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PROČ a v čem je toto číslo Uhříně-
veských občanských novin nety-
pické? Celé čtyři stránky věnuje-
me programům politických stran, 
uskupení a hnutí, které se budou 
za dva měsíce – v  komunálních 
volbách 23. a 24. září – ucházet 
o vaši voličskou přízeň. Jak jsme 
slíbili, dáváme jim možnost, aby 
zdarma využily prostor našeho 
listu pro informování o  svých 
programech a  cílech.  Tuto mož-
nost jsme nabídli všem.
Někteří možnost využili, jiní ne. 
PROČ ne? Těžko říct, proč někdo 
odmítne prostor pro komunikaci 
s  voliči, zejména když jindy kri-
tizuje, že prý nejsme nestranní. 
Nechápeme to. V naší výzvě jsme 
zdůraznili, že každému dáme 
stejný prostor a všem se dosta-
ne stejného zacházení. A to také 
dodržujeme. 
Takže uvnitř novin naleznete 
čtyři programová sdělení forma-

O  komentář jsme požádali: Pe-
tera Svobodu, ředitele agentury 
Phoenix Research.
„Aktuální podoba červnových 
preferencí posunula do magis-
trátních lavic pouze čtyři kan-
didující subjekty. Asi největším 
překvapením je pro laika absen-
tující hnutí STAN. V  souvislosti 
s  kauzou Dozimetr je však po-
chopitelné, že k propadu muselo 
dojít. Osobně, aniž bych měl svá 
slova podložená daty, vnímám 
červnový výzkum jako trendo-
vý. Voliči zkrátka ztratili jistotu 
v tom, že by chtěli hodit svůj hlas 
hnutí Víta Rakušana, namísto 
toho upřednostnili široké pole 
jiných: od pravice po levici, kdy 
míním především socdem. Jeli-
kož hovořím o  trendu, doplním, 

cí, které se ucházejí a vaše hla-
sy. Každé sdělení je trochu jiné, 
svým způsobem charakteristické 
pro dané uskupení. Věříme, že to 
napomůže vašemu kvalifikova-
nému rozhodování v podzimních 
volbách.
A nebyly by to naše noviny, kdy-
bychom se nezabývali také kau-
zami, které se část politického 
spektra Prahy 22 snaží zamést 
pod koberec, nebo se alespoň 
tváří, že nikdy neexistovaly. 
Bohužel při nich mizely veřej-
né peníze a  kvůli nim se v  naší 
městské části ledacos vyvinulo 
špatným směrem. 
PROČ? Nezbývá než opakovaně 
konstatovat, že i v komunální po-
litice bývá obrovský rozdíl mezi 
sliby, proklamacemi, prázdnými 
hesly o nápravě věcí veřejných – 
a nakonec výslednou prací. 

Vaše redakce

PTÁME SE NA VOLBY

PROČ?
že i ten má svůj začátek a konec. 
Pokud by se někdo domníval, že 
STAN bude klesat ještě v  čer-
venci a srpnu, snažil bych se ho 
opravit. Podle mě STAN pětipro-
centní hranici nakonec překročí. 
Rovněž se domnívám, že dvace-
tiprocentní hranice u  hnutí ANO 
v Praze nebude prolomena. Čer-
ným koněm voleb je podle mého 
Praha sobě. Jednoznačně už nyní 
konstatuji, že vítězem bude koali-
ce SPOLU. A  právě její zástupci 
budou vybírat, koho přiberou do 
Rady hlavního města. Nejzásad-
nější bude v  tomto směru vý-
zkum z devátého měsíce, kdy už 
odezní emoce, které zasáhly čer-
ven, lidé budou cítit současnou 
ekonomickou krizi a  podle toho 
budou rozhodovat.“       

OBČANSKÉ NOVINY

CO TRÁPÍ OBČANY UHŘÍNĚVSI, PITKOVIC A HÁJKU / CO SE JINDE NEDOZVÍTE / ZPRÁVY, ČLÁNKY, KOMENTÁŘE 

UHŘÍNĚVESKÉ
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UHŘÍNĚVESKÝ KRÁL DUBŮ
V chráněné oboře stojí mezi 
ostatními stromy dvacet 
metrů vysoký až 360 let starý 
majestátní dub.
str. 8

POLITICKÉ FÓRUM
Čtyři politická uskupení vyu-
žila naší nabídky a oslovuje 
vás, naše čtenáře, se svými 
volebními vizemi.
str. 4–7

UŠETŘILI JSME NA PRÁVU?
Bývalý místostarosta 
Pavel Kosař před čtyřmi 
lety sliboval, že ušetří na 
právnících městské části...
str. 2–3

POUŽITÍ ZNAKU
NESCHVÁLENO

RADNICÍ 
17. 2. 2021

Agentura Phoenix Research zveřejnila výsledky červnového průzku-
mu volebních preferencí pro letošní komunální volby v hlavním městě 
Praze. Vyhrálo by uskupení Spolu (33,7 %), následované hnutím ANO 
(19,3 %), Praha sobě (12,7 %) a Piráti (7,2 %). Nikdo další by se nyní do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy nedostal, hnutí STAN získalo jen 
4,3 procenta preferencí. 



