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Krásný den, milí sousedé. 
otevíráte další číslo našeho zpravodaje. Pojďme rov-
nou na informace a projekty, které běží nebo se při-
pravují.
Začnu přechodem u Útesu. Máme zde několik po-
střehů, a tak pojďme vyvrátit mýty a říct si, jak to 
s  ním je. Některé zarazila barva zábradlí. Byl jsem 
sám překvapen, že již zábradlí není jen červené a bí-
lé, ale může být i v barvě, kterou na přechodu máme 

my. Já jsem s tím v pohodě a nikterak mě to neuráží. Důležitá je především 
funkčnost. Další téma, které se řeší, je jeho přisvětlení. V projektu je navr-
ženo a pátral jsem, kde se stala chyba. Nakonec se podařilo získat informa-
ci přímo od THMP. Cituji: „Veškeré poplatky jsou uhrazeny, ale je problém 
s dodávkou výzbroje pro osvětlení (aby mohlo přisvětlení svítit v určitou 
dobu a byl měřen odběr el. energie), o kterém jsem se dozvěděl od zho-
tovitele. Bohužel, tento problém s časovým skluzem dodávek specifických 
výrobků v rámci realizací našich akcí nyní řešíme často, neboť současná 
situace na trhu není ideální. Předpoklad dodávky a instalace odhadujeme 
do 1 měsíce. Omlouváme se za komplikace.“  Tak tedy prosím o trpělivost. 
Přechod se snad brzy rozsvítí a bude tak plně sloužit svému účelu, jak byl 
projektován. Pojďme se spíše radovat z faktu, že se nám podařilo přechod 
po dlouhých letech realizovat. Již teď mám na něj velmi kladné ohlasy. Je to 
i motivace k realizaci dalších přechodů v místech, které jsem avizoval. Spo-
lečně s radním pro bezpečnost Liborem Václavíkem uděláme maximum 
možného, ať se další dva přechody na Blatově a u Zeleného domu podaří 
posunout vpřed.
Když už jsme se dotkli tématu bezpečnosti, vím, že některé z vás trápí 
bezdomovec, který se pohybuje v okolí lesa a na sídlišti. I zde jsme učinili 
určité kroky k řešení situace. S některými z vás jsem situaci probíral osob-
ně. Nemohu teď sdělit více informací vzhledem k povaze problému, ale 
mohu vás ujistit, že úřad i vedení MČ o situaci ví a směřujeme k řešení.
Dalším tématem na sociálních sítích je koš u Alberta. Podle mých infor-
mací je tento koš umístěn na soukromém pozemku a není v naší správě. 
Vyzvali jsme Albert, aby na danou situaci reagoval a věc řešíme. Náš koš 
je ten zelený, a ten je pravidelně vyvážen. Dostávám informace, že v místě 
lidé vyhazují obaly ze zásilek a od nápojů, které ve větším rozsahu v mís-
tě konzumují. Tak se na nás nezlobte a my naopak probereme s novým 
vedením a odborem živ. prostředí a dopravy možnost navýšení kapacity.
Přijali jsme některé podněty k nastavení řadiče světel na hlavní křižovat-
ce. Dochází zde ke změně zaběhnutého režimu, kde má MHD nastavenou 
prioritu. Požádali jsme signalizátory o výsledek monitoringu a předali jsme 
vaše postřehy a sdělení. Upozorňujete na zhoršenou propustnost křižo-
vatky. Nebereme to na lehkou váhu a opět s radním Liborem Václavíkem 
se na situaci zaměříme. Doprava je již tak složitá, nechceme si ji kompli-
kovat případně špatně nastaveným řadičem světel. Bohužel přes nás nyní 
proudí i vozidla v rámci objížďky a věc se bude o to hůře vyhodnocovat.
Začalo nám nové volební období a já se těším, co vše nám přinese. Velmi 
rád bych vám v některém z dalších čísel přinesl vždy rozhovor s některým 
z  radních a probral jeho vize a plán projektů v jeho gesci. Dejte mi vě-

dět, zda by vás takový formát zaujal. Jsme tu pro vás 
a těšíme se na 4 roky spolupráce. Je na co navazovat 
a my na nic nečekáme.
Přeji pevné zdraví a ať jsou pro vás podzimní dny 
plné pohody

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Po ohlášení výsledku voleb ještě rad-
ní v původním složení zasedli dva-
krát, aby projednali záležitosti, které 
nesnesly odkladu.
Na jednání dne 30. 9. byly přijaty do 
rozpočtu městské části finance na 
organizaci voleb a dále bylo schvá-
leno odstoupení od smlouvy se 
zhotovitelem 1. etapy zahrady pro 
novou MŠ Sluníčko. Důvodem od-
stoupení bylo zastavení prací ze stra-
ny zhotovitele, se kterým MČ Praha 
21 nesouhlasila a požadovala pokra-
čování prací bez prodlení.
Na jednání dne 5. 10. poté projednali 
radní dodání herních prvků na za-
hradu MŠ Sluníčko, aby nedochá-
zelo k dalšímu zdržení a bylo možno 
pokračovat. Dále byla schválena po-
jistná smlouva pro novou budovu 
školky, která byla zkolaudována na 
konci září. Radní schválili darova-
cí smlouvu na částku 30 tisíc Kč na 
kulturní akce MČ za možnost natá-
čet seriál Oktopus v Újezdě nad Lesy. 
V neposlední řadě radní odsouhlasili 
dodatek ke smlouvě na projekční prá-
ce pro další etapu revitalizace par-
ku Zbyslavská a nabídku na údržbu 
veřejných prostranství pro obdo-
bí říjen–listopad 2022 společnosti 
URBANstav s.r.o.

Šárka Zátková, 
tajemnice
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Dne 20. 10. 2022 od 14 hodin se nově zvolení zastupitelé sešli v divadelním 
sále Masarykovy základní školy na ustavujícím zasedání zastupitelstva naší 
městské části. Oproti minulému volebnímu období v zastupitelstvu zased-
lo 10 nových tváří.
V úvodu všech sedmnáct zastupitelů městské části slavnostně složilo slib 
zastupitele a ujali se tak svého mandátu. Po nutných procedurách (stano-
vení ověřovatelů, volba mandátového, volebního a návrhového výboru) byl 
schválen program jednání. 
Následně zastupitelé schválili, že městská část bude mít celkem 5 členů rady, 
a to uvolněného starostu, dva neuvolněné místostarosty a dva neuvolněné 
radní. Veřejnou volbou byl „staronovým“ starostou zvolen pan Milan Samec, 
místostarosty byli zvoleni Ing. Michal Hazdra a  Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D. 
Novými členy rady se stali Ing. Alena Motejlová a Mgr. Libor Václavík.
Zvoleni byli i předsedové výborů zastupitelstva - JUDr. Hana Pelčáková v kon-
trolním a Ing. Richard Koza ve finančním výboru, a též členové obou výborů.
Všem zvoleným zástupcům gratuluji, přeji pevné zdraví a hodně úspěchů 
v jejich práci pro naši městskou část.
Rozhovor se starostou si přečtěte na str. 8-9. 

Michal Hazdra, 
místostarosta

Ustavující zasedání zastupitelstva

Úřad městské části 
Praha 21
Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny
PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Klubovna seniorů 
Klubovna seniorů se koná 16. 11. v 9:30 hod. v přízemních prostorách 
Polyfunkčního domu. Za sociální komisi 

Zuzana Dastychová

Mateřská školka Sluníčko 
přijme kvalifikovanou učitelku s pedagogickým 

vzděláním. Možno i na částečný úvazek i pro teprve 
studující. Nabízíme práci v příjemném prostředí 

(skvělé děti, prima kolektiv, nově postavená školka). 
Nástup nejlépe ihned.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku MŠ 
Simonu Plášilovou, tel.: 702 159 323, 
e-mail.: skolkapolesna@gmail.com
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5. 11. 7. Újezdský Strašiles,5. 11. 7. Újezdský Strašiles,
  multifunkční hřiště,multifunkční hřiště,
 od 16 hod. od 16 hod.

11. 11. keramická dílna,11. 11. keramická dílna,
  Polyfunkční dům, Polyfunkční dům, 
 od 16 hod.  od 16 hod. 

12. 11. Ping-pong 12. 11. Ping-pong 
 Oujezd Open 2022, Oujezd Open 2022,
  Polyfunkční dům, Polyfunkční dům, 
 od 9 hod.  od 9 hod. 

12. 11. Stand-up comedy12. 11. Stand-up comedy
  Dominika Heřmana Lva,  Dominika Heřmana Lva,
  divadelní sál ZŠ,divadelní sál ZŠ,
 od 17:30 a 20 hod. od 17:30 a 20 hod.

19. 11. Kočička z kávové pěny,19. 11. Kočička z kávové pěny,
 hraje Divadlo na kárce, hraje Divadlo na kárce,
  Polyfunkční dům, Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod.  od 10:30 hod. 

20. 11. jógový workshop,20. 11. jógový workshop,
 pořádá DDM, pořádá DDM,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 14 hod.  od 14 hod. 

23. 11. Vzpomínka na újezdské23. 11. Vzpomínka na újezdské
  ochotníky,  ochotníky,
  vernisáž výstavy,vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum, Újezdské muzeum,
 od 17 hod. od 17 hod.

26. 11. taneční zábava 26. 11. taneční zábava 
 pro seniory, pro seniory,
 Polyfunkční dům, Polyfunkční dům,
 od 13 hod. od 13 hod.

27. 11. výroba adventního věnce,27. 11. výroba adventního věnce,
  Polyfunkční dům, Polyfunkční dům, 
 od 14 hod.  od 14 hod. 

27. 11. rozsvěcení vánočního27. 11. rozsvěcení vánočního
  stromu,  stromu,
  park před ZŠ park před ZŠ 
 ve Staroklánovické ul., ve Staroklánovické ul.,
 od 17 hod. od 17 hod.  

3. 12. adventní výlet 3. 12. adventní výlet 
 do Pardubic,  do Pardubic, 
  pořádá KAS, pořádá KAS, 
 více na str. 26. více na str. 26.

3. 12. Betlém, 3. 12. Betlém, 
 hraje Divadlo Toy Machine, hraje Divadlo Toy Machine,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod.  od 10:30 hod. 

4. 12. pohádka pro nejmenší,4. 12. pohádka pro nejmenší,
  pořádá spolek OKO, pořádá spolek OKO, 
 více na www.spolekoko.cz více na www.spolekoko.cz

Kalendárium na listopadKalendárium na listopad

Aktuálně probíhají v Újezdě následující výkopové a stavební práce:
Dědická ulice v úseku Ratbořská – Staroújezdská, rekonstrukce vodovodního 
řadu (investor PVS), předpokládaný termín dokončení do 15. 12. 2022 Čížovská, 
Novolhotská, Budčická a Pilovská, výkopy pro optické kabely (investor CETIN), 
8 etap s předpokládaným termínem dokončení do 20. 11. 2022.
Nadále se také staví chodník a cyklostezka od křižovatky Staroklánovické a Čen-
tické ul. směrem k nádraží Klánovice. Prosíme o trpělivost a řidiče pak o ohledu-
plnou jízdu.

Úřad MČ Praha 21

Výkopové práce v Újezdě

MČ Praha 21
odbor sociálních věcí a odbor občansko správní 

vás zvou na 

ZÁBAVU PRO SENIORY 
sobota 26. 11. od 14 do 18 hod. 

v sále Polyfunkčního domu
 Těšit se můžete na pohodové odpoledne 

s hudbou, tancem a přáteli. 
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
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Místo pro podzimní vycházky

Chodníky v Netušilské ulici byly dlou-
hodobě v havarijním stavu a těžce 
pochozí, přičemž se jedná o jednu 

z hlavních cest z Blatova k zastávce 
MHD na Starokolínské nebo k auto-
busu jedoucímu na nádraží od Ideal 
Luxu. Opravu části chodníku mezi uli-
cemi Borovská a Budčická jste si od-
hlasovali v letošním participativním 
rozpočtu. Druhou část lemující ob-
jekt bývalé továrny mezi Borovskou 
a Bělušickou jsme k opravě přidali. 
Nad rámec toho se kolegům z odbo-
ru majetku a investic podařilo s THMP 
domluvit posun lamp veřejného 
osvětlení z prostředka chodníku na 
okraj a jejich výměnu. Tím jsme nově 
umožnili, že po chodníku lze projít 
třeba s kočárkem.
Povrch opravovaných chodníků je as-
faltový a došlo také k úpravě vjezdů. 
Celková částka za souvislou opravu 
povrchu a související práce byla cca 
1 260 000 Kč vč. DPH.

