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když dva dělají totéž...
Malé srovnání dvou polyfunkčních staveb

oživlé mokřady
Potkali jsme nutrie...

a teď odvoláme všechny
Nový trend v místním zastupitelstvu 

Fakta  Reportáže  kultura  Sport  názory  komentáře  Příroda  historie  Rozhovory

„každý, kdo se ke mně přizná 
před lidmi, k tomu se i já přiznám 
před svým otcem v nebi; kdo mě 
však zapře před lidmi, toho i já 
zapřu před svým otcem v nebi.″ 
ježíš kristus, mt 10, 32 a 33

vánoce v kostele
Povýšení sv. kříže v kolodějích

24. 12. - štědrovečerní mše sv. 
od 16 h s následným rozdělováním 

Betlémského světla a od 24 h půlnoční 
mše svatá

25. 12. - Boží hod vánoční s mší sv. 
od 9 h a otevřením kostela od 10 h 

do 16 h k návštěvě betléma

26. 12. – Svátek sv. štěpána s mší sv. 
od 18 h a otevřením kostela od 10 h 

do 16 h k návštěvě betléma

Podrobný kalendář najdete
uvnitř časopisu
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advent
do římskokatolické farnosti u kostela 
Povýšení sv. kříže Praha-koloděje spa-
dá i oblast Újezda nad lesy. Požádali 
jsme pana faráře o několik slov a pře-
hled akcí v nadcházejících dnech.

Blíží se období adventu, kdy máme 
možnost věnovat čas usebrání 

a soustředění i na věci, které přesahu-
jí obzor našich každodenních starostí 
a stresů. Advent je dobou, kdy si při-
pomínáme, že všechno má svůj konec 
a že je třeba soustředit pozornost na to, 
co je hodnotné a trvalé. Jedná se jistě 
především o kvalitní mezilidské vztahy, 
které jsou založeny na vzájemné úctě 
a společném hledání pravdy a dobra. 
Pro křesťany je advent dobou, kdy usi-
lují o vnitřní očištění, aby oživili svou 
touhu po důvěrném setkání s Ježíšem, 
který přijde jako Boží Syn, aby jasně 
oddělil zrno od plev. Teprve poslední 
část adventu, období od 17. do 24. pro-
since, se zaměřuje na očekávání Vánoc.
V adventní době kolodějská farnost 
kromě obvyklých bohoslužeb zve 
také na večerní modlitbu při svíčkách, 
která se koná o sobotách 5. 12., 12. 
12. a 19. 12. vždy od 19 h. Podrobný 
rozpis pro vánoční a novoroční období 
najdete v připojeném přehledu.

ondřej Salvet

Pátek 13. 12.
třetí neděle adventní
9.00 farní mše sv.

Čtvrtek 17. 12.
17.00 koncert dětí ze školy v Kolodějích

Pátek 18. 12.
18.00 mše sv., adorace, svátostné po-
žehnání po mši sv. během adorace až 
do 20 h příležitost ke svátosti smíření 
v sakristii

Sobota 19. 12.
17.30 až 18.45 zpovídání v kostele
19.00 adventní bohoslužba při svíčkách

neděle 20. 12.
Čtvrtá neděle adventní
9.00 farní mše sv.
10.30 mše sv. s účastí rodin

Pondělí 21. 12.
17.00 koncert dětí ze školy v Újezdě

Čtvrtek 24. 12.
štědrý den
16.00 štědrovečerní mše s účastí dětí 
a rodičů, po mši sv. se bude rozdělovat 
Betlémské světlo
24.00 půlnoční mše sv.

Pátek 25. 12.
hod Boží vánoční
9.00 farní mše sv.
10.00 – 16.00 kostel otevřený k návštěvě betléma

Sobota 26. 12.
svátek sv. štěpána
10.00 – 16.00 kostel otevřený k návštěvě 
betléma
18.00 mše sv.

neděle 27. 12.
Svátek sv. Rodiny
9.00 mše sv. s požehnáním pro manžele
10.00 – 16.00 kostel otevřený k návštěvě 
betléma

Čtvrtek 31. 12.
Poděkování za uplynulý rok
16.00 mše na rozloučení s občanským rokem

Pátek 1. 1. 2014
nový rok – slavnost matky Boží Panny 
marie
10.30 slavnostní mše sv.

neděle 3. 1. 2014
Slavnost Zjevení Páně
9.00 farní mše sv., pak farní snídaně ve stodole
17.00 koncert na podporu Tříkrálové sbír-
ky v kostele v Kolodějích

kalendárium – vánoce 2015 a nový rok 2016

Zajímá vás, kdo nahradí ve funkci starosty Z. Růžičku? tak přijďte 14. prosince 2015 od 16 h 
do divadelního sálu masarykovy Zš na jednání zastupitelů. na něm je očekávána volba nového 
starosty a celé rady mČ. Přijďte se nových tváří ve vedení „obce“ na cokoliv zeptat.
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milí 
čtenáři,
v nadcházejícím 
čase vánočním 
se sluší býti tro-
chu více pokorný 
a méně bojovný, 
s klidnou myslí bi-
lancovat uplynulé 

zisky i ztráty a nechat rozjímat srdce s duší 
nad nadějí dobrých dní v časech příštích.

Podíváme-li se tedy redakčně zpět, tak 
vám musíme poděkovat za vzrůstající 

zájem o náš časopis, ale i o aktivity na-
šeho spolku. A to ať už šlo o operní re-
citál, pravidelné soutěže, poznávací výlet 
a jiné akce, ale i o vaše e-mailové názory 
a osobní komunikaci. Nazval bych to obou-
stranným ziskem.
Co však stále je naší ztrátou, je celková 
nákladovost na vydání každého čísla (kte-
rý děláme bez jakéhokoliv honoráře) a po-
řádání kulturních akcí bez podpory radnice. 
Přesto vás ale i nyní zvu na koncert Ireny 
Budweiserové v rámci projektu „Hudební 
slavnosti – Hvězdy v Újezdě″ (více se 
o koncertě dočtete uvnitř čísla a na po-
slední stránce).
Ten projekt je vlastně takové moje dítě (do-
zrálé ve spolku Oko), kterému jsou občas há-
zeny klacky pod nohy kvůli jeho politickému 
taťkovi, přestože ten kluk, nebo holka si na 
politiku nehraje. To dítě prostě nechápe, proč 
má trpět za svého rodiče. Budeme proto rádi, 
když na chvíli zapomenete na vánoční shon 
a stres, vydáte se za kulturním zážitkem, 
a tím ukážete, že takové kulturní projekty 
mají smysl i v Újezdě nad Lesy. Potvrdit onu 
smysluplnost bych moc přál nejen svému 
potomkovi, ale i vám, kteří přijmete za svou 
naději, že není vždy nutné jezdit za kulturní-
mi hvězdami do centra města. A pokud ta-
kové akce podpoří i rozumné vedení radnice, 
může na tom jenom vydělat.

No a jaké významné události se odehrály 
v uplynulém čtvrtletí v naší zastupitelské 
demokracii? Shrnul bych to do známého 
výroku „Odvolávám, co jsem odvolal…″, 
neboť to podle mě vystihuje jistou nepro-
myšlenost, chaos, bezradnost, nátlako-
vost, možná ale i mstivost a chladný kal-
kul procházející zastupitelstvem.
Na jednání zastupitelstva byl z funkce sta-
rosty odvolán Z. Růžička. To ale některým 
zastupitelům přišlo asi málo a rovnou svojí 
většinou odvolali i zbytek rady MČ. Osobně 
jsem se na jednání zastupitelstva snažil 
úvodním slovem takové situaci vyhnout, 
ale ne všichni zastupitelé naslouchali. A tak 
když následně některým zastupitelům ko-
nečně došlo, že nemít vedení radnice (sta-
rostu a radu MČ) není úplně to nejlepší ře-
šení, nastalo mezi zastupiteli dohadování. 
Když skončilo, zastupitelé nakonec zvolili 
jednoho z právě odvolaných členů rady zase 
zpět do vedení radnice. No není to legrační? 
Přemýšlím, zda nás od té chvíle občané ne-
budou vnímat jako nějaké kocourkovské.
Za další povšimnutí stojí i politické kotrmelce 
J. Slezáka. Ten nejdříve rezignoval na funkci 
újezdského místostarosty (plat 30 000 měsíč-
ně) a po pár dnech byl na návrh M. Ferjenčíka 
z Pirátské strany odvolán z funkce předsedy 
výboru pro územní rozvoj a územní plánování 
(plat 80 000 měsíčně) na magistrátu. Člověk 
by nevěřil, co všechno se dá během několika 
dnů stihnout. Ale možná se vše ještě změní. 
Na vystoupení M. Ferjenčíka Slezák reagoval 
tak, že se bude bránit v rámci trestního práva. 
No, nevím.
Každopádně když jsem loni na magistrátu 
před volbou J. Slezáka do funkce předsedy 
výboru předstoupil před pražské zastupi-
tele s výhradami k návrhu na jeho zvolení 
(videozáznam najdete na adrese www.svo-
bodnyujezd.cz u článku „S obuškem a bez 
vzdělání k milionům″ z 29. 11. 2014), ani 
ve snu mě nenapadlo, že konec jeho po-
litické kariéry nastane nakonec tak rychle. 
Anebo se zase někudy vrátí? Mně se ale 
zdá, že i má mise ohledně pana Slezáka 

dospěla do konce. Cítím proto jistou naději 
pro ozdravění našeho zastupitelstva.
Takže teď honem pro stromeček, ozdoby 
a dárky a od celé redakce přijměte přání 
hezkých svátků, nový rok lepší toho kon-
čícího a u příštího čísla zase nashledanou.