2ČÍSLO 7/ČERVENEC 2022ČÍSLO 7/ČERVENEC 2022

PRAHA22 PRÁVNÍ KAUZY 

ÚSPORY? ALE KDEŽE…

Nejprve se sluší uvést pár čísel: 
do voleb 2018 pokrývala práv-
ní potřeby Úřadu MČ Prahy 22 
externí advokátní kancelář. Fak-
turovala si 48  400 Kč měsíčně. 
Výjimečně pak úřad objednával 
další právní služby jako napří-
klad v roce 2018 právní posudky 
k veřejné zakázce později zruše-
né výstavby školní 
tělocvičny v ZŠ Bří 
Jandusů za 89 000 
Kč. Všechny tyto 
výdaje mělo angaž-
má Pavla Kosaře 
ušetřit. Aby to bylo 
opravdu jasné, ješ-
tě jedna citace, ten-
tokrát z Facebooku 
STAN Praha 22, 
krátce po volbách 
2018: „Finanční úspory, které 
nyní MČ vynakládala za práv-
ní služby a  stanoviska, budou 
nyní pokrývat budoucí radní.“ 

A  skutečnost? Výdaje za externí 
právní služby za rok 2019 byly 
1,3 mil. Kč nebo za rok 2020 1,2 
mil. Kč. Místo úspor tedy přišlo 
dvojnásobné navýšení. A k tomu 
musíme připočítat plný plat pana 
místostarosty Kosaře. 

5 PRÁVNÍCH KAUZ = 4 PROHRY 
U SOUDU A 1 LEŽ

Dobře, nesplněné 
sliby jsou jedna 
věc, ale byly tyto 
zásadně zvýšené 
výdaje města na 
právní služby dob-
ře vynaloženy? 
Měla z  nich Praha 
22 nějaký užitek? 
Nejlépe to lze de-
monstrovat na 
soudních sporech, 

které MČ Praha 22 za advokáta 
Kosaře vedla. Buď u soudu uspě-
la, nebo ne. Rozsudek nezávis-
lého orgánu je totiž pro politika 

jediné měřítko. V jeho případě se 
nelze na nic vymlouvat. Rozeber-
me si je tedy jednu po druhé.

KAUZA FINEP. VÝSLEDEK: PRO-
HRA MČ PRAHA 22

MČ podala v  roce 2019 žalobu 
na neplatnost smluv uzavřených 
Radou městské části v  předcho-
zím volebním období a o dva roky 
později soud prohrála. Jedním 
z  důvodů byla i  skutečnost, že 
exstarosta Zelenka neměl k  po-
dání žaloby oprávnění. Kromě 
tohoto soudního sporu radnice 
napadla i  rozhodnutí dvou sta-
vebních úřadů a také v obou pří-
padech týkající se výstavby v ul. 
Kašperská neuspěla. Účet za ex-
terní právní služby? Půl milionu! 

KAUZA VIVUS. VÝSLEDEK: 
PROHRA MČ PRAHA 22

Na tom, že se v naší obci nadměr-
ně staví, se shodnou snad všichni 

její obyvatelé. Soudní spor ale 
dodá slovům politika na váze, 
jeho boj proti výstavbě pak nevy-
padá jen naoko. Snad proto radní 
souhlasili s žalobou proti společ-
nosti VIVUS z  důvodu špatného 
nakládání se srážkovými vodami. 
Při zamítnutí soudkyně jako jeden 
z důvodů uvedla, že se radní Lag-
ner (STAN) před podáním žaloby 
neseznámil se všemi listinnými 
podklady, které stavebnímu úřa-
du developer předložil, a nevyu-
žil tak možnosti se včas vyjádřit.

KAUZA BRATŘI V TRIKU. VÝSLE-
DEK: PROHRA MČ PRAHA 22 

Prý si na radnici před rokem 2018 
počínali nehospodárně. Slyšeli 
jsme i  slova o  zcizování veřej-
ných prostředků. To nemůžeme 
posoudit. Ale jako důkaz pro teh-
dejší radní měla sloužit žaloba 
na předražení výstavy „Zdeněk 
Smetana a  Bratři v  triku“ usku-
tečněné v roce 2018 v prostorách 

PRÁVNÍ KAUZY PRAHY 22
Když v roce 2018 nastupovala na radnici koalice STAN + Praha 22. Naše město, zvolila si do té doby nemyslitelný model sedmi 
uvolněných, rozuměj placených, radních. Tento počet placených radních neměl a nemá v obcích obdobné velikosti v ČR obdo-
bu. Miliony za platy radních navíc lítaly, a tak tehdejší koalice slibovala úspory. Citujeme tehdejšího starostu Vojtěcha Zelenku 
(STAN): „Mohu vypsat oblasti, kde se zbytečně utrácejí stovky tisíc ročně, které my spolehlivě ušetříme: právní služby externích 
kanceláří.“ Úspory za právní služby měl svou prací zajistit advokát a toho času místostarosta Pavel Kosař (STAN). Jak to s jeho 
šetřením a prací ve prospěch Prahy 22 dopadlo? 

