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září_2022 ● zdarma
„Právo na vlast a patriotismus 
jsou jedinou zárukou vnitřní 
soudržnosti demokratické 
společnosti.”
Alexander Tomský 
(13. prosince 1947, Frýdlant, 
Československo)23
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K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nešli K volbám...
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Ilustrační foto

Foto: J. Jacek a P. Duchek při sběru podpisů za zachování střediska

PétéPáci – na radnici – minUlost

Plnění volebníHo PRoGRamU
Při hodnocení plnění je nutné přihlédnout k tomu, že jsme fakticky byli celé volení období v opozici a měli 
jen jeden mandát zastupitele. Považujeme proto jakékoliv splnění (nebo posunutí o kus dál) kteréhokoliv 
bodu z našeho volebního programu za úspěch (samozřejmě jsme ve všem být úspěšní ani nemohli).

nulová tolerance hazardu
zastupitelstvo mč Praha 21 schválilo náš návrh na nulovou toleranci hazardu v Újezdě nad lesy. 

zahájíme budování chodníků - sousedský chodník
Kdo se z opozičních zastupitelů chtěl domlouvat, nikoliv pomlouvat, leccos pro voliče vyjednal.

bUs pruh – kulatý stůl

zachováme zdr. středisko na Rohožníku a udržímen lékaře v Újezdě nad lesy
středisko zůstalo a lékaři nikam neodešli a neodcházejí. 

Prosazení bylo možné díky tomu, že jsme se na jednání 
s vedením radnice dívali jako na koaliční spolupráci, byť 
jsme koaliční smlouvu nepodepsali. Ostatní zastupitelé, 
kteří také nepodepsali koaliční smlouvu, se dost nepo-
chopitelně sami stavěli do rolí zatvrzelých opozičních 
zastupitelů a nezbývalo jim pak nic jiného, než si více-
méně na vše pořád stěžovat. Přitom měli tolik možností, 
zastupitelů a s tímto vedením radnice jednat šlo. Na na-
šich výsledcích však nemůže nic změnit ani názor plný 
záště některých opozičních zastupitelů, kteří se o naší 
spolupráci s koalicí vyjadřovali jako o kolaboraci. Naši 
voliči konstruktivní spolupráci naopak velmi oceňovali. 
Přistupovali jsme k věcem pragmaticky, bez předsudků 

a s letitou zkušeností. Díky tomu jsme pracovali spíše 
efektivně než halasně. Na rozdíl od plané a marné za-
pálenosti jiných opozičních zastupitelů jsme se naučili 
rozpoznávat, kdy je smysluplnější a přínosnější mlčet. 
Konstruktivně jsme proto pomohli koalici, když jí někte-
rý zastupitel chyběl na zastupitelstvu, stejně tak jsme 
pomohli zbytku opozice prosadit to, na co neměla v za-
stupitelstvu dostatek hlasů. O obojím svědčí námi navr-
žená nebo přijatá usnesení s naším hlasem pro jednu, 
nebo druhou stranu na jednáních zastupitelstva. Výčet 
našich úspěchů na této stránce proto není ani potřeba, 
aby byl úplný...
slíbili jsme, domluvili a splnili (plně či částečně):

Ve vypjaté atmosféře při jednání jsme prosadili ukončení hazardu 
na Praze 21 - Újezdě nL (po doběhnutí licencí). Naše schválené usne-
sení bylo v Praze prvním, které reflektovalo nový zákon o hazardních 
hrách a požadovalo řešení hazardu v Praze novou vyhláškou. Což se 
nakonec i stalo.
Na našem webu najdete i video, které ukazuje průběh hlasování 
i překvapivé nehlasování pro Újezd bez hazardu uskupením Piráti 
a STAN (dnes Újezd žije). Na Facebooku nás následně se svými pří-
vrženci začali nepochopitelně dehonestovat, urážet (neváhali použít 
i přirovnání k vraždící sektě Óm šinrikjó) a mazat naše komentáře. 
Až v srpnu 2022 jsme se při jednání s paní radní Hanou Kordovou 
Marvanovou dozvěděli, že nulové toleranci nebyl nakloněn ani pan 
náměstek Hlubuček...

Vybudování chodníku „Lukovská - Lozická” je výsledkem konstruktivního vyjednávání mezi za-
stupitelem P. Duchkem (opozice Patrioti /Trikolóra, Přísaha/), starostou M. Samcem a J. Rouša-
lem, tehdejším vedoucím odboru OMI ÚMČ Praha 21. Šlo o výsledek různých jednání, které se 
podařilo dotáhnout do konce a mají z něho užitek občané. A to přesto, že podnět přišel z opozice.

