dělit státní svátky na význam-
né a méně významné je scestné, navíc moje 
představa, jak je zřizována zvláštní komise 
pro zhodnocení významnosti státních svát-
ků, mne děsila.
Ale na druhou stranu myslím, že to vše 
bylo ze strany MÚ a příslušného úředníka 

spíš nedopatření než úmysl a taky vím, že 
i já občas na něco zapomenu. Nicméně 
jsem si vzpomněl na kdysi tak znevažo-
vané domovní důvěrnice s jejich: „… pane 
XY, nezapomeňte dát do oken praporky!″
V září nás čeká další státní svátek – 
sv. Václava. Věřím, že radniční „domovní 
důvěrnice″ bude už teď ve střehu. Ono by 
to vlastně bylo i zapotřebí, protože Cyril 
s Metodějem to sem z Moravy mají přeci 
jenom z ruky a Jan Hus z jihu Čech také, 
ale svatý Václav ze Staré Boleslavi to sem 
má co by kamenem dohodil a nezapomí-
nejme – je vrchním velitelem blanických 
rytířů a ti už jsou nedočkaví…
Hezké září vám přeje

Honza jacek

komentáŘ

mokřady, ptačí hnízdo a studánka oko

Od koní se vydáme na prohlídku 
světa vodního ptactva v mokřa-

dech Klánovického lesa a osvěžíme 
se tajemnou studánkou, ukrytou 
zrakům turistů i místních obyvatel. 
Studánku si ale budete muset vy-
pátrat sami, byť s naší pomocí. Ona 
se sice jmenuje Zelená, ale nám se 
natolik zalíbila nejen umístěním, 
ale i svým tvarem, připomínajícím 
oko, že jí už ani jinak neřekneme. 
Budeme-li tiší, možná zahlédne-

me srnku, jelena, či divoké prase, jak se u studánky 
občerstvuje.
Navíc budete moci u studánky zanechat vzkaz, jako by 
to byl vzkaz v lahvi. Tím se připojíte k dalším poutní-
kům ke studánce, kteří ji již navštívili dříve. Jen bu-
dete muset najít 
skrýš, kde se nachází 
schránka na vzkazy.
A na chvíli se zasta-
víme i u dutiny ve 
stromu, z které se 
vždy na jaře ozývá 
křik ptačích mláďat. 
To abychom příští 
jaro věděli, kde se 
nemáme dlouho zdr-
žovat a bránit rodi-
čům v krmení.

poutní křížek, dětské hřiště a společný oběd

na závěr se zastavíme u Novohradského křížku. Na dětském dvojhřišti zkontrolujeme, zda jsou v pořádku hrací prvky. A bude-li 
třeba, poklidíme i plochu hřiště. Když nás bude více jak prstů na rukou, budeme hotoví během několika minut. A celé dopolední 

putování zakončíme společným obědem v restauraci Stodola, povídáním o právě prožitých zážitcích a plánech na další výlety. V restau-
raci nám šéfkuchař připraví klasické dobroty české kuchyně. 

poznávací výlet je určen pro všechny věkové kategorie, neboť délka trasy je přibližně 6,5 km a je vedena především po 
rovině. sraz je v sobotu 3. 10. 2015 v 9 hodin pod zastávkou blatov směrem do centra, odhadovaný příchod na oběd je 
kolem 13. hodiny. těšíme se na vás.

petr duchek

volnÝ čas, Zábava, soutěž volnÝ čas, Zábava, soutěž

když vlajka vzhůru neletí...
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Úvaha o tom, jak se jan slezák, dlou-
hodobý místostarosta Újezda nad 
lesy, stal na sklonku své politické ka-
riéry podnikatelem. 

ve veřejném životě se už mnoho let žád-
ným velkým úspěchem pochlubit ne-

může. Snad jen štědře placeným vysedává-
ním v různých dozorčích radách a politickou 
trafikou na MHMP za cca 80.000,- měsíčně. 

péče o dopravu

jeho péči o dopravu v Újezdě, kterou 
má v gesci, může každý z občanů po-

soudit sám na stavu komunikací a vzrůs-
tajícím počtu kamionů, které přes zákaz 
používají Újezd n/L  jako tranzitní průjezd.

péče o školu

stejně tak i jeho zbytečné jmenování 
členem školské rady Masarykovy ZŠ 

za zřizovatele - MČ Praha 21. Od červ-
na 2013 do prosince 2014 se totiž ne-
zúčastnil ani jednoho jednání! S drzostí 
sobě vlastní však toto své další pochybe-
ní odbyl na zastupitelstvu zhruba těmito 
slovy: „Samozřejmě, že jsem nechodil, 
protože mi nějak nevybyl čas, ale nebylo 
to nic k neprospěchu věci.″ Ale nedivme 
se, vždyť bere jako místostarosta jen cca 

Znáte pocity účastníka dopravní neho-
dy, kterou jste nezavinili a ke které 

vlastně nemuselo ani dojít? Ale postupně.
Autem jezdím každý den, jen pár kilome-
trů do práce a z práce. Díky pracím 
na kanalizaci v ulici Staroklánovická, 
betonovým zátarasům v Hodkovské 
ulici a systému jednosměrek se moje 
cesta prodloužila o celých 1200 me-
trů. A jak dlouho trvá projet těchto 
1200 metrů? To záleží hlavně na in-
tenzitě ranního provozu. Semafory 
u školy dokážou někdy vytvořit ko-
lonu aut až po křižovatku u Levelu, 
takže i když padne zelená, není vlast-
ně kam popojet.
Každé ráno je u mě začátek vždy 
stejný. Hodkovskou jet na Klánovice 
nemůžu, potom následují jedno-
směrky či uzavírka a tak jedu až ke 
„Dřeváku″, zatočím doprava na hlavní 
a vyhlížím, jaká asi bude dopravní situa-
ce dnes. To ráno to vypadalo docela dob-
ře, v pohodě jsem najel na hlavní a po 
několika metrech zastavil na semaforu 
u Lidla, byla prostě červená. V dálce vi-
dím relativně volno a tak si říkám, že to 

30.000,- Kč/měsíc, tak co by občané chtě-
li. Přece se za tu almužnu nepředře.

péče o rozjezd

Zato co se týká soukromých aktivit, na 
ty si J. Slezák čas našel a tak místo 

řešení dopravních problémů a problémů 
ve školství si zařídil pomocí společnosti 
Ageratum s.r.o., která vznikla 19. 3. 2015, 
Vinný bar vedle Penny marketu.

péče o vinný bar

Bude ovšem zajímavé sledovat, jestli se 
J. Slezák postará o svůj Vinný bar tak, 

dnes bude v pohodě, že půjde i odbo-
čit na Klánovice. A najednou rána jako 
z děla. Hlavou vám proletí myšlenka, a je 
to někde. Do mého kufru skočila Felicia. 