Místo úspor 
na právních 

službách přišlo 
dvojnásobné 

navýšení.
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PRAHA22MÍSTOSTAROSTY KOSAŘE

Uhříněveského muzea. MČ orga-
nizátora výstavy žalovala o  145 
tisíc Kč. Žaloba byla zamítnuta, 
Praha 22 musela zaplatit právní 
náklady žalovanému a  kauza ji 
tak stála víc, než by vůbec mohla 
vysoudit.

KAUZA PRODEJE POZEMKU 
SVJ PŘÁTELSTVÍ 876–878. 
VÝSLEDEK: PROHRA MČ 
PRAHA 22

Na začátku byl dobrý úmysl. Pro-
dat vlastníkům bytů pozemek 
pod jejich bytovým 
domem. Přes ne-
souhlas obyvatel 
domu čp. 876–878 
navrhla radnice 
prodat pozemek 
nikoli jednotlivým 
vlastníkům bytů, 
ale dohromady 
celému SVJ. Ten-
to nestandardní 
postup katastrální 
úřad zamítl. Místo 
změny strategie se 
místostarosta Ko-
sař rozhodl soudit. 
Ale i Městský soud 
v  Praze žalobu za-
mítl. To strašné na 
celé věci je, že v roce 2019 měli 
obyvatelé domu kupovat poze-
mek za 1  659  000 Kč. Po třech 

letech nový znalecký posudek 
ohodnotil cenu pozemku na 
4 310 000 Kč. A protože podle tři 
roky starého znaleckého posud-
ku opětovný prodej uskutečnit 

nelze, obyvatelé 
domu by nyní mu-
seli zaplatit o  ce-
lých 2  651  000 Kč 
více. A  to jen kvůli 
chybně zvolenému 
postupu advokáta 
Kosaře.

KAUZA RYCHETY. 
VÝSLEDEK: SPOR 
PROBÍHÁ

V  Uhříněveském 
zpravodaji v  říjnu 
2021 uveřejnil Pavel 
Kosař článek, ve 
kterém oznámil, že 
dlouholetý spor MČ 

s majiteli pozemku na Rychetách, 
rodinou Rychetských, dospěl do 
finále. A  že odvolací soud vrátil 

pozemek o  rozloze 40 000 m2 
zpět městské části. Jenže to není 
pravda. Spor neskončil. Nejvyšší 
soud rozsudky v  únoru letošního 
roku zrušil a věc vrátil k novému 
řízení. Další stání bude v  září. 
Nehodláme se přiklánět na jednu 
či druhou stranu sporu prodeje 
pozemků z roku 2001. Podivujeme 
se však slovy klasika: Chlubí se 
kůží medvěda, a  ten přitom ještě 
běhá po lese.

KOMU VŠECHNY TY PENÍZE 
ŠLY?
 
Advokátní kancelář bývalého 
místostarosty Pavla Kosaře 
(STAN) má adresu Francouzská 
299/98. Překvapením pro nás 
bylo, že stejnou adresu má 
i  advokátka Čejková, která za 
jeho vedení vyinkasovala od 
MČ statisíce za právní služby. 
Zajímalo nás tedy, zda její 
zakázky byly řádně vysoutěženy. 
Šlo totiž o širokou paletu služeb. 

Zastupování před soudem 
v  kauze Podhůrský (Bratři 
v  triku), přidělené opatrovnictví, 
poradenství úředníkům ve 
věci autovraků, nebo dokonce 
i  ve věci výstavby Pražského 
okruhu. A  dozvěděli jsme se, 
že žádná soutěž nebo výběrové 
řízení neproběhlo. Ono totiž za 
celé působení advokáta Kosaře 
na radnici se žádné výběrové 
řízení na uvedené právní služby 
neuskutečnilo! Přitom v  té době 
vynakládala radnice na právní 
služby miliony. 
Šlo o porušení směrnice o zadávání 
veřejných zakázek? O tom, že bylo 
s veřejnými prostředky nakládáno 
nehospodárně, nepochybujeme. 
Takovýto způsob hospodaření 
totiž oprávněně vzbuzuje obavy, 
jak efektivně funguje kontrola 
hospodaření naší městské části. 
Ve finančním výboru, který má 
tuto kontrolu provádět, sedí 
například Jana Kabilová. Civilním 
povoláním auditorka hospodaření 
městských částí na magistrátu. 
A tato paní, která má kontrolovat 
hospodaření advokáta Kosaře, 
s  ním přitom kandiduje na 
jednom z čelných míst kandidátky 
STAN do zářijových voleb našeho 
zastupitelstva. Také vám připadá 
neuvěřitelné, že STAN tak 
kontroloval sám sebe? 