Petr duchek
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aktUálně

Z posledních měsíců mám pocit, že 
Újezdem občas prostupuje nepronik-
nutelná mlha. ne ta, kterou vídáme 
nad ránem nebo při inverzi, ale pře-
devším zastupitelská. dalo by se i říci, 
že někteří zastupitelé našli zalíbení 
v umění mlžení.

mlžení první
Začátkem roku proběhla v ZŠ magistrátní 
kontrola kvůli jejímu hospodaření. Podle 
všeho byla kontrola cílená, nikoliv náhod-
ná. Nalezené chyby a nedostatky však 
nepřinesly žádné trestně právní oznámení 
a měly být příkazem starosty odstraněny 
provedením nápravných opatření. Na je-
jich provedení však rada MČ nečekala a ře-
ditele Kurku odvolala. Byla tedy důvodem 
k odvolání skutečně jen ona magistrátní 
kontrola? Pravé důvody zůstávají za hus-
tou mlhou vypuštěnou bývalými radními.

mlžení druhé
Místostarosta Slezák dostal na jaře od 
zastupitelstva úkol zpracovat vysvětlující 
zprávu o hospodaření a plánu VHČ (ve-
dlejší hospodářská činnost) na rok 2015, 
který přijal. K plánu VHČ měl totiž výhrady 
finanční výbor ZMČ a nedoporučil jej ke 
schválení.  V termínu stanoveném usnese-
ním zastupitelstva však pan Slezák zprávu 
zastupitelstvu nedoručil. Nejasnosti kolem 
VHČ se díky tomu přelévaly na další a další 
zastupitelstva. Až když došlo na pracovní 
setkání zastupitelů a úředníků, začaly se 
některé sporné body objasňovat, ale dů-
vod k jásání stále není. Poté finanční výbor 
pragmaticky situaci kolem VHČ doporučil 
ke schválení, byť s výhradami, aby neblo-
koval případné další navazující věci.
Na posledním jednání zastupitelů se však 
pan Slezák pustil do finančního výboru 
s otázkou, co se změnilo od doby původ-
ního nedoporučení a nynějšího doporučení, 
neboť vše mohlo být schváleno již dříve. 
Nikdo z dotčených se nepodivoval, ani mu 
nepřipomenul, že to byl on, kdo nesplnil 
zadaný úkol, a věc mohla být uzavřena 
mnohem dříve. Pan Slezák tak s drzostí 
sobě vlastní zamlžil, že prostě zadaný úkol 
v termínu, resp. vůbec nesplnil.

mlžení třetí
Když pan Slezák složil funkci místosta-
rosty, důvody svého odstoupení na za-
stupitelstvu, a pokud vím, ani nikde jinde, 
nezveřejnil. Jsou zahaleny neproniknutel-
nou mlhou.

mlžení čtvrté
Na mimořádném jednání zastupitelstva 

v říjnu došlo k nemilé situaci. Tehdejší 
koalice neschválila program jednání a za-
sedání tím bylo ihned ukončeno. Vyvolalo 
to všeobecné pohoršení a zlou krev mezi 
zastupiteli, občany a úředníky. Co potře-
bovala tehdejší koalice zamlžit? A byl to 
nápad právě pana Slezáka, takto zrušit 
zasedání, protože neměl připravenou již 
uváděnou zprávu? Jak jej znám, tipu-
ji, že šlo o jeho nápad. Zocelil tím ovšem 
výtečně zastupitele za místní ANO v pudu 
politické sebezáchovy, které prokázalo, že 
jej nemá moc silný.

mlžení páté
Když paní Čechová složila funkci místosta-
rostky, důvody svého odstoupení na za-
stupitelstvu, a pokud vím, ani nikde jinde, 
nezveřejnila. Pouze v denním tisku zmínila, 
že: „Když rada odvolala ředitele Kurku a za 
starostou pak přišly učitelky s peticí, řekl 
jim, že odvolání způsobili kolegové v radě, 
čímž nás potopil, a přitom zvedl také ruku 
pro odvolání.″ a dodala, že: „signály o tom, 
že nejsme spokojení, jsme vysílali hned 
z kraje roku 2015 všem zastupitelům.″ No 
nevím, ke mně žádné signály nevysílala, 
a tak i důvody její rezignace jsou zahaleny 
neproniknutelnou mlhou.

mlžení šesté
Nad odvoláním starosty Růžičky se vznáší 
též hustá mlha. Z odvolávajících zastu-
pitelů nikdo na zastupitelstvu neuvedl 
jasné a zásadní důvody pro jeho okamži-
té odvolání. Buď neuvedli nic, nebo jen 
jakési mlžení. Chápu třeba rozhořčenost 
některých občanů přítomných na zastupi-
telstvu nad některými svéráznými kroky 
bývalého starosty, sám mám v tomto 
směru k němu značné výhrady, ale různá 
rozhořčení jsem slýchal i na jeho před-
chůdce Roušara, Vlásenkovou a Slezáka. 
Nepovažuji proto za rozumné a moudré 
v situaci, kdy rada MČ byla již bez od-
stoupivších Slezáka a Čechové, že se 
radikální a bohužel většinové křídlo za-
stupitelstva ubralo cestou destruktivního 
řešení a se Z. Růžičkou odvolalo i zbylé 
dva radní. Bez jakéhokoliv návrhu na to, 
co dál. Někde by přece měli mít jakou-
si záklopku. Ale tu, jak je vidno, někteří 
zastupitelé nechali doma. Výsledkem tak 
je, že nemáme starostu, ani radu MČ. Jen 
dočasně pověřenou osobu vedením radni-
ce. Takový způsob vedení radnice ovšem 
není možné dlouhodobě udržet.

Myslím, že zastupitelstvo zasáhla hlubo-
ká krize osobních vztahů. Napříč celým 
zastupitelstvem. Nedodržují se slova, ani 

podepsané koaliční smlouvy. Na druhou 
stranu by nás to ale nemuselo překva-
povat, protože jde o politiku a ne o ně-
jaké skautské objímání v kostele. Možná 
by byly řešením nové volby, možná re-
zignace všech stávajících zastupitelů 
a umožnění práce těm dalším na voleb-
ních kandidátkách. Moc nadějí na klidné 
vládnutí proto nedávám ani nové koalici, 
ať se utvoří jakkoliv.

Osobně se ale domnívám, že místní ko-
munální politiku determinuje už několik 
let zkušeně a nezdravě pan Slezák, dnes 
i s přívěškem K. J. Čechové. Byl často 
u zlomových situací.
Před lety byl mezi těmi, kteří odvolali sta-
rostu Petra Macha.
Já s ním nenašel společnou řeč v radě MČ 
před 5 roky, kdy jsem jako radní trval na 
dodržení koaliční smlouvy (především pro-
vedení auditů, otevření zpravodaje i se za-
vedením diskuse a polemiky, neumožnění 
mi pracovat se seniory, jak bylo v koaliční 
smlouvě dojednané atd.) a i pro mé ob-
čas odlišné hlasovaní v radě MČ, než jak 
hlasovali ostatní členové rady MČ. A rezig-
noval jsem.
Před posledními volbami se začal střetá-
vat s panem Roušarem a v předvolebním 
materiálu uvedl, co vše údajně zařídil, 
zatímco tehdejší starosta Roušar měl 
jiné priority.
A nyní se střetl se Zdeňkem Růžičkou…

mlžení sedmé – Politická konspirace
Ale možná je současná situace v zastupi-
telstvu jen taková hra. Po rezignaci obou 
místostarostů si místní ANO bylo vědomo 
neudržitelnosti Z. Růžičky ve funkci a hle-
dalo cestu, jak z toho ven. Moc alternativ 
se ovšem nenabízelo. Škrtneme-li spolu-
práci s TOP 09 a ČSSD, zdánlivě nejsnazší 
je pak spojenectví s Otevřeným Újezdem. 
Ovšem proti jeho hlavnímu představite-
li P. Roušarovi se před volbami ANO vy-
mezovalo a proti Z. Růžičkovi zase ostře 
vystupoval donedávna Otevřený Újezd 
a především P. Roušar. Provést tedy na 
jednom jednání zastupitelstva odvolání 
a rovnou i zvolení celé rady MČ z těch-
to dvou uskupení by vypadalo před voliči 
dost divně, včetně osobní roviny hlavních 
aktérů. A tak po současném bezvládí 
bude výsledkem jakoby usilovných jedná-
ní znepřátelených stran politické manžel-
ství na tři roky. Anebo také ne. Dnes totiž 
stačí málo a situace se zcela změní. Jistě 
ku prospěchu občanů.