Konstruktivně jsme prosadili uspořádání tzv. kulatého sto-
lu k projednání BUS pruhu.

ZS na Rohožníku není překážkou ke vzniku dalšího ZS v budově Ideal Luxu na Bla-
tově. S vedením radnice se i shodujeme, spolupracujeme a komunikujeme záměr, 
který jsme uváděli v našem návrhu na vyhlášení referenda za zachování ZS na Ro-
hožníku. Nebýt naší referendové aktivity, bylo by přeměněno na mateřskou školu. 
Dnes se přitom bavíme o rekonstrukci či výstavbě dvou ZS.
V Újezdském zpravodaji jste si mohli ke středisku přečíst dva články/rozhovory 
mezi p. Duchkem a p. starostou Samcem.

odpracovali jsme pro Újezd

Foto: Chodník krátce před dokončením
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iniciujeme vznik alternativního školství
dávno jsme pochopili, že alternativní školství je lepší vytvořit než staré školství předělávat.

Podpoříme pravidelné koncerty a divadelní představení

Propojení Újezda a Květnice

Prověříme možnosti parkování u klánovického nádraží

směna pozemků

zbavíme Újezdský zpravodaj cenzury

Prověřovali jsme možnost získání budovy IL pro vybudo-
vání druhé základní školy, ale vedení radnice se nedařilo 
dosáhnout na magistrátu změny účelu dotace (zdravot-
nictví), kterou byla továrna koupena. A také jsme nevě-
děli, že Masarykova ZŠ bude mít brzy novou pí ředitelku. 
Zpočátku se zdálo, že se s ní škola i pozitivně mění. A pak 
byla odvolaná. Byl to šok. Dosáhli jsme ale ze všech nej-
více, když jsme jí u pana starosty otevřeli možnost jed-
nat o rehabilitaci s návratem do funkce. Odmítla.
Podpořili jsme její písemnou žádost svolat k odvolání 
mimořádné zastupitelstvo, ale chyběly hlasy p. Roušara 
a Pirátů a STAN. Což nám začalo být podezřelé.
Dnes kandiduje za Piráty a STAN a nejspíše marně se 

soudí se zaměstnavatelem. Celé to s odstupem času 
vypadá, že byla více političkou než ředitelkou, protože 
nepochybně jen kvůli volbám se koncem června účelově 
přihlásila do Újezda nL na adresu spolukandidáta, aby 
zde mohla kandidovat. Toho bychom se od bývalé ředi-
telky školního ústavu nenadáli. Podivná kultura chobot-
nice ala Hlubuček se u STAN jen tak nezmění.
Představme si, že by se dostala do vedení městské čás-
ti. Půjde pak vlastní žalobě jako zástupce žalované stra-
ny na ruku, nebo bude dál hájit proti sobě stanovisko 
zřizovatele? Kultura STAN je opravdu hraniční.
Každopádně škole jsme v té době chtěli poctivě pomoci. 
Udělali jsme ne pro návrat ředitelky do funkce, ale pro 
možnost obhájit se nadstandardně hodně. Velmi brzy 
jsme ale začali mít dojem, že jsme nechtěně odhalili 
plány, které jsme znát neměli...

Radním jsme předali projekt na rozvoj kultury v Újezdě 
(koncerty, divadla, výstavy atd.), ale s koronavirem byl 

všemu konec. Projekt jsme tedy částečně realizovali přes 
Spolek OKO, v němž jsou někteří lidé z naší kandidátky.

V připomínkách k vytvářenému novému Metropolit-
nímu plánu jsme prosadili záměr zachovat propojení 

mezi Prahou 21 a obcí Květnice pěší cestou a současně 
cyklotrasou.

Navrhli jsme dočasné zlepšení bezpečnosti, parková-
ní, životního prostředí a zohlednění zákona o provozu 

na pozemních komunikacích. Co z našeho návrhu bude 
použito, brzy uvidíme.

Konstruktivně jsme na zastupitelstvu prosadili usnesení, 
kterým se otevřela možnost jednání se společností Spi-

rit Finance ohledně směny pozemků s MČ Praha 21 mezi 
ulicemi Dražická, Oplanská a Druhanická i pro opozici.

Skončila. K zastupitelům a RR jsme dostali manuál, dle 
kterého vznikla nová pravidla. Schválena nebyla a zů-

stali jsme v půli cesty. Navrhli jsme však nejotevřenější 
pravidla, která zde doposud nikdo nenavrhl.