-pj-

U soudních sporů, které dobíhaly po červnu 2021 (po odchodu 
zástupců STAN do opozice), ponechala MČ právní zástupce, 
které vybral radní Kosař, a  u  žádného sporu nezměnila 
původní právní názor. Třebaže noví radní s  některými 
žalobami nesouhlasili, podle současného starosty Kaněry 
(ANO) tímto postupem chtěli předejít spekulacím, že změna 
na radnici byla účelová, například ve prospěch developerů. 

placená inzerce

Na začátku byl 
dobrý úmysl, 
nyní by podle 

posudku museli 
obyvatelé 

domu zaplatit 
o celých 

2 651 000 Kč 
více.
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PRAHA22 KOMUNÁLNÍ VOLBY

DVACETDVOJKA + SVOBODNÍ

KDO JE TEDY DVACETDVOJKA 
A PROČ BYSTE MĚLI DÁT HLAS 
PRÁVĚ NÁM?

Tým lidí, z nichž někteří jsou ro-
dáky, jiní se přistěhovali. Mno-
ho tváří z naší kandidátky zná-
te. Kromě toho, že jsou všichni 
v Praze 22 doma, někteří z nich 
zde také pracují a  můžete se 
s nimi potkávat. Zároveň se již 
mnoho z  nich na kandidátce 
objevovalo v  minulých letech, 
nebo dokonce již na radnici naší 
MČ působili, a  tak znáte jejich 
zásluhy a  víte, že to jsou lidé, 
kteří vás už v praxi přesvědčili, 
ze znají problematiku Prahy 22 
a s výsledky jejich práce se den-
ně setkáváte! 

CO TEDY NABÍZÍME?

• pestrou paletu osobností, 
z nichž každá má silný osobní 
příběh
• každý z nás má chuť řešit 
obecní věci bez vidiny radnič-
ních benefitů
• styl politiky, který chceme 
prosazovat, je NEKONFLIKT-
NOST a POSPOLITOST, široká 
koalice
• chceme věci řešit, nikoli 
o nich jen diskutovat a snít 
(vize nestačí a utrácení obec-
ních peněz za nerealizovatelné 
„obrázky“ už bylo dost)
• chceme dokončit všechny 
klíčové projekty (především 
ŠKOLU a ŠKOLKU)
• nedovolíme, aby díky nedba-
losti byly vráceny již přidělené 
dotace
• nepodpoříme metropolitní 
plán s výstavbou dalších  
10 000 bytů bez občanské 
vybavenosti 

• máme některé rozdílné pohledy 
na vyšší politiku a podporu EU, 
ale základ pro komunální spolu-
práci funguje výborně

VĚŘÍME, ŽE JE TO SKVĚLÉ SPO-
JENÍ – DVACETDVOJKA + SVO-
BODNÍ! 

Já osobně věřím a vím, že tenhle 
tým není žádným nováčkem a  ti, 
kteří v týmu nováčkem jsou, roz-
hodně mají co nabídnout!  Tenhle 
tým ví, co je třeba, umí věci sku-
tečně řešit, nechce jen připravo-
vat vizualizace a předpokládat, co 
by kdyby.

OSLOVILI JSME VÁS?

Možná máte pocit, že slibů již 
v minulosti bylo dost a další jsou 
zbytečné. Zároveň máme za se-
bou nelehkou dobu covidu, ovliv-
ňuje nás válka na Ukrajině a kvůli 
energetické a  ekonomické krizi 
nás ještě nelehké časy čekají. 

DvacetDvojka je otevřená 
skupina NEZÁVISLÝCH OBČA-
NŮ, jejichž jedinou závislostí 
je práce pro spokojený a svo-
bodný život v naší Praze 22. 
A protože uvádíme spokojený 
a svobodný, rozhodli jsme se 
také se SVOBODNÝMI spojit!
Proč se Svobodnými?

• máme mnoho společného v po-
hledu na fungování naší MČ
• nemáme ambice vám radit, jak 
vysoko a často máte sekat svůj 
trávník, větrat byt, zda jezdit 
autem, MHD, či na kole
• nebudeme vám zvyšovat 
daň z nemovitosti a soudit se 
s každým stavebníkem, který 
neposlechne diktát vševědoucí 
radnice, která by chtěla edukovat 
své občany, aniž by k tomu byla 
kompetentní
• máme už dost dohadů a „hra-
bání se v minulosti“ a obviňování 
kdekoho, z minulosti je nutné se 
poučit, ale je potřeba jít dál
• nechceme už být součástí 
napjaté atmosféry a věčných 
dohadů v Praze 22 (hádky mezi 
koalicemi a opozicemi trvaly 
osm let a nic nepřinesly)

Právě proto potřebujeme na 
radnici silné osobnosti, které se 
nebojí skutečné práce. Lidi roz-
hodné, bojující za společný zájem. 
Budou se prát za novou a rychle 
postavenou školu a  školku. Zá-
roveň lidské bytosti, které budou 
vnímat i  nutnost prosazování 
sociálních projektů. Lidi, kteří 
povedou radnici v  moderním du-
chu v souladu s dobou. Například 
v  podporování ekologických pro-
jektů, nejsou však pouze aktivisty 
a zároveň stojí „nohama pevně na 
zemi“ !!! 
A když už jsem to vše celé psala ze 
svého pohledu, dovolte mi, abych 
zde vyjádřila, že je mi ctí být tako-
vého týmu součástí a bude mi ctí 
být součástí vás všech, pro které 
se budeme snažit tvořit lepší Pra-
hu 22. Bez vás to totiž také nejde. 
JEN S VÁMI JSME TÝM!