Naštěstí to odneslo jenom auto. A tak 
postavím trojúhelník, spustím blikačky, 
čekám na přivolanou policii, fotografuji 
projíždějící kamiony a přemýšlím o do-
pravní situaci v Újezdě. 
Kdyby nebyl na Hodkovské zátaras nebo 
kdyby někdo s postupující výstavbou 

jako se postaral o zamezení průjezdu kami-
onů Újezdem nad Lesy. Nebo o školství, kde 
jeho účast - neúčast ve školské radě vedla 
až k  údajným  závažným pochybením, pro 
které byl odvolán ředitel školy. Či naopak 
svou pozornost přesune do svého „byzny-
su″.  Jak se zatím prezentuje ve své práci 
pro obec, obávám se, že definitivně nechá 
obecní problémy svému osudu a funkci mís-
tostarosty si kvůli nezanedbatelné odměně 
ponechá pouze jako provozní prostředky 
pro svou podnikatelskou činnost.

jiří lameš

kanalizace provizorně měnil jednosměrky, 
nemusela by možná nejedna desítka aut 
projíždět naší hlavní křižovatkou. Zátaras 
samozřejmě za tu bouračku nemůže, to 

je jasné, pouze jsem byl ve špatný 
čas na špatném místě. Kolem záta-
rasu už toho bylo popsáno také dost 
a tak jsem pro změnu podal podnět 
na prošetření oprávněnosti umístění 
zmiňované překážky. Dostalo se mně 
odpovědi, že vše bylo řešeno v rám-
ci zákona a na základě pravomocného 
stavebního povolení, s následným pro-
dlužováním vždy o jeden rok. Tečka. 
Kdo hledá, možná něco najde. Budu 
tedy hledat na základě čeho a kdo roz-
hodl o prodloužení. Stavební povolení 
mě bude také zajímat.
Současně jsem byl také informo-
ván, že podle posledních informací 

z Magistrátu hl. města Prahy byl schválen 
podpis smlouvy se společností SKANSKA, 
která by měla ještě v letošním roce za-
hájit přípravné práce na rekonstrukci 
Hodkovské ulice. Zajímavá informace, 
která nekoresponduje se smlouvou o dílo. 
Podle zveřejněného návrhu smlouvy o dílo 

jak jsem byl nabourán aneb Hodkovská ulice

když dostane přednost vinný bar
komentáŘ

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

“Na Rohožníku”

Krmiva a potřeby pro pejsky, kočky, hlodavce,
ptáčky, rybky a terarijní zvířata.

Poradíme s výcvikem a výchovou psů.

Malešovská 1652, nákupní centrum Albert
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Po-Pá: 10-18 hod., So: 9-12 hod.
Tel.: 281 970 757

Mobil: 608 98 22 95
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Stavební práce v Hodkovské začaly.
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kultura

praha chce pomoci asi 200 rodinám 
a rozhodnutí, kde je ubytovat, pad-

lo i na nevyužívaný polyfunkční dům. 
Přesněji na jeho opuštěné garáže.

Stoupající hvězda našeho starosty ochot-
ně nabídla tyto prostory k ubytování 
a tak se můžeme těšit na první vlak bě-
ženců z Afriky. Aby se u nás cítili jako 
doma, bude pro ně dokonce urychleně na 
střeše polyfunkčního domu vybudován 
malý minaret.

Tak pokud jste článek dočetli až sem, tak 
vězte, že to byl sen, který mi vyprávěl je-
den újezdský občan. Tomu se slily infor-
mace z nudného Újezdského zpravodaje, 
internetové zprávy a nerozhodnost před-
chozího i současného vedení radnice, co 
vlastně s polyfunkčním domem. Údajně 
se probral celý zpocený a vyděšený, právě 
když našel ve schránce nové číslo zpravo-
daje s názvem Újezdský půlměsíc.

petr duchek

v rámci projektu Újezdských hudebních 
slavností vystoupí s programem plným 

spirituálů, gospelů, a starých vánočních 
písní z Francie, Španělska, Anglie a naší 
provenience paní Irena Budweiserová 
i s doprovodnou skupinou.

Irena vystudovala Lidovou konzervatoř 
a téměř dvacet let vystupovala se skupi-
nou Spirituál kvintet.

Vydala několik CD od jazzově zaměřených 
až po spirituály s několika nominacemi na 
ocenění, účinkovala v muzikálech Babylon, 
Sny svatojánských nocí, Svět plný andě-
lů, Romeo a Julie, v ND v Praze v oratoriu 
Bastard a nyní posluchače potěší i v Újezdě 
nad Lesy. Příjemnou zábavu přeje

petr duchek

komentáŘ



uprchlíci najdou dočasný azyl 
v garážích polyfunkčního domu

k provedení stavby č. 3140 TV Újezd nad 
Lesy, etapa 0012 Hodkovská je uveden 
předpokládaný termín ukončení 2. 11. 
2014. To není náš překlep, tak to stojí 
ve smlouvě. Hodkovská se táhne už tak 
dlouho, že se asi staré smlouvy pouze do-
plní o vysoutěženého zhotovitele a hoto-
vo. I když pominu tuto asi administrativní 
chybu, tak podstatnější informace je ta, 
že SKANSKA celou Hodkovskou udělá za 
63 dní (slovy šedesáttřidní). Nevídaná věc 
v České kotlině.
Teď jsem zcela zmatený. Je už Hodkovská 
hotová nebo bude hotová začátkem listo-
padu 2015, jak bylo také i přislíbeno nebo 
se budeme jenom na stavbu připravovat? 
Kolíky a čáry jsem už na Hodkovském 
tankodromu nějaké zahlédl. To jsou asi ty 
zmiňované přípravné práce... 
Co se vlastně tak divím. Auto také nemám 
ještě opravené, protože pojišťovna pojist-
nou událost likvidovala přesně měsíc. Teď 
nastává období přípravných prací – od-
strojení nabouraných plechů, shánění ná-
hradních dílů a až potom se bude teprve 
opravovat. Snad mně bude na opravu těch 
63 dní stačit.

jan veselý
(pozn. událost se odehrála před současný-
mi změnami v dopravě)

Hvězdy v Újezdě
pozvánka na koncert

datum: 18. 12. 2015 čas: 19.00 Cena vstupného: 190,- Kč
místo: divadelní sál Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 230
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VYTISKENEME VŠE
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barevná jednostranná 
vizitka za 1 Kč 

při nákladu 300 ks 
s tímto kuponem 

od 1. 10. do 31. 10. 

13 stránkový barevný 
kalendář A3 z vašich 

fotek za 189 Kč 
při 6 stejných kusech 

s tímto kuponem 
od 1. 10. do 10. 12.

15% sleva na tisk 
reklamích letáků  
s tímto kuponem 
od 1. 9. do 30. 11.

kultura

Sedí dva indiání u řeky a najednou vidí dýmové signály. „Něco důležitého?″ 
ptá se mladší staršího.  „Ne, zatím jenom reklama.″

Bohémové R. Tesařík a F. Kollmann se bavili.