Petr duchek

mlhy v Újezdě nad lesy
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holice – městečko nedaleko Pardubic
6 500 obyvatel
Polyfunkční dům – ZUš

Základní umělecká škola Karla Malicha 
je prvním vzdělávacím zařízením tohoto 
typu a velikosti, které je v České re-
publice vystavěno v energeticky pasiv-
ním standardu.

V budově je deset učeben a komorní 
koncertní sál pro 50 osob pro vzdělávání 
v hudebních oborech, taneční sál balet-
ního oboru a dvě učebny pro vzdělávání 
v oborech výtvarných. Pro výuku v oboru 
dramatickém a pro setkávání veřejnosti 
při kulturních akcích, přednáškách a kon-
ferencích je určen víceúčelový sál pro 
250 osob s jevištěm a foyery.

Budova je vhodně orientovaná ke svě-
tovým stranám pro pasivní zisky solár-
ní energie, je kompaktní – s minimálním 
ochlazovaným povrchem.

Je velmi dobře izolovaná a dobře utěsně-
ná, má velkou schopnost akumulace tep-
la v zimě a nočního chladu v létě. Budova 
je dále vybavena rekuperačním větráním 
– ztráta tepla větráním je redukována 
o 80%, je vybavena tepelnými čerpadly 
pro doplňkové topení a ohřev teplé vody, 
je připravena pro instalaci zařízení pro ak-
tivní přeměnu solární energie.

Zlaté 
zastávky

nové zastávky třpytící se novotou 
zkrátí cestu do školy a prodlouží 

jízdu autobusem. Jsou dvě a překvapi-
vě jen za jednu cenu – 6.000.000 Kč. 
Sice není všechno zlato, co se třpytí, 
ale tyhle asi ze zlata jsou, resp. za tu 
cenu být musí.
Projekt zastávek vznikl už v minulém 
volebním období a provoz na nich 
bude zahájen až nyní. Jsou vlastně 
takovým milým a bohatým vánočním 
dárkem občanům Újezda.
Další komentáře jsou asi zbytečné. 
Anebo ne? Napište nám, co o zastáv-
kách soudíte.

Petr duchek

Zastavěná plocha 604,5 m2

Celková užitná plocha 2 041,3 m2

Objem budovy 9 256,4 m2

celková cena bez dPh 43 mil. kč

Zastavěná plocha 806 m2

Užitná plocha bez garáží 1 102 m2

Objem budovy 7 544 m2

celková cena 109 mil. kč

ladislav marek

Újezd nad lesy – Praha 21
12 500 obyvatel
Polynefunkční dům

Budova postavená na místě bývalého 
hostince se společenským sálem v cen-
tru obce.

Uspořádání prostor v budově se jaksi ne-
povedlo, o čemž svědčí problémy s pro-
nájmem restaurace a společenského sálu. 
Umístění restaurace v patře ji předem od-
suzuje k nezdaru.

Také energeticky je stavba hodně dlužna 
alespoň průměru.

Co lze hodnotit kladně je podzemní parko-
viště s třiceti parkovacími místy.

V budově je restaurace pro 60 osob, vel-
ký sál pro 150 osob včetně baru. V příze-
mí je umístěna knihovna, muzeum a ma-
sážní studio.

Obrovský portál stavby však skrý-
vá překvapení: malé prostory, hod-
ně chodbiček a provozních místností. 
Přínosem je pak relativně velké jeviště 
a zázemí pro účinkující.

Sál pro tak velkou „obec″ jakou je Újezd 
nad Lesy ale naprosto nedostačuje. A to 
muselo být jasné již při projektování.

kde udělali soudruzi chybu…
aneb když dva dělají totéž, není to totéž

Jedna zastávka má dokonce i stříšku.
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o jakou újezdskou
budovu na fotografii
se jedná?

odpověď zašlete formou krátké SMS na telefonní číslo  
602 270 253 do 10. ledna 2016. Nezapomeňte uvést své celé 

jméno.

Správné odpovědi budou 12. ledna 2016 slosovány 
a vítěz získá zajímavou cenu pořadatele.

výsledky soutěže
Na otázku k soutěžní fotografii v minulém čísle přišlo 44 odpovědí 
a všechny byly správné. Soutěžící správně poznali, že šlo hospodu 
a sokolovnu v místě, kde dnes stojí polyfunkční dům se sálem 
Level.
Výherkyně obdržela v restauraci Kollmanka broušené sklo a obraz 
od újezdské legendy Františka Kollmana. Bohužel v den předání cen 
musel odjet pryč, a tak jsem ho zastoupil a paní Romany se zeptal.

„jak dlouho vám trvalo uhodnout budovu na soutěžní 
fotografii?″
„Vteřinu. Poznala jsem ji hned.″

„Podle čeho?″
„Jezdila jsem kolem ní téměř denně, takže to bylo tentokrát oprav-
du snadné.″

„a teď z jiného soudku. co říkáte situaci na radnici?″
„No, tak tam to asi tak snadné není.″
Zasmáli jsme se.

Chvíli jsme pak ještě poseděli s Honzou Veselým u dobrého moku, 
popovídali si o životě v Újezdě a rozešli se v přátelské náladě ke 
svým domovům.

Poznáte svůj Újezd?
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abyste se měli nač těšit příště. Ale abych 
si nenechal vše pro sebe, tak jednu zají-
mavost vám přece jen řeknu. Podíváte-li 
se na vodu vytékající z čističky do přileh-
lého potoka, budete možná překvapeni, že 

V předminulém čísle jsme odměnili hned 
dva soutěžící. Výherce z Rohozecké ulice 
si z důvodu dovolených přišel svoji výhru 
vychutnat do restaurace Stodola až po 
uzávěrce minulého čísla. A tak dnes přiná-
šíme pár chvilek z této radostné události 
i s krátkým rozhovorem.

odkud víte o soutěži?
Z magazínu Oko, který pravidelně dostá-
váme, a vždy se těšíme na další číslo.

jak se vám oko líbí?
Oko má hezké zpracování, přináší články 
rozšiřující informace o Újezdě, vydařená je 
vždy titulní stránka, která překvapí.

které rubriky vás zajímají?
Většinou všechny. Rádi se něco dozvíme 
o dění v obci, o různých událostech, ko-
munikacích, kultuře, politice (škoda jen, 
že se i u nás trochu přiostřuje) a historii 
Újezda s dobovými fotografiemi.

P. duchek, R. kučera, l. marek



mČov

Sešlo se nás asi na čtyři desítky, malí 
i velcí, a první místo, které jsme na-

vštívili, byla malá čistička odpadních vod na 
Blatově. Vzhledem k většímu počtu jsme 

byli na prohlídku rozděleni do dvou sku-
pin. Samotná exkurze trvala skoro hodinu 
a byla natolik zajímavá, že jsem hned na 
místě domluvil zopakování akce v příštím 
roce. A tak vám nyní nic neprozradím, 

Po projektu hudebním, který měl 
svoji premiéru před půl rokem, jsme 
uvedli do života i projekt druhý, za-
měřený na výlety spojené s pozná-
váním Újezda nad lesy a jeho okolí. 
a jak první výlet proběhl?

Reportáž z poznávacího výletu
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voda z čističky vytéká mnohem čistší, než 
ta, která přitéká potokem. A můžete do 
příští exkurse přemýšlet, co to způsobuje. 
Otištěné fotky mohou být nápovědou.

Western

hezkou část výletu jsme strávi-
li i u koní na Blatově, během 

které jsem vyzpovídal paní Petru 
chrástovou, majitelku minifarmičky 
u Čika.

Proč jsou vaše koně v létě na pas-
tvině u blatovské čističky a v zimě 
u rybníka?
Předem moc děkujeme za milou návštěvu 
u našich koníků. Na stěhování koníků se 
mě lidé ptají docela často. Důvod je cel-
kem prostý. Půda si potřebuje odpoči-
nout, v rámci možností zregenerovat. To 
se v přírodě děje pomocí mrazu nebo po-
mocí slunce a s ním spojených vysokých 
teplot. Na období podzimu, zimy - období 
dešťů a s tím spojeného bahna se koní-
ci přestěhují na tzv. zimní louku k silnici. 
Tudíž louka u  čističky má šanci se zre-
generovat, „vydezinfikovat″ a na jaře dát 
koníkům zase čerstvou zelenou travičku. 
Zimní louka se pak zregeneruje přes léto. 
Samozřejmě by bylo nejlepším řeše-
ním mít pro koně dalších 10 ha pastvin, 
ale jsme rádi i za tyto plochy, vzhledem 
k tomu, že se nacházíme na okraji Prahy.

jak koně snášejí, že jsou i v zimě 
ustájeni na pastvě? občas se někdo 
domnívá, že jim musí být zima.
Koně a zima J. Lidé velice trpěli v počátcích 
našeho projektu pohledem na koně v zimě, 
v dešti, bahně apod. Nebyli zvyklí vidět 
koně celoročně venku za každého počasí.
Z časů minulých, kdy koně opravdu tvrdě pra-
covali např. na polích, má většina lidi pocit, že 
kůň by měl stát v boxu, v teple, … Opak je 
pravdou. Zavíráním koní do uzavřených pro-
stor či nevhodným dekováním jim ubližujeme 
mnoha způsoby. Když pominu stránku psy-
chickou, narušujeme jim přirozenou termore-
gulaci, imunitu atd., atd. Takový kůň daleko 
snáze podlehne nachlazení či jiné nemoci.
Koně fungují totiž jinak než my lidé. Hodně 
zjednodušeně řečeno kůň má svoje tope-
ní v žaludku. Pokud koně dobře a kvalitně 
nakrmíme, produkuje si teplo zevnitř. No, 
a pokud je kvalitně nakrmen, naroste mu 
zimní srst, úplný medvědí kožich, a ten se 
postará o zbytek.
Pochopitelně ani v tomto případě nelze zo-
becňovat, musíme brát v potaz koně po 
nemoci, staré, celoživotně zvyklé na ustá-
jení v boxech apod., koně sportující na vy-
soké úrovni, zde by jejich zbrklé umístění 
na pastevní ustájení mohlo být spíše ku 
škodě koně než k užitku.
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máte zde jenom huculské plemeno 
nebo i jiné?
Huculové, pročpak Vás napadlo zrovna to-
hle plemeno?