Šárka Zátková,
tajemnice

Opravené chodníky na Blatově

Podzim je časem vycházek do přírody a stojí tak za to 
připomenout nové místo, kam se můžete vydat jen 
tak na procházku, jít si sem zaběhat nebo si zahrát 
s dětmi. Nové odpočinkové místo s mlatovými cestami 
vzniklo zejména díky finanční podpoře z klimatického 
balíčku hl. m. Prahy v místě neudržovaného pozemku 
u Újezdského rybníka. Najdete tu obecní gril, altánek, 
pro děti pak malou edukační zónu v podobě hmyzího 
domku, dřevěného hmyzího pexesa nebo bosonohé 
stezky. Centrem celého místa je mokřad, kolem něhož 
příští léto rozkvete barevná květnatá louka. V budouc-
nu tedy ideální místo na piknik. A také na napojení na 
síť polních cest a cyklostezek, které propojí Koloděje, 
Újezd a Běchovice. 

Šárka Zátková,
tajemnice

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Reklamní plochu
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

Prodejnu
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

Hledám dlouhodobý pronájem 

malého bytu v Újezdě a okolí.

tel.: 603 386 118

INZERCE
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Újezd má po volbách nové zastupitelstvo i radu. Post sta-
rosty obhájil Milan Samec, který si s ÚZ povídal o tom, 
proč je dobré zapojit do dění v obci i členy opozice, kteří 
ale mají opravdu chuť spolupracovat. A došlo i na nové 
plány na dva notorické „ležáky“: parkování u nádraží a bu-
dovu Ideal Luxu na Blatově. 

Zisk jedenácti křesel ze 17 zastupitelů čekal oprav-
du jen málokdo. Máte nějaké vysvětlení pro tak silný 
mandát?
Děkuji, výsledek přičítám kromě kvalitního týmu, který na-
bízíme, i výsledkům, které jsme za ty čtyři roky odpraco-
vali. Rozjeli jsme spoustu projektů, řadu z nich za jedno 
období dotáhli i do konce. Újezd se změnil k lepšímu a lidé 
si toho všímají, chtějí, aby to pokračovalo. Za sebe mohu 
říct, že dveře mé kanceláře byly a jsou otevřené, nemám 
problém si sednout za stůl a pobavit se s lidmi, co je trápí. 
Druhým důvodem může být chování části opozice. Pokud 
se ke všemu stavíte negativně a za čtyři roky nepředložíte 
jediný návrh ke schválení do rady městské části, nemůže-
te se pak divit, že získáte jen jeden či dva mandáty.

V radě i v zastupitelstvu je za „Společně pro Újezd“ 
řada nových tváří. Jak se vám osvědčilo zajetý tým ob-
měnit?
Cítím, že pracujeme jako jeden tým. Co do profesí i nápa-
dů je zastupitelský klub pestrý a invenční. Je znát, že vzá-
jemná chemie funguje. Zároveň platí, že vedení městské 
části bez funkčního úřadu nemůže být úspěšné. A tady je 
na místě poděkovat paní tajemnici Šárce Zátkové za to, jak 
se jí úřad podařilo restrukturalizovat a posunout kupředu. 
Těším se na další spolupráci s ní i všemi úředníky.

Počítáte i se zapojením opozice třeba do výborů a ko-
misí?
Samozřejmě. V komunální politice funguje, když přichá-
zíte s rozumnými návrhy a hledáte podporu bez ohledu 
na stranickou příslušnost. Takže jsme již zástupce opozice 
oslovili, aby nominovali své lidi do výborů a komisí. Jdeme 
na to ale trochu jinak. Nechceme posty rozdělovat podle 
stranického klíče, a proto by třeba předsedové komisí 
měli mít i volnější ruku v tom, s kým budou spolupracovat.

Pojďme probrat i otázky, které jste v ÚZ dostal v roce 
2018, kdy jste nastupoval. První je parkování u nádra-
ží. Před čtyřmi lety jste říkal, že byste se nebál par-
kovacího domu. Pak to téma usnulo, ale letos v létě 
si městská část nechala zadat studii, v níže se mluví 
o P+R pro až 400 aut. Znamená to, že parkovací dům 
bude?
Předně je třeba říct, že každá studie se dělá maximalistic-
ky, popisuje nějakou vizi, kam až lze jít. Není to o parko-
vacím domě, ale o terminálu. Je třeba vyřešit, jak pojmout 

celé území u nádraží, aby se na vlak a z vlaku dobře pře-
stupovalo všem – uživatelům MHD i těm, kteří přijedou 
autem, na kole nebo přijdou pěšky. Proto studie navrhuje 
postavit přestupní uzel nad kolejemi. Vychází to z faktu, že 
starý silniční most je už po stavebně-technické stránce za 
horizontem a beztak se bude rekonstruovat. Proč tedy ne-
přidat další plochu hned vedle? Umístění nad kolejemi by 
vyřešilo i dnešní chaos, kdy ti, co nejsou místní, pořádně 
nevědí, z jaké strany kolejí jim autobus jede.
V místě dnešní otočky autobusů na naší i klánovické stra-
ně by pak vznikla klidová zóna bez velké dopravní zátěže, 
kam by auta zajížděla jen aby někoho nabrala nebo vy-
sadila na vlaku. Byla by to obdoba K+R, které je na hlavní 
silnici u školy.  

A samotné parkování?
Je třeba mluvit o dvou etapách. V té první, která je aktuální, 
se chceme vrátit k řešení, který jsme prosadili do změny 
územního plánu. A tím je parkování podél kolejí. Současně 
s tím vznikne 60-70 míst. Další místa vzniknou ve Staro-
klánovické ulici, která se začne rekonstruovat. Mluvím zde 
o legálním stání, protože tak, jak auta parkují dnes, je to 
v rozporu se zákonem. Teprve někdy v budoucnu může-
me uvažovat i o variantě parkovacího domu, který by celý 
prostor doplnil. V každém případě platí, že uděláme ma-
ximum pro to, aby občané Újezda byli zvýhodněni. Odmí-
tám teze, že budujeme parkoviště pro Středočechy.

Takže vzniknou parkovací zóny?
Nemusí to být jen formou zón. Dovedu si představit i po-
volení Úřadu MČ Praha 21, která se budou vydávat elek-
tronicky na konkrétní registrační značku. Inspirací v Česku 
i ve světě existuje řada.

Druhým „ležákem“ je budova Ideal Luxu. Co bude s ní?
Budova je bohužel ve špatném technickém stavu a nedá 
se tím pádem dlouhodobě pronajmout. Navíc je na ni na-
vázána dotace magistrátu na zdravotnické služby. Jako 
smysluplné řešení se jeví PPP projekt, tedy partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. Investor by vybudoval 
novou polikliniku, po nějakou dobu ji provozoval, a pak 
předal budovu městské části. Po celou dobu by odváděl 
poplatky. Zároveň by se rekonstruovalo také zdravotní 
středisko na Rohožníku, které nutně potřebuje investice. 
Újezd by tak získal nadstandardní a kvalitní zdravotní péči: 
na Rohožníku středisko, na Blatově polikliniku. Máme přes 
deset tisíc obyvatel a dvě zdravotní centra dávají smysl. 

Lidé si všímají, 
že se Újezd mění 
k lepšímu



Milan Samec
starosta 

Libor Václavík 
radní 

Michal Hazdra
první místostarosta 

Alena Motejlová
radní

Lucie Filipinská
místostarostka

Emailové adresy jsou ve tvaru 
jmeno.prijmeni@praha21.cz.
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Nová Rada MČ Praha 21

S domovem pro seniory, který funguje v sousedních 
Běchovicích i Úvalech, se nepočítá?
Ten by měl na Blatově vzniknout za soukromé peníze na 
soukromém pozemku za hřištěm. Což neznamená, že by 
z něj Újezďáci neměli nic. S investorem jednáme, máme 
zájem na tom, aby újezdští občané mohli pro své akce vy-
užívat prostory domova pro seniory třeba na různá setká-
vání, případně zde být přímo ubytováni.  Zatím existuje 
architektonická studie, která počítá právě i s veřejnými 
prostory. Každopádně naše vedení bylo první, které s in-
vestorem o takové věci jednalo, předtím o to zájem nebyl. 

V minulém úvodníku ÚZ jste psal, že chcete úzkou spo-
lupráci i s okolními městskými částmi a obcemi. Rodí 
se nějaké konkrétní nové „přeshraniční“ projekty?
Začnu Běchovicemi. Společně s tamním starostou On-
dřejem Martanem se chceme zasadit o novou vlakovou 
zastávku Blatov, která by podstatným způsobem zlepšila 

dopravní obslužnost západní části Újezda. Samozřejmě 
s  tím, že by k zastávce zajížděl autobus a bylo tu i malé 
parkoviště. V případě Klánovic je ze své podstaty společ-
ným projektem zmíněný terminál nad kolejemi, které tvo-
ří pomyslnou hranici.
A chtěl bych navázat i užší spolupráci se Středočeským kra-
jem, kam spadá Sibřina. První vlaštovkou je autobusová 
linka 214, kterou se nám podařilo prosadit do plánu rozvo-
je Ropidu. Spojila by klánovické nádraží přes Zaříčanskou 
s jižní částí Újezda. Prozatím v plánech končí u hřbitova, 
ale rád bych, aby pokračovala právě směrem na Sibřinu. 
To je ale běh na dlouhou trať. Za situace, kdy chybí řidiči 
a dopravci ruší některé spoje, považuji za úspěch, že linka 
214 je v oficiálních plánech Ropidu zanesena. Za ty čtyři 
roky starostování jsem se naučil, že věci nejdou kupředu 
tak rychle, jak by člověk chtěl. I proto jsem rád, že v dalším 
období můžeme dotáhnout věci, které jsme zatím stačili 
jen rozpracovat. 

Blahoslav Hruška
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Minulý rok tomu bylo čtyřicet let, co se na sídliště Rohož-
ník začali stěhovat první rodiny zaměstnanců tehdejších 
Československých drah a Federálního ministerstva vnitra. 
Čtyři desítky let jsou dlouhá doba a leccos se proměnilo: 
sídliště již není čistě „nádražácké“ nebo „policejní“, v ná-
stavbách vznikly nové byty a věková i sociální struktura 
obyvatel se změnila. Přibylo také hřišť i zdánlivě nenápad-
ných drobností, které ale zlepšují život – sem patří třeba 
veřejný gril nebo mlatová cesta do Květnice. 
Jenže Rohožník je sám o sobě se třemi tisíci obyvateli tako-
vým malým městem. Kvalitou veřejného prostoru ovšem 
nutně pokulhává a nesplňuje to, co bychom od sídliště 
21. století očekávali. Co s tím? Přístupy jsou v zásadě dva. 
První, řekněme udržovací a doplňovací, vytváří nová pří-
jemná místa a kultivuje ta zaostalá. Sem patří již zmíněná 
hřiště nebo přeměna křovisek v jižní části sídliště na malý 
lesopark. Neovlivní se tím ale celková koncepce prostoru 
a řada měst se proto obrací na architekty a urbanisty, aby 
se jako nezávislí odborníci podívali, jak klíčová území revita-
lizovat. Totéž udělala i újezdská radnice, když oslovila stu-
dio MCA Ateliér, aby vypracovalo koncepci revitalizace síd-
liště Rohožník. Obsáhlá studie byla předána koncem léta. 
Co je důležité: nešlo jen o vizi architektů „od stolu“. Architekti 
uspořádali dva workshopy s občany, nakonec ještě proběhlo 
závěrečné setkání v terénu. MCA Ateliér se přitom zaměřil na 
celé sídliště, bez ohledu na to, komu která část patří. Soudě 
podle ohlasů na workshopech to u mnohých vyvolalo údiv. 
Jenže právě to je úkolem každé velké koncepce, která přináší 
nápady, aniž by jednala s každým majitelem. 
Co tedy studie zjistila a co z ní vyplývá? Nejprve k tomu 
pozitivnímu. Rohožník má oproti jiným sídlištím z konce 
70.  let minulého století minimálně dvě výhody. Ze dvou 
stran pomyslného trojúhelníku, který sídliště v půdorysu 
tvoří, je obklopen zelení. A i díky mnoha změnám v původ-
ním projektu je architektonicky poměrně pestrý, najdeme 