3. září byla zahájena v úvalském centru volnočasových aktivit 
výstava malíře Františka Kollmana. Tento malíř, žijící v Újezdě 
nad Lesy, má skutečně co nabídnout. V Úvalech byly k vidě-
ní umělcovy obrazy z průřezu jeho tvorby. Jako člověk působí 
František Kollman jako vyrovnaný, klidný muž s vizáží rockera, 
samuraje. Premiéra výstavy byla doplněna o vystoupení pozva-
ných hostů, Ireny Budweiserové a Richarda Tesaříka, kteří tuto 
výstavu náležitě zpestřili. Výstava v divákovi určitě jistě vyvo-
lala zajímavý dojem, rozpaky jen vzbuzovalo úvodní hudební 
vystoupení.

jan veselý

reportáž z výstavy

inzerce
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Z radnICe a ZastupItelstva 

konkurzní řízení

Do konkurzního řízení o funkci ředite-
le MZŠ se přihlásilo jenom 5 uchaze-

ček, žádný muž, ani jedna učitelka z MZŠ. 
Jedna uchazečka konkurzní řízení skre-
čovala, druhá neměla potřebné vzdělání. 
Výběr tedy mohl proběhnout pouze mezi 
třemi uchazečkami. A otázkou je, do jaké 
míry se vůbec mohlo jednat o rovné výbě-
rové řízení.

konkurzní komise

1.Vždycky mám pochybnosti, když čle-
nové rady MČ jsou současně členy 

různých komisí, neboť smyslem všech ko-
misí je především nezávisle radě podklady 
předpřipravit a na radě je pak konečné roz-
hodnutí. Snadno si lze proto představit, že 
členství místostarostů Slezáka a Čechové 
v konkurzní komisi bylo do jisté míry spíše 
tendenčně stimulační.

2.Pochybně vyznívá především člen-
ství u J. Slezáka, který dlouhodobě 

nechodil na jednání školské rady při MZŠ 
(do které se nechal jmenovat) a dával tím 
zřetelně najevo, že se o školu nezajímá.

3.Totéž ale lze nově říci i o K. J. Čechové 
(vystřídala v lednu J. Slezáka ve 

školské radě, na jejíž jednání si ovšem za-
tím cestu nenašla), která rozhodnutím rady 
MČ konkurzní komisi navíc i předsedala.

4.Vzhledem k členství obou mís-
tostarostů v komisi je logicky dis-

kutabilní i účast zaměstnankyně ÚMČ (H. 
Kořínková), neboť lze očekávat spíše jistou 
názorovou loajalitu zaměstnance k vedení 
„obce″.

5.A určitou názorovou loajalitu si lze 
představit i u členství v komisi u uči-

telky ZŠ (E. Hegyiová). Za normálních 
okolností by i tato účast učitele ZŠ nebyla 
nic divného, ba naopak. Ale.

6.V konkurzní komisi totiž byla 
i K. Bělohubá. Učitelka MZŠ, 

členka školské rady MZŠ, ale též zku-
šená Škvorecká politička (kandidující 
vždy za jiné volební uskupení), více 
než 20 let zastupitelka, svého času 
i místostarostka a členka školské rady 
ve Škvorci, která jako jediná ze škvo-
reckých zastupitelů byla proti odvolání 
ředitelky Sochůrkové!
Jak je vidět, pět členů ze sedmičlenné 
konkurzní komise mohlo být nějak motivo-
váno a ovlivněno, což by nebylo žádoucí.

rovné posuzování

rovné posuzování přihlásivších se 
uchazeček do konkurzu dosta-

lo tedy několik trhlin. V případě K. 
Bělohubé je i jedno, zda na komisi 
„svoji” ředitelku prosazovala (a je to 
více než pravděpodobné s ohledem 
na její hlasování v zastupitelstvu, ale 
i třeba z důvodu společně podané žá-
dosti na svolání školské rady - oboje 
ve Škvorci), nebo před ní naopak va-
rovala. Každopádně měla o „své” ředi-
telce velmi dobré, skoro by se dalo říci 
až intimní informace, které o zbylých 
dvou uchazečkách mohla těžko získat. 
Zajistit tedy nestranné rozhodování 
bylo zcela nemožné. Jediným správ-
ným řešením tak mělo být, že by se 
sama čestně vzdala členství v konkurz-
ní komisi. Nestalo se tak. 
Navíc ani nikde nenajdete, že by s dlou-
hodobou neúčastí J. Slezáka ve školské 
radě měla nějaký problém a požadovala 
od zřizovatele výměnu tohoto notoric-
kého absentéra. Zřejmě jí jeho neúčast 
i vyhovovala.

Řekli a, ale neřekli už b, C…

proč byl ředitel Kurka v podstatě na ho-
dinu odvolán, doposud nikdo z radních 

dostatečně nikde nezveřejnil a nevysvět-
lil. Přestože to muselo být přece pro něco 

velmi závažného. Mlčení naší rady MČ je 
tak obyčejná zbabělost.
Ovšem nad čím už zůstává rozum stát je, 
že odvolaný ředitel Kurka se nakonec stal 
zástupcem ředitelky! Takže školu nyní řídí 
dvě osoby, které jejich představitelé rad-
nic bez milosti odvolali. Ve Škvorci celé za-
stupitelstvo, u nás potajmu jen rada MČ. 
I z toho lze usuzovat, že u nás šlo o kdoví 
jakou hru v zákulisí. Anebo se snad rada 
MČ zalekla vlastní odvahy a řekla jenom A?

Závěr

Byl jsem se podívat na zahájení škol-
ního roku před budovou MZŠ. Přijel 

jsem na kole asi v 8:05, přemýšlel, kde 
si kolo opřu a zajistím a než jsem se 
rozhodl, bylo zahájení odbyto. Záměrně 
nepíšu skončeno, ale doslova odby-
to. Pomyslil jsem si, že nová ředitelka 
bude asi více makat, méně mluvit. Zda 
to však bude i přínosem pro děti, si ne-
troufám říci.
A možná proto by rodiče neměli určité 
věci podceňovat, být alespoň nějaký čas 
více obezřetní, seznámit se důkladně se 
Školským vzdělávacím plánem, nebát se 
chodit na pravidelně konaný Klub rodičů 
školy, na kterém se mohou na cokoliv ze-
ptat vedení školy a aktivně se obracet na 
školskou radu.

petr duchek

konsekvence odvolaných - jmenovaných
rada mč (k. j. čechová, j. slezák, Z. růžička, Š. Zátková) na svém zasedání dne 25. 8. 2015 v šibeničním termínu jednohlasně 
jmenovala na základě doporučení konkurzní komise (vytvořené radou mč ve složení k. j. čechová, j. slezák, k. bělohubá, 
H. kořínková, e. Hegyiová, j. mikoláš a Z. klesnilová) paní alenu sochůrkovou novou ředitelkou masarykovy základní školy 
(msZ) za odvolaného ředitele kurku. kauzální náhoda tomu však chtěla, že ona sama byla za dost dramatických okolností 
o něco dříve z postu ředitele základní školy též odvolána, pro změnu ve Škvorci!

inzerce
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Z radnICe a ZastupItelstva 

„Zločinecký” přepočet

naše zastupitelstvo má 17 zastupite-
lů. Každý mandát zastupitele by měl 

mít z principu rovnosti minimální hodno-
tu 5,88% odevzdaných volebních hlasů 
(100% : 17 = 5,88%). Pak by vítěz voleb, 
místní hnutí ANO, které získalo ve vol-
bách 21,51%, mělo dle vůle voličů správ-
ně získat pouze 3 plnohodnotné mandá-
ty (21,51% : 5,88% = 3,65). Přesto má 
místní Hnutí ANO mandátů 5. Jak je to 
možné?
Na „vině” je disproporční přepočet ode-
vzdaných hlasů voličů na mandáty ve 
prospěch větších stran, tzv. d‘Hondtovou 
metodou.
Zjednodušeně řečeno, tento „zločinecký” 
přepočet nadržuje větším stranám na úkor 
menších, čímž je v každých volbách poru-
šován princip rovnosti a vůle voličů. 

