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Zleva stojící:Zleva stojící:Zleva stojící:Zleva stojící: trenér Lukáš Sládek, Alena Weichetová, Kristýna 

Kovářová, Adéla Kukačková, Eliška Mádrová, Jakub Vaníček, Michael 
Stejskal, trenér Maroš Novák, Jakub Syrový, Štěpán Nepraš, Anna 
Vlachová, David Fíla, trenér Marek Doxanský  

Zleva sedící:Zleva sedící:Zleva sedící:Zleva sedící: Jan Machů, Eva Šťastná, Kateřina Skotnicová, Pavel 
Švejda, Sebastian Sviderski, Filip Šlezinger. 
 

 
 



 
 
 

 
 

Anna Vlachová a Eliška Mádrová z Kangsim Dojang na stupních 
vítězů. 
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Vážená redakce,Vážená redakce,Vážená redakce,Vážená redakce,    

po přečtení posledního ÚZ, v němž místostarosta Slezák zaútočil 
na zast. Duchka kvůli údajnému lhaní ohledně hazardu v Újezdě, 
jsem si řekl, že se také vyjádřím. Pan Slezák píše, že radnice 
nemohla s hazardem v Újezdě nic udělat a že nikdo nic netušil  
o vzniku kasina ZIPO na Rohožníku. 

Co na to říct? Nemusel jsem ani moc hledat na www stránkách ÚMČ, 
abych našel dopis starostům z magistrátu z května 2013, podle 
něhož dostala radnice až 60 dní na přijetí usnesení ohledně 

hazardu. Dále jsem našel zápis z veřejného projednávání hazardu 
v Újezdě dne 29.5.2013. Podle něho byli přítomni pouze zástupci ÚMČ 
a provozoven, nikoliv občané! Jestliže radnice nezajistila 
přítomnost občanů, třeba informací v ÚZ, pozvánkami do schránek, 
bylo takové projednávání nesmyslné. Každému je přece jasné, že 
provozovatelé hazardu jeho zákaz určitě nepožadovali. A to 
podstatné, projednávala se i nulová tolenulová tolenulová tolenulová tolerance hazardurance hazardurance hazardurance hazardu.  

Zápis se pak záhy stal podkladem pro Usnesení RMČ č.72/1286/13 už 

ze dne 4.6.2013. V něm je doslova uvedeno, že RMČ nepřijímá nulovou nepřijímá nulovou nepřijímá nulovou nepřijímá nulovou 

toleranci hazardutoleranci hazardutoleranci hazardutoleranci hazardu. RMČ tím jasně dala zelenou hazardu v Újezdě, 

čehož ZIPO logicky využilo. Magistrátní vyhláška pouze 
akceptovala rozhodnutí RMČ, která tak vynechala možné projednání 
hazardu na zastupitelstvu MČ koncem června! 

Tak mi, prosím, vysvětlete, jak je možné, že nešlo nic udělat a že 
jste (RMČ) nic netušili? 

    Ing. Bc. Tomáš Černoušek Ph.D.Ing. Bc. Tomáš Černoušek Ph.D.Ing. Bc. Tomáš Černoušek Ph.D.Ing. Bc. Tomáš Černoušek Ph.D.    

 

NerozumímNerozumímNerozumímNerozumím tomu.  tomu.  tomu.  tomu.     

1. V úvodníku lednového ÚZ pan starosta napsal: “Rozhodování, 
zda se má Újezd připojit k městským částem, které vyhlásily 

nulovou toleranci hazardu bylo složité …“, v tom posledním 
naopak pan místostarosta Slezák ve svém sloupku zastupitele 
uvedl: „Lže zastupitel Duchek záměrně? Podle mého názoru 

ano! Radní ani zastupitelé MČ nerozhodují o hernách.“ Tak 
rozhodují, nebo ne? Rozumím tomu, že vyhlášku schvaluje 
magistrát, ale pokud vím, tak MČ se měly před schválením 

vyhlášky rozhodnout, zda chtějí na svém území hazard 
zakázat, nebo tolerovat. Takže jak to je a kdo tady lže?  