Druhý život Rohožníku

TÉMA



tu pět typů panelových domů, které 
mají navíc různou orientaci.   
Trablů má ale Rohožník hned několik. 
Obyvatelé se tu nemají kde scházet 
pod střechou, sousedský gril komunit-
ní centrum nenahradí. V severní části 
při hlavní silnici je zanedbaná zeleň 
a jde fakticky o mrtvou zónu, kterou 
sotva kdo využívá. Rohožník má přiro-
zený vstup v podobě průchodu od za-
stávky MHD a křižovatky Malešovská 
x Rohožnická. Jde ale o nevyužitý po-
tenciál – mimo jiné kvůli „díře“ v podo-
bě skladů a nákladní rampy prodejny 
potravin. Mezi další neduhy Rohožní-
ku patří parkování: až příliš ploch je 
vyasfaltováno a není jasné, k čemu 
mají sloužit. Chybí také hierarchizo-
vání ulic: rohožnickým standardem 
je jízda v obou pruzích i tam, kde by 
mohly stát parkovací zálivy nebo po-
bytová „náměstíčka“ a auta se musela 
vyhýbat v jednom pruhu. 
Na základě podnětů a příkladů ze za-
hraničí tak MCA Ateliér navrhl několik 
urbanistických „zlepšováků“, které by 
mohly Rohožník oživit. Na roku No-
vosibřinské a Rohožnické by  - aniž 
by bylo třeba odstranit zásobovací 
plošinu supermarketu -  mohla vznik-
nout volná plocha pro park s občer-
stvením či novostavbu s veřejným 
využitím v parteru, čímž by se celý 
prostor dotvořil do podoby vstup-
ního náměstí. Dalším nápadem je 
zklidnění Měšínské ulice, a to pomocí 
jasně vyznačených parkovacích míst, 
nových chodníků a doplnění zeleně. 
Měšínská by tak mohla navázat na 
areál supermarketu a zdravotního 
střediska, čímž by vznikla „rodina“ 
objektů veřejné vybavenosti. 
Ta by navazovala na úplně nový pr-
vek na Rohožníku. A tím je komunit-
ní centrum namísto budovy někdejší 
kotelny. Pro příklad takové konverze 
nemusíme chodit daleko – stačí se 
zajet podívat na Plechárnu na Čer-
ném Mostě. 
Architekti samozřejmě nerozhodnou, 
co se má nebo nemá stavět. Zevrub-
nou studii, která popisuje současný 
stav a navrhuje řadu změn k lepšímu, 
ale poskytnout mohou. A Rohožník si 
takovou vizi zaslouží. 

Blahoslav Hruška
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Kompletní rozvahu 
revitalizace sídliště 
Rohožník najdete 
na webu praha21.cz.

Studio MCA ateliér stojí za řadou proměn veřejných prostranství. V Praze se 
architekti podíleli například na nové podobě parku Folimanka nebo na re-
konstrukci Komenského náměstí na Žižkově. A vypracovali i vizi, jak by mohl 
v budoucnu vypadat Rohožník. ÚZ proto vyzpovídal Terezu Melkovou, jednu 
z autorek rozvahy, kterou si nechala zadat naše městská část. 

V čem byste řekla, že je sídliště Rohožník specifické?
Rozhodně se nedá říct, že by sídliště trpěla nedostatkem veřejných prostran-
ství. Je to skoro naopak – volného prostoru je spousta, ale pro své uživatele 
je často těžko čitelný a využitelný. Rohožník má velký potenciál pro příjemné 
bydlení v krajině. Původní myšlenka modernistického sídliště - bydlení ob-
klopené zelení - se poněkud vytratila v důsledku zvyšujících se nároků na auto-
mobilovou dopravu a nečitelnosti veřejného prostoru. Snažili jsme se hledat 
možnosti, jak se k původní myšlence vracet. 

Vidíte jako výhodu, že je Rohožník obklopen poli a lesy, krajinou?
Bezpochyby. Ostatně v blízkost a dostupnost přírody byla v rámci šetření nej-
častěji uváděná jako nejsilnější stránka Rohožníku. Zároveň se ukázalo, že je 
v území ještě velká rezerva v lepším propojením s okolím a v čitelnějším využití 
přiléhajících zelených celků. Zejména lesík na severovýchodní straně Rohožníku 
by mohl skvěle sloužit pro rekreaci, ulice Žlebská/Žehušická v sobě také skrývá 
potenciál pro aktivněji využívané „korzo“ na hranici zástavby a přírody.

Jak důležité pro vás byly workshopy nad mapou?
Zásadní. Díky nim jsme získali bezprostřední zkušenosti se skutečným životem na 
Rohožníku a s problémy a výhodami, které to s sebou přináší. Když se veřejnost 
sejde „u jednoho stolu“, může to přinést témata i nad rámec samotné rozvahy 
a iniciovat další diskuse, úvahy o veřejném prostoru a propojení lidí v rámci území.

Přinesla participace něco překvapivého, s čím jste předem nepočítali?
Lidé přišli s celou řadou nápadů na vybavenost, která by na Rohožníku mohla přibýt 
- kino, bazén, prádelna, cukrárna, sauna. Společným jmenovatelem byla absence 
komunitního místa pro setkávání obyvatel. Z venkovního vybavení úplně nej častěji 
padala dráha pro inline brusle, z toho jsme pak vycházeli v motivu „korza“.

Které sídliště u nás nebo v zahraničí je pro vás vzorem úspěšné revitalizace?
Skvělá je obnova centrální části pražského sídliště Bohnice - náměstí Krakov 
od studia Rusina Frei. Kvalitními revitalizacemi jsou například obnova Parku 
přátelství na Proseku od studia a05 nebo Park pod Plachtami v Brně od Petr 
Forchtgotta, Jana Zezůlky, a Vojtěch Joury. Řada sídlišť v poslední době získa-
la kvalitní koncepce veřejných prostranství, například Vybíralka na Černém 
Mostě, kterou zpracovával IPR. Ze zahraničí nám přijde velmi dobrá třeba revi-
talizace sídliště Lormont od studia LAN ve Francii.

Blahoslav Hruška

Silná stránka? 
Blízkost přírody
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KULTURA

Knihy pro dospělé
 Martin Nesměrák – Ve znamení lukostřelce
 Tereza Říčanová – Kráva Říčanová
 Táňa Keleová-Vasilková – Slzy a smích
 Jan A. Novák – Tajemství našich hradů, pevností a tvrzí
 Tereza Brodská – Moje máma Jana Brejchová
 Sarah Larková – Zvěrolékařka: Velké sny
 Andrew Mayne – Černý korál
 Marek Epstein – Země
 Stanislav Češka – Případ ukradené soli
 Štěpán Javůrek – Sudetský dům
 Vlastimil Vondruška – Anděl smrti
 Kristin Hannahová – Čtyři vichry
 Petra Dvořáková – Zahrada
 Alexandra Potter – Jedna dobrá věc
 Helen Fieldsová – Jako stín
 J. D. Robb – Nás se nezbavíš

Knihy pro děti
 Jean Craighead Georgeová – Julie z vlčí smečky
 Zuzana Neubauerová – Vtipy pro děti 5
 Robin Stevensová – Špinavá školní hra
 Agnieszka Stelmaszyk – Srandičky kočičí partičky
 Tanya Stewnerová – Alea-dívka moře: V zajetí přísahy
 Jolka Krásná – Belinda a tajemný výlet

Místní knihovna Praha-Újezd nad Lesy
adresa: Staroújezdská 2300 (Polyfunkční dům)
telefon: +420 281 012 956 , 
email: knihovna@praha21.cz 
www: http://knihovna.praha21.cz

Novinky z knihovny

XXXII. Újezdská akademie pokračuje pod patronací lektora 
PhDr. Martina Kratochvíla. Šestatřicet (!) zapsaných 
akademiků si 10. 10. na první besedě o Buddhovi vybralo 
následující programy:
II.  Země kadidlové stezky  (17. 10.)
III. Šákjamuniho učení, cesty buddhismu  (24. 10.)
IV.  Život Proroka, praxe Islámu, islám ve světě (31. 10.)
V.  Zlatá horečka na Yuconu  (07. 11.)
VI.  Krajinou Čingischána po řece Orchon  (14. 11.)
VII. Mugu - ztracený Nepál  (21. 11.)
VIII.  Skalní kláštery v Etiopii  (28. 11.)
Pokračujeme nadále v našich tolik, tolik natěšených 
setkáních a těšíme se na vás!

Petr Mach

Program újezdské 
akademie

 
Zveme Vás na putovní výstavu 

Výstava probíhá v knihovně  
v listopadu a prosinci 2022 

Třetí výstava, se kterou zavítal do Újezda pan Václav 
Vícovský z Úval, se jmenuje Stavby v běhu staletí a její 
vernisáž se konala ve středu 12. října v Újezdském 
muzeu. O hudební vystoupení se postarala vnučka 
pana Vícovského Veronika, která výběrem anglických 
a francouzských písní naladila za vlastního kytarového 
doprovodu cestovatelskou strunu. Stavby zachycené 
panem Vícovským, jehož koníčkem je fotografování od 
mládí, zavedou návštěvníky do Černé Hory, Irska, Španěl-
ska, Holandska, Německa, USA, Velké Británie na Kypr, 
Kanárské a řecké ostrovy, Maltu, Madeiru a Menorku, 
a člověk si při jejich prohlížení připadá, že se právě ocitl 
na cestě kolem světa. Zajímavé jsou i fotografie v au-
torově kalendáři Obrázky ze světa 2022. Ani na výstavě, 
ani v kalendáři nechybí „zástupce“ z České republiky. 
Na příjemné atmosféře vernisáže měla velkou zásluhu 
paní Stanislava Vícovská, která připravila vlastní sladké 
a slané dobroty a sdělování receptů na sebe nenechalo 
dlouho čekat, stejně jako sdílení cestovatelských zážit-
ků mezi návštěvníky vernisáže, mnozí odcházeli z muzea 
s tipem na další dovolenou. Výstava je ke zhlédnutí do 
16. listopadu každou středu od 13 do 17 hodin.

Eva Danielová

Fotografická cesta 
kolem světa 
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HISTORIE

Kniha sepsaná z válečných vzpomínek panem učitelem 
Stanislavem Krausem „Za svobodou třemi světadíly“ 
byla poprvé vydána v roce 1996, podruhé v roce 2009. 
Třetí rozšířené vydání bylo pokřtěno ve zcela zaplněném 
divadelním sále ve čtvrtek 20. října u příležitosti připome-
nutí si jeho 110. výročí narození. Kromě původní části je 
nově do dotisku zařazena vzpomínka na odhalení des-
ky s bustou ve vestibulu Masarykovy školy v roce 2006 
a výstavu v Újezdském muzeu v roce 2012. Další stránky 
v knize jsou věnovány 252. protiletadlovému raketovému 
oddílu Stani  slava Krause, jehož představitelé navázali 
v roce 2021 se školou kontakt a letos poprvé připravili s vo-
jáky svého oddílu dopoledne s vojenskou technikou a kurz 
přežití pro padesát pět tříd školy a školky a odpoledne byla 
technika přístupná i veřejnosti. Opomenuty nezůstaly ani 
květnové oslavy v Újezdě nad Lesy a Čsl. obec legionářská, 
jejímiž členy byli za svého života spolubojovníci p. Krause 
a pravidelně se květnových a říjnových oslav účastnili. Své 
místo v knize má rodinný poklad a to sešítek s vlastno-
ručně napsanou Kiplingovou básní „Když”, který prošel 
s p. Krausem všemi třemi světadíly. 
O báječnou atmosféru vzpomínkového odpoledne se po-
starali naši školní zpěváčci, tentokráte Sovičky společně se 
třídou 2. A. Paním učitelkám D. Janoušové a J. Synkové, 
vnučce p. Krause, patří právem poděkování za výběr reper-
toáru - oblíbených Krausových písní (Znám já jeden krásný 

zámek, V širém poli, Zelení hájové, vojenská Travička 
zelená) i těch k 28. říjnu (Ach synku, Helpa, Písnička česká). 
Ten byl připomenut díky fotografii učitelského sboru školy 
z roku 1968 u sochy T. G. Masaryka a několikaminutové 
ukázce zvukového záznamu, který namluvil S. Kraus pro 
své potomky a ve které se hlásí k odkazu prezidenta Ma-
saryka. Náročný program sestavený z video  záznamů, fo-
tografických koláží a projevů k jednotlivým částem knihy 
zvládly děti na jedničku s hvězdičkou.
Společnému programu v divadelním sále předcházelo 
položení věnců k bustě za strakonický Krausův oddíl a MČ 
Praha 21, letos navíc s čestnou stráží protiletadlového 
oddílu.
Mé osobní poděkování za možnost zrealizovat dotisk 
knihy a organizaci vzpomínkového shromáždění patří 
minulému vedení radnice, vedení Úřadu MČ Praha 21, 
odboru školství, vedení a kolegyním Masarykovy ZŠ, 
tiskárně Betis a rodině pana učitele Krause. Za celý organi-
zační tým pak ještě velké poděkování těm, kteří se rozhod-
li strávit jedno odpoledne ve společnosti významného 
člověka, jak napsal v roce 2006 po odhalení busty tehdejší 
místostarosta P. Švejnoha: „Životní příběh generála Stani-
slava Krause není jen příběhem výjimečné osobnosti, ale 
také příběhem cti, kamarádství, vlastenectví a odvahy, 
i nezměrné lásky k vlasti a svobodě, za kterou byl ochoten 
obětovat i svůj život.“