(Podrobnější informace i s odkazy a videi najdete na našem webu.)
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Představení kandidátů

1 5 3 2 4

1. Petr duchek
zastupitel a bývalý radní mč Praha 21 • člen redakční rady Újezdského zpravodaje • předseda spolku 
oKo • 1. místopředseda Patriotů čR (od vzniku strany je ve vedení jako předseda nebo místopředseda)
Polovinu života je jeho domovem Újezd nad 

Lesy, přes který ale již dříve často jezdil pracovně i zájmo-
vě do Škvorce a Klánovic nebo přímo i do Újezda.

Učil na LŠU i na učilišti, obchodoval například s vyhraze-
nými léčivy, vlastnil autopůjčovnu, podnikal v cestovním 
ruchu. Zkušenosti s řízením podniku získal u mezinárod-
ní společnosti Poligrupo vytvořené Evrobankou a portu-
galským koncernem Leader-Investimentos Imobiliários S. 
A de gruppo Almeida, ve které od píky došel až do funkce 
ředitele společnosti. Další zkušenosti nabyl jako konzul-
tant, manažer a oblastní ředitel u finanční a realitní spo-
lečnosti Broker Consulting, a. s.

Byl u založení Spolku OKO a několik let šéfredaktorem Ma-
gazínu OKO. Vytvořil projekt Hvězdy v Újezdě.

Jako zmocněnec výboru pro zachování zdravotního stře-
diska na Rohožníku měl rozhodující vliv na jeho setrvání 
na sídlišti.

Je také zásadním způsobem spjat s prosazením nulové to-
lerance hazardu v Újezdě nad Lesy.

Poprvé kandiduje jako lídr koalice a věří ve vzájemnou 
synergii. 2x po sobě získal nejvíce preferenčních hlasů 
ze zvolených zastupitelů v procentních podílech (volby 
2018 a 2014). Stal se tak historicky teprve druhým za-
stupitelem, kterému se to podařilo. Voliči jiných voleb-
ních stran nyní mohou rozhodnout, že jako první získá 

tzv. zlatý hattrick. Volíte-li tedy jinou kandidátku, stačí 
u jeho jména udělat preferenční křížek. Volíte-li celou 
kandidátku „PéTéPé”, křížek u jména naopak nedělejte! 
Uplynulé 4 roky ale voličům jiných volebních kandidá-
tek jasně ukázaly, že v zastupitelstvu podpořil zlomově 
koalici, ale i opozici a výsledky z let 2014 a 2018 ne-
byly náhodné.

Po posledních volbách došlo k zásadní změně ve vedení 
radnice a otevřela se mu cesta k vyjednávání. Výsledkem 
je, že není tolik v mediálním prostoru, ale je mnohem 
úspěšnější a efektivnější v činnostech rozvíjejících Újezd 
nad Lesy.

Zájem má o vybudování či rekonstrukci budov pro zdra-
votní střediska (Rohožník, Ideal Lux na Blatově) a roz-
voj kultury s pevnou strukturou divadla/kulturního domu 
s účastí školy, spolků i profesionálních umělců.

Bez zajímavosti ani není, že založil a spravuje otevřenou 
facebookovou skupinu „Újezd nad Lesy - Praha 21 – Dis-
kusní fórum”, která má 1000 členů. Skupina byla vytváře-
na velmi pozvolna jako uzavřená skupina a zpočátku bylo 
členství umožněno jen občanům z Prahy 21. Dlouhou dobu 
ji proto Facebook nezobrazoval ve vyhledávačích, pouze 
po zadání přímého odkazu.

Další zajímavostí je, že pro Patrioty 21 vytvořil kanál 
na YouTube, který má dnes přes 500 odběratelů a 250 tis. 
zhlédnutí. Nově založil i YouTube kanál Spolku OKO.



5

PétéPáci – na radnici – soUčasnost

3. mgr. zuzana Paulová
Pracuje jako personalistka pro nábor na strategické a manažerské pozice (Headhunting)

4. ing. bc. tomáš černoušek Ph.d.
Pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník jaderně palivového cyklu • recenzent časopisu ”Journal 
of materials in Civil engineering” • expert etv (environmental technology verification)

5. Jan „samson” Jacek
ikona újezdského skautingu a dlouholetý hlavní vedoucí střediska „douglaska” • nyní aktivní se-
nior • „samson” je naše morální vzpruha

6. ivana Pechová
Pracuje jako team leader směny.
7. Petra Chrástová
Kdo by v Újezdě neznal „Pepišu” - 
chovatelku koní...
8. Jan švehla
Řidič záchranného vozu.
9. Roman andrš
Jeho životní profesí vykonávanou 
s láskou se stala kuchařina.
10. marcela musilová
Aktivní seniorka, členka kynologické 
organizace.