Hana Vagenknechtová, lídryně 
kandidátky DvacetDvojka + Svo-
bodní

Když jsem byla oslovena redakcí, abych představila naše usku-
pení, trochu mě polilo horko. O čem je důležité napsat, co nevy-
nechat? Kdo jsme? Proč jsme vůbec vznikli? Jaké máme vize, 
cíle, co umíme?
Já strašně ráda komunikuji s  lidmi napříč spektrem. Ať je to 
učitel, úředník, ekologický aktivista, manažer, nebo řadový za-
městnanec. A všichni takoví lidé naštěstí jsou součástí našeho 
týmu!!! Živnostníci, pedagogové, studenti i senioři…

Lídři kandidátky: Martin Turnovský, Jan Konopásek, Hana Vagenknechtová
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SPOLEČNĚ PRO PRAHU 22
Kandidátka Společně pro Prahu 22 spojuje politiky za ODS, KDU-ČSL a také řadu nestraníků. Najdete na ní jak zkušené regionální 
politiky, tak i tváře, které jste dosud vídali pouze v jiných souvislostech – jako lékaře, učitele, či třeba zahradního architekta. 
Nabízíme kompaktní tým vedený známým uhříněveským lékařem, vysokoškolským pedagogem a  také manažerem, docentem 
Danielem Smutkem (nestraník kandidovaný ODS).

Kdo jsou jeho nejbližší spolupra-
covníci:  

Martin Langmajer, stavař, odbor-
ník na městské plánování (ODS),
Stanislav Běhal, architekt, odbor-
ník na investiční plánování (KDU-
-ČSL),
Ondřej Semecký, ekonom a daňo-
vý poradce (nestraník kandidova-
ný ODS),
Jana Veselá, odbornice na reality 
(nestranice kandidovaná ODS),
Inga Petryčka, ekonomka a zakla-
datelka spolku Spolu tady a teď, z. 
s (KDU-ČSL).

Klíčový pro voliče je samozřejmě 
program, ale naše městská část 
z  nedávné minulosti dobře ví, 
že lze mít program velmi lákavý 
a přitažlivý, ale ve chvíli, kdy ho 
politici nedokážou uskutečnit, je 
takový program k ničemu. Proto 
jsme sestavili tým profesionálů 
a odborníků v různých oblastech 
potřebných pro vedení obce, kteří 
se budou ucházet o vaši podporu.

PROGRAMOVÉ PRIORITY 
SPOLEČNĚ PRO PRAHU 22

Nabízíme občanům Prahy 22 am-
biciózní program a víme, že nebu-
de jednoduché ho splnit. Ale jde 
také o plány, které se při plném 
nasazení a vysoké profesionalitě 
vedení radnice dají zvládnout. 
Jde o to, nevymýšlet složitá, dra-
há a  časově nekonečně náročná 
řešení, místo nich volit postupy 
realistické, úsporné a  zvládnu-
telné za rozumnou dobu. Přesně 
tak chceme postupovat, a  proto 
si troufáme slíbit nejen postavení 
dvou školek a školy, ale také za-
ložení, a dokonce i otevření gym-
názia v Uhříněvsi.
Dokážeme to i díky tomu, že tvo-
říme skutečný tým. Stejně jako 

Zeleň: Propojíme parky a  os-
trůvky zeleně schůdnými cesta-
mi pro pěší, kočárky i cyklisty. 
Cyklistika: Dokončíme odkláda-
né cyklostezky, postavíme další 
a  u  nádraží zřídíme parkovací 
věž pro kola, zajistíme zamyka-
telná stání na dalších vhodných 
místech. 
Úřad pro lidi: Obec nemá peníze, 
aby je mohla rozdávat. Má ale 
odborníky, kteří umějí pomoci 
ušetřit na energiích, získat dota-
ce, poradit ve finančních nesná-

vy, tak i  my máme po těch po-
sledních čtyřech letech po krk 
hašteření a  dětinského hádání, 
politických třenic a  zmatků. To 
nemohlo přinést výsledky a také 
je to nepřineslo. 
Zde jsou naše klíčové programo-
vé body:
Školství: Postavíme dvě školky, 
základní školu, gymnázium a re-
konstruujeme starou budovu 
školky Za Nadýmačem.
Rodiny a  senioři: Podpoříme ro-
diny a samoživitele, rozšíříme so-
ciální služby pro seniory. Sblíží-
me lidi všech generací. Pro osoby 
se sníženou pohyblivostí zřídíme 
speciální službu, aby nemuseli 
docházet na úřad. 
Zdravotnictví: Zlepšíme dostup-
nost zdravotnických služeb v mís-
tě vašeho bydliště. Zařídíme, abys-
te za zdravím nemuseli dojíždět, 
doplníme chybějící obory (odběry, 
rehabilitace). 
Doprava: Upravíme průjezd Hájkem, 
aby byl bezpečný pro místní občany, 
zklidníme v rámci možností dopravu 
v  Uhříněvsi a  Pitkovicích. Obchvat 
Uhříněvsi se musí vrátit mezi prio-
ritní stavby. Zvýšíme počet parkova-
cích míst v celé Praze 22. 

zích. Takovou poradnu na radnici 
zřídíme. 
Daně: Dokončíme práci, kterou 
jsme začali v  zastupitelstvu. 
Utkáme se s  pražským magist-
rátem a prosadíme snížení daně 
z nemovitostí na „předzelenkov-
skou“ úroveň. 
Bezpečí: Zajistíme nové, vhod-
nější prostory pro práci státní 
i městské policie. Posílíme proti-
drogovou prevenci a  pomůžeme 
školám v  posílení bezpečnosti 
dětí.