Eva Danielová

Za svobodou s generálem Krausem
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Listopadovou výstavou v našem muzeu vám chceme při-
pomenout historii ochotnického divadla v naší obci v le-
tech 1937-1961. O kulturní život se od roku 1937 starala 
Místní rada osvětová. Většina kulturních spolků vznikala 
v  místních hospodách, také proto, že u nich byly i sály 
vhodné ke schůzím i k představením. V roce 1939 byl za-
ložen dramatický kroužek újezdského Sokola. Zakládající-
mi členy byli: A. Zeman, V. Šebek a K. Uhlíř. Představení 
se hrála v tehdejší Nové Sibřině v hospodě Na Rohožníku 
dnes „U Štrásků“. Okrašlovací spolek měl také divadelní 
soubor a hrával v  hospodě „U Bláhů“ (dnes Billiard klub). 
Divadelníci Sokola hráli v sále Na Křižovatce (dnešní Poly-
funkční dům) a malý divadelní soubor byl také na Blatově 
v tehdejší hospodě U Lněničků (dnes restaurace Na Bla-
tově.) Každý z těchto souborů hrál vedle lehkých žánrů 
a veseloher také díla dramatická na velmi slušné úrovni 
a při plně vyprodaných sálech. 
Německá okupace nepřála kulturnímu životu, a tak když 
byly zakázány všechny politické organizace a většina 
spolků, sokolové našli způsob, jak pokračovat v divadelní 
činnosti. Baráčníci, kteří zřejmě protektorátním úřadům 
nevadili a měli tak povolenou činnost, poskytovali tajné 
útočiště divadelnímu souboru, který hrál pod jejich hla-
vičkou nebo pod firmou „Národní sjednocení“. Za 24 let 
nastudovaly a zahrály soubory 50 představení. Na kaž-
dém představení se pracovalo několik týdnů, svépomocí 
se vyráběly kulisy. Technických prací se zúčastnili kromě 
herců i příznivci divadla. Důležité bylo také objednávání 
kostýmů z pražské půjčovny, které si museli herci vyžehlit 
a upravit. Kostýmy byly v bednách dovezeny na klánovic-
ké nádraží a  odtud je pan Zeman na dvoukoláku dove-
zl do Újezda. Jedinou odměnou pro herce byl upřímný 
potlesk z hlediště. O herce nikdy nebyla nouze, mnoho 
starších i mladších žen i mužů propadlo tomuto kouzlu. 
Na výstavě uvidíte mimo jiné i plakáty divadelních před-
stavení, které darovala muzeu naše občanka paní Irena 
Krajzingerová. 
Součástí některých divadelních představení byl také Hu-
dební kroužek, který byl založen v roce 1945 v tehdejší hos-

podě U Ťopků (dnes Újezdská hospoda na Staroújezdské 
ulici). Zakládajícími členy byli: A. Postler, K. Trach, K. Uhlíř a 
P. Černík. Kroužek se postupně rozšiřoval a koncem roku 
1947 měl již 30 členů. Dirigentem byl ing. A. Postler (děde-
ček herečky Divadla na Vinohradech Simony Postlerové). 
Soubor pořádal časté koncerty z děl Smetany, Dvořáka, 
Verdiho, Lehára a jiných, dále místních skladatelů K. Tra-
cha, Melče a ing. Postlera. Účinkoval i v okolních obcích. 
Hudebníci spolupracovali s ochotnickým divadlem a od 
roku 1952 i s baletním souborem. V roce 1955 uspořádali 
velký koncert, kde jako hosté účinkovali členové orchest-
ru Národního divadla a FOK. Svou činnost ukončili v roce 
1956 po rezignaci pana Postlera.
V roce 1952 byl založen Baletní soubor. Zakládajícími čle-
ny byly: V. Myslivečková, E. Fauknerová, D. Vraspírová, M. 
Bendlová. Vedoucí byla paní Marie Bendlová, která byla 
i  choreografkou (p. Bendlová-Máňa Hanková, byla prvo-
republiková filmová a divadelní herečka). Hudební dopro-
vod zajišťovala paní Černíková a později paní M. Mysliveč-
ková. Soubor se účastnil soutěží, účinkoval na estrádách 
a také v samostatných vystoupeních jak v obci, tak i na 
okrese. Nastudoval balety Čajkovského, Smetany, Brahm-
se aj. Vyvrcholením baletního souboru bylo nastudování 
pásma z baletu O. Nedbala „Z pohádky do pohádky“, kde 
účinkovalo šedesát členů souboru a dvacet členů orchest-
ru hudebního kroužku. I když v tomto období neměla na-
še obec mnoho obyvatel byla jejich činnost obdivuhodná.

Marie Tomaidesová

Vzpomínka na újezdské ochotníky

Z vystoupen( újt:t.ds.kjV:h otltotnlkO... Padesdt4 flta múwlthostoletl 

Z vystoupení újezdských ochotníků. 
Padesátá léta minulého století.
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Co vás vedlo k tomu změnit kari-
éru a věnovat se světu aut už jen 
jako poradce?
Příští rok mi bude šedesát a zjistil 
jsem, že mě nebaví, když mě v životě 
práce omezuje. Třicet let jsem dělal na 
různých, i vrcholových pozicích v auto-
mobilovém průmyslu, což znamená, 
že jsem třicet let prakticky nebyl do-
ma. Dokud mi zdraví slouží a mám ně-
jakou fyzičku, chci se věnovat sportu, 
cestování, rodině. A samozřejmě také 
rádiu. Teprve teď zjišťuji, jak je skvělé, 
když na to všechno člověk má čas.

Jak jste se jako manažer dostal 
k rádiu?
Ten nápad vznikl u piva. Chodíval jsem 
k Tygrovi, kde jsem se potkal s reklam-
ní manažerkou Country rádia. Tu sta-
nici jsem znal, poslouchal jsem ji v ga-
ráži. Nakonec jsem si dodal odvahy 
a požádal tu paní o sjednání schůzky 
na hlasovou zkoušku. Dopadlo to kla-
sicky: Hlas máte pěkný, to by šlo. Teď 
ale nikoho nehledáme, ozveme se. 

A ozvali?
Musel jsem být trochu iniciativní. 
Získal jsem kontakt na ředitele rádia 
a  nabídl mu pořad o automobilech. 
Tak vzniklo v roce 2016 Country pod 
kapotou a o tři roky později jsem k to-
mu přidal další svůj pořad: Tuláckou 
stezku. To je tříminutové putování po 
různých známých i méně známých 
koutech Česka.

Všechna ta místa objíždíte?
Kdepak, to by ani nešlo, vždyť už to 
má 450 dílů. Na některá místa se do-
stanu, jiná zpracovávám na dálku. Ti-
py mi dávají kamarádi, hledám si zají-
mavá místa sám, nápady posílají ale i 
sami posluchači. Někteří mě zásobují 
pravidelně, já ale musím dbát na to, 
aby cyklus byl i regionálně vyvážený, 
protože Country rádio je celoplošné.

450 dílů: to už by vydalo na knížku, 
ne?
To bych moc rád, ale musela by se 
prodávat za symbolickou cenu. Ne-

směla by to být žádná velká obrazová 
publikace, spíš knížka do kapsy, podle 
níž by se daly dělat výlety. Možná by 
byla řešením i nějaká mobilní aplika-
ce. Uvidíme. 

V rádiu od letoška i moderujete. Jak 
vypadá vaše příprava, jak vysílání?
Spousta lidí si myslí, že mám za sebou 
celý tým, ve skutečnosti jsem ve stu-
diu sám. Já moderuju jen příležitost-
ně, když nemohou kolegové, což jsou 
většinou víkendy. Jsou dvě směny, 
dopoledne od 8 do 12 hodin, odpo-
ledne od jedné do šesti. Když přijdete 
do studia, přepnete z naprogramova-
ného vysílání do manuálního režimu, 
a pak už je to na vás. Musíte vybírat 
písničky, mít připravené kulturní in-
formace, dělat soutěže. 

A víte, kdo vás poslouchá? 
Country rádio má většinou starší po-
sluchače. Ale neplatí to výlučně. Když 
jsem pracoval jako manažer automo-
bilek, občas jsme z autorizovaných 
servisů dostávali informace, co mají 
autorádia naladěná na předvolbách. 
Od jedničky do trojky to vyhrávala Ev-
ropa 2, Impuls, Radiožurnál, možná 
překvapivě také Český rozhlas Plus, 
na tlačítcích 4-5 byla ale Country rá-
dio skoro vždy. Ono to souvisí s tím, 
že nevysíláme žádné aktuality, ani po-
litiku. Jak říká reklamní slogan: Klidné 
rádio do neklidné doby. 

Jak a kdy jste se dostal do Újezda a 
jak se vám tu žije?
Poprvé o Újezdě uvažovali už moji ro-
diče, kteří tu v roce 1965 chtěli kou-
pit chatu. Nakonec zvítězilo Kárané, 
protože tam je nejen les, ale i voda. 
My tu bydlíme od podzimu 1999, a to 
na doporučení jednoho kamaráda. 
Na Blatově si často připadám jako na 
chatě, a přitom doma. Žijeme dost 
sousedským životem, a to mi vyho-
vuje. Jen mi někdy vadí nedostatek 
patriotismu. Nejen v Americe, ale i ve 
Skandinávii nebo třeba v Polsku je 
úplně běžné, že lidé mají státní vlaj-
ku na domě. Já jsem ji vyvěšoval na 

Ve studiu je všechno na vás

státní svátek na vrata, šel kolem star-
ší pán a říká: Proč to děláte, to už se 
přeci nemusí…

Nakonec ještě otázka pro znalce au-
tomobilismu. Mnoho lidí o  Újezdě 
říká, že se tu žije skvěle, jen kdyby 
tu bylo méně aut. Do centra přeci 
jezdí vlak a autobus…
Což je skvělé. Zároveň ale buďme 
realisté. Čím dál více lidí má služeb-
ní auto a používá ho denně, nic za 
něj neplatí. Nemají důvod nechat 
ho v  garáži a jít na autobus. Navíc 
popojíždění v koloně nemusí být ne-
produktivní, s handsfree si vyřídíte 
i potřebné telefonáty. Jasné ale je, 
že až se dostaví přeložka, změní se 
újezdská doprava radikálně. Tok aut 
se obrátí o 90 stupňů a bude směřo-
vat na nájezdy. Hodně ubude tran-
zitní dopravy. A právě na to se Újezd 
musí připravit. Klidnější provoz může 
znamenat i nižší příjmy pro obchody 
a služby. Pro ty, kteří tu dnes jen pro-
jedou, je to ale i šance začít vnímat 
Újezd jinak než jako okraj Prahy na 
výpadovce. 

Blahoslav Hruška

LIDÉ

89,5. To není nějaká tajná kóta, ale frekvence FM, na které můžete na Coun-
try rádiu slýchávat Víta Pěkného. Dlouholetý manažer a dealer různých 
automobilek loni z výkonného byznysu odešel a naplno se začal věnovat 
rozhlasu. Nejen tvorbě pořadů, ale i příležitostnému moderování. S ÚZ si 
povídal o tom, jak vznikají jeho pořady, co ho na rádiu baví i o tom, proč je 
bláhové myslet si, že lidé z aut přesedlají na MHD.