 
 

 
 



 
 

2. Ráda bych se i zeptala, z jakého důvodu v dubnovém ÚZ paní 
místostarostka Čechová a pan starosta dehonestujícím 
způsobem reagovali na pouhou informaci o zakládání 
politického hnutí SÚL? Vždyť to hnutí ještě vůbec neexistuje 
a nestačilo tedy ani nic předvést!? Přesto už radnice dští 

odsouzení a píše o něm jako o spolku lhářů atd. Není to trochu 
maloměšťácké?  

Jinak mě to ale i báječně pobavilo, neboť jste tím udělali onomu 
hnutí reklamu. Vaše nářky totiž budou časem zapomenuty, ale logo 

SÚL se v myslích usadí. A o to zakladatelům hnutí jde v této fázi 
především. Zatím je to tedy jedna nula pro ně.  

Katka Kadlecová Katka Kadlecová Katka Kadlecová Katka Kadlecová     

 

Ve službách hazarduVe službách hazarduVe službách hazarduVe službách hazardu    
 

V posledním ÚZ mě překvapilo, kolik energie věnovali starosta  
s K. J. Čechovou vzniku politického hnutí SÚL, místo aby se 

například vyjádřili k věcem podstatným pro život občanů obce. 

Jejich nečinnost tak za ně musí suplovat  zastupitel Duchek, který 

sbírá podpisy k vyhlášení referenda o hernách v Újezdě. 

Kladl jsem si otázku, proč k tomu oba dva spolu s místostarostou 
Slezákem mlčí, proč loni RMČ odmítla nulovou toleranci hazardu 

(NTH), a proč dokonce starosta hazard v Újezdě obhajuje! Ale pak 

jsem si vzpomněl, jak na loňském ZMČ starosta obhajoval zachování 

hazardu v Újezdě, dokonce  mluvil i o doslova finančním „zaříznutí“ 

grantového systému a podpory  NNO (nestátních neziskových 

organizací) v případě vyhlášení NTH. A byl jsem doma. Starosta 
vstoupil do politiky z NNO Újezdského stromu a nemá za sebou 
žádnou stranickou základnu. Proto vyvíjí úsilí, aby se jeho hlavním 

volebním elektorátem staly spolky. Svůj volební úspěch je proto 

asi ochoten stavět na neštěstí jiných a doslova obětovat životy.  
A to nejen hráčů, ale paradoxně i příjemců grantů, kteří se 
v důmyslném systému přerozdělování peněz z hazardu vytvořeném 
hazardním průmyslem, stávají vlastně též závislými. Je to systém,  

kdy pro volební úspěch se obětovávají duše závislých nešťastníků 

a zvyšuje se kriminalita v obci. Když už se tomu neumí postavit 

vedení obce, snad tomu zamezí alespoň občané podporou referenda  
a hlasování v něm. 
 

Ing. Jiří LamešIng. Jiří LamešIng. Jiří LamešIng. Jiří Lameš    
 

    

    



    

Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý den,den,den,den,    

patřím k pravidelným čtenářům UZ. O to více mě mrzí, že se ke mě 

ne vždy dostane. Např. dubnové číslo stále nedorazilo a to je už 
13.4. Nicméně jsem si našla způsob, jak si ho přečíst. Když jsem si 
přečetla sloupky zastupitelů, tak mě zarazily spekulace  
a posmívání se představitelů radnice teprve vznikajícímu projektu 
SÚL. Proč je nazývají lháři? Zajímalo by mě kolik lidí z projektu 
vůbec znají, že je tak odsuzují? Bojí se snad? 