11. Jiří atanasov
Je automechanikem, věnuje se restau-
rátorství automobilových veteránů.
12. eliška Janečková
Loutkoherečka a režisérka Kašpárko-
va staročeského loutkového divadla.
13. zuzana černoušková
Ředitelka domova pro seniory „Do-
mov v zátiší, s. r. o.” s odbornou péčí.
14. ing. Jiří Wohlmuth
Spisovatel, autor asi 30 knih, převáž-
ně s motocyklovou tématikou.

15. vilém Janeček
Loutkoherec a principál Kašpárkova 
staročeského loutkového divadla.
16. Helena Žebrová
Aktivní seniorka, která vedla dlouhý, 
ale nakonec úspěšný boj s vrchností 
kvůli podmáčenému pozemku kolem 
a pod RD z důvodu bezohledné deve-
loperské výstavby v okolí.
17. ing. eduard šamonil
Aktivní důchodce.

2. ing. Jiří lameš
člen Kontrolního výboru zmč Praha 21 • ředitel realitní společnosti • místopředseda spolku oKo 
• člen bytové komise rady mč Praha 21

Dětství a mládí strávila v Dejvicích, které se ale 
od doby jejího mládí proměnily k nepoznání. Ne-

koordinovaný nárůst dopravy udělal z této kdysi klidné čtvrti 
místo, kde by se dnes už bála nechat děti jezdit na kole. Proto 
se, když s manželem hledali místo k založení rodiny, odstě-
hovali do Újezda nad Lesy, který se pro ně i její rodiče stal 
příjemným domovem. A protože chce, aby takový i zůstal, 

rozhodla se kandidovat a přispět k rozvoji Újezda. Aby se nám 
v něm dobře žilo a aby v něm chtěli nakonec založit rodinu 
její 3 synové.
Hlavním problémem, který Újezd trápí, je doprava. Nejde 
jen o zácpy a nesmyslné jednosměrky, ale chce prosadit 
zlepšení dopravy vlakem navýšením kapacity spojů - pro-
dloužením souprav.

Od narození žije v Újezdě nad Lesy a nedá na něj 
dopustit.
Absolvoval VŠCHT v Praze a pracuje jako vědecko-vý-
zkumný pracovník zabývající se materiálovým výzkumem 
v Centru výzkumu Řež (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)

v oblasti jaderně palivového cyklu.
Má zkušenosti s přípravou a vedením projektů. V tomto 
směru by se rád podílel na rozvoji Újezda nad Lesy.
Co v Újezdě například postrádá je dům s pečovatelskou 
službou.

V Újezdě nad Lesy bydlí na sídlišti Rohožník 
od roku 1981. Prožil tedy s ostatními úplné začátky sídli-
ště s jeho „dětskými chybami”, ale mohl i sledovat, jak se 
mění k lepšímu. Až do odchodu do důchodu pracoval u fir-
my „Telematika ČD” jako správce počítačové sítě. 
Zhruba od roku 1991 vedl oddíl „Vlčat” dnešního 23. 
Skautského střediska „Douglaska” a prošel s nimi několik 
míst, kde měli své klubovny, až po dnešní klubovnu na Ro-
hožníku. O čemž pravidelně psal i v Magazínu OKO.
Je zakládajícím členem Spolku OKO, členem rady spolku 
i redakční rady Magazínu OKO.
S Patrioty a Spolkem OKO se zúčastnil sběru podpisů 
pro podporu záchrany zdravotního střediska na Rohož-

níku. Věnuje se pravidelně jarním brigádám „Ukliďme si 
Česko”, organizačnímu zajištění například při výstavě 
historických loutek nebo pořádání koncertů a kultur-
ních večerů.
Rád bych se v budoucnu spolu se svými kolegy podílel 
na řešení situace kolem zdravotního střediska na Rohož-
níku i řešení zdravotního střediska na Blatově v budově 
bývalého Ideal LUXU.
Jedním z jeho koníčků je stále i cyklistika. Zajímá ho si-
tuace kolem cyklostezek v okolí a řešení jednosměrek 
v Újezdě.
Jako dlouholetý vedoucí dětí rád pomůže i s řešením vol-
nočasových aktivit dětí.

Je rodilý Pražan a do Újezda nad Lesy se přistěho-
val před 16 lety kvůli životnímu prostředí a skvělé dostupnos-
ti do centra Prahy vlakem. Vystudoval FEL ČVUT a pracoval 
v mnoha vedoucích pozicích. Například jako náměstek a ře-
ditel Bytového podniku, likvidátor apod. Více jak čtvrt století 
podniká v oblasti realit a správy nemovitostí.
Je aktivně činný ve Spolku OKO, který připravuje různé kul-
turně-společenské akce a nyní nepravidelně vydává svůj 
vlastní magazín.