přebytek

u uvažovaného rovného výpočtu by bylo 
třeba se ještě vypořádat s přebytkem 

0,65 za číslem 3, stejně jako s přebytky 
u všech volebních kandidátek, neboť je-
nom plnohodnotné mandáty s 5,88% by 
nikdy nevyčerpaly všech 17 pozic v zastu-
pitelstvu. Jak? Například sestavením pořa-
dí kandidátek od nejvyššího k nejnižšímu 
přebytku a přidělením vždy jednoho volné-
ho mandátu mezi volební uskupení s nej-
vyššími přebytky až do obsazení 17 pozic. 
Výsledkem by bylo, že Hnutí ANO 
a Svobodní by měly o jeden mandát méně 
než nyní. Naopak o jeden mandát více by 

získalo Hnutí Pro Prahu a SÚL - Patrioti. 
Takové rozdělení mandátů by mnohem 
více korespondovalo s vyjádřením voličů.
Jiný příklad.

vláda z vůle voličů?

Hnutí ANO obsadilo 3/5 postů v radě 
MČ a Újezdu vládne. I toto však po-

pírá princip rovnosti, neboť taková vůle 
voličů nebyla.
Volební účast byla 45,85%. Jinými slovy 
54,15% voličů dalo svojí neúčastí ve vol-
bách jasně najevo, že nikoho z kandidu-
jících uskupení volit nechce. Jaká je tedy 
reálná síla místního Hnutí ANO?
Z celkového počtu voličů 7.631 jich k ur-
nám dorazilo 3.493. A teprve z nich se pro 
ANO vyslovilo 21,51%. To ale ve skuteč-
nosti není ani deset procent všech voličů 
v Újezdě! Jak k tomu přijde těch zbylých 
více jak 90% voličů, že jim vládne takové 
nic? A jak je to vůbec možné?

koaliční přezírání

Odpovědí je povolební honba zvolených 
kandidátů za sestavením koalice. Bez 

ohledu na vůli voličů se totiž někteří politi-
ci po volbách chovají jako smyslu zbavení 
a snaží se především urvat moc, korýtka, 
či oboje. Rovnost, nerovnost. Voliči, ne-
voliči. A tak se handluje a domlouvá kdo 
s kým, kdo koho vyšachuje, případně pod-
razí. Často i na základě ryze osobní (ni-
koliv politické, odborné) nesnášenlivosti 
mezi zvolenými zastupiteli. 
Už jen za toto chování by ale voliči měli 

mít možnost takové politiky (zastupitele) 
okamžitě odvolat. Oni by si pak rozmysleli 
nakládat s dočasným mandátem získaným 
od voličů jako se svým vlastnictvím.
Výsledkem proto je, že devět újezdských 
- koaličních zastupitelů si zřejmě myslí, 
že má patent na rozum a přisoudí zbylým 
osmi, podle nich zřejmě bez rozumu, roli 
opozičních zastupitelů. Takže místo aby 
celé zastupitelstvo pracovalo rovně pro 
Újezd a každý zastupitel se třeba věnoval, 
rozhodoval a nesl zodpovědnost za určitou 
oblast, koaliční smlouvou a uzmutím moci 
v radě MČ to de facto není možné. 
Absurdnost vládnutí podle koaliční smlou-
vy spočívá i v tom, že současná koalice 
získala dohromady 49,29% z odevzdaných 
hlasů, což znamená, že zastupuje méně 
než polovinu volících a pouhou pětinu 
všech voličů!

Co by pomohlo?

jak dosáhnout změny kupčení s voleb-
ními výsledky na komunální úrovni ale 

nevím. Napadá mě například změna vo-
lebního systému, kdybychom nevolili jed-
ním archem volební kandidátku, ale zvlášť 
jednotlivé osobnosti. Neboť po volbách ve 
skutečnosti dostávají mandát zastupitele 
oni, nikoliv strana či volební kandidátka.
Dále zavedení snadné odvolatelnosti po-
litiků, aby byli nuceni se všichni domlou-
vat, místo vytváření koalic za účelem „kli-
du na práci”. Toto s oblibou tvrdí koalice 
a ve mně to vždycky vyvolá vzpomínky na 
Národní frontu se všemi negativy totality.
A určitě by byla žádoucí výrazně vyšší 
účast voličů ve volbách, avšak udělat vol-
by povinné se mi poněkud příčí.

a na závěr jedna 
zajímavost

tou je volební výsledek ČSSD s lídrem 
J. Slezákem. Ten ve třech volebních 

okrscích z osmi nepřekročil ani zákonem 
požadovanou 5% hranici, v šesti vyká-
zal v podstatě konzistentní výsledek od 
4,48% do 5,61% a do zastupitelstva pro-
klouzl především díky velmi zvláštnímu 
volebnímu výsledku 19,69% v jednom vo-
lebním okrsku.
Zdá se vám to podivné? Tak vězte, že ne-
jste jediní. Inu i takové věci se v demokra-
ticky vedeném Újezdě nad Lesy dějí.

petr duchek

Zneužívaná a bezbranná zastupitelská 
demokracie

jak definovat demokracii, aby nad definicí panovala všeobecná shoda, není zrovna jednoduché. velmi často se ale uvádí, 
že základním principem demokracie je rovnost vládnutí. toto vnímám jako víceméně rovnou dělbu moci a odpovědnosti. 
pokusím se s odstupem jednoho roku od posledních voleb na pár zjednodušených příkladech ukázat, jak tato rovnost 
funguje v Újezdě nad lesy.

inzerce
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polItIka 

Grand prIX traFIk 1990 – 2015
velká cena starostů Újezda nad lesy

v historickém pořadí újezdských starostů v souboji o zisk magistrátních, případně i jiných trafik za členství především 
v dozorčích radách státních akciových společností, se náš nový starosta probojoval na velmi pěkné třetí místo a své fa-
noušky opravdu nezklamal! Zeptali jsme se jich před prodejnou lidl, co tomuto úspěchu říkají: „jsme nadšeni a rádi, že 
jsme jej volili. nyní budeme netrpělivě sledovat, kdy překoná svého mistra.”
k rychlému zařazení svého jezdce do čela trafikantů celé újezdské stáji ano 2011 ze srdce blahopřejeme!

na paty bronzového starosty 
začíná ale šlapat náhradník 

ze stáje místního ANO 2011, pan 
Martin Kopecký. Ten má nahradit 
radní Punovou, která neočeká-
vaně složila mandát zastupitel-
ky. Ano, teprve má, neboť ještě 
nesložil slib zastupitele a zastu-
pitelstvo jej proto ani nemohlo 
zvolit radním.

Přesto na webových stránkách 
stáje ANO 2011 byla již od čer-
vence informace o jeho nové 
funkci (nyní opraveno)!