Protože tohoto horského koníka tro-
chu poznám, ale další už ne. 
Kdepak, huculáky zde samozřejmě máme 
zastoupené, ale nejsou jediní. Myslím, že 
u nás obvykle bydlí něco kolem 8 - 9 růz-
ných koňských plemen…

je pravda, že se u vás najdou koně 
i s náročnější minulostí?
Ano. Někteří z našich koníků si prošli v ně-
jaké fázi života něčím nepříjemným, ať už 
se jednalo o týrání fyzické, nebo psychic-
ké, zanedbání nezbytné péče…
Náš první kůň například přišel od milujících 
majitelů, nicméně celý život dřel v lese, ta-
hal dřevo v horách… Po těžkém úrazu, kte-
rý se stal při stahování klád v náročném 
terénu, chtěli majitelé již pro koně klid od 
práce v lese. Šel k nám, poprvé v životě žije 
v partě koňských kámošů a na pastvině, ne 
uvázaný ve stáji. Vzhledem k jeho milionové 
povaze byli původní majitelé rádi, že bude 
moci ještě dlouhá leta učit děti i dospěláky 
a dělat radost každému, kdo ho zná, i na-
vzdory trvalým následkům po úrazu.
Naší Terezku zná také každý. Nádhernou 
sportovní kobylku, která byla kvůli své 
vrozené neurologické poruše hodně bita 
a jinak fyzicky týrána, jsme si vzali a dlou-
ho nevěděli, zda to tzv. dáme… Mimo jiné 
trpí klaustrofobií a narkolepsií. Kobylka 
je svá, ale když to s ní umíte, jezdí na 
ní dnes začátečníci, včetně dětí. Dáma je 
v letech, ale kondičně uběhá o polovinu 
mladší parťáky.
Velkou chloubou je kobylka anglické-
ho plnokrevníka. Ta běhala dostihy. 
Poté byla používaná na hříbata, a když 
už nenesla žádný finanční zisk, byla 
ponechána de facto svému osudu. My ji 
přivezli s velice zanedbanými kopyty, ne-
věděli jsme, zda vůbec bude chodit, ani 
jak je na tom psychicky. Chvilku to trva-
lo, ale dnes má kopýtka jako nová a svoji 
12letou paničku, se kterou jsou neroz-
lučná dvojka. Holčina ji zvládá jak venku 
na loukách (což je u bývalých dostiháků 
docela vzácný jev), tak na závodním kol-
bišti. Ale ne vždy se zadaří.
Zažila jsem i koníka, u kterého se nám sice 
podařilo o něco prodloužit život a zajistit 
mu důstojné dožití, ale bohužel jeho zdra-
ví bylo již moc podlomené a podváha tak 
markantní, že se s tím jeho organismus 
už nedokázal vypořádat. I přes naší snahu 
tak  odešel do koňského nebe.

jak malé děti se už učí pracovat s koň-
mi a jezdit na nich?

No, věková hranice neexistuje. Můj sy-
nek je na koníkovi prakticky od naroze-
ní… Ale vážně.
Spolupracujeme s mateřskými školkami, 
základy učíme formou hry v sedle, ale i ze 
země. Těmto dětem jsou tak cca 4 roky. 
Hodně záleží na mentální i pohybové 
vyzrálosti malého koňáka. Pro tyto děti 
jsme v září otevřeli tzv. Koňoklubík. Je 
to něco jako přípravka na tréninky… Pak 
máme koňoškoličku, kde už děti trénuji 
a následně mohou plynule navázat na re-
gulérní tréninky.

a máte již nějaké vavříny ze soutěží?
No vavříny zrovna ne J, nejsme sportovně 
založení… Na to nemáme asi povahy, ná-
ladu, koně, ani zázemí… Nicméně, na tzv. 
hobby úrovni se závodů občas účastníme 
a musím se zcela neskromně pochlubit, že 
naše holky mašle pravidelně vozí.

když k vám přijde úplný nováček se 
zájmem starat se o koně a užít si i vy-
jížďky, co mu dáte jako první do ruky? 
kartáč, uzdu, sedlo, kbelík…
Nováček? Tak ten jako první dostane ani 
ne tak kartáč do ruky, jako spíš „nalej-
várnu″ do hlavy. Bezpečnostní minimum 
je nutností, pohyb kolem koní má svá 
pravidla. No a pak už ten kartáč, kopyťák 
a v neposlední řadě kolečko a vidle. 

kolik času uplyne, než se dospělý člo-
věk naučí jezdeckému umění potřeb-
nému k projížďce po okolí?
Kolik času? Uměni jezdectví je cesta na celý 
život. Nicméně aby vás pohodový koník po-
vozil v lese, aniž byste mu výrazně škodil 
drcáním do zad či taháním za otěže, dopo-
ručujeme alespoň 5 tréninků. Bohužel jak 
už to tak bývá, co děti vstřebají hned, tak 
u nás dospělých trvá mnohem déle. Jsme 
již moc bázliví, ztuhlí, zatímco děti jsou 
uvolněné a otevřené všemu novému.

mokřady

v další části výletu jsme se prošli ko-
lem mokřadů podél trati 

a pozorovali divoké kachny, 
žabky a především jednu vel-
kou a 12 malých nutrií. Jak 
se sem dostaly, nevíme, ale 
zdejší nutrie jsou velmi nebo-
jácné, vezmou si např. mrkev 
i z ruky. Zejména za šera jsou 
ochotné se s každým sezná-
mit. V takovém případě je ale 
dobré se vyhnout tělesnému 
kontaktu, protože nutrie jsou 
hostiteli různých parazitů, kte-
ré mohou přejít i na člověka. 
Navíc počítejte s tím, že malé 
nutrie zase o něco povyrostly 

a může vás přivítat i více než půlmetrové 
zvíře s dlouhými oranžovými hlodáky.
Jelikož se nejedná o zvíře, které by vy-
loženě patřilo do našeho podnebného 
pásma, je krutou otázkou i pro „naše″ 
nutrie, zda přežijí mrazivou zimu v hlu-
boké noře, i když jim budete nosit jaké-
koliv pochutiny.

Studánka, křížek

od nutrií jsme dál pokračovali jen ně-
kolik desítek metrů a už jsme se ko-

chali pohledem na tajemnou studánku pod 
rozeklanou vrbou, obdivovali její vysokou 
spodní vodu s ohledem na okolní terén 
a zanechali vzkazy v ukryté „kešce″. Výlet 
jsme pak zakončili zastávkou u novohrad-
ského křížku a zamířili k dětskému hřišti 
na Blatově, na oběd do restaurace Stodola 
a k domovům.

Tak takhle jsme napoprvé vandrovali po 
Újezdě a okolí.

Petr duchek
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Z Radnice a ZaStUPitelStva 

že bude na mimořádném ZMČ, svolaném 
kvůli odvolání Z. Růžičky z funkce mís-

tostarosty, veselo, se dalo vzhledem k obsa-
zení jednotlivých „herců″ celkem očekávat, 
ale že to bude taková fraška, to nečekal snad 
ani autor a režisér. A jako vždy v hlavní roli 
excelovala K. J. Čechová.

1. dějství

hned v prvním dějství byla K. J. Čechová 
ustanovena do návrhové komise. Zde 

se v plné nahotě projevila skutečnost, že se 
nenaučila dobře text a že formulovat jakou-
koliv myšlenku jí činilo takové obtíže, že i tu 
nejjednodušší větu zkomolila tak, že jí nikdo 
nerozuměl.  Např. jen vcelku jednoduchý ná-
vrh zastupitele Duchka, týkající se rozšíření 
programu jednání v bodu č. 8 – „Odvolání 
starosty″ o větu „a rekonstrukce rady″ se 
díky neschopnosti pí Čechové srozumitelně 
formulovat tento návrh protáhl na pěkných 
20 min. Jenom samotné 1. dějství se tak díky 

tomu protáhlo na více jak hodinu a tak byla 
zapotřebí přestávka k načerpání nových sil.