Patří mezi zakládající členy spolku a přípravného výboru 
za zachování zdravotního střediska na Rohožníku.
Újezd má rád a považuje jej za svůj trvalý domov. Proto mu 
záleží na tom, aby naše městská část vzkvétala a bylo to 
skvělé místo pro život. Trápí ho rozpadající se komunikace, 
chybějící chodníky, neexistence zázemí pro seniory a dlouho-
dobé zatížení Újezda kamionovou přepravou.
Na Facebooku je jedním ze správců otevřené skupiny „Újezd 
nad Lesy - Praha 21 - Diskusní fórum”, která má 1000 členů.
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nUlová toleRanCe HazaRdU

Přestože je v platnosti nová regulující vyhláška, může 
ji v novém funkčním období Zastupitelstvo hl. m. Pra-
hy změnit či přijmou vyhlášku další. Krom toho není 
u konce soudní spor magistrátu s ÚOHS. Slibujeme, 
že i v těchto případech budeme stále proti hazardu 
v Újezdě nad Lesy.

ÚJezdsKÝ zPRavodaJ

Na základě dohod sice fungoval přijatelně, ale pro-
spělo by mu více informací z okolních MČ a obcí 
od redakce a nová pravidla. Opakovaně (od r. 2011) 
požadujeme, aby redakční rada byla ustavena jako 
výbor zastupitelstva, který jednou za čtvrt roku před-
loží zastupitelstvu zprávu o činnosti. Polovinu cesty 
k této změně jsme již odpracovali (členství v redakč-
ní radě, odstranění totalitních manýrů, rozeslaný 
manuál radním i redakční radě a vypracovaná nová 
i kompromisní pravidla redakční radou, leč radou MČ 
neschválená), v dalším volebním období doufáme 
v dojití na konec druhé poloviny cesty. Bude-li politic-
ká vůle většiny. Jen se obáváme extrémních pravidel, 
která předložilo uskupení Piráti a STAN (Újezd žije). 
Něco tak neomarxisticky strašného jsme neočekávali.

deFibRilátoRy

Selhání srdce je jedna z nejčastějších příčin úmr-
tí. Budeme prosazovat projekt snadné dostup-
nosti defibrilátorů. Jejich nasazení do 3 - 5 minut 
vede k vysoké úspěšnosti záchrany života (kolem 
70 %). Jde o místa s větším počtem lidí. Typicky 
zdravotní středisko, škola, úřad atd., ale existují 
i projekty s umístěním jednoho přístroje v každém 
větším panelovém domě. Jejich nasazení při zá-
chraně života je jednoduché i pro lajky v koordi-
naci s operátory na čísle 155. 

divadlo či KUltURní dŮm

Přestože se Újezd kulturně pozvolna rozvíjí, děje se tak na základě nahodilých a jednorázových akcí radnice, spolků či 
restaurací apod., bez vzájemného propojení. Nemá totiž žádné kulturní, divadelní či hudební centrum. Na místě bývalé 
jámy „Karel” byly naděje vloženy do polyfunkčního domu, ale časem se ukázalo, že vnitřní prostor budovy je malý, s nu-
lovou variabilitou, na spoustu věcí nevhodný. Navíc náklady na roční provoz se blíží k 1 milionu korun, které hradí DDM.
Divadelnímu sálu v ZŠ zase chybí zázemí pro umělce, vnější přístupové schodiště (aby nebylo nutné chodit školním scho-
dištěm), prostor pro občerstvení, šatna pro diváky apod. Kultuře v Újezdě by prospělo vylepšení podmínek divadelního 
sálu i nový kulturní dům. Ať už v prostoru budovy Ideal Lux, na Rohožníku (místo „teplárny” či v rámci chátrajícího objektu 
s prodejnou Albert po dohodě se soukromým vlastníkem), bývalé knihovny v Lomecké, u tréninkového hřiště v Pilovské 
nebo jinde na zelené louce.
V minulosti jsme radě předložili projekt na rozhýbání kultury a doufali v otevření tohoto tématu. Nedošlo k tomu. Z části 
i díky koronaviru. Tak snad po volbách by mohl nastat pro kulturu příhodnější čas... 

dvě zdRavotní středisKa

Už při snaze vyhlásit referendum na zachování zdravotní-
ho střediska na Rohožníku jsme v dokumentech uváděli, že 
Újezd nad Lesy dvě zdravotní střediska s přehledem využije. 
Na Rohožníku si lidé zaslouží středisko i s dalšími službami 
a na Blatově v budově továrny Ideal Lux také. K tomu bu-
deme muset najít soukromého strategického partnera (PPP 
- Public Private Partnership - Partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru), protože tolik peněz nám magistrát nedá.
V případě Rohožníku by to byla i cesta jak nepřijít o lékaře 
a lékárnu, kterým by mohly zdravotní pojišťovny nenávrat-
ně ukončit licence z důvodu dočasného přerušení činnosti.