A pak jsem nevycházela z údivu nad článkem pana místostarosty 
Slezáka o lhaní, plné hubě, udávání, vyhrožování a údajné 
nevinnosti stran vzniku kasina. Promiňte, ale takhle se vyjadřuje 
místostarosta? Opravdu by mě zajímalo co a kdy osobně udělal, aby 
v Újezdě kasino a hazardní automaty vůbec nebyly.  

Děkuji za odpovědi.  

Z. RomanováZ. RomanováZ. RomanováZ. Romanová    

 

 

Dobrý den, vážení,Dobrý den, vážení,Dobrý den, vážení,Dobrý den, vážení,    

 

že je apríla, ok! Ale že APRÍL bude i v dubnovém ÚZ, TO BLAHOPŘEJI! 

Po jeho přečtení mě pár věcí nadzvedlo, hlavně jeden článeček  

a tak vám posílám svou reakci s dotazy do listárny:  

  

Plné huby demokraciePlné huby demokraciePlné huby demokraciePlné huby demokracie                                    

S týdenním zpoždění jsem měl ve schránce dubnový ÚZ. A byl jsem 
v šoku. Hlavně z iracionálního článku pana Slezáka, který 
překrucuje skutečnost. To, že radnice odmítla hazard vyhnat 

z Újezda a v důsledku toho je na Rohožníku kasino, si může každý 

dohledat na webových stránkách úřadu. Nechápu, kde se v něm vzala 
ta odvaha tvrdit, či dělat v této věci z vedení obce nevědoucí 
neviňátko. Zajímá mě, kolik dáte ze svého hazardem potápějícím se 
rodinám, když jste jim ho zodpovědně povolili pod okny?  

Ovšem vlastní sdělení místostarosty(!) Slezáka, že udává, či hlásí 

občany na nějaké komise, mě fakt dostalo.  

Mohl by občanům též sdělit, zda se domnívá, že tohle je v rad-
ničních novinách zajímá a v čem to pomůže obci?  
Možná má zastupitel Duchek ostřejší slovo, ale to, co napsal pan 

Slezák, ho několikrát trumflo: „Duchek má plnou hubu zastupitelské 
demokracie, kterou sám porušuje neustálým vstupováním do slova 

jiným zejména na jednání zastupitelstva“.Zapnul jsem si tedy 
internet a podíval se na březnový záznam jednání. A opravdu. Občas 
vstupuje! A proč? Protože přítomní občané v rozporu s jednacím 
řádem nedostávali slovo. Zaplať Pánbůh, že se tedy vůbec někdo 

ozval! Porušení jednacího řádu dokonce přiznal i pan starosta. Ten 
se za to alespoň omluvil.  
 



 
 
Mám tedy poslední dotazy. Patří toto k standardním projevům 
vedení městské části? A kteří zastupitelé se s takovým projevem 
druhého muže na radnici ztotožňují? A to jak po obsahové, tak  
i vyjadřovací stránce. Děkuji za odpovědi  
  

Tomáš VlachTomáš VlachTomáš VlachTomáš Vlach, , , , Novosibřinská 1104, P21Novosibřinská 1104, P21Novosibřinská 1104, P21Novosibřinská 1104, P21    
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Lidem sLidem sLidem sLidem s    poruchami příjmu potravy poruchami příjmu potravy poruchami příjmu potravy poruchami příjmu potravy 

pomáhá Centrum Anabellpomáhá Centrum Anabellpomáhá Centrum Anabellpomáhá Centrum Anabell    
 
Bulimie a Bulimie a Bulimie a Bulimie a anorexie. To jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, se anorexie. To jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, se anorexie. To jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, se anorexie. To jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, se 
kterými se potýká stále více lidí. Vkterými se potýká stále více lidí. Vkterými se potýká stále více lidí. Vkterými se potýká stále více lidí. V    rizikové skupině od 13 do 25 let rizikové skupině od 13 do 25 let rizikové skupině od 13 do 25 let rizikové skupině od 13 do 25 let 

se onemocnění označované jako PPP, tedy poruchy příjmu potravyse onemocnění označované jako PPP, tedy poruchy příjmu potravyse onemocnění označované jako PPP, tedy poruchy příjmu potravyse onemocnění označované jako PPP, tedy poruchy příjmu potravy, 

dotýká kolem 6 % lidí a je potřeba si uvědomit, že některé případy 
(statistiky uvádějí, že až 10 %) končí smrtí.  