2. dějství

ve 2. dějství – „Interpelace občanů″ se za-
čalo pěkně zostra. Na můj dotaz, jestli by 

pí Čechová mohla říci minimálně 5 zásadních 
bodů, na kterých se s ANO neshodla, a kte-
ré proto vyústily v její rezignaci na post mís-
tostarostky, odmítla pí Čechová odpovědět 

s naprosto nesmyslným tvrzením, že bych 
o tom napsal do Oka.  Tato naprosto nesmy-
slná odpověď rozlítila přítomné občany, kte-
ří začali křičet: „Fuj! My to chceme slyšet!″ 
Vyděšená pí Čechová, která nečekala takovou 
reakci, do mikrofonu pronesla: „Nejsem pří-
znivcem bulvarizování důvodů″. Nesmyslnost 
této věty ať posoudí čtenář laskavě sám.
Dále se nechala pí Čechová slyšet, že: „Abych 
předešla pomluvám, že s panem Slezákem 
už máme připravenou koalici, tak já odpovím 
panu Lamešovi písemně.″ To opět rozčílilo 
obecenstvo a znovu začalo křičet: „My všich-
ni to ale chceme slyšet!″
Celý záznam této interpelace lze najít na 
https://www.youtube.com/watch?v=KtYjdl-
veq_8 od času 1:38:48.
Nakonec při interpelacích ostatních obča-
nů, kteří taktéž pí Čechovou kritizovali za 
to, že odmítá sdělit důvody rezignace, ztra-
tila pí Čechová nervy úplně a začala hyste-
ricky křičet, že v radě neseděla ze zištných 
důvodů, ať si někdo zkusí nést tu zodpo-
vědnost, aby nakonec nepravdivě obvinila 
časopis OKO z cituji: „nechutné kritiky sta-
rosty Růžičky″, přičemž jí přeskakoval hlas 

tak, že jí sotva bylo rozumět (viz. https://
www.youtube.com/watch?v=KtYjdlveq_8čas 
3:10:29 a dále).
Toto její chování vyprovokovalo některé ob-
čany k výkřikům, ať se přestane chovat agre-
sivně (pozn. redakce: viz dějová fota ze zá-
znamu zasedání zastupitelstva) a arogantně.
Dokonce i J. Slezák uklidňoval K. J. Čechovou 
slovy: „ …nerozčiluj se, Karla se rozohnila, já 
myslím Karlo, že to chce v klidu.″

Opravdu to nebyl hezký pohled, jak člověk, 
který vykonával funkci místostarostky, ztrácí 
nervy. Kdo by je také ale neztrácel, když se 
mu vidina dalších bezpracně získaných peněz 
ztrácí v nedohlednu.

3. dějství

ve 3. dějství vše probíhalo podle předem 
připraveného scénáře. Starosta Růžička 

i zbývající dva členové Rady byli odvolání 
za pomoci hlasů zradivších místostarostů 
Slezáka a Čechové.
Když už to vypadalo, že fraška spěje ke kon-
ci, vstoupil do děje jako Deus ex machina bý-
valy starosta Roušar, který si brousí na tuto 
funkci znovu zuby, a to dokonce za nepocho-
pitelné pomoci např. zastupitelky Juřenové 
(donedávna z ODS, nyní nezařazené), která 
mu přitom nemohla celé minulé volební ob-
dobí přijít na jméno.
Když se projednávalo, kdo bude po dobu, 
než bude zvolena nová rada a starosta, 
zastupovat MČ Praha 21 navenek, navrhl 
P. Roušar pověřit výkonem funkce starosty 
do 23. 11. K. J. Čechovou! A k všeobec-
nému překvapení K. J. Čechová dychtivě 

přijala. Inu jak se říká „Drzé čelo lepší nežli 
poplužní dvůr″. Co na tom, že Čechová je 
člověk, který přes opakované interpelace 
tvrdošíjně odmítá sdělit, jaké má vlastně 
vzdělání, co na tom, že má podíl na rozvrá-
cení školství v Újezdě, co na tom, že nebyla 
schopna z titulu své funkce zajistit financo-
vání speciálního pedagogického pracoviště 
ve škole, takže mu hrozí zánik. Pro účely 
P. Roušara se K. J. Čechová náramně hodí, 

divadlo v divadle
komedie o třech dějstvích.
napsal a režíroval: jan Slezák
hlavní role: karla jakob Čechová

Před pár vteřinami tehdejší místostarostka Čechová na 
adresu nové paní ředitelky Zš pronesla: „a chtěla bych 
vás ujistit v tom, že od zřizovatele budete mít vždyc-
ky – ode mě, od zřizovatele maximální podporu.″ Za 
pár vteřin se však agresivně vrhla do hlediště k panu 

lamešovi. Proč? kvůli jeho úsměvné a bezprostřední 
poznámce: „jako kurka!″ mnozí v tu chvílí očekávali fy-
zickou inzultaci, ale zůstalo jen u slovní…
tak takhle reaguje bývalá místostarostka při váženém 
jednání zastupitelstva na občany.
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Z Radnice a ZaStUPitelStva 

asi by paní Jakob Čechovou hodně rych-
le hnal ze své strany. Připomínám, že 

tato paní je zvolena do místního zastupi-
telstva za stranu TOP 09. Ta se hrdě hlásí 
k pravicové politice a k podpoře živnostní-
ků a podnikání. 
Na mimořádném plenárním zasedání dne 
11. listopadu, kde se jednalo o odvolá-
ní kdekoho, padala vzájemně silná slo-
va, ale na perličky paní Jakob Čechové 
jen tak nikdo neměl. Dozvěděli jsme se 
od ní, že ostatní členové zastupitelstva 
(živnostníci) neplatí sociální a zdravotní 
pojištění. Jak to může vědět? Není tohle 
spíše rétorika ČSSD, která má boj proti 
podnikání jako svatý úkol od pradávna? 
Poté přitvrdila a jednoho živnostníka vy-
zvala, ať si porovná, co odvádí on jako 
podnikatel, a co ona jako zaměstnanky-
ně. Vyznělo to bohužel tak, že ona je sa-
mozřejmě víc. Zapomněla dodat, že ona 
jako zaměstnankyně je ale placena z daní 
mimo jiné i toho podnikatele.
Ovšem největší perlička teprve přijde: 
„Vy na mě neplatíte vůbec nic, vy ne-
odvádíte sociální a zdravotní pojištění!″, 
zaznělo sálem. Nevím, co tím myslela. 
Z těch pojistných se přeci hradí zdravotní 
péče a sociální dávky. Nic jiného. Takže si 
to přeberte sami.
Tak tohle je zastupitelka naší městské 
části, členka rady (dnes zatím bývalá), 
která mimo jiné rozhoduje i o financích 
(o kterých toho ale zjevně moc neví), 
zvolená za stranu, která se hrdě hlásí 
k pravicovým hodnotám.

tomáš Flaška

Z Radnice a ZaStUPitelStva 

dokonce tak, že její povolební zrada je už 
zapomenuta. Naštěstí ZMČ na rozdíl od P. 
Roušara mělo dost rozumu tuto osobu ne-
zvolit, takže Újezd byl alespoň na přechod-
nou dobu zachráněn, když do funkce byla 
zvolena dočasně Ing. Zátková.
A zde by hra mohla skončit. Ale tak jed-
noduché to nebude. Vzhledem k mocichti-
vosti a mstivosti, která se začala vznášet 
nad hlavami některých zastupitelů, kteří 
se tlačí do vedení obce hlava nehlava a je 
jím jedno kdo s kým, můžeme očekávat, 
že se třeba reinkarnuje původní formát 
koalice z let 2010 – 2014 Roušar, Čechová, 
Slezák. Pokud ano, tak Pán Bůh s námi 
a zlé pryč.

jiří lameš



kdyby tohle 
kalousek 

věděl

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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kUltURa

Před každou akcí se vždycky sna-
žím získat nějaké informace. 
nejinak tomu bylo i v přípravě na 
koncert paní ireny Budweiserové. 
informace jsou navíc okořenění 
naším rozhovorem.

Paní Irena Budweiserová, která vystu-
dovala zpěv na konzervatoři v Praze, 

účinkovala v oratoriu Bastard v ND 
v Praze, v muzikálech Babylon a Svět plný 
andělů v Městském divadle v Brně, dále 
v muzikálu Romeo a Julie, který byl hrán 
z části na jevišti a z části na ledové ploše 
zimních stadionů v ČR a SR, vydala i ně-
kolik sólových CD (Supraphon, Bonton, 
Panton), kdy některá byla nominována 

na různá ocenění, například v kategorii 
Jazzový Kája 1993 (CD Blue Soul), nebo 
Anděl v  oblasti jazzu a blues (CD Někdy 
si připadám jako pták) Akademií popu-
lární hudby.
Téměř dvacet let vystupovala se skupi-
nou Spirituál kvintet a vystoupí v pátek 
před zlatou nedělí v Újezdě nad Lesy 
se svojí doprovodnou skupinou a s pro-

gramem pl-
ným spiritu-
álů, gospelů 
a starých vá-
nočních pís-
ní z Francie, 
Španě l ska , 
Anglie, ale 
i naší pro-
v e n i e n c e . 
Vzhledem ke 
koncertní vy-
tíženosti in-
terpretky ke 
konci roku 
(v prosinci 
kon ce r t u j e 
téměř denně) 

jsme velice rádi, že se nám podařilo 
dojednat její vystoupení i v Újezdě nad 
Lesy a získat rozhovor.