Zřejmě místní ANO z pozice moci 
považuje skládání slibu a volbu 
člena rady za obtěžující margi-
nálii a důležitější pro hnutí je, že 
pan Kopecký je od února členem 
dozorčí rady Pražské vodohospo-
dářské společnosti, jejíž jediným 
akcionářem je pražský magistrát.

petr duchek
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žIvotní prostŘedí

nedaří se vám získat stavební povole-
ní na přístavbu či rozšíření provozovny 
od našeho stavebního úřadu? tak právě 
pro vás máme dobrou zprávu. jde to! 
například na starokolínské jej dokáza-
lo získat pekařství kollingerovi, v.o.s. že 
jste si ničeho nevšimli? nová pekařská 
„fabrika” s 11 komíny je totiž i pozorným 
očím ukryta za hradbou rodinných domů 
téměř ze všech stran. a občané se dusí. 
ekologické limity byly prolomeny a prů-
myslová zóna dostala zelenou. o způsobi-
losti území k takové zátěži jsem si povídal 
s některými občany ulice dědická, jejichž 
životní prostředí se zásadně změnilo.

přestože nežijete na hlavní silnici, od-
kud je vidět pekárna, přesto vaše ži-
votní prostředí dostalo tak říkajíc pří-
mý zásah. jak je to možné?
Protože přístavba pekárny je protažena 
hluboko zastavěným územím až k zadním 
částem rodinných domů v Dědické ulici.
s přístavbou jste ale souhlasili.
Ano, protože v původním situačním nákre-
su přístavby byla uvedena pouze expedi-
ce, kancelář a sklad.

takže o průmyslovém charakteru pří-
stavby s 11 komíny jste nevěděli?
Ne. Nebyly v řezech ani pohledech projek-
tové dokumentace. Z té nevyplývalo, že 
by se v přístavku provádělo pečení.
je pravda, že v dodatku projektové 
dokumentace je nově zakresleno od-
lišné využití přístavku?
Ano.
jde o výrobu s pecemi, expedici 
a místnosti pro ohřev oleje a mytí 
přepravek?
Je tomu tak.
pokud vím, někteří z vás úřadu písem-
ně oznámili zpětvzetí souhlasu s pří-
stavbou. jak reagoval?
Nijak.
Cože? kdy jste oznámení podali?
14. 5. 2015.
tušíte, proč po uplynutí 30 denní lhů-
ty trvá již čtvrt roku jistá nečinnost 
úřadu?
Asi mají hodně práce.
a kdy má být zkušební provoz pekár-
ny zkolaudován?
To přesně nevíme, ale zkušební provoz se 

obvykle povoluje na 3 plus 3 měsíce, přes-
to pekárna v přístavku peče již od konce 
listopadu 2014.
víte o tom, že stavební povolení bylo 
vydáno 30. 6. 2014 a ověření (přije-
tí) výkresové dokumentace je z data 
1. 7. 2014?
Už jsme si toho také všimli.
počítáte s tím, že váš dům „pod ko-
míny” je v tuto chvíli v podstatě 
neprodejný?
Nejen s tím se nechceme smířit. Jde i o vý-
pary z komínů.
jak se projevují smíšené exhalace 
z odvětrávacích komínů na vašem 
zdraví?
Jakmile se začne šířit zápach, stačí půl 
hodina na nevolnost, bolení hlavy a pá-
lení očí. Nemůžeme větrat, pobývat na 
zahradě.
obvykle má člověk pekařství spojené 
s příjemnou vůní pečiva, proč tomu 
tak u vás není?
Protože jsme v bezprostřední blízkosti pe-
kárny a každá vůně v koncentrované po-
době vám začne po čase zapáchat, tahle 

někdy působí i štiplavě. 
Navíc v technické míst-
nosti pekárny je plynový 
kotel s odvětrávacím ko-
mínem a ohřívají se zde 
oleje, zajišťující chod 
pecí. Toto považujeme 
za největší zdroj zápa-
chu šířícího se z pekár-
ny smíchaný s výpary 
z pečení.
Zaznamenali jste 
s přistavěním pe-
kárenských prostor 
i větší provoz a hluk?
Ano. Kolem 3. hodiny 

Zkáza domů za pekárnou

JZ pohled na pekárnu bez komínů.

Komíny mezi stromy.
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ranní začíná rozvoz výrobků. Navíc pravi-
delným měřením jsme zjistili, že vybavení 
pekárny překračuje hlukové limity i přes 
instalované tlumiče. Při spouštění pecí se 
i ozývají něco jako dělové rány.
jaké stanovisko daly dotčené orgány 
k nočnímu provozu? žádné jsem nenašel.

je velmi dobře, že probíhá rekonstrukce 
břehů jednoho našeho rybníka. Břehy 

byly podemleté a lidem hrozilo nebezpečí.

Jednoho dne byli obyvatelé z okolí rybníka 
v Dubinské překvapeni výlovem v létě. Na 
dotaz po tomto neobvyklém postupu rybá-
řů Úřad městské části odpověděl, že začne 
rekonstrukce rybníka.

Rybník byl vypuštěn ještě před uzavře-
ním výběrového řízení na firmu, která 
rekonstrukci provede, a tak zápach su-
žoval okolí týdny a týdny. Jestli tento 
postup byl ze stavebního hlediska nut-
ný, nebo vypuštění bylo předčasné, těž-
ko laikovi posoudit. Překvapivé na celé 
situaci je, že pokud je rybník vypuštěn 
po regulérním výlovu na podzim, rybáři 

O žádném stanovisku nic nevíme. Podle 
nás nikdo neřešil noční provoz.
takže se asi nebudu mýlit, když řek-
nu, že všechna povolení od hasičů, 
hygieny, stavebního úřadu atd. vy-
cházejí z dokumentace, kde je jen ex-

pedice a žádné komíny?
Přesně tak. A proto považujeme přístav-
bu za stavbu bez povolení a načerno! 
Rozhodně ne za expedici.
tak už jen poslední dotaz. kolem po-
zemku před expedicí vyrůstá cosi jako 
obří dálniční billboard? víte co to je?

Přesně nevíme. Patrně jde o jakousi od-
hlučňovací zeď. V projektové dokumenta-
ci totiž nic takového nebylo. Každopádně 
to jenom zhoršuje už tak velmi negativní 
estetický vjem z celé stavby.

Za rozhovor děkuji především manže-
lům Husákovým, kterých se přístav-
ba dotýká nejvíce, dále pí Štepánkové, 
M. Štěpánkovi a pí Sejkové. Každý od-
pověděl na něco jiného a z toho vznikl 
tento ucelený rozhovor. Po něm jsem 
si ještě na veřejně dostupném portá-
lu www.justice.cz dohledával, zda došlo 
k navýšení obratu firmy, abych si udělal 
obrázek o navýšení výroby. Ale bohužel 
firma zde nemá ani účetní uzávěrku, ani 
výroční zprávu. Za několik let! A tak mu-
sím vycházet z informací informátora. 
Podle pachové studie došlo nyní zřejmě 
ke zdvojnásobení výroby.