Vít Pěkný (59) – vystudoval vysokou 
školu technického zaměření, má 
PhD z managementu. Pracoval jako 
importér a dealer řady automobilek, 
dnes působí jako poradce na volné 
noze. Věnuje se rozhlasové tvorbě 
a moderování, učí se hrát na 
kontrabas. Je ženatý, má tři dcery.   
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NESTAČÍ NÁM ROZUM?
Pokud by lidem byly známy důsledky zábavy s pyrotech-
nikou, nejméně polovina z nich by s ohňostroji okamžitě 
přestala. To je shrnutí jednoho z mnoha vyjádření, která 
se přimlouvají za zastavení provozování petard, rachej-
tlí a  ohňostrojů všeho druhu. Je to apel, který vychází 
z obyčejné vnímavosti k místu, kde pospolu žijí lidé – staří, 
mladí, zdraví, nemocní a zvířata – domácí, divoká, velká 
i maličká.
„Zábava“ s metáním světelných a zvukových efektů si ale 
pořád vybírá daň na těch nejbezbrannějších a nejbez-
mocnějších. Na lidech psychicky nebo fyzicky oslabených, 
na zvířatech. Kdo někdy viděl vyděšeného, věkem nebo 
nemocí zmateného seniora, nebo zmrzačené a zabité 
sotva odrostlé kolouchy, ptáky a králíky, nebo zaběh-

nuté psy a kočky, v panice končící pod koly aut nebo vla-
ku, pravděpodobně už nikdy žádnou petardu do ruky 
nevezme.
Je to ale nutné, vidět na vlastní oči utrpení, které způsobu-
jeme? Nestačí nám rozum? Nebo stále žijeme v před-
stavách o tom, že jsme pány tvorstva a vysvětlujeme si to 
tak, že můžeme všechno a za nic neneseme odpovědnost?
Ano, jsme nejmocnější tvorové na světě. A právě pro-
to máme absolutní odpovědnost za své chování a je-
ho důsledky. Z tohoto pohledu je alibismus dodržování 
pražské vyhlášky o místech, kde je pyrotechnika zapověze-
na, stylem tady nesmím a centimetr za touto hranicí už 
můžu - k smíchu. A k pláči jsou lidé, kteří se tímto alibis-
mem zaštiťují. Zejména ti, kteří mají odpovědnost nejen 
za sebe, ale za celou obec, město nebo městskou část.

Zita Kazdová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zástupcům Úřadu MČ Praha 21 za přání k mým 
narozeninám. 

Marie Ozstapowová

OMLUVA
V minulém čísle ÚZ bohužel zaúřadoval tiskařský šotek. 
Špatné provázání textu s fotografiemi způsobilo, že na str. 
str. 6 a 7 vyšly v tisku dvě fotografie dvakrát. Čtenářům se 
tímto omlouvám za nedopatření. 

Blahoslav Hruška,
šéfredaktor ÚZ

LISTÁRNA

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Mgr. Lucie Filipinská Ph.D.  (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Letošním podzimem začíná v mém 
životě nová kapitola, neboť díky va-
ším hlasům uskupení ODS a TOP 09 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD přesvědčivě 
zvítězilo v újezdských komunálních 
volbách a já jsem se stala zastupitel-
kou naší MČ. Vaše hlasy nás s kolegy 
zavazují a budeme se velmi snažit, 
abychom nezklamali vaši důvěru. 
Máme různorodý a troufám si tvrdit, 
že dobrý a semknutý tým a věřím, že 
zkušení kolegové budou nám, nováč-
kům, oporou. A protože o mně zatím 

mnoho nevíte, ráda bych se stručně 
představila. 
Specializuji na stavební právo a povo-
lovací procesy, což bude, věřím, naší 
MČ ku prospěchu. Za svůj největší 
úspěch v této oblasti považuji zajiště-
ní povolení pro obnovu Mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí. 
Spolupráce s panem Petrem Váňou 
a jeho kolegy a přáteli byla nesmírně 
obohacující zkušenost a  slavnostní 
svěcení sloupu pak jedním z  mých 
největších pracovních zážitků. Sta-
vební právo a procesy okolo něj 
jsou obecně velmi časově náročné 

a v tomto případě se ukázalo, že trpě-
livost a důslednost přináší nejen růže, 
ale i obnovu symbolu smíření. Všichni 
máme své vize, kudy by se měl Újezd 
ubírat, co potřebuje, aby byl příjem-
ným a bezpečným místem k životu 
a já věřím, že trpělivost a důslednost 
budeme potřebovat. A nejen ty. Jed-
ním z klíčových aspektů pro zajištění 
dobré budoucnosti je bezpochyby 
vzdělání a střední škola by byla pro 
naši městskou část velkým obohace-
ním. Jistě nebude jednoduché tako-
výto projekt prosadit, nicméně bych 
ráda tuto vizi začala naplňovat. 

Ing. Patrik Bláha (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vystudoval jsem VŠE obor Meziná-
rodní vztahy a bankovnictví. Jeden 
rok hned po škole jsem pracoval 
ve světě vysokých financí v ČR, což 
jsem ihned opustil. Poté jsem s ka-
marádem šest let vedl reklamní, 
produkční a fotografickou společ-
nost. Doplnil jsem si vzdělání ve 

fotografii a příležitostně jsem se 
věnoval fotografickému dokumen-
tu. V novém tisíciletí jsem se začal 
rozvíjet svůj největší koníček – au-
dio a hudba. Začal jsem vyrábět re-
produktory, paralelně jsem začal 
nabízet nejen ozvučení, ale i sla-
boproud a silnoproud. Miluji hud-
bu, sport, fotografii, rodinu. Mou 
silnou stránkou je uchopení situa-

ce v okolí takovým způsobem, aby 
vznikali věci kultivované, kulturní 
a prospěšné.
Z Újezda pochází můj otec a moje 
babička a dědeček a jezdil jsem sem 
od sedmdesátých let. V devadesá-
tých letech jsem se sem už přestě-
hoval. Jsem ženatý a mám dvě už 
dospělé dcery, které jsou stopro-
centními starousedlíky.
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Jiří Frey (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ 
PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané. Dovolte mi, 
abych se vám představil. Jmenuji se 
Jiří Frey a je mi 43 let. Bydlím v Újezdě 
od narození a moje rodina zde je již 
od 30. let minulého století. Se ženou 
žijeme v rodinném domě a vychová-
váme tři děti. Pracuji v oboru elekt-
rotechniky a audiovizuální techniky. 
Koníčkem jsou sport, zahrada, cesto-
vání a rodina. Mám to tu velmi rád 
a jsem hrdým občanem naší MČ.
Dospěl jsem názoru, že konečně 
máme na radnici starostu, které-

mu není lhostejné, jak se nám tady 
všem žije. Dokonce si myslím, že 
práci pro úřad a zájem občanů vede 
tak, jako nikdo z jeho předchůdců. 
Na základě neustálého napadání 
jeho osoby na sociálních sítích od 
lidí, kteří stále jenom kritizují, ale 
vlastně nejsou vůbec konstruktiv-
ní, jsem se rozhodl, že současného 
starostu podpořím a budu kandido-
vat v komunálních volbách za stra-
nu ODS a  TOP  09 SPOLEČNĚ PRO 
ÚJEZD. Nečekal jsem, že z  9. místa 
kandidátní listiny budu zvolen. Zís-
kali jsme 11 mandátů a jsem rád, že 

lidé, kteří přišli k volbám, to vidí po-
dobně jako já.
Újezd se za čtyři roky konečně posu-
nul mnohem dál a na nás teď je v tom 
pokračovat. Chybí zde stále obchvat. 
Dodnes nechápu, jak může taková vel-
ká MČ nemít domov pro seniory. Celý 
život tu bydlíte, a pak se máte na stá-
ří stěhovat někam jinam. Budu velmi 
rád, když se z pozice zastupitele zasa-
dím o uspíšení alespoň jedné z těchto 
věcí. Těším se na spolupráci s každým, 
kdo má jakýkoliv nápad stále zlepšo-
vat žití v  naší MČ. Když mě potkáte, 
ptejte se. Vaše podněty mě zajímají.

Ing. Michal Hazdra (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Asi nelze začít jinak než volbami, 
jejichž výsledek do zastupitelstva 
naší městské části katapultovat ne-
jen mě, ale i 10 dalších kandidátů 
z naší volební koalice. Děkuji nejen 
voličům našeho uskupení, ale všem, 
kteří vážili kroky do volebních míst-
ností a tím dali najevo, že jim není 
jedno, co se v Újezdě bude v dalších 
letech dít. Celkem 11 zastupitelů je 
silný mandát a jsem si vědom, že 
v  tomto smyslu se od nás hodně 

očekává.  Cítím velkou odpovědnost 
a velký respekt.
Současně jsem ale už zaslechl i re-
akce v tom smyslu: no jo, tak teď si 
budou dělat, co budou chtít. Věřte, 
že nebudeme. Vnímám to tak, že 
občané nevyjadřují svou vůli pou-
ze ve volbách, ale i prostřednictvím 
diskuse a komunikace mezi volba-
mi a že mají právo na permanent-
ní veřejnou kontrolu svých zvole-
ných zástupců. A je to tak naprosto 
v pořádku. Osobně budu velmi rád, 
když podněty a konstruktivní kritika 

budou od vás, obyvatel Újezda nad 
Lesy, přicházet.
Nakonec bych napsal pár slov 
o sobě. V Újezdě žiji přes dvacet let 
a měnit už nejspíš nebudu. Celou 
svoji profesní kariéru se pohybuji ve 
světě financí a řízení rizik. V minu-
lém volebním období jsem mj. byl 
členem finančního výboru a výboru 
pro schvalování účetní závěrky, měl 
jsem tedy příležitost si finance měst-
ské části „osahat“ a získané zkuše-
nosti jako člen rady MČ zodpovědný 
za finance tak rozhodně uplatním. 

Ing. Richard Koza (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Rád bych na úvod jako nově zvolený 
zastupitel za SPOLEČNE PRO ÚJEZD 
poděkoval všem, kteří našemu usku-
pení dali svůj hlas. Vyjádřili jste tím 
důvěru v dosavadní vedení městské 
částí a zároveň podpořili naši snahu 
o realizaci dalších zajímavých projek-
tů v nejbližších čtyřech letech.

V Újezdě nad Lesy bydlím 20 let. Ka-
ždým rokem se mi tu líbí víc a víc. 
Považuji Újezd za jednu z nejlepších 
lokalit pro bydlení v Praze. Spojuje 
se tu město, příroda, je tu občanská 
vybavenost i relativně čistý vzduch. 
Řada ostatních pražských částí nám 
má co závidět.
Pro další roky máme připravenu ce-
lou řadu aktivit a projektů, které by 

měly život v Újezdě udělat ještě pří-
jemnější. Co jsem se díval na progra-
my dalších uskupení, které se dostaly 
do zastupitelstva, tak obsahují hod-
ně stejných bodů, jako program náš. 
Proto věřím, že se (konečně) v tomto 
období podaří realizovat vzájemnou 
spolupráci i s nimi. Protože náš Újezd 
si to zaslouží. Protože všichni jsme je-
den Újezd.

Ing. Alena Motejlová (ODS a 
TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Dovolte mi, abych na začátku po-
děkovala všem voličům, kteří se do-
stavili k volbám. Zejména pak těm, 
kteří dali ODS a TOP 09 - SPOLEČ-
NĚ PRO ÚJEZD svůj hlas. Velice si 
vaší důvěry vážím a budu usilovně 
pracovat, abych naplnila vaše oče-
kávání. Už ve volebním programu 
jsme se zavázali soustředit na ob-
last sociálních služeb, zejména na 
rozvoj péče o seniory, pečovatelské 

služby a péči o matky s dětmi. Mají 
se maminky s dětmi kde setkávat? 
Je počet hřišť pro děti dostatečný? 
Chcete, aby se jejich odpovídající 
údržba ještě více rozšířila? 
V rámci péče o seniory bychom 
spolu s investory rádi realizovali 
nové zařízení. Buď přímo domov 
pro seniory nebo dům s pečova-
telskou službou. V takovém zaříze-
ní bychom rádi vytvořili pro naše 
seniory prostor, kde by měli mož-
nost se setkávat a vytvořili si nové 

sociální kontakty. Byla by to taková 
oáza odpočinku. Chceme navázat 
na stávající formy služeb pro seni-
ory a dále je zkvalitňovat a rozšiřo-
vat. V oblasti zdravotnictví chceme 
zajistit maximální možnou dostup-
nost zdravotnických služeb pro 
naše občany. 
Těším se na spolupráci s vámi a vě-
řím, že se nám společně podaří po-
sunout sociální služby a zdravotní 
péči na ještě vyšší kvalitativní úro-
veň. Budu se těšit na vaše podněty.