Petr duchek: co kdysi dávno roz-
hodlo, že budete zpěvačkou?
Irena Budweiserová: Někdy v pubertě 
mně zesílil hlas, ráda jsem se předvá-

děla a soutěživost 
jsem v sobě měla 
vždycky. Navíc rod 
Anténů /z mamin-
činy strany/ byli 
v rokycanském 
okrese po 3 gene-
race vyhlášení mu-
zikanti. Tak nějak 
to asi všechno za-
padalo dohromady.
a co z toho je 
tím nejsilnějším 
hnacím moto-
rem, že budete 
zpívat i nadále?
Myslím, že to je 
jedna z věcí, kte-
rou docela umím; 
navíc je to pro 
mne seberealiza-
ce i obživa. Dokud 
mě lidé budou po-
slouchat a mě to 
bude působit ra-
dost, budu zpívat.

jak moc velkou výzvou pro vás 
je vystoupit právě v Újezdě nad 
lesy?
Bydlím nedaleko, v okolí už jsem hrá-
la /Klánovice,Úvaly/ a tak váš pro-
jekt „Hudební slavnosti – Hvězdy 
v Újezdě″, v rámci kterého chcete na 
periferii Prahy zvát umělce, přišel prá-
vě včas a vhod.

na koncertě vás budou dopro-
vázet nezvykle dva kytaristé. 
vystupujete raději s méně nebo 
s více početným doprovodem? 
a proč?
V počátcích jsem měla skvělé pianisty 
Luďka Švábenského a Petra Maláska 
a za ně se těžko hledala adekvátní 
náhrada, protože potřebuji velmi uni-
verzální hráče schopné se orientovat 
ve více hudebních žánrech. Dvě kyta-
ry mohou být barevně, zvukově velmi 
odlišné a tedy zajímavé; s tím počítají 
i aranže písniček. Širší či užší obsa-
zení /basa, bicí/ volím podle velikosti 
a typu sálů a samozřejmě i podle fi-
nančních možností pořadatele.

jaké písně od vás uslyšíme?
V Adventním – vánočním repertoáru 
mám samozřejmě i vánoční spirituály 
jako např. Mary had a little baby, Poor 
little Jesus, ale i španělskou vánoční 
v rytmu flamenga, anglickou či fran-
couzskou píseň. V roce 2008 jsem vy-
dala CD s názvem „O Vánocích zpívám″, 
takže je z čeho vybírat. Vzhledem 
k tomu, že koncert nebude v kostele, 
a že jsem v Újezdě poprvé, zazpívám 
i pár písní z civilního /celoročního/ re-
pertoáru z loni vydaného CD Hold on. 
Úplnou novinkou je pak např. taková 
milá písnička z pera Marka Ebena.

v prosinci vystupujete denně. jak 
se na takovou šňůru koncertů 
připravujete?
Spaní nepodceňuji, sportovní aktivity, 
které jinak provozuji pravidelně, jsem 
omezila na vycházky se psem – kvů-
li úspoře energie i bacilům; snažím 
se být v pohodě a s dobrou náladou 
a užívat si ty krásné chvíle spolu s po-
sluchači. Myslím, že to je velké štěstí 
a já jsem za to velmi vděčná.

díky za rozhovor a na viděnou na 
koncertě.
Naviděnou.

Petr duchek

ochutnávka koncertu ireny Budweiserové

inzerce
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obyvatelé této aglomerace prožívali po 
skončení hrůz 1. světové války vlnu 

svobody a nadšení.
Tím, že přežili, ustala stálá hrozba rakous-
kých cenzorů a špiclů, lidé nadšeně zakládali 
divadelní soubory, okrášlovací spolky, pořá-
dali desítky plesů, tanečních zábav, besídek 
mládeže, školních a tělovýchovných akcí.
Ani jediná akce nebyla dotována nějakými 
státními či obecními dotacemi. Tři ochot-
nické soubory inscenovaly vlastenecké hry, 
často i velmi náročné.
Operetní soubor a dva činoherní soubory po 
večerech nacvičovaly v hospodách U Přibylů 

(kulečník), U Mrázů (Level), Lněničků 
(Blatov - modrák) či Pokorných (U Štrásků).
Nadšení herci dokázali hrát doopravdy diva-
dlo na úrovni, pan Kuchař a další malovali 
kulisy, hudebníci cvičili hudební doprovody.
Herci z pražských divadel si zahráli zdarma 
s našimi ochotníky. Naopak po skončení hry 
poseděli v lokále a popovídali si s našimi 
o životě v Národním či v jiných pražských 
divadlech.
Pan Sluka založil Slukovu loutkovou scénu 
a hrál v restauraci U Přibylů každý týden 
hry, na které se těšily nejenom děti, ale i je-
jich rodiče.

kUltURa

výstava
Spolek OKO vás zve na výstavu obrazů člena spolku pana F. Kollmana, 
na které vystoupí např. J. Hanzlík a I. Mládek. Výstava s programem 

proběhne 3. února 2016 v Malostranské  besedě od 17 hodin.

Musíme si uvědomit, že až v roce 1930 na-
stává elektrifikace Nové Sibřiny. Pan Klouda 
při svém zaměstnání zakládá družstvo, do 
kterého každý dům přispívá 6000 korunami 
na elektrifikaci. Byl to můj první veliký záži-
tek, když večer místo petrolejky se začouze-
ným cylindrem maminka otočila vypínačem. 
Najednou se kuchyně od stolové lampy pro-
zářila světlem „jako ve dne″.
To ovšem zcela změnilo život divadelních 
zkoušek, schůzí spolků či politických stran.
Zatím co Újezdský Sokol si postavil dřevě-
nou „boudu″ v blízkosti dnešního obecní-
ho úřadu, my z Nové Sibřiny jsme museli 
chodit dvakrát týdně do staré části obce do 
hospody U Rathouských pěšky, v zimě často 
hlubokými závějemi.
Činnost spolků se nerealizovala jen na poli kul-
turním a sportovním, nýbrž se snažila ulehčit 
všem občanům každodenní problémy.
Tak třeba sibřinský okrášlovací spolek ne-
chal vybudovat cestu lesem od Říčanské uli-
ce až k silnici vedoucí na železniční zastávku 
Jirny - Klánovice.
Najali na to několik ruských emigrantů, kte-
rým tak zprostředkovali peněžní příjmy na 
několik měsíců.
Je zajímavé, že plánování podpor a podpora 
sama pro tisíce ruských emigrantů v době 
řádění vítězných bolševiků mělo jednu ze 
stanic v domě pana Nermutha.
On sám byl zahradníkem ve vídeňském 
Schönbrunu a po válce se vrátil do osvobo-
zené vlasti.
Postavil si dům na Říčanské ulici, tam na 
veliké parcele pěstovali stromky, sazeni-
ce i několik set slepic na prodej vajíček. 
Ve svém domě dal dvě místnosti k dis-
pozici organizaci, která registrovala ruské 
emigranty a sháněla pro ně práci u nás 
i v celé Evropě.
Podporovali i možnosti, aby mladí lidé mohli 
studovat na pražské rusko - ukrajinské uni-
verzitě. Tu založila naše vláda s význam-
nou podporou prezidenta Masaryka. Na ní 
přednášeli i světově proslulí vědci a studo-
valy stovky studentů. U Nermuthů pobývala 
několik dní i světově známá ruská politička 
babuška Bereškovna.
Činnost různých spolků přispěla k tomu, že 
český národ patřil v poválečné Evropě k nej-
vzdělanějším. A to zase umožnilo to, že za 
pouhých 20 let se druhořadý národ v prak-
ticky neexistujícím království zařadil mezi 
deset nejúspěšnějších států světa.
Je radostí, že většina spolků v Újezdě pokra-
čuje v této tradici dodnes.

miloš Schmidt

jak se bavili 
újezdští, blatovští a novosibřinští obyvatelé v 1. polovině 20. století