CHodníKy a CyKloPRUHy

Chodníky souvisí hlavně s hlubokým podfinancová-
ním městské části závislé na magistrátu. Jejich kon-
cepční budování je sice dobrá teorie, ale jako v mno-
ha jiných věcech, praxe říká: „Bez peněz do hospody 
nelez”.
Cyklopruhy patří jen tam, kde vedou například v pro-
ti směru v jednosměrce. Kde to půjde, je lepší vést 
cyklotrasy mimo silnice a ne na úkor chodníků. Jeden 
takový sousedský společný úsek pro kola i pěší se 
nám povedlo prosadit i z opozice. 

soláRní Panely a dešŤovKa

Budeme podporovat obyvatele bytových domů (u nás 
především ve SVJ), ale také školy, školky, zdravotní 
střediska atd., aby obdrželi dotace na získávání so-
lární energie ze střech domů. To se projeví nižšími 
náklady na spotřebu energie a ohřev vody.
Podobně budeme postupovat ve snaze vybavit dom-
kaře sudy na zadržování dešťové vody a podpoříme 
i programy „velké dešťovky” pro obce a města, včet-
ně zadržování vody v krajině. 

volební program
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PaRKování U nádRaŽí a vlaKové sPoJe

Jde o dlouholetý problém, který se vychyluje dle po-
litického vedení radnice od téměř nulové možnosti 
parkování aut i kol u nádraží až po futuristické před-
stavy parkovacích domů (zajímavě, ale nákladně, 
vypadá například zastřešený terminál s parkováním 
na střeše nad tratí, bez nutnosti vykácet náletový 
les). Naším cílem proto bude najít řešení přijímané co 
nejširší vrstvou obyvatel, prodiskutované s veřejnos-
tí, s odborníky, zohledňující unikátnost lesního místa 
a také finanční možnosti.
S ohledem na budoucí výstavbu VRT přes Běchovice 
a plánované vlakové stanice na Blatově lze počítat se 
snížením provozu na „naší” trati (zmíněno v přilože-
ném rozhovoru). Než k tomu však dojde a bude mož-
né přidat další spoje, budeme prosazovat navýšení 
kapacity přeplněných spojů prodloužením souprav.

soCiální slUŽby, domov PRo senioRy, dŮm 
s PečovatelsKoU slUŽboU

Sociální služby bývají na chvostu zájmu politiků, ale 
všechny studie ukazují, že počty obyvatel porostou 
a populace začne významně stárnout. Kromě dvou 
zdravotních středisek je proto nutné myslet i na rozvoj 
sociálních služeb. Budeme prosazovat a podporovat vý-
stavbu domova pro seniory či domova pro spolubydlení 
seniorů a studentů, nízkoprahové zařízení, rozšíření pe-
čovatelských služeb, denní stacionář, ale také bezbari-
érového bydlení a bydlení pro poskytovatele náhradní 
rodinné výchovy.

PomŮŽeme sPolKŮm

Vytvoříme efektivní systém či knihovnu a databázi 
s know-how „Jak na granty a dotace mimo Újezd 
nad Lesy” a poskytneme mu organizační zastře-
šení. Půjde o vzájemnou pomoc spolků s předá-
váním zkušeností s žádostmi o dotace. Jde nám 
o usnadnění papírování kolem žádostí, o sdílené 
vyhledávání grantů a dotací i vzájemné vzdělávání 
v této oblasti získávaní zdrojů. Spolek, který získá 
dotaci mimo Újezd, přinese peníze nejen sobě, ale 
i do Újezda. A to chceme podporovat.

mHd a zdaRma

Už v minulých volebních obdobích (od r. 2010) jsme na-
vrhovali a měli v programu lokální dopravní obsluhu ma-
lými autobusy. Šlo například o přiblížení jižní části Újezda 
s vlakovou zastávkou, školou, úřadem, zdr. střediskem 
na Rohožníku a dnes bychom k tomu přidali i plánované 
nové zdravotní středisko na Blatově. A navrhovali jsme 
i dopravu pro cestující zdarma. Nesmyl? Ale kdeže. V Ta-
llinnu tak jezdí od roku 2013, v USA na mnoha místech. 
A u nás? Například ve Frýdku-Místku, v Hořovicích, Li-
toměřicích, Lovosicích, Strakonicích, Valašském Meziříčí 
a nyní i v nedalekých Říčanech na šesti linkách. Proč ne 
i v Újezdě nad Lesy na jedné či dvou linkách? 