18

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Volební strana Otevřený Újezd, KDU-
-ČSL, Soukromníci a Zelení získala je-
den mandát zastupitele a obhájila tak 
výsledek z minulého volebního obdo-
bí. Dovolte mi, abych jménem všech 
našich kandidátů poděkoval za hlasy 
a podporu, kterou jsme od vás získali. 
Vážíme si jí. Jeden mandát sice nepo-
važujeme za výhru, ale ani za prohru. 
V Újezdě je stále řada občanů, kterým 
máme co nabídnout, kteří nás znají, 
sdílí naše postoje a hodnoty, které vy-
znáváme. Možná měli nějaká konkrétní 

očekávání, ty se však bohužel asi nena-
plní. Jedním hlasem v zastupitelstvu se 
toho dá ovlivnit velmi, velmi málo. 
Rozhodl jsem se, že budu toto volební 
období více zveřejňovat „důležité pro-
hřešky“, kterých se radnice dopouští, 
abych získal vaši podporu a podporu 
ostatních zastupitelů. Třeba vznikne 
všeobecný souhlas, že je potřeba věci 
dělat lépe. Dám příklad. Radnice nesmí 
stavět bez stavebního povolení, pokud 
to zákon vyžaduje. Opak je pravdou! 
Občany budeme šikanovat a radnice 
může zákony obcházet?! Stavět bez 

projektů a povolení? Pochybení je bo-
hužel celá řada. Příkladem je asfalto-
vá cesta na Skalku nebo vybudovaný 
mokřad u rybníka do Koloděj. Investice 
vyžadovaly opatření stavebního úřadu, 
které „někdo“ na úřadě vědomě nere-
spektoval. Neoprávněně jsme utratili 
dotaci bez řádné přípravy projektu 
a  jeho projednání stavebním úřadem. 
Pokud chceme, aby radnice projekty 
lépe plánovala, připravovala a zejmé-
na projednávala, musí se něco změnit. 
Chceme lepší Újezd? Určitě ano, ale 
transparentně a podle pravidel.

Milan Samec (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, svůj první sloupek v no-
vém volebním období bych rád věno-
val nejdříve poděkování vám všem, 
kteří jste přišli k volbám, a zvláště vám 
všem, našim voličům, kteří jste dali hlas 
našemu celému uskupení ODS a TOP 
09 SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD nebo našim 
jednotlivým kandidátům. Především 
díky vám jsme získali silný mandát 
11 zastupitelských křesel a volební vý-

sledek 56,76 % je pro nás nejen velká 
satisfakce za práci pro náš Újezd, ale 
zároveň i závazek pokračovat dále. Prá-
ce pro Újezd nás prostě baví. 
Jsem i rád, že se nám podařilo sestavit 
nový tým našich sousedů, kteří zde žijí 
a mají chuť nejen pokračovat v započa-
tém, ale přinášet ze svých profesních 
zkušeností další invence, které mohou 
Újezd posunout dále. Samozřejmě, že 
ne vše má vždy řešení. Ale v takovém 
případě je potřeba se na věc podívat 

znovu a hledat všechny možné cesty. 
Výsledek voleb nám kromě silného 
mandátu umožnil i kontinuitu naší 
práce. Není nutné čekat na zvolení 
nového vedení, ale můžeme plynule 
pokračovat další čtyři roky v naší práci. 
Přeji Újezdu a nám všem, aby se dařilo 
realizovat plány, zlepšovat každodenní 
život v naší městské části a těším se na 
spolupráci především s vámi. Pojďme 
posunout ten náš Újezd v tomto voleb-
ním období zase o pořádný kus dál. 

Mgr. Libor Václavík (ODS a TOP 09 
- SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, poprvé mám možnost 
psát do Újezdského zpravodaje jako 
zastupitel, a zároveň radní naší měst-
ské části. Chci poděkovat všem obča-
nům, kteří nám projevili důvěru a volili 
ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD. 
Rád bych se vám představil. V nově 
sestaveném zastupitelstvu jsem nej-
mladší. Narodil jsem se v Praze roku 
1995. V září to bude již 20 let, co žiji 
v Újezdě nad Lesy. Vystudoval jsem 
obor Evropská studia a veřejná sprá-
va na Metropolitní univerzitě v Pra-

ze – k problematice veřejné správy 
mám tedy blízko. Jsem zaměstnán 
jako manažer v retailovém řetězci. 
Jsem i spolumajitelem firmy zabývají-
cí se online marketingem. V minulosti 
jsem se podílel na organizaci běžec-
kých závodů a charitativních akcí pro 
postižené děti. Od roku 2018 jsem ak-
tivně začal pomáhat našemu úřadu 
s komunikací na sociálních sítích s ob-
čany. Byl jsem také členem dopravní 
komise. Ve volném čase rád zajdu na 
hokejový zápas, projdu se v přírodě, 
nebo se setkám s přáteli. Mým cílem 
je přinést pohled mladých lidí do ko-

munální politiky a zapojit je do dění 
a rozhodování v naší městské části. 
Jako radní mám na starosti bezpeč-
nost a vše okolo dopravy. Rád bych 
v komunikaci využíval moderní me-
tody - mám svůj facebookový profil 
@LiborVaclavikODS, kde s vámi rád 
budu komunikovat, diskutovat a sdí-
let aktuální informace.  Bohužel, ze 
skupiny „Újezd nad Lesy - místo pro 
život“ jsem byl smazán a nevidím vů-
bec žádné příspěvky. Samozřejmostí 
je, že budu i nadále aktivní na FB sku-
pině „Diskuzní skupina MČ Praha 21 
- Újezd nad Lesy“

Ing. Ondřej Vojta (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané, tak se vám z to-
hoto místa, poněkud nečekaně opět 
hlásím. V předchozím volebním ob-
dobí jsem se ze šestého místa na kan-
didátce ODS jako poslední dostal do 
zastupitelstva. Letos jsem získal na 
kandidátce ODS a TOP 09 - SPOLEČ-
NĚ PRO ÚJEZD místo 8. Takový voleb-
ní výsledek byl sice zbožným přáním 
volebního štábu, ale já to vnímal jako 

celkem bezpečnou cestu do politické-
ho důchodu. 
Po sečtení úžasných volebních vý-
sledků, za které vám voličům upřím-
ně děkuji, se u mě pocit „no to je tedy 
nečekané překvapení“ rychle vystřídal 
s pocitem „no to je tedy nadělení“. Ne 
osm, ani ne devět – nadpoloviční větši-
na, ale hned jedenáct získaných man-
dátů. Okamžitě jsem si uvědomil, že tak 
masivní převaha v zastupitelstvu s se-
bou přináší velkou moc, ale ještě větší 

míru zodpovědnosti a co je nejdůleži-
tější, obrovskou potřebu sebereflexe.
V těchto počtech se lze v případě ně-
jakého neúspěchu těžko vymlouvat na 
neschopného koaličního partnera, pří-
padně na silnou opozici. Sám za sebe 
jsem ale přesvědčen, že vámi zvolený 
a díky vám tak početný tým zastupitelů 
za ODS a TOP 09 je složen z osobností 
a odborníků, kteří společně zvládnou 
všechny záměry a úkoly, které jim ná-
sledující čtyři roky přinesou. 
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V neděli dne 20. listopadu 2022 budou přistaveny od 9:00 
do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad 
na níže uvedených stanovištích.
Toušická – u spořitelny
Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
Valdovská x Hrádková 
Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
Pilovská x Čenovická 
Po naplnění budou kontejnery podle potřeby vyměňovány. 
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je 
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny 
kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do 
něj odložit odpad.

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A -  úterý 22. listopadu
1. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3. Zalešanská – Lomecká 1600 - 1620

4. Rohožnická 1630 - 1650

    (na parkovišti u prodejny Albert)
5. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6. Velimská – Klešická 1730 - 1750

7. Novolhotská – Starokolínská     1800 - 1820

8. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Praha 21 - trasa C -  úterý 8. listopadu 
1. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická 1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

6. Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

7. Domanovická x Račiněveská 1800 - 1820

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území 
hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma 
odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředid-
la a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lep-
idla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbo-
jky. Informace o celoročním svozu najdete na našich 
stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpecny-od-
pad a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného od-
padu na území hl. m. Prahy v roce 2021“.

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto sklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

12. listopadu  
Dědická x Ranská
Druhanická x Staroújezdská
Valdovská x Hrádková
Žehušická x Měšínská

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod

19. listopadu 
Rohožnická parkoviště Albert
Starokolínská x Novolhotská 
u křížku

Koupím v Újezdě nad Lesy, 

nejlépe na sídlišti Rohožník byt 

v osobním vlastnictví 2+1 

I. kat. nebo dvougarsoniéru.

Volejte na tel. 776 055 111

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od 
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektro-
zařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

INZERCE
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Tonda Obal je školní vzdělávací program, do kterého se 
pravidelně každé tři roky zapojuje i naše škola (školy po 
celé republice navštěvují lektoři s programem Tonda Obal 
na cestách již více jak dvacet let). Do programu byly již 
zapojeny 0. ročník, 1.-2. třídy a 5.-7. třídy.
Děti bývají při přednáškách velmi aktivní, lektoři s potěše-
ním využívají jejich znalostí a zkušeností z třídění odpadu 
doma a ve škole. Školní posluchači se rádi nechají sezná-
mit s novými postupy recyklace a jsou jim představeny 
vzorky produktů vzniklých právě recyklováním tříděného 
odpadu, takže teorie je během výkladu propojena s praxí. 
Pokud se děti, rodiče a učitelé chtějí dovědět více, mohou 
využít webových stránek www.tonda-obal.cz

Eva Danielová
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Ze školních akcí 

CESTIČKA DO ŠKOLY
Rok se sešel s rokem a školní 
družina v září opět uspořáda-
la svoji tradiční akci „Malování 
cestičky do školy“. Chodníky 
v parku před školou se během 
chvíle proměnily v malířský 
ateliér, který děti ze všech dru-
žinových oddělení vyzdobily 
barevnými křídovými obrázky. 
A kdo šel ten den kolem jistě 
potvrdí, že se jim to opravdu 
moc povedlo! Za ŠD 

Alena Řeháková

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
Třída 4. C s třídní učitelkou Zdeňkou Věchtíkovou a třída 
4. E s třídní učitelkou Radkou Moučkovou se zúčastnily 
ve dnech 5. 9. – 10. 9. pobytu v přírodě v penzionu Diana 
v Bedřichově v Jizerských horách. Zde jsme měli úžasné 
zázemí – krásné ubytování i výborné jídlo a moc jsme si 
to tu užili.Počasí nám přálo, a tak jsme mohli pořádat vy-
cházky a výlety do krásného okolí – například na rozhled-
nu Královka, k Prezidentské chatě, k Bedřichovské pře-
hradě a také do lanového centra. Začátek roku se nám 
opravdu vydařil a doufáme, že nás dobře nastartoval 
do nového školního roku.

Zdeňka Věchtíková 

PŘÍBĚH O VESMÍRU 
Září bylo pro 1. trojročí tříd s Montessori prvky ve 
znamení prvního z pěti velkých Montessori příběhů – 
„O  vzniku vesmíru a planetě Zemi“. Děti se dozvědě-
ly, a také si samy zjistily, mnoho zajímavých informací 
o tom, jak vznikl vesmír a planety. Jak jsou tato vesmír-
ná tělesa velká, malá, horká nebo chladná a mnoho 
dalšího. Všechny tyto poznatky si pak potvrdily i při ná-
vštěvě pražského planetária. Na závěr nezapomněly ani 
na výtvarné ztvárnění získaných znalostí. Teď už se děti 
nemohou dočkat říjnového vyprávění druhého velkého 
příběhu – „O vzniku a vývoji života na Zemi”.