Tak co vy na to, živnostníci? Nemyslíte, že 
nastal čas oprášit své neúspěšné žádosti 
o rozšíření provozoven?

ptal se petr duchek

hned osychající břehy a dno hojně ošet-
ří vápnem. Tentokrát se tak nestalo. 
V letošním parném létě tak bahno i se 

zbylými rybami 
bylo ponecháno 
napospas hni-
lobným proce-
sům, kterým se 
v tropickém ve-
dru podařilo zá-
pachem zamořit 

poměrně vel-
ké území. Když 
puch dosáhl ta-
kové intenzity, 
že se při pobytu 
v okolí rybníka 
i na zahradách 
v jeho soused-
ství zvedal žalu-
dek, trpělivost lidem vcelku pochopitelně 
došla. Po opakovaných neúspěšných po-
kusech a peripetiích typu, kdy v pondělí 
ráno úředník slíbí ze své židle v kancelá-
ři okamžitou nápravu a už v úterý poz-
dě odpoledne rybáři vápno nakupují, se 

podařilo pohnout rybáře, když ne k zod-
povědnosti, tak alespoň k pozdnímu na-
pravení chyb. Bahnité břehy a dno rybní-
ka pokrylo celkem hustě bílé vápno. 

Nyní se již pilně staví a naváží kamení. 
V chladnějším a větrnějším počasí není 
zápach příliš cítit a občané v sousedství 
rybníka trpělivě čekají na své bude líp! 

A nikomu nepřijde ani na mysl, že něco 

bylo špatně. Byl rybník vypuštěn před-
časně? Byl ošetřen vápnem pozdě? Co je 
několik týdnu bez čerstvého povětří proti 
věčnosti, o zodpovědnosti odpovědných 
ani nemluvě.

jaroslav jeníček

žIvotní prostŘedí



rekonstrukce rybníka

Decibelometr - hlukové limity překročeny. Billboard nebo protihluková stěna?
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jakousi pomyslnou třešničkou na dortu 
našeho skautského roku bývá letní tábor. 

Nebo lépe bych měl napsat tábory, proto-
že toto léto jsme měli vlastně tábory dva. 

První – čtrnáctidenní si na louce u Přestanic 
postavili ti starší (a rozumnější?). Ale sotva 
se v něm usadili, propadli se do pravěku. 
Rázem zůstali bez všech současných civili-
začních výdobytků, odkázáni jeden na dru-
hého a hlavně na zkušené pravůdce jejich 
tlup, kteří je postupně do pravěkého živo-
ta zasvěcovali. Ovšem po třech až čtyřech 
dnech se už většina z nich pohybovala mezi 
mamuty a jinými nástrahami pravěku, ja-
koby v pravěku žili od narození. Po čtrnácti 
dnech se mnozí, vybaveni svými kyji zdo-
benými kostmi ulovených zvířat, vraceli do 
svých civilizovaných domácností bohatší 
o získané pravěké zkušenosti – hlavně z ob-

lasti gastronomické, protože recept na ma-
mutí polévku v žádné kuchařce nenajdete, 
to se musí zažít nebo ještě lépe ochutnat.
Druhý tábor určený pro naše nejmenší byl 
sice jenom pětidenní, ale byl pro všechny 
stejně náročný jako tábor předchozí. No 
zkuste se za pět dní naučit spát ve stanu, 
vztyčovat vlajku při nástupu, pomáhat při 
vaření a v noci se vydat do tmavého lesa, 
když musíte…
Navíc aby to nebylo tak jednoduché – 
hned na začátku svého minitáboru se 
všichni propadli pomocí kouzelného lízát-
ka ze školkové třídy do „Zmateného krá-
lovství”, které ohrožovala pětihlavá saň. 
Totiž nebyla to saň, která si ráda pochut-
nává na princeznách, jak to v pohádkách 
bývá. Každá z jejich pěti hlav v sobě měla 
ukrytou jednu špatnou lidskou vlastnost 
– Pýchu, Lenost, Lakotu, Hněv a Pomluvu 
a každý den jedna z hlav svojí vlastností 

„nakazila” celé království. 
Úkolem rytířů a princezen, 
které se v království díky lí-
zátku sešli, bylo každý den 
zvládnutím úkolů a her saň 
jedné hlavy zbavit a nahradit 
ji hlavou s dobrou vlastností. 
Nebudu vás déle napínat – 
vše jsme to zvládli a tak když 
jsme po pěti dnech odjížděli, 
mávali nám princezna, pan 
král a paní královna šátky a za 
nimi se na nás usmívalo pět 
hlav hodné saně. 

jan jacek

skautskÉ práZdnIny v pŘírodě 

Cesta do pravěku i za pětihlavou saní

inzerce

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

www.autoservis-hovorka.cz

• Servisní prohlídky
• Výměna olejů
• Oprava autoelektriky
• Montáž zabezpečovacího zařízení
• Montáž tažného zařízení
• Výměna autoskel
• Servis klimatizace
• Oprava brzdových systémů
• Příprava a provedení STK
• Odtahová služba
• Náhradní vozidlo

• kontejnery
• zemní práce
• demoliční a stavební práce
• deponie – prodej

www.autodoprava-hovorka.cz 

Služby pro:
• osobní vozy
• dodávkové vozy
• nákladní vozy
• přívěsy
• návěsy
• zemědělskou techniku

• přestavba vozidel na ethanol E85
• diagnostika elektrických systémů vozidel
• měření podvozku 3D technologií
• ruční čištění interiéru vozu

OTEVŘENO:
Po – Pá 8 – 18, So 8-15 hod.
Více info na tel.: 602 313 343
provozovna HRADEŠÍN 145
(směr Doubek)

• prodej PNEU 
• prodej disků hlíníkových i plechových
• montáž, vyvážení, opravy pneu
• uskladnění letních i zimních pneumatik

klimatizace

kompletní servis 

+ dezinfekce ozónem 

699,- bez DPH

e-shop
www.qs-eshop.cz

Dezinfekce 

klimatizace 
pomocí ozónu 

299,- kč bez DPH
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na začátku se ještě vrátím těsně před 
léto, do jara.

V minulých „zprávách” o vlčatech 
z 23. skautského střediska „Douglaska” 
jste se mohli dočíst o jejich výletech do 
okolí Újezda nad Lesy. Právě na konci dub-
na jsme ale udělali jednu malou změnu, 
přesedli jsme na kola. Ne, že by nás už 
nebavilo chodit pěšky, ale takové kolo 
je rychlejší a dá se s ním dojet i dál. Po 
kontrole stavu kol a stavu našich klubo-
ven, před kterými jsme si dali sraz, jsme 
přes kamenný most nad Výmolou dojeli do 
Škvorce, kde nás čekala první „vrcholová 
prémie” – vyjet nad Škvorec. Druhá „vr-
cholová prémie” z Limuz na Klepec už byla 
náročnější – vedla terénem, ale zase na 
druhou stranu jsme byli svědky zvláštního 
úkazu – ti, co už cestou „naříkali”, že už 
nemůžou a mají toho plné kecky (pardon, 
duše) tuto prémii hravě zvládli.
Na Klepci (358 m. n. m.) jsme samozřej-
mě museli prozkoumat všechny obrbalva-
ny a vylézt na „Fůru sena” i „Šplíchalův 
kočár”. Poslední balvan „Slouhu” jsme si 
už jenom prohlédli, protože lézt na něj se 
už nikomu nechtělo a bez lezeckého vy-
bavení to ani nešlo. Potom už nás čekala 
jen zpáteční cesta přes Hradešín z kop-
ce dolů. Pravda, na Hradešíně jsem měl 
trochu namále – slíbil jsem totiž hned na 
začátku všem, kdo výlet zvládnou a do-
funí až na Hradešín, v místní hospůdce li-
monádu. Teprve na kopci jsme zjistili, že 
zrovna dnes se v hospůdce maluje a je za-
vřeno. Ty jejich pohledy bych vám nepřál. 
Naštěstí na nedalekém hřišti nemalovali 
a tak náš výlet skončil bez obětí.
Opusťme teď, i když neradi, kola a po-
pišme si naši další tradiční akci. Vždy na 
konci května jezdíváme na takzvaný „V.I.P. 
výlet”. Tento výlet se od našich běžných 