Z ÚjeZdSké hiStoRie



14

hledání

je pravdou, že poznávat může člověk stále 
bez ohledu na roční období, ale shodou 

okolností nám na říjen to poznávání a hledání 
vyšlo hned dvakrát.
Už delší dobu jsme „pátrali″ po tom, kde pra-
mení říčka Výmola, se kterou se potkáváme 
při našich toulkách Škvoreckou oborou. Kde 
se vlévá do Labe, jsme už zjistili a také slav-
ný soutok navštívili, ale o pramenech jsme 
slýchali rozporuplné zprávy. Podle jedněch 
by měla pramenit v lesích u obce Zlatá, po-
dle druhých u Babic nebo z rybníků v Březí. 
Až kdosi vzal rozum do hrsti a dobrou mapu 
do ruky a bylo jasno – podle mapy Výmola 
pramení u Mukařova. Teď už jen zbývalo na-
sednout na kola a vydat se druhou říjnovou 
sobotu do Mukařova pramen najít.
Cykloprůzkumníků se sešlo tolik, že jsme se 
museli rozdělit na dva „pelotony″, protože 
naše cesta vedla převážně po okolních silni-
cích, a tak se dalo předpokládat, že se občas 
potkáme i s nějakým autem, ale díky vel-
kým pomocníkům, kteří hlídali ty menší, to 
nebyl problém. Poté, co jsme projeli Květnicí 
a Slušticemi, nás čekal příjemný sjezd do 
Březí, a potom zase naopak stoupání lesem 
do Babic a na začátek Mukařova. Podle mapy 
pramení Výmola výtokem z rybníka na okraji 
Mukařova. Kola jsme tedy nechali na hrázi 
a šli jsme prozkoumat břeh pod hrází, kde 
jsme pramen Výmoly asi objevili (pokud to 
byl opravdu on). Ale protože tento rok moc 
vody nebylo, byla to spíše jen taková mokrá 

stružka, což možná ty, co čekali rozbouřený 
potok, zklamalo, nicméně došli jsme k tomu, 
že takový pramen je vlastně jako miminko 
– samo o sobě je malé, ale časem, jak se 
potkává a poznává s ostatními lidmi – pra-
mínky, roste do krásy.
Cestou zpátky jsme nemohli vynechat lesní 
hřiště nad Babicemi, kde i ti, co tvrdili, že 
jsou už tak unaveni, že určitě nedojedou, na 
houpačkách a prolézačkách pookřáli tak, že 
při sjezdu lesní silničkou do Zlaté nám mizeli 
v dáli i v přilehlých příkopech. Ze Zlaté jsme 
to měli už na Rohožník co by kamenem do-
hodil a zbytek došel pěšky, pardon, dojel na 

kole. A na závěr malá statistika: nejmladší-
mu účastníku naší „výmolské″ výpravy bylo 
pouhých 5 let a nejstaršímu pouhých, ale to 
nechme stranou…

Čertovy hlavy

Prázdniny jsou za námi a před námi je dal-
ší „skautský rok″.

V minulém čísle „OKA″ jsme vám popsa-
li, co všechno zažila a prováděla vlčata 
z 22. smečky vlčat ze skautského střediska 
„Douglaska″ během letních prázdnin a pár 
měsíců před nimi.
Prázdniny uběhly, no, lépe řečeno se 

v tom vedru vypařily jako 
voda a všichni jsme se zase 
sešli v klubovnách v Lomecké 
ulici. Ale protože, na rozdíl od 
našich původních kluboven na 
Rohožníku, jsou ty v Lomecké 
trochu stranou od lesů, vod 
a strání, těšili jsme se všichni 
na první poprázdninový záři-
jový výlet. Protože v září bývá 
ještě docela příjemné poča-
sí, napadlo nás, že bychom 
se mohli podívat i dál než za 
humna Prahy. Rozhodnutí pad-
lo na poslední chvíli během na-
šeho „Zahajovacího ohně″ na 
Blatově.  A tak jsme hned další 
sobotu vyrazili do Liběchova.
Liběchov je menší městeč-
ko se zámkem nedaleko 
Mělníka, ale hlavně bylo pro 
nás východiskem na zvláštní 
skalní útvar „Čertovy hlavy″ 
(zvláštní podobnost s hla-
vami přítomných vlčat byla 
čistě náhodná). Když jsem 
napsal – skalní útvar – není 

SkaUtSké PUtování SkaUtSké PUtování

Poprázdninové poznávání a hledání
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to tak přesné, původně to byly dvě ská-
ly blízko sebe, ze kterých v polovině 19. 
století vytesal sochař Václav Levý dvě 
hlavy čertů. Ovšem cestou k „Čertovým 
hlavám″ jsme ještě prošli jeho dalším 
„dílem″ – jeskyní Klácelkou. Na té a na 
skalních reliéfech už, pravda, zapracoval 
zub času (a možná i někteří z návštěvníků 
mu pomohli), přesto kluci i holky zvlád-
li splnit dva těžké úkoly. Tím lehčím bylo 
změřit jeskyni Klácelku na délku i na šířku 
odkrokováním, tím druhým, těžším, bylo 
uhádnout, které historické postavy na 
skalních reliéfech jsou. Díky dětské fanta-
zii a také možná díky vyčerpání z výstupu 
k jeskyni se sešlo tolik bizarních nápadů, 
že by se možná i sám pan sochař Levý 
divil, co všechno tenkrát do skály vytesal. 
„Čertovy hlavy″ jsme si prohlédli nejpr-
ve odspoda, ale protože je třeba každou 
věc prozkoumat ze všech stran, za chvíli 

jsme už stáli na nich a pozorovali krajinu, 
kterou jsme cestou k nim prošli. Docela 
hezky vypadal liběchovský kostel na kop-
ci nad Labem obklopený vinicemi.  Trochu 
méně příjemný pohled byl na sousedící 
mělnickou tepelnou elektrárnu, ale stačilo 
se otočit trochu doprava směrem k býva-
lému lázeňskému městečku Želízy, kam 
jsme se potom z prudkého kopce málem 
skutáleli, a nálada se nám hned zlepšila. 
Ostatně jak jsme se na jednom z býva-
lých lázeňských domů dočetli, pobýval 
zde v minulém století Franz Kafka, takže 
jsme se ocitli nejen v krásné přírodě, ale 
i v dobré společnosti.
Před námi už byla jenom cesta zpět do 
Liběchova a za námi docela hezký výlet.

Poznávání

Poznáváme Újezd a jeho tajemná zákoutí.
V tomto čísle najdete ještě jeden článek 

o dopolední vycházce, kterou 3. října pro 
újezdskou i přespolní veřejnost připravil spo-
lek „OKO″. Ale protože tuto akci nemohla vy-
nechat vlčata a jejich kamarádi, podívejme 
se na ni z jejich pohledu. Lákavé už bylo to, 
že v rámci dopolední procházky byla i nabíd-
ka nakouknout do čističky odpadních vod na 
Blatově, pokusit se osedlat koně na nedaleké 
koňské farmě a podívat se i ke studánce na 
Blatově, o kterou se budeme starat (to, že 
nám k tomu přibude i péče o rodinku nutrií, 
jsme ještě netušili).
Prvním zastavením byla už zmíněná čistička 
odpadních vod. Prošli jsme ji, rozdělení do 
skupinek, od místa, kde ústí městská kana-
lizace, přes recyklaci vody až po návrat vy-
čištěné vody do blatovského potoka. Pravda, 
moc to tam nevonělo, ale co také můžete 
chtít od odpadní vody.
Trochu jinak to vonělo u koní, v té vůni bylo 
trochu seno, trochu tráva a trochu samotní 
koně. Díky výkladu paní majitelky jsme zjis-
tili, že projížďka na koních je jakousi třešnič-
kou na dortu a že té chvilce předchází dlouhá 
doba péče o koně, krmení, hřebelcování a je-
jich cvičení.  A také jsme se dověděli, jaký 
je rozdíl mezi chovem koní ve stájích a ve 
volném výběhu. Protože i nám víc vyhovuje 
volný výběh než být zavřeni někde v pokoji , 
s koni jsme si porozuměli a oni nás za to na 
závěr trochu povozili.
Poslední zastavení bylo u studánky na hra-
nici mezi Blatovem a Běchovicemi. Jmenuje 
se „Zelená″ a je pod starou mohutnou vrbou 
na louce, kousek od konce klánovického lesa.  
Studánku jsme před zimou vyčistili a slíbili 
si, že na jaře ji přijdeme „otevřít″ a vyčistit, 
aby tomu, kdo se u ní cestou zastaví, mohla 
nabídnout dobrou vodu.
Úplně na závěr trochu předběhnu dobu 
a pozvu vás všechny na prosincové rozdá-
vání „Betlémského světýlka″ 23. prosince od 
18 do 19 hodin. Najdete nás na Blatově před 
obchodem „Romantika″ (vedle lékárny), 
a tak se možná poznáme i osobně.

jan jacek

inzerce



I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo
Kdy: 23.12.2015
Od 18:00 do 19:00
Kde: u obchodu Romantika
Oplanská2614, Blatov
(za čerpací stanicí)

těší se na vás skauti a skautky ze střediska douglaska

Světýlko si nejlépe odnesete v lucerničce nebo 
před větrem chráněné svíčce.
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Polemika
zkrátila, zcela by ztratila obsah a smysl.
Takže obecně: Vaše argumentace 
v oněch článcích vykazuje znaky bul-
vární žurnalistiky, je manipulativní 
a neobjektivní. Proč ji takto hodnotím, 
si mohou Vaši čtenáři přečíst podrobně 
v internetových Otevřených novinách, 
které mi polemiku otiskly celou.
www.otevrenenoviny.cz, rubrika Názor, 
Polemika s magazínem Oko

Můj text jistě není aktuální, to u čtvrt-
letníku těžko očekávat, ale čtenáři, kteří 
stojí o objektivní informace, se, doufám, 

Pane Duchku, pane Lameši,

oslovuji Vás takto kolektivně, neboť 
bych ráda reagovala na některá fakta 
Vašich tematicky souvisejících článků 
Nejasné odvolání ředitele základní ško-
ly, Z bláta do louže(?) a Konsekvence 
odvolaných – jmenovaných, které vyšly 
v září ve 3. čísle magazínu Oko.