Martina Holubová
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Divadlo v Horních Počernicích nabí-
zí v  dopoledních hodinách zajímavá 
představení pro školy. Jedním z nich 
byly Pražské pověsti aneb Pohádky ze 
staré Prahy, které zhlédli diváci a di-
vačky z 2. trojročí Montessori. Zdeněk 
Rohlíček v roli spisovatele Aloise Jirás-
ka a Eva Hrušková coby jeho maminka 
Jirásková seznamují děti slovem a pís-
němi s důležitými místy hlavního měs-
ta - Vltavou, Vyšehradem, Pražským 
hradem, Starým Městem pražským, 
Národním divadlem a Karlovým ná-
městím. Během pověstí o Libuši, Hory-
míru a Šemíkovi, Golemovi a Faustovi 
vtahují oba herci děti do děje a ty pak 
přirozeně reagují na vyzvání zpívat 
společně refrény písní Praho, Praho, 
ty jsi Čechů blaho, Šemíku, skoč, Kdo 
po trůně stůně, Rozum je vždy víc než 
síla převeliká, Teď máš, co sis přál, tak 
co by ses bál, Peklo, peklo, do země dí-
ra, To, co bylo, se nevrací a Už je konec, 
už se kloní Jirásková, Jirásek. Téměř 
hodinové převyprávění pověstí je bo-
haté na slovní zásobu a proběhne bez 
použití jediného vulgarismu. V posled-
ních několika letech vzácnost. Velkou 
zásluhu na tom mají Jiří Chalupa, autor 
představení a textů písní, a Zdeněk Bar-
ták, autor hudby. Postavy pověstí jsou 
ztvárněny loutkami Jaroslava Doležala. 
Divadelní zážitek pak po návratu do 

školy doplníme informací, že herečka 
Eva Hrušková je Popelkou v černobílé 
letní filmové verzi z roku 1969. Sledo-
vání pohádky si děti užívají a srovnávají 
obě české Popelky.
Cesta běžnou autobusovou linkou je 
školou života a děti se učí ohleduplnos-
ti ke spolucestujícím. Navíc se o pravi-
dlech slušného chování dozvěděly i bě-
hem představení „Ten trapas nepřežiju 
aneb Ten řízek nezvedej“, ve kterém 
madam RyPoSluch (rychlá pomoc sluš-
ného chování) seznamuje v různých si-

Dvě představení a spousta zážitků

Krásné, téměř letní počasí doprovodilo po prázdninové přestávce 
čtvrteční závod 1. kola plavecko-běžeckého poháru. Úvodní klání 

Pět medailí z Petynky
v tomto školním roce, jehož spolupořadatelem byla 
Městská část Praha 6, se konalo 22. 9. ve sportov-
ním areálu na Petynce. Jednalo se o závod odložený 
z předchozího týdne, kdy se o jeho zrušení postaralo 
počasí. I tentokrát došlo k menší změně. Venkovní 
plavecký bazén dosahoval tak nízkou teplotu, že pla-
vecká část nebyla možná. Ze závodu se tak stal pou-
ze závod běžecký. Naši žáci a žákyně podávali maxi-
mální výkony a bylo radostí sledovat, jak dobíhají na 
předních místech. Domů jsme přivezli 5 cenných ko-
vů a byli jsme ze šesti kategorií čtyřikrát na stupních 
vítězů!  
Pochvalu si zaslouží i ti, co na medaile nedosáhli. Všech-
ny zúčastněné děti měly skvělé výsledky a  nasbíraly 
hodně bodů, které se pak počítaly do celkových výsled-
ků, jak už za jednotlivce, pro školu a  městskou část. 
Výsledkem toho je, že jsme společně opět dosáhli na 
celkové prvenství konkurenčně silně obsazeného kola. 
Za to všem dětem patří velká pochvala a těšíme se na 
budoucí výborné výsledky v dalších etapách, kde si už 
všichni i zaplavou. Za ZŠ Masarykova 

Radka Kohoutová

tuacích s etiketou žáka osmé třídy Karla 
Loudu. Bonusem vystoupení byl ještě 
minikoncert Aničky Slováčkové, Milana 
Peroutky, Nelly Řehořové a  závěrečná 
autogramiáda i s herci Michaelou Do-
linovou a Ladislavem Ondřejem. Dvě 
představení a spousta zážitků, které 
děti rozebírají ještě další dny. A sdělo-
vání zážitků mluveným slovem je důle-
žité. I my. Dospělí. rádi posloucháme, 
zapojíme se do hovoru a necháme se 
vtáhnout do světa žactva, které je ne-
konečně inspirující…

Eva Danielová
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SPOLKY

Prvního října se otevřely dveře hasičské zbrojnice pro ve-
řejnost. I přes nepříznivé počasí mohli diváci zhlédnout na-
příklad hašení rozpáleného oleje v hrnci nebo jak to vypadá 
při „ostrém“ výjezdu jednotky k požáru. Návštěvníci si mohli 
také prohlédnout zázemí hasičské zbrojnice, kde jednotka 
tráví pohotovosti a svolává schůze nebo se mohli podívat na 
posilovnu, kde se hasiči udržují v kondici. Zblízka také dostali 
příležitost prohlédnout si výjezdové vozy, do kterých si mohli 
i sednout a vyzkoušet si, jaké to je. Návštěvníci si mohli projít 
vybavení jednotlivých vozidel s výkladem hasiče. 
Děti byly nadšené a vzaly si s sebou na památku omalovánky 
a skládačku, také se fotily v autě. Mohly si také vyzkoušet stří-
kání vody na cíl: musely zasáhnout do oken „hořícího dom-
ku“, aby jej uhasily. Pořádali jsme i další hry. Samozřejmě si 
hasiči připravili i občerstvení v podobě čaje, kávy a k zakous-
nutí tu byly mimo jiné i napečené dobroty od manželek ha-

sičů, kterým patří velký dík! Hasiči zodpovídali různé otázky 
a bylo vidět, že návštěvníci měli opravdu zájem a chtěli vědět, 
co vše hasičina obnáší a o čem to vše je. Překvapilo nás, že 
si spousta lidí myslela, že za ostré výjezdy máme peněžní od-
měnu. To opravdu nemáme! Jsme dobrovolní a to doslova. 
Nákup a údržba vybavení jsou hrazeny ze strany hlavního 
města Prahy a městské části Praha 21. Několik návštěvníků 
mělo otázky ohledně náboru, což nás potěšilo a budeme se 
těšit na případnou návštěvu. Pokud bychom to měli shrnout, 
den otevřených dveří nás i přes nepřízeň počasí překvapil 
v počtu návštěvníků, kteří i přes vydatný déšť vydrželi až do 
konce a užívali si tento den plnými doušky. Budeme se těšit 
na další dny otevřených dveří nebo na další akce, na kterých 
se potkáme. Určitě se nestyďte za námi přijít, rádi vás uvidí-
me a zodpovíme jakýkoliv dotaz.

Lukáš Sady, 
starosta SDH

Den otevřených dveří u hasičů

SPCCH připravil pro své členy vycházku do přírodního parku 
Tichá Šárka, východní části Šáreckého údolí. Skalnatý kaňon 
je zde vystřídán otevřenějším údolím s hustším osídlením, 
které se na přelomu 19. a 20. století stalo výletním místem 
s bezpočtem hostinců, nádherných vil, dvou přírodních diva-
del a koupaliště. Naše vycházka začala v místě, kde začíná 
i končí mnoho výletů, a to na Jenerálce, a neplánovaně skon-
čila v autobusu MHD cca ve třech čtvrtinách cesty do Podba-
by. Důvodem bylo „aprílové“ počasí letošního září s vydatný-
mi přeháňkami.
Přesto jsme cestou obhlédli výsledky snažení ochránců 
přírody a magistrátu na zlepšení stavu zadržování vody v kra-
jině úpravou okolí Šáreckého potoka a tvorbou mokřadů 
v místech nad Jenerálkou, zrekonstruovaný klasicistní zá-
mek Jenerálka (nepřístupný, v soukromých rukou), koste-
lík sv. Jana Nepomuckého V Trníčku z roku 1713, několik 
více či méně chátrajících mlýnů a v jednom z nich skry-
té mlýnské kolo, mnoho vil pražské smetánky z doby od 
2. pol. 19. stol po současnost a nádhernou přírodu této 
části Prahy.
Vše, co nám tato část Šáreckého údolí nabídla, bylo doprová-
zeno podrobným výkladem Mirky Branžovské a Tomáše Mej-
snara, člena Českého svazu ochránců přírody, který s námi tuto 
vycházku absolvoval a umožnil nám posezení při kávě v maleb-
ném rákosovém zákoutí. A protože po celou dobu na nás od 

Baby shlížel kostel sv. Matěje, slíbili jsme si, že vycházku došla-
peme na jaře 2023 s výchozím místem právě u tohoto kostela.

Marie Tomaidesová

Procházka Tichou Šárkou 

Ozdravný pobyt v lázních
V září uspořádal SPCCH ozdravný pobyt v Konstantinových 
Lázních. Z Újezda jsme jeli vlakem až na místo. Dvakrát jsme 
přesedali, ale vše probíhalo v klidu. Do Konstantinových Lázní 
jsme dorazili před polednem, hned jsme se ubytovali a vydali 
se na odpolední procházku k Panence Marii pod Skalou. 
Snídaně probíhala formou bufetu. Večeře byly servírované, 
ale byl výběr z pěti druhů jídel. Druhý den už nás čekaly 
lázeňské procedury, a tak jsme si prošli okolí, které je velmi 
klidné a hezké. Také jsme měli vstup do wellness centra, kde 
byla sauna, vířivka, Kneippův chodníček a krásný bazén. Moc 
jsme si to užili.

Růžena Řezáčová

Prosincová vycházka 
Za obrázky Kamila Lhotáka a na pražské vánoční trhy 
vás zve SPCCH. Sraz ve čtvrtek 8. 12. v 9.45 hod. v hale 
Masarykova nádraží. Doporučená doprava: vlak v 9.14 hod. 
z nádraží Praha-Klánovice.
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Listopad je vstupem do období zimy, pro nás zahrádkáře je to čas úkli-
du a nejistoty, jaké počasí bude. Méně známé pranostiky říkají „Jaký 
listopad - takový březen“ nebo „Studený listopad - zelený leden“.  Ná-
sleduje pár rad, nic nového pro tento měsíc nevymyslíme. 
Co jsme nestihli v říjnu musíme rychle dodělat, zejména vyprazdňujeme 
všechny nádrže na vodu, kterou ještě zalijeme stále zelené dřeviny, u těch 
není nikdy před zimou vody dost. Pokud je příznivé počasí na začátku mě-
síce naposledy posekáme trávník, čím je kratší, tím menší ztráty utrpí přes 
zimu. Posekanou trávu nesmíme nechat na trávníku, pečlivě ji shrabeme.  
Česnek – listopad je nejlepší čas pro výsadbu česneku. Volíme hlubší 
hlinitopísčití půdy, dobře zásobené živinami a teplou a slunnou po-
lohu. Zařazujeme ho do druhé trati, to znamená, že nesnáší čerstvé 
hnojení. Nejvhodnějšími předplodinami jsou košťáloviny nebo okur-
ky. Nevhodnými jsou brambory, rajčata a veškerá cibulová zelenina. 
Na stejné místo by se cibuloviny měly vracet minimálně po pěti letech. 
Před výsadbou namočíme již oddělené stroužky na 6 až 12 hodin do 
Sulky (proti háďátku) nebo Rovral Flo (houbové napadení, to postačí 
30  minut). Pokud chceme použít oba přípravky, pak v pořadí, jak je 
psáno. Sázíme až když je stabilnější chladné počasí – někdy i v prosinci 
těsně před prvními mrazy. 
Cibuloviny sázíme od září do listopadu. Pokud je v září a v říjnu to 
správné babí léto, je vhodnější přelom října a listopadu, kdy je chlad-
něji. Vyhlédneme si pro ně slunné místo s propustnou půdou. Je-li zem 
příliš jílovitá, a to tady v Újezdě většinou je, provedeme v místě výsadby 
cibulovin drenáž alespoň 2 až 3 cm vysokou ze štěrku, písku, keramzitu, 
čímž se vyhneme vzniku různých hnilob a dále půdu dobře prohnojíme 
kompostem.  Při výsadbě cibulovin se vyplatí používat misky (košíčky), 
cibuloviny nebudou sestupovat do země a budou pěkně kvést. 
Broskve – kadeřavost listů broskvoní je jejich nejčastější a nejnebez-
pečnější choroba. Aby byl postřik účinný, nesmí pršet alespoň 4 hodi-
ny a teplota má být kolem 10 stupňů. První postřik bychom měli pro-
vést koncem října nebo na začátku listopadu, kdy jsou stromy bez listí. 
Jarní postřiky musíme také udělat, ty by měly být minimálně dva, a to 
nejpozději do poloviny března.  
Ještě k listí na záhonech: pod keři či stromy ho tam záměrně necháme, 
ochrání rostliny před promrznutí, přes zimu se rozloží a obohatí půdu 
o humus. Na jaře se budeme divit, kde to listí je. Článek je krátký, aby 
byl prostor pro fotografie z říjnové výstavy. O veškerých našich akcích 
budete informováni ve vývěsných skříňkách, stránkách ÚZ a zabezpe-
čeném webu https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v listopadu

Výlov patří 
k podzimu

V sobotu 15. října proběhl výlov Újezdského 
rybníka. V sítích uvízlo téměř 1000 kg kaprů, asi 
250 kg amurů, metrák štik a též líni a drobná bílá 
ryba. K vidění bylo i pár sumců a několik tolsto-
lobiků. Letošní rok tak lze hodnotit jako úspěšný.
Na místě prodávané ryby skončily jako pochoutka 
při nedělním obědě, část z nich se stane součástí 
štědrovečerní večeře. Většina ryb však putovala 
do blízkých rybářských revírů, kde si je mohou 
sportovní rybáři ulovit. Za újezdské rybáře