BUDEME PRACOVAT PRO VÁS
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PATRIOTI PRO PRAHU 22

patrioti

pro prahu 22

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Naším klíčovým sdělením pro 
všechny, kteří žijí v Uhříněvsi, Pit-
kovicích a Hájku, je výzva táhnout 
za jeden provaz. Dost bylo roztříš-
těných názorů a sobeckých zámě-
rů. Problémy, které dnes zažíváte 
vy, druhý den zažíváme my. Potíže 
umístit dítě do školky, strach z do-
pravních nehod, ohrožení našich 
dětí neřízenou dopravou, hluk 
ze silnic, nulová šance na parko-
vání, prostředí, které víc než do-
mov připomíná investiční plochu 
developerů. Pojďme to společně 
změnit.

RADNICE PRO LIDI

Radnice je místo, kde by se měl 
každý občan cítit dobře a  vítán. 
Nesouhlasíme teď s  uzavřenou 
společností, kterou zajímá jen pro-
spěchářství, a  nebudeme se tak 
chovat ani my. Každý občan má 
mít dveře otevřené. Krok po kro-
ku zrealizujeme sliby předchůdců 
a  rozumné požadavky občanů. 
Cílem je fungující vedení radnice, 
které na nadcházející volební ob-
dobí 2022–2026 sjednotí komu-
nální politická uskupení a povede 
diskuzi o důležitých rozhodnutích 
i s občany.

CHCEME TO, CO VY

Protože v  Praze 22 žijeme, trápí 
nás to, co většinu občanů. Díky 
zkušenostem a  odborníkům jsme 
schopni si poradit s největšími pro-
blémy.

Zamezíme neřízené bytové výstav-
bě a udělování neoprávněných vý-
jimek v oblasti staveb i dopravy.
Zaměříme se na odpovídající ob-
čanskou vybavenost, bezpečný po-
hyb na kole i pěšky mezi lokalitami 
naší městské části. 

Víme, jak snížit průjezdnost vozidel 
nad 12 tun Uhříněvsí a nebojíme se 
záměr realizovat. Na bezpečnosti 
občanů a  životním prostředí nám 
záleží.

Další prioritou je vzdělání našich 
dětí. Jsme toho názoru, že děti 
by měly chodit do školky či školy 
v  blízkosti svého domova, kde se 
také potkávají se svými kamarády 
a jsou v bezpečí. Proto podpoříme 
výstavbu nové základní i mateřské 
školy.

Budoucí Prahu 22 si představuje-
me jako dobré místo pro život nás 

všech. Aby zde každý našel to, co 
k  životu potřebuje, ať už jsou to 
podmínky pro podnikání,  vzdělání, 
zdravotní péče, sport nebo kultura.

Podejme si vzájemně pomoc-
nou ruku, buďme si navzájem 
dobrými sousedy a  táhněme za 
jeden provaz. Jen tak zlepšíme 
životní úroveň našeho domova. 
Dovolte nám, abychom odvedli 
tu nejlepší práci, kterou dove-

„Je nás dosti, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného; 
děláme svou práci a věříme, že to nejlepší, co můžeme, vydáváme všem 
právě ve svém povolání.

Není to politická netečnost; říkáme-li, že chceme míti pokoj od politiky, zna-
mená to něco velmi vážného: že chceme, aby politika byla v pořádku; aby 
nás neotravovala nad našimi pracovními stoly; aby nás neponižovala.

Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně po-
zorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího 
nebo zámečníka; rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme 
železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek. Nepleteme se 
zámečníkovi do jeho práce ani strojvůdci do jeho řízení; předpokládáme 
prostě, že rozumí své věci a že si z nás nedělá blázny.“

deme, a  vy jste mohli spoko-
jeně žít. Ukážeme vám, že poli-
tika i  v  této době dokáže být 
záslužnou a poctivou prací, jako 
jiná povolání. Proto si dovolíme 
na závěr citovat jednoho z našich 
největších patriotů a spisovatelů 
– Karla Čapka.

TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ, ZA POTŘEBY OBČANŮ UHŘÍNĚVSI, PITKOVIC 
A HÁJKU. JSME PATRIOTI!
„Pro patriota je prioritou zlepšování a ochrana prostředí v nej-
bližším okolí. Od toho se vše odvíjí. Měníme nejprve věci okolo 
sebe, které pomalu změní svět kolem nás.“
Tato definice vystihuje nejen význam slova patriot, ale také naši 
motivaci účastnit se komunálních voleb 23.–24. 9. 2022.