Reagovala bych, opakuji, ráda, ale ne-
umím reakci na celé čtyři Vaše stránky 
vměstnat do 1500 znaků, jak ode mne po-
žadujete. Pokud bych svou polemiku takto 

nenechají tříměsíční prodlevou odradit.
hana jančová, učitelka ii. stupně 

masarykovy Zš

komentář redakce časopisu oko.
Paní Jančová se na nedávném Veřejném 
fóru dotázala, dokdy má zaslat člá-
nek do dalšího časopisu. Půjde údajně 
o polemiku k článkům o základní škole, 
kterými jsme alespoň nějak informo-
vali o odvolání ředitele ZŠ (když např. 
Újezdský zpravodaj mlčel) a o výběro-
vém řízení nové paní ředitelky. Avšak 
ani slovem nenaznačila, že půjde 

inzerce
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o polemiku v rozsahu dvou stran A4. 
Nestandardního rozsahu si ovšem byla 
zjevně vědoma při zaslání článku e-mai-
lem, v němž o svém příspěvku doslova 
uvedla: „Je dlouhý - dvě strany, ale rea-
guje na Vaše čtyři strany, takže doufám, 
že jako odpůrci jakékoli cenzury jej vy-
dáte bez úprav a celý.″
Překvapilo nás, že si takto sama zdůvod-
nila svůj nárok na otištění článku v ce-
lém rozsahu, aniž se kohokoliv z redak-
ce časopisu předem na rozsah zeptala. 
Navíc cca 1/3 našich článků v minulém 
Oku obsahovala doslovné přepisy zpráv 
České školní inspekce, magistrátní kon-
troly, školského zákona atd. Byla proto  
e-mailem požádána, aby článek buď 
zkrátila do rozsahu 1500 znaků a takový 
bychom otiskli zdarma, nebo si zaplatila 
tiskovou plochu, případně zajistila inze-
renta, který by jí umožnil článek vydat 
v plném rozsahu. Bohužel ani s jednou 
variantou nesouhlasila a zveřejnila (ne 
jak uvádí, že otiskla) svoji obsáhlou pole-
miku na výše uvedeném serveru. Tím by 
celá věc mohla skončit. Ale neskončila.

Paní učitelka měla potřebu na onom 
serveru ještě zveřejnit naši e-mailo-
vou odpověď s úvodním komentářem: 
„Ještě pro zajímavost dokládám, jak 
pan Duchek reagoval na mou žádost 
o otištění polemiky.″ Následně byla 
opakovaně upozorněna, že se mírně ře-
čeno pohybuje na hraně zákonů, neboť 
se zveřejněním e-mailové komunika-
ce musí zpravidla souhlasit obě strany. 
A tak pod onou polemikou najdete ještě 
výměnu názorů mezí pí učitelkou a šéf-
redaktorem Oka.
Očekávali jsme reakci vedení školy, škol-
ského odboru, místostarostky Čechové 
(která má právě školství v gesci), když 
už ty naše články byly tak hrozné. Ale 
žádná nepřišla.
Chápeme, že si pí učitelka zřejmě neu-
vědomila, že časopis Oko není financován 
z veřejného rozpočtu a na každou strán-
ku musíme nahlížet i s ohledem na příjem 
s inzerce a od podporovatelů. Co však 
jsme vůbec nepochopili, bylo její konsta-
tování v závěru polemiky, kde doslova 
uvedla:  „Takže pro mne není, bohužel, 
Oko přijatelnou alternativou.″ Tak proč 
chtěla svoji polemiku v Oku otisknout?
O co ve skutečnosti pí učitelce šlo, nechť 
si každý žák, pardon čtenář, udělá obrá-
zek sám. Zaslaný článek totiž nakonec 
není vůbec k meritu věci.

Redakce oka

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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Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
9. 1. 2016 od 8:00 do 18:00 hod.

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
9. 1. 2016 od 8:00 do 18:00 hod.



Zde mohla být 
vaše inzerce.

inzerce
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Rozvoz zdarma do 7 km.

+420 733 503 385
www.pizzagogo.cz

Starokolínská 95
Praha 9 - Újezd nad Lesy

pizza, burger, těstoviny,
saláty, nápoje

Teprve až opakované několikadenní par-
kování rodičů při ranní špičce zejména 
kolem školy ukáže, jak parkoviště plní 

teSt

nové parkoviště u základní školy
v nejbližších 
dnech rodiče 
školáků základní 
školy poprvé vy-
užijí novinku při 
parkování, tzv. 
parkoviště k+R  
(kiSS + Ride) na 
Starokol ín-ské 
ulici určené ke 
k rá tkodobému 
zastavení a vy-
ložení svých dětí 
přímo u školy.

Byli jsme asi první, kdo otestoval 
funkčnost parkovacích míst. Při 

rychlém projíždění kolem parkoviště se 
zdají být parkovací místa trochu malá, 
stejně tak se zdá krátká celková parko-
vací plocha, podobně i nájezdová a vý-
jezdová plocha, a v neposlední řadě se 
zdá nedostatečná i šířka parkoviště, má-
-li parkoviště umožnit především rychlé 
a bezpečné vystoupení dětí.

Ovšem při vlastním testu se nám ani 
jeden z uvedených nedostatků už tak 
nejevil. Zaparkovali i vyjeli jsme opa-
kovaně bez problémů za běžného den-
ního provozu, otestovali jsme i šikmé 
zaparkování méně šikovných řidičů a ři-
diček. I v takovém případě bylo místa 
dostatek.

Takže zatím parkoviště vnímáme jako 
dobrý počinek radnice a už jen če-
káme na jeho oficiální zprovoznění 
i s novou zastávkou.

svůj účel.

Redakce oka

inzerce
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victoRia School
soukromá česko-anglická škola v Klánovicích navazuje na Anglickou mateřskou školku v Újezdu nad Lesy

jsme soukromé školské zařízení provozující základní 9letou školu a mateřskou školu s akreditací ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

Česko-anglická základní škola rodinného typu v krásném prostředí v klánovicích navazuje na způsob výuky 
v anglické mateřské škole v  Újezdu nad lesy.

nabízíme pevnou koncepci, nadstandardní vzdělávací program a individuální přístup ke každému dítěti v málopočetných třídách 
v úzké spolupráci s rodiči. Každá třída má maximálně 16 žáků. S výchovou dětí a výukou angličtiny máme téměř 10 let zkušeností 
a svou práci milujeme. Výuku vedeme pomocí moderních vyučovacích metod kombinovaných s funkčními prvky alternativních přístupů. 
Plně kvalifikovaní učitelé a rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním pracují s něhou a porozuměním na kvalitním vzdělání a na 
podpoře rozvoje osobnosti každého dítěte. U mimořádně nadaných dětí rozvíjíme talent všemi možnými prostředky a vzdělávacími 
postupy. V přirozeně navozeném rodinném bilingvním prostředí se daří dětem osvojit si anglický jazyk nenásilným způsobem 
s lehkostí a hravostí bez zbytečných stresů. Od třetí třídy je do výuky zařazen druhý světový jazyk. Promptně a profesionálně 
reagujeme na potřeby každého dítěte.

máte více dotazů? neváhejte a přijďte se k nám kdykoliv podívat. více na www.victoria-school.cz.
Máme ještě volná místa. Pro tento školní rok máme akční slevu na školné.
anglická  školka  v  Újezdu  nad  lesy - Naše jazyková školka pro děti od 2 do 6 let 
V rodinném prostředí ve vilce se zahradou se děti seznamují s cizojazyčným prostředím. Nabízíme kvalitní vzdělávací 
program v českém a anglickém jazyce s rodilým mluvčím, nadstandardní aktivity a letní prázdninový program. Vzdělávacím 
záměrem naší školky je individuální přístup k dětem s cílem rozvíjet jejich potenciál, talent a nadání. Zábavnou formou 
otevíráme brány k jazyku, který vašim dětem již nikdy nebude cizí! Pevnou součástí denního režimu jsou hra na klavír 
a flétnu, pohybová cvičení, jóga, předškolní příprava a bloky Montessori. Máme pestrou nabídku aktivit a výletů! 
Máme otevřeno po celý rok a začít je možné kdykoliv. Nyní lze domluvit akční cenu na školném.
anglický odpolední klub 
Nabízíme výuku angličtiny pro všechny zájemce ve věku od 4-12 let v intenzivních, ale zábavných blocích. Děti se nebojí se mluvit, 
dělat chyby a experimentovat. Přítomnost rodilých mluvčích přináší cit pro angličtinu a také přispívá k překonávání obav z jinakosti. 
Klademe důraz na vnitřní motivaci.
Naše moto: největší dary, které může dítě dostat, jsou otevřená mysl, laskavé srdce a tvůrčí nadšení

Více informací na www.victoria-school.cz

těšíme se na vás a vaše děti.

oko ÚjeZda

ko
Újezda 

Přišla zima a šlapky opět zmizely z Újezda. Podle očekávání se v úzké Hodkovské parkuje na chodníku.

inzerce
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Bývalá èlenka kapely Spirituál kvintet Irena Budweiserová, to jsou pøedevším
spirituály a gospely, ale také vánoèní písnì z Francie, Španìlska a dalších zemí.