jednodenních výletů liší jednak délkou, 
jednak tím, že zásadně zkoušíme přespat 
„pod hvězdami i kapkami deště”. Výběr 
těch, kteří na výlet po-
jedou, je asi to nejtěž-
ší – nejedná se totiž 
o to, kdo má nejvíce 
bodů ze schůzek, ale 
spíš o to, jaký je kdo 
kamarád nebo kama-
rádka a jak zvládal vý-
lety během roku.
Předposlední květ-
nový víkend jsme se 
tedy vydali na sever 
Čech do „Roverek” do 
oblasti skal, jeskyní 
a údolí mezi městeč-
kem Úštěk a Českou 
Lípou. Když jsme 
vystoupili z vlaku 
v Blíževedlech, čekal všechny malý „tré-
nink” na blízkém hrádku Hřídelíku, kde 

si každý vyzkou-
šel, jak bezpečně 
vyšplhat na hradní 
vyhlídku a bezpeč-
ně se vrátit na zem.  
Zvládli to a přežili 
všichni, takže jsme 
mohli pokračovat 
dál k převisu zva-
nému „Mamuťák”, 
kde jsme měli za-
mluvený nocleh. 
Tady musím po-
chválit všechny 
šlapající. I když 
naše rychlost neby-
la nejvyšší (ale o to 

na těchto výběrových výletech nejde – 
spíše koukáme, co je kde okolo zajíma-
vého), přesto kopce a skály, které nám 

stály v cestě, ubíraly sil. Zvlášť klobouk 
dolů před těmi nejmenšími, kteří za svý-
mi batohy nebyli skoro vidět – pravda, 
nejjednodušší to měl Chobotnička. Šest 
chapadel je holt šest chapadel. 
Nakonec, když už nás pomalu slunko 
opouštělo a „Mamuťák” byl ještě v ne-
dohlednu, kde se vzaly, tu se vzaly dvě 
starší skautky z Ústí nad Labem, znalky-
ně okolí, a doprovodily nás k překrásné-
mu převisu „Náhoda” ukrytému v lese. 
Ten den jsme spali tedy na „Náhodě” 
místo na „Mamuťáku”, ale nevadilo to 
snad nikomu – kousek od nás byla skal-
ka „Kupka sena” na kterou mnozí vylezli 
snad stokrát, polévka i těstoviny byly 
skoro jako od maminky a noční hlídky 
nad námi bděly celou noc.

jan jacek

skautskÉ práZdnIny v pŘírodě 

Ze štěněcích kotců a tygřích klecí
aneb až se nás září zeptá, co jsme dělali v létě



22

FInanCe, obCHod a služby

ve třetím díle o finančních gangsterech 
se podíváme na provize za zprostřed-

kování pojištění.
Možná jste zaznamenali, že se nedávno 
rozhořel boj mezi poslancem L. Šinclem 
(ČSSD) a A. Babišem (ANO) o výši provizí 
vyplácených pojišťovnami zprostředkova-
telům. Oba se tvářili, že jim jde víceméně 
o občany. Avšak je to pravda?
Můj názor na věc je celkem jednoduchý. 
Zatímco poslanec Šincl kope za pojišťovny, 
ministr Babiš za makléřské firmy. O tom, 
zda z toho mají nějaký zisk, můžeme je-
nom spekulovat. Ale takhle jednoduché to 
nejspíše bude.
A kdo ostrouhá v případě snížení provizí? 
No ti, kterým má být pomoženo. Tedy ob-
čané. Pojišťovny argumentují tím, že pe-
níze uspořené ze snížení provizí dají svým 
pojištěncům do kapitálové hodnoty jejich 
pojištění. Problém je ale v tom, že žádný 

všichni jistě znáte stánek s ovocem 
a zeleninou na rohu Staroújezdské 

a Dědické ulice, kde Vás vždy obsluhuje 
usměvavá a ochotná paní Radka. Zboží je 
vždy čerstvé, pěkně uspořádané, no zkrát-
ka k nakousnutí. Při jednom nákupu jsem 
se s majitelkou zapovídal, a tím vlastně 
vznikl tento rozhovor.
jak to děláte, že máte vždy čerstvé, na 
pohled pěkné a kvalitní, chutné zboží?
Každý den brzy ráno objíždím dodavate-
le, kde si zboží osobně vybírám, také jej 
ochutnávám. Nejdůležitější je pro mě chuť 
a kvalita. Kupuji jenom takové množství, 
které stačím za den prodat. Proto mám 
zboží denně čerstvé.

rok se s rokem sešel a na multik-
funkčním sportovišti v Čentické ulici 

v Újezdě nad Lesy se v sobotu 12. září ko-
nal další Den zdraví a 7. Újezdské kolodě-
ní. Počasí se během dopoledne umoudřilo, 
takže návštěvníků, hlavně rodičů s dětmi, 
přišly snad stovky. 
Lákadel byla celá řada. Děti i dospělí při-
hlíželi už tradiční exhibici taekwondo klubu 
SK KANGSIM DOJANG. Jeho členové před-
vedli efektní ukázky sebeobrany, zápasů, 
sestav, cvičení s nunchaky a přerážení sta-
vebního materiálu Ytong.

slušný finanční poradce dnes nedoporu-
čí klientům vytváření kapitálové hodnoty, 
tedy investování do fondů navázaných na 
životní pojištění. Důvod? Především daň 
15% z výnosu a komplikované vybírání. 
Drtivá většina klientů životního pojištění 
dnes proto vytvářet kapitálovou hodno-
tu nechce a sjednává pouze zabezpeče-
ní v případě nenadálých událostí, což je 
v podstatě tarifní pojištění, stanovené po-
jišťovnami. A tohle pojišťovny velmi dobře 
vědí…
Ostrouhají ale i řadoví poradci. Ti stan-
dardně z provizí vyplácených pojišťov-
nami neobdrží většinou ani polovinu. 
A proč? Makléřské firmy si z obdržených 
provizí nechávají na svůj provoz a přede-
vším zisk obvykle 20% až 50%. To však 
není jediné úskalí pro řadového poradce. 
Většina makléřských firem pracuje v sys-
tému MLM, takže i krásných 80% se roz-
mělní do celé struktury poradců. A navíc 
poradci táhnou veškeré náklady na své 
podnikání sami. Dojde-li tedy ke snížení 

máte velmi široký sortiment.
Ano, mám zde kromě tradiční zeleniny 
a ovoce také exotické plody – například 
mango, granátová jablka, avokádo, které 
nakupuji zásadně zralé, určené ihned ke 
konzumaci. Vzácnější druhy zajišťuji na 
objednávku, právě kvůli kvalitě.
je vás tu vidět každý den, jak máte 
vlastně otevřeno?
Každý všední den od 9 do 18 a v sobotu 
dopoledne. V neděli mám zavřeno. V zimě 
otvírám kvůli zboží pouze, když nemrzne.  
na první pohled je vidět, že vás toto 
podnikání baví. jak dlouho zde vlast-
ně podnikáte?
Asi patnáct let. Vždy jsem měla vztah 