Karel Čapek - spisovatel, politik, patriot Mgr. Jiří Matyášek - lídr kandidátky Patrioti
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HNUTÍ ANO
2022

Rok není dlouhá doba. Zvláště ne 
na velké projekty, u kterých je tře-
ba napřed vysoutěžit vizi (což trvá 
několik měsíců), pak architekty 
(dalších pár měsíců), pak dodava-
tele (dalších pár), a až pak přijde 
na stavbu první dělník s lopatou. 
A  bude trvat další rok, než bude 
stavba hotová, pak dlouho, než 
bude zkolaudovaná, pak vybave-
ná, a až naposled s velkou slávou 
otevřená...
Přesto se nám skoro zázračně po-
dařilo za rok některé fáze zkrátit 
(přeskočit se nedají). Praha 22 má 
totiž dva hlavní problémy – tím 
prvním je tranzitní doprava a dru-
hým nedostatek škol a  školek. 
S dopravou nic neuděláme, dokud 
se nepostaví spojka. A tak jsme se 
během roku soustředili na školské 
projekty, kde se něco udělat dá.

Výsledkem je rozestavěná MŠ 
v Pitkovicích, před začátkem stav-
by je MŠ V Bytovkách a bonusem 
navíc je otevření MŠ v  Královi-
cích.
Co se týče základních škol, v díl-
nách se právě montují čtyři nové 
třídy pro ZŠ U  Obory. Začala re-
konstrukce domu čp. 192 v cent-
ru MČ, kde budou klubovny, herny 
a dílny pro děti z DDM. A protože 
jsme tím vším ukázali, že umíme 
s  projekty pohnout, dostali jsme 
od magistrátu konečně příslib 
peněz na ZŠ Romanci – v červnu 
jsem proto mohl podepsat smlou-
vu na projektovou dokumentaci za 
32 milionů Kč.
Dotáhli jsme také DPS Betlímek 
a zadaptovali celou ubytovnu Mi-
suri. Nic jiného nám ostatně ne-
zbývalo, protože nás přiliv uprch-
líků postavil před hotovou věc. 
Myslím, že jsme také obstáli při 
zajišťování jejich potřeb – v Uhří-

něveském muzeu dobře funguje 
malá škola a  školka pro ukrajin-
ské děti.
S poslední vlnou covidu jsme také 
podpořili a  znovuobnovili velké 
společenské akce – Čarodějnice, 
Dětský den, karneval v  Hájku, 
festival Bigbít... připravuje se Den 
draka a Pitkovický chodník. Jejich 
prostřednictvím vzniká pospoli-
tost, tak důležitá pro dobrou sprá-
vu a občanskou aktivitu.
A  když jsme u  té občanské ak-
tivity: jsme rádi, že se společně 
s  námi lidé připojili k  připomín-
kám k  Metropolitnímu plánu. 
Protože není možné, aby nám ne-
zodpovědný plán vnutil deset tisíc 
bytů, ale nedal nám žádné páky 
na to, aby k nim byly také stavěny 
školky a školy, zdravotní střediska 
či obchody!

Pokud se nás proto zeptáte, co je 
cílem nás z hnutí ANO, je to přede-
vším snaha opět spojit společnost 
a rozhýbat potřebné veřejné stav-
by. Zvláště ty pro naše děti – po-
stavit nové školky a školy, vyjednat 
s  investory možnost umístit na 
jejich pozemcích nové třídy nebo 
aspoň dětské skupiny. Budeme 
usilovat, aby všechny rozjeté škol-
ské stavební projekty byly dotaže-
ny do konce. 
V  dalších letech pak bude třeba 
se věnovat i  problému dopravy. 
S postupující stavbou Hostivařské 
spojky třeba dbát na dodržení eko-
logických parametrů zástěn a kra-
jinotvorných prvků. Průjezdnosti, 
parkování, dopravní obslužnosti, 
kvalitě povrchů atd.

Na těchto čtyřech pilířích – pod-
poře školství, dopravy, revitaliza-
ce okolí a  kvalitního trávení vol-
ného času – program hnutí Ano 

v  Praze 22 stojí. Pátým pilířem 
pak bude bezpečnost. Podařilo 
se nám zajistit bezpečí pro desít-
ky ukrajinských uprchlíků. Už teď 
na podzim bude před námi další 
výzva – pomoci našim občanům, 
kteří nezvládnou ekonomické 
problémy a  začnou se propadat 
do chudoby. 

Pokud si myslíte, že jsme za ten 
rok obstáli a máme na čem praco-
vat dál, dejte nám svůj hlas. Slibu-
ji vám, že nepovolíme a uděláme 
vše pro to, aby se naše městská 
část stala zas o  trochu lepším 
místem k životu.