RyCHlostní KomUniKaCe i/12

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a současně 
Horní Počernice podaly na navazující část pražského ob-
chvatu žalobu. Jako blesk z čistého nebe by tím mohla 
být stavba ohrožena. Rozhodli jsme se proto zorganizo-
vat setkání starostů z okolních obcí a městských částí 
k nalezení společného postupu, aby přeložka byla po-
stavena co nejdříve a třeba i samostatně. S ohledem 
na brzké volby plánujeme oslovení nových starostů hned 
po té, co budou zvoleni do funkcí. K překonání závaz-
ných stanovisek uvedených v EIA, ze kterých vyplývá 
společná výstavba i uvedení do provozu, resp. připojení 
přeložky I/12 a silnice PO 511 v prostoru křižovatky se 
Štěrboholskou radiálou není důvod na nic čekat, pokud 
by byly Hor. Počernice u soudu úspěšní.

šKolství

Újezd podle demografických dat neuspokojuje všechny 
rodiče s dětmi v základním školství. Počet školních dětí 
je dlouhodobě kolem 1500, kapacita jediné školy 1200. 
Její využijí se pohybuje mezi 90 - 100 %. Je to dáno tím, 
že určitá část dětí místo na II. stupni pokračuje na jiném 
typu víceletých škol. Rádi bychom iniciovali po projedná-
ní s rodiči následující varianty:
1. Zřízení střední školy pro žáky, kteří absolvovali celou 

základní školu. To by znamenalo rozšířit kapacitu pro 
1500 dětí v ZŠ a současně zajistit další kapacity pro 
žáky střední školy.

2. Zřízení například víceletého gymnázia. To by zname-
nalo neměnit kapacitu ZŠ, ale zajistit větší kapacitu 
pro gymnázium.

3. Zřízení alternativní až svobodné základní školy. Ta 
může kombinovat i určitou formu domácího vzdě-
lávání po dohodě se základní školou, avšak děti se 
v inovativním typu školy potkají spíše s průvodci než 
s učiteli. Velmi se nám líbí úspěšné finské základní 
školství. Naše školství v tomto směru zaostává, ale 
pomáhá si místně samo. I přes veškerou snahu však 
srovnat je nejde.

Už před lety jsme upozorňovali na to, že přístavba ZŠ 
byla ukázkou promarněné příležitosti. Chodba není sou-
částí výuky, budova je vnitřně i z vnějšku vyprojekto-
vána chladně a kasárensky pravoúhle. Třídy jsou kon-
struovány tak, že učitel je ústřední osobou. Technicky 
neumožnují spojení ročníků do jednotřídky. Tím nechtě-
ně umožňují vznik ročníkové segregace, agrese, soupe-
ření, místo aby učily vzájemnému pomáhání, při kterém 
by se starší děti učily ohleduplnosti k mladším, mladší se 
učily od starších a vzájemně by se učily samostatnosti.

„liduška” - iniciujeme vznik základní umělecké školy 
(dříve LŠU)

muži  do  základního  školství – marná sláva, ale někdy 
s těmi klacky hne jen mužská autorita. Vysoká feminizace 
školství přináší výchovnou diskriminaci chlapců, kteří se ne-
mohou dostatečně identifikovat s příslušníky stejného pohla-
ví. Ušetřeny před negativními vlivy feminizace nezůstávají ale 
ani dívky, ani učitelky. Na ně je pak kladen nadměrně zvýše-
ný požadavek zastávat dvě role a dochází k jejich přetížení. 
Budeme podporovat vytvoření pracovních míst pro učitele.
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zavedeme vyUŽívání ReFeRend

O referendu jsme toho v minulosti napsali hodně. 
Jsou země, které je běžně využívají ke všeobecné 
spokojenosti. Proč bychom je tedy nemohli využívat 
i v Újezdě? Vždyť se nemusí vždy jednat o velké re-
ferendum pro celý Újezd, ale jen o jeho určitou část. 
Můžeme se tak občanů ptát a nechat je rozhodovat 
o věcech obecně menšího významu, ale v daném 
místě pro občany významné. Myslíme si, že si pak 
různých změn, úprav atd. občané nejen více váží, ale 
také o ně pečují.
Referendum je vhodné propojit i s participativním 
rozpočtem. Zjednodušeně by se dalo říci, že zatímco 
u prvního řešíme nejdříve cíl a pak zdroje, u druhého 
je tomu obráceně. V obou případech jde ale o vý-
razné zapojení místní komunity do veřejného života. 
Nemusí jít tedy o zákonná referenda, ale pomocná 
pro rozhodování samosprávy.