Především děti se bavily a zpívaly 
s Václavem Upírem Krejčím, diváky nalá-
kal i kynologický klub s ukázkami výcviku 

Gangsteři – 3

ovoce - zelenina

den zdraví a už 7. Újezdské kolodění

provizí, těžko lze očekávat, že se makléř-
ské firmy chytnou za nos a umenší svůj 
zisk. Nejspíše budou hledat jiné - zahra-
niční pojišťovny, změní strukturu výplat 
v MLM, začnou podnikat i v jiném odvětví. 
Z uvedeného je vidět, jak mylná je před-
stava o milionových ziscích armády řado-
vých poradců.
Paradoxní je, že pojišťovny se chudáčkov-
sky hájí, že provize jsou neúměrné, ale 
samy staví honosné paláce a přitom ne-
jsou schopny vybudovat žádnou větší pro-
dejní síť.
Managementy pojišťoven by si tedy měly 
přestat vymýšlet a makléři zase trochu 
méně hrabat jen pod sebe. Jejich maje-
tek je postaven na obrovském úsilí oby-
čejných poradců, často zmanipulovaných 
svými náboráři, kteří za ve skutečnos-
ti nízké provize neunesli náklady na své 
podnikání a po pojištění své rodiny, pří-
buzných a známých museli z byznysu ode-
jít. Mnohdy ke škodě dalších klientů.

petr duchek

k přírodě a bavilo mě zahradničení, a když 
jsem viděla, že zde v Újezdě není prodejna 
s ovocem a zeleninou, tak jsem to zkusila 
a nelituji toho. Nebavilo by mě prodávat 
jiný sortiment.
Co byste poradila a doporučila 
čtenářům?
Nejsem na to někomu radit, ale přeci něco. 
Jahody neskladovat v lednici. Ztrácejí chuť. 
Banány také. Kupujte takové množství, 
které ihned zkonzumujete a druhý den si 
kupte zase čerstvé. Aktuálně doporuču-
ji podzimní zboží. Čerstvé lískové oříšky, 
pravé švestky, bezpeckové hroznové víno. 
Zkrátka přijděte se podívat a ochutnat.
děkuji za rozhovor a přeji mnoho spo-
kojených zákazníků

ladislav marek

psů a samozřejmě i hasiči, kteří nechali 
děti stříkat na cíl. Nechyběl – jak jinak – 
ani skákací hrad a spousta dalších atrakcí.

sport
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Před sportovištěm na ulici (samozřejmě 
uzavřené) se konalo už sedmé Újezdské 
kolodění, tedy závody na všem, co má 
kola, to znamená i na kolech s postranní-
mi kolečky anebo běh maminek s kočárky.

Ten, kdo už měl zábavy tak akorát, si mohl 
sednout na lavičku a popíjet malinovku 
(nebo pivo), opalovat se a užívat si slunce, 
než definitivně dorazí podzim.

jana kudláčková

oko ÚjeZda

Tak se jmenoval článek v minulém čísle 
o vitríně TOP 09 před ÚMČ. V ní se usmívala 

na občany K. J. Čechová s volebními sliby 
a hesly k říjnovým volbám roku 2014. Po 

roce však přece jen na-
stala změna. Od září je 
vitrína zcela prázdná. 
Náročné vyklizení má 
místostarostka Čechová 
úspěšně za sebou, avšak 
ještě náročnější vlože-
ní informací třeba o své 
práci před sebou. Anebo 
definitivně usoudila, že 
občany o své práci či 
o čemkoliv jiném infor-
movat nebude? 
Připomínám, že žádný 
jiný nájemce vitrín takto 
s občany nekomunikuje.

Prázdná volební vitrína 
a přiložený Újezdský zpravodaj ze září 2015.

jde jenom o koryto

ko
Újezda 

Chyběly vám? Tak už jsou zpět a šlapou 
na stejném místě, jako před svým 

zmizením.

Bez komentáře.

Šlapky se vrátily

do Újezda

sport
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nehtové 
studio

ukázka 
tejpování

pedikúra není
jen kosmetika

o nových rozměrech pedikúry a manikú-
ry s využitím nejmodernějších technologií 
jsem si povídal s nehtovou designérkou 
a pedikérkou paní marcelou Ihrackou, drži-
telkou osvědčení v oboru manikúra a medi-
cinální (přístrojová) pedikúra.

Chodí na pedikúru více muži nebo ženy?
Ženy chodí více, neboť muži se často domní-
vají, že pedikúra je jen pro ženy.

proč by tedy měli chodit i muži?
Protože pedikúra dnes není jen otázkou kos-
metického vnímání. Provádí se například i lé-
čebná pedikúra.

Co si pod ní mám představit?
Tak třeba ošetření zarostlého nehtu, kte-
ré lze provést podložením, sulci protek-
tory, tejpováním. Zákazník se při tomto 
ošetření mnohdy poprvé setká s tvaro-
váním bočních okrajů nehtů, obložením 
proti podrážděné či podebrané nehtové 
stěně, s vyrovnáním deformací nehtové-
ho lůžka apod.

vy ale máte oprávnění provádět i medi-
cinální pedikúru.
Ano, jde o moderní a vysoce účinný způsob pří-
strojového ošetření nohou. Ať už jde o odstra-
nění ztvrdlé kůže, kuřího oka, otlaků, mozolů či 
pomoc při léčbě zarostlého nehtu bez chirurgic-
kého zákroku. Lze jej využít i při léčbě nehtů 

zasažených plísněmi. A navíc je vhodný i pro 
diabetiky, u nichž je nutné dbát zvýšené opatr-
nosti během ošetření.

máte v této souvislosti zkušenost i s ně-
jakým vážnějším problémem zákazníků?
Občas se stane, že přijdou klienti s doporuče-
ním od lékaře, aby v rámci své léčby navští-
vili i pedikúru.

s čím zajímavým se u vás ještě zákazníci 
setkají?
Například se šelakem (pozn. CND SHELLAC). 
Ten se lakuje jako lak a vydrží jako gel. 
Neodlupuje se, podporuje růst i pružnost nehtů 
a zpevňuje je. Odstraňuje se přitom bez brou-
šení a neničí se tím přirozený povrch nehtů.

děkuji za poučné povídání a přeji hodně 
spokojených zákazníků.
I já děkuji za rozhovor.

petr duchek