Váš Tomáš Kaněra, starosta

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
být v opozici je krásné. To jen pořád kritizujete, bez ohledu na 
to, jestli je změna reálná a možná. Bijete se v prsa, jak by to 
mohlo být skvělé, kdybyste byli u kormidla vy. A to i když dobře 
víte, že s mnoha věcmi byste si neporadili lépe...
Tuto výhodu my, jako hnutí ANO, nemáme. Byli jsme rok u kor-
midla a musíme skládat účty z toho, co jsme za ten rok udělali. 
Pojďte se na to podívat společně:
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Na první mapě Uhříněvsi z  roku 
1715 je obora evidována a zakres-
lena jako bažantnice, na plánu 
z roku 1806 je už uvedena bažant-
nice i  obora oddělená Říčankou. 
Z mapy roku 1840 lze získat infor-
mace o  druhové skladbě v  oboře 
rostoucích dřevin, kdy převažovala 
směs dubu, břízy, lípy, osiky, vrby 
a habru. V polovině 19. století pak 
převládly duby a později se vysa-
zovaly ve směsi se smrkem, boro-
vicí a modřínem. V roce 1982 byla 
pro svou unikátnost Uhříněveská 
obora vyhlášena chráněným úze-
mím. Téměř 35 ha vzrostlého lesa 
je obklopeno městskou  zástavbou 
a  pouze směrem na Netluky se 
otevírá do volné krajiny. Je sou-
částí přírodního parku Říčanka. Na 
leteckých snímcích vypadá úze-
mí jako zelený koberec a  lze říci, 
že je plícemi Uhříněvsi. Směrem 
k Podleskému rybníku je propoje-
na tokem Říčanky s dalšími přírod-
ně cennými lokalitami (Rohožník 
u Dubče, Lítožnice). Obora je zají-
mavá výskytem řady lesních spo-
lečenstev doprovázených pestrým 
bylinným patrem a  je domovem 
velkého počtu živočišných druhů. 

KRÁLOVÉ DUBŮ

Nejstarším a nejmohutnějším du-
bem v oboře je přibližně 20 me-
trů vysoký dub letní, rostoucí 
u  potoka ve střední části obory, 
na rozhraní pole a  bývalé černé 
skládky. Tento král dubů je sta-
rý přes 300 let a  pravděpodob-
ně se jedná o  jeden ze stromů 
zmiňovaných v  hraničním pro-
tokolu Uhříněveského panství 
z roku 1662. Král dubů se pyšní 
obvodem kmene 505 cm ve 130 

Uhříněveská obora je unikátní výskytem zajímavých dřevin, nivních luk, říčkou Říčankou a svou 
historií. Její umístění plní navíc funkci příměstského parku, nabízejícího nejen v parných dnech 
tolik vyhledávaný stín a pohodu k odpočinku v přírodě.  

cm nad zemí a  je vyhlášen jako 
památný strom. Status zvýšené 
ochrany má již celkem šest dubů 
rostoucích v  břehovém poros-
tu Říčanky u bažantnice. Na nich 
můžeme nalézt poloparazitický 
ochmet evropský, tvořící v  ko-
runách chomáče podobné jmelí 
a  má zde již hranici svého roz-
šíření. Společnost dělají vzrost-
lým dubům v Uhříněveské  obo-
ře hlavně jasany, javory a habry. 

Keřové patro je nejčastěji zastou-
peno bezem černým, střemchou, 
brslenem, svídou, hlohem a  lís-
kou. Za doplnění stojí pochva-
la lesníkům, kteří již několik let 
provádějí velice citlivou obnovu 
přece jen některých  přerostlých 
dřevin.
(S  využitím publikace Kateřiny 
Markové)

Michal Klich, kronikář

OBORA V UHŘÍNĚVSI 
PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU
VZROSTLÉ STROMY S UNIKÁTNÍ FLÓROU A FUNKCÍ 
NEZAPŘOU TŘÍSETLETOU HISTORII OBORY

Kritizujeme
Chybějící místa v mateř-
ských  školách  naší měst-
ské části jsou trvalým ever-
greenem. Proto se občané   
podivují, že na rozesta-
věné školce v Pitkovicích, 
panem bývalým starostou 
Zelenkou tolik vychvalo-
vaným osobním volebním 
projektem, zavládlo místo 
dokončovacího kvapíku 
mrtvolné ticho!!! Vrabci ze 
vzdálených ostrovů a soud-
ních institucí sice štěbetají, 
proč tomu tak možná je, ale 
rodiče se v září budou ptát, 
kde že si jejich děti mají 
hrát?

Chválíme
V horní části Podleského 
rybníka měli vždy za časů 
minulých rybáři přístřešek 
a molo, které však po re-
voluci neodolaly zubu času 
a okolí hyzdily. Co z toho-
to neutěšeného přírodního 
zátiší dokázalo udělat pár 
zapálených mladých lidí, 
stojí za pozornost. Necha-
li na tom téměř deset let 
života pod byrokratickým 
šimlem s fůrami klacků 
pod nohama. Byli to prý ale 
nakonec místní rybáři, kteří 
jim pomohli šimla definitiv-
ně porazit. Jde o ukázkový 
příklad komunální aktivity 
bez gigantických projek-
tů. Pro cyklisty, chodce 
a výletníky bez psů i s nimi 
a zájemce o výuku vodního 
lyžování tak vznikl úžasný 
sportovní i odpočinkový mi-
niareál i s občerstvením.
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