daně  z  nemovitostí,  náJemné  a  bytovÝ 
Fond

Budeme na magistrátu prosazovat snížení koeficientu 
daně z nemovitostí pro naši okrajovou městkou část, 
minimálně daň nezvýšíme.
Nájemné budeme zvyšovat citlivě a maximálně do výše 
inflace.
Naše městská část v minulosti nerozvážně rozprodala 
velmi významnou část svého bytového fondu, který je 
nyní jeden z nejmenších. Přitom potřebuje a bude po-
třebovat byty pro lidi v sociální nouzi, strážníky a po-
licisty, seniory, učitele, matky nebo otce s péčí o děti, 
hasiče, lidi se zdravotním postižením atd. Dokud u nás 
nebude zahájena výstavba nových obecních bytů (obec-
ní pozemky k dispozici jsou), nemůžeme si dovolit divo-
kou privatizaci bytového fondu, naopak budeme usilovat 
o zachování udržitelného bydlení. 

CHybí vám v PRoGRamU něCo?

Nevadí. My s tím počítáme. Také jsme nevypsali vše, co bychom mohli realizovat. Jde spíš o to, abyste viděli, že naše 
návrhy jsou nové i kontinuální už 12 let. A že představu, cíle i plány na zlepšení života v Újezdě máme. Některé body 
z předešlých programů se povedlo zrealizovat, jiné na svoji realizaci trpělivě čekají. A my s nimi. Šanci jsme dostali zatím 
malou, ale zato vrchovatě naplněnou výsledky. Je na vás, jak si to vyhodnotíte. Patrioti jsou vůdčí silou kandidátky a Újezd 
mají v srdci na 1. místě. A mohou počítat s podporou dvou partnerů.

dělení na KoaliCi a oPoziCi

Velký problém v zastupitelstvech je, že hlasování 
probíhají ve stylu koalice je PRO a opozice PROTI. 
Představa, že koalice zná a ví vždy vše nejlépe, je 
mylná. Proto si myslíme, že koaliční smlouva by ne-
měla být buď vůbec sepsána, nebo by měla být se-
psána tak, aby koaliční zastupitele nevedla ke stá-
dovitému hlasování, ale k hlasování ku prospěchu 
obyvatel. Tedy to, co není ve smlouvě domluveno, 
je na každém zastupiteli. V takovém případě by 
byl totiž lépe, svobodně a zodpovědněji naplňován 
i získaný mandát každého zastupitele.

Řešení spatřujeme v co největším zapojení všech 
zastupitelů do práce pro Újezd. Toho lze dosáhnout 
širokým rozdělením kompetencí a gescí mezi zastu-
pitele, v zapojení více volebních stran včetně jme-
nování více místostarostů. Tedy úplně se vyhnout 
dělení na opozici a koalici nejde, ale hlavní opozi-
cí by pak mohl být konstruktivní kontrolní pohled 
obyvatel a postoj institucí, se kterými bude nutné 
jednat a jistě i mnoho věcí vyjednat (magistrát, mi-
nisterstva apod.).

Celé 4 roky jsme tuto metodu uplatňovali a opro-
ti neustále si stěžujícím a kverulujícím zastupite-
lům jsme pár věci prosadili i z lavic opozice a pou-
ze s jediným mandátem! Současně ale má tento 
vstřícný krok i určité hranice.

Pokud si opozice začne ve veřejném prostou při-
vlastňovat úspěchy více, než je zdrávo, nemůže 
tento liberální způsob spolupráce fungovat. Stej-
ně tak jsme zažili „brutální” a neoprávněné ataky 
ve veřejném prostoru od Pirátů a STAN po schvále-
ní našeho návrhu nulové tolerance hazardu. V ta-
kovém případě je (a byla) široká spolupráce v pod-
statě nemožná.

s námi zvolíte historicky
nejstabilnější kandidátku!

Neslibujeme nemožné, nelákáme voliče na fantazie či výmysly
a nebudíme přehnaná (nesplnitelná) očekávání.

Přesto jsme výraznou součástí zastupitelstva už 12 let a vyhýbají se nám
volební nálady, výkyvy či dramatické propady.

Jsme rozumnou i moudrou volbou.