Pomocnou ruku lidem, pro které je jídlo Pomocnou ruku lidem, pro které je jídlo Pomocnou ruku lidem, pro které je jídlo Pomocnou ruku lidem, pro které je jídlo nikoli nikoli nikoli nikoli potěšením ale noční potěšením ale noční potěšením ale noční potěšením ale noční 

můrou, podává už několik let vmůrou, podává už několik let vmůrou, podává už několik let vmůrou, podává už několik let v    Praze Kontaktní centrum Anabell. To Praze Kontaktní centrum Anabell. To Praze Kontaktní centrum Anabell. To Praze Kontaktní centrum Anabell. To 

sídlí nasídlí nasídlí nasídlí na    Praze 3 Praze 3 Praze 3 Praze 3 –––– Žižkov,  Žižkov,  Žižkov,  Žižkov, vvvv ulici Baranova číslo 33.  ulici Baranova číslo 33.  ulici Baranova číslo 33.  ulici Baranova číslo 33.     

Gabriela Baboráková, vedoucí celého zařízení zve všechny, kterých 
se onemocnění týká, nebo jejich příbuzné, do centra, které nabízí 

několik služeb. „V prvé řadě jde o poradnu pro osoby s poruchou 

příjmu potravy a jejich blízké. Buď se lidé mohou do poradny 

dopředu objednat, a to na telefonním čísle 775 904 778 či e-mailem 
praha@anabell.cz, anebo máme i takzvanou poradnu bez objednání, 

jež je otevřena každé úterý od 14 do 17 hodin. Pomáháme nejenom 

v Praze, ale máme i poradnu v Kladně a na přání klientů přijedeme  
i do jiných míst v rámci celého Středočeského kraje. Jde  
o takzvanou terénní poradnu BEzeSTudu, kterou nabízíme vždy 

v pondělí a v pátek. S klientem se sejdeme například v knihovně, 
parku či kavárně, zkrátka tam, kde se bude cítit dobře. Sezení 

obvykle trvá jednu až dvě hodiny a může být zcela anonymní,“ 
popsala Baboráková. Ta upřesnila, že lidem s poruchami příjmu 
potravy poskytují komplexní péči, kromě poradny také terapii  

a nutriční poradnu. „Nutriční poradna je ale otevřena i jiným 
cílovým skupinám, například lidem, kteří potřebují snížit svoji 

hmotnost.“ Kromě rad od odborníků mohou lidé v Kontaktním centru 
Anabell využít knihovnu, která má ve svém fondu řadu zajímavých 

knížek o poruchách příjmu potravy, správném stravování, hubnutí 
či psychoterapii. Více se o službách Kontaktního centra Anabell 

Praha lze dozvědět na internetových stránkách www.anabell.cz.  

 
Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Centra Centra Centra Centra AnabellAnabellAnabellAnabell    

    



    

    

    

    
    

    



    

 
 

 

 

 

ElektroniElektroniElektroniElektronická verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčník    

- Obsahuje úplné příspěvky, které byly pro účely tištěné verze  

redakčně zkráceny anebo příspěvky, které se do tištěné verze 

nevešly. 
- Šéfredaktorka: Lucie Černá, 775 44 77 59,  redakce@praha21.cz 
- Inzerci zasílejte na inzerce@praha21.cz 

- Titul navrhla Lucie Černá 
- Uzávěrka je shodná s uzávěrkou tištěné verze, tedy ta příští  
 

 
 
Elektronickou verzi Újezdského Zpravodaje naleznete na     www.praha21.cz 
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