Michal Hazdra
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V prvním říjnovém týdnu pořádají újezdští zahrádkáři každým 
rokem pravidelně výstavu ovoce a zeleniny. Letos příprava 
začala již ve středu, kdy Eva Danielová a Daniela Janoušová 
instalovaly výtvarné práce dětí.
Újezdské mateřské školy a Masarykova ZŠ se zapojily 
již poosmé a doprovodily podzimní výstavu újezdských 
zahrádkářů „Ovoce a zelenina“. Práce dětí tak tradičně tvoří 
obrázkovou galerii v Areálu snů spolu s výpěstky. Jedno bez 
druhého si už nelze představit - starší generace obdivuje 
dětskou tvořivost a fantazii, a děti jsou pravidelně seznam-
ovány s jednotlivými druhy ovoce, zeleniny a květinami.  
Obrázky dětí si chodí prohlížet rodiče a prarodiče a díky 
tomu žije Újezd generačně v těchto dnech pravidelně 
zahrádkářským podzimem.
V rámci výstavy proběhlo ve čtvrtek 6. října vyhlášení vítězů fo-
tosoutěže „Kompostování nás baví“, kterou v dubnu vyhlásila 
komise životního prostředí. Urychlovač kompostu a poukáz-
ku do restaurace získal v kategorii „Děti fotografují kompost“ 
Ondřej Mareš, v kategorii „Kompostér z dotace“ Michaela 
Skalníková, Jaroslav Zelený a Miroslav Švarc a v obecné kat-
egorii „Kompost“ Ed Gutierrez a Zuzana Dastychová. Soutěž 
byla vyhlášena na podporu kompostování, čímž doufáme, že 
se sníží odkládání rostlinného odpadu do lesa a na dalších 
veřejných místech. 
Po vyhlášení následovala beseda s rostlinolékařem Jiřím 
Špaňhelem nejen o podzimní ochraně zahrádek. Dozvěděli 
jsme se například, že viróza rajčat se může přenést z tabá-
ku, nářadí bychom měli často dezinfikovat, například i mezi 
řezem jednotlivých stromů. Lišejník na stromech a keřích 
potřít dolomitickým vápencem rozmíchaným v troše vody. 
Odpad z hub, zejména dřevokazných, nedávat na kompost, 
listí z ořešáku na kompostu vápnit. 

Podzim u zahrádkářů: tři akce v jednom
Z integrované ochrany rostlin je na svilušku ve skleníku účin-
ný dravý roztoč Biocont phytoseiulus, ale je potřeba dodržet 
správný postup a přepravu. Na molice funguje parazitická 
vosička encarsia formosa a proti obaleči jablečnému lze na 
podzim aplikovat dravé hlístice. Užitečná jsou nejen slunéčka 
sedmitečná, ale i ta s více tečkami. 
Čtvrtek končí, ceny předány, posluchači odchází, exponáty 
nainstalovány, výstava připravena na páteční ráno. V pátek od 
8 hod. byla výstava pro děti, včetně výkladu práce v moštárně, 
dětí bylo letos i s doprovodem 332. Ve 13 hod. bylo slavnos-
tní otevření výstavy za krásného slunečného počasí s malým 
občerstvením, kde nechyběl jablečný mošt a trochu vínka. 
Bylo to krásné odpoledne plné pohody a slunce. V sobotu 
výstava pokračovala a zároveň se za velkého zájmu moštova-
lo. Obě akce končily skoro stejně po 16. hodině. 
Malá bilance: vystavujících členů a příznivců bylo 24, čtyři MŠ 
a tříd podílejících se bylo 30. Jemnovitě: 3. A, 3. E, 3. F, Malíři, 
4. B, 4. D, 5. B, 5. D, 5. E, 5. F, M2A, M2B, 6. B, 6. D, 6. F, 7. A, 7. B, 
7. C, 7. E, 8. B, 8. C, 8. D, 8. E, 8. F, 9. A, 9. B, 9. C, 9. E, 9. F.  Děti 
ani vystavující odměna nemine, tak jako každý rok. 
Poděkování všem organizátorům a paní místostarostce 
Kristýně Kopecké za její účast ve čtvrtek na předávání cen 
a v pátek na slavnostní zahájení.     

Blanka Exnerová, Jitka Carbolová, Eva Danielová

INZERCE



Z podzimních výletů KAS
Jičín, Hostinné 21. 9. Tento zájezd byl mimořádný, 
Navazoval na Újezdskou akademii o antických 
památkách, o kterých přednášel dr. Titz. Bohužel 
se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. 
V Jičínském muzeu jsme nedříve navštívili výstavu 
plechových a plastových hraček světoznámých 
českých firem Kovap a Kaden s názvem „Kdo si 
hraje, nezlobí“. Tradice sahá do roku 1946 a obě 
firmy hračky vyrábějí dodnes. A pak už jsme přešli 
na výstavu „Bohové a hrdinové z konce doby 
kamenné na Jičínsku“, jejímž podnětem byl nález 
pohřebiště z období slezskoplatěnické kultury na 
místě dnešní nemocnice. Výstava umožňuje nahlédnout do 
života lidí popelnicových polí. Výklad průvodce byl zajímavý, 
stejně jako vystavené předměty.
Pokračovali jsme do podkrkonošského města Hostinné, jehož 
jádro je chráněno jako městská památková zóna. Sem patří 
i radnice s postavami dvou rytířů-obrů (výška 4,8 m), kteří od roku 
1641 chrání městská práva. Pokračovali jsme do renesančního 
františkánského kláštera, kde je Galerie antického umění. Tady 
nás čekala velká krása, prezentovaná desítkami soch. Jsou to 
kopie, za originály byste museli do Říma, Athén, Londýna, Paříže 
a nikdy byste je neviděli všechny pohromadě. V Hostinném 
ano. Discobolos, Venuše Métská, Laokoón se svými syny, hlava 
Medůzy a další a další dokonalá lidská těla, dokonale ztvárněné 
draperie. Je až neuvěřitelné, že všechna tato díla vznikla 
v letech 500-200 př. n. l.  K tomu fantastický průvodce s velkými 
znalostmi a láskou ke všem těm svědkům dob dávno minulých. 
Tato nevšední galerie a její kamenní obyvatelé musí v každém 
zanechat nezapomenutelný dojem. Zbytek času jsme strávili 
prohlídkou města a posezením u kafíčka. Byl to výjimečný zájezd.

Procházka Prahou 5. 10. Prohlédli jsme si budovy v blízkosti 
Filosofické fakulty a jejich sochařskou výzdobu a přešli ke 

Karlovu mostu. Po zastávce v kostele sv. Františka 
následovalo Klementinum, druhý největší stavební 
objekt po Pražském hradě. Zašli jsme do barokního 
kostela sv. Salvatora a prošli Klementinem 
na Mariánské náměstí. Zde jsme v knihovně 
obdivovali skulpturu složenou z několika tisíc knih. 
Přes Židovské město jsme došli na Staroměstské 
náměstí a spolu s davem turistů počkali, až orloj 
odbije poledne. Po celou dobu procházky nám paní 
průvodkyně poskytovala vyčerpávající informace 
o všem, co jsme cestou viděli. Na Staroměstském 
náměstí to byl Mariánský sloup, pomník Jana 

Husa, Týnský chrám a dům U kamenného zvonu. A to byl závěr 
hezkého dopoledne. Jedno staré tango se jmenuje „Praha je 
krásné“. A Praha opravdu krásná je.

Irena Krajzingrová
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V revitalizované zeleni za sídlištěm Rohožník se 26. září usku-
tečnilo setkání s ornitologem Janem Grünwaldem z Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kdo jste zažil například 
jeho vycházky k Vítání ptačího zpěvu České společnosti or-
nitologické, tak víte, jak poutavě umí o ptácích vyprávět. Do-
zvěděli jsme se, jací ptáci se v místě vyskytují v průběhu ro-
ku, jak je přilákat a pozorovat. Jednou z možností je i krmení. 
Proto jsme po stromech rozvěsili různá krmítka a zájemcům 
jsme rozdali slunečnici a lojové koule, aby mohli tato krmítka 
v průběhu zimy doplňovat. Pověsili jsme také keramické pít-
ko, které vyrobily děti ze školy pod vedením Evy Danielové. 
Další pítka přidáme před létem. Budeme rádi, když nám při 
svých vycházkách pomůžete krmítka a pítka 
udržovat a doplňovat.
Představili jsme také návrh cedule o ptá-
cích s krásnými Honzovými fotkami a texty, 
která zde bude umístěna spolu s lavičkou 
zajišťovanou městskou částí. Součástí se-
tkání byla i soutěž pro děti, kdy na několi-
ka stanovištích v nově upravené části lesíka 
plnily úkoly a za vyplněnou tajenku získaly 
odměny. Za pomoc při přípravě a realizaci 
akce děkuji Evě Danielové, Kristýně Kopecké 
a zaměstnancům Úřadu MČ.
Protože účastníky setkání Honzovo poví-
dání zaujalo, přidávám pozvánku pro mla-
dé zájemce o ptactvo. Letos již po šesté se 
v  MDDM Úvaly otvírá ornitologický krou-

žek, který vede právě Jan Grünwald. V rám-
ci kroužku si budete povídat o zajímavých 
tématech, chodit do okolí učit se poznávat 
ptáky a čas od času i jezdit na výlety za zají-
mavými druhy ptáků. Máte-li doma mladé-
ho zájemce o přírodu, bude pro něj tento 
kroužek jistě to pravé. Schází se každý pá-
tek od 14 do 16 hod. Přihlásit se můžete na 
webu MDDM Úvaly (www.mddmuvaly.cz/
krouzky/1185-ornitologicky). Těší se na vás. 
Za spolek Újezd nad lesy: krajina pro život 

Jitka Carbolová

Na procházce s ornitologem 

Adventní výlet
Na 3. 12. jsme připravili adventní výlet do Pardubic. 
Navštívíme vánoční trhy a nový okruh v pardubickém 
zámku nazvaný Pernštejnská rersidence. A možná bude 
i překvapení.
Odjezd 8:30 hod. od Lidlu (8:15 hod. z Blatova). Příspěvek 
účastníka zájezdu na dopravu 350 Kč, vstupy hradí KAS.  
Hlaste se u paní Krajzingrové, tel. 736 417 414
Vy, kteří máte vstupenky, nezapomeňte na muzikály 2. 11. 
a 29. 11. v divadle Brodway. Děkujeme MČ Praha 21, 
jejíž grantová dotace nám umožňuje pořádat naše akce. 
Za výbor KAS

Zuzana Dastychová
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KOSMETIKA 
PEDIKÚRA

Tereza Sucháčková
tel. 724 526 849

su.tereza@seznam.cz

Najdete nás na adrese 
Zalešanská 726, 
Újezd nad Lesy

INZERCE

Spolek OKO pro vás přichystal několik novinek a akcí, zlepšujících život na Praze 21.
Na Facebooku jsme otevřeli skupinu „Reality Praha 21 a okolí“. Jde o skupinu, kte-
rá má pomoci ke zprostředkování výměny, prodeje, nákupu a (pod)nájmu bytů, 
domů, pozemků i komerčních prostor. Územní oblasti: Praha 21 – Újezd nad Lesy, 
Běchovice, Dobročovice, Horoušany, Jirny, Klánovice, Koloděje, Květnice, Nová Du-
beč, Nové Jirny, Sibřina, Stupice, Šestajovice, Úvaly …
Budete-li někdy chtít nabídnout nebo budete potřebovat pomoci najít třeba byd-
lení či místo pro podnikání, staňte se členy této veřejné skupiny. Může se stát, že 
právě zde najdete zájemce nebo najdete to, co hledáte. Skupina je samozřejmě 
pro všechny zdarma.
Na 9. 12. jsme přichystali Vánoční koncert. Vystoupí na něm oblíbená zpěvačka 
ze sousedství, paní Irena Budweiserová a jako host mladý japonský violoncellista 
Keishiro Mikawa.
Na 4. 12. chystáme pohádku pro nejmenší (nejlépe děti předškolního věku 
a z 1. – 3. třídy) s vystoupením školního pěveckého sboru Sovička. A já mám tušení, 
že možná přijde i Mikuláš s čerty a anděly... 
V čase uzávěrky ještě neznáme všechny podrobnosti, tak se, prosím, podívejte na 
naše webové stránky (www.spolekoko.cz). Těšíme se na vás. Za Spolek OKO 

Petr Duchek

Reality, vánoční koncert 
a pohádka pro nejmenší

                                                tel.: 606 900 600

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           Křemínská 153                                         
SO:        09.00–13.00                                   282 01 PŘIŠIMASY

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT              
Likvidace autovraků všech značek                              
Pneuservis bez čekání

Od října 2022 jsme doplnili náš tým o novou 
kolegyni MDDr. Kateřinu Tomiškovou, která přijme 
nové pacienty a ráda převezme do péče pacienty 
po předešlé kolegyni MDDr. Z. Pospíšilové.

Objednávat se můžete 
již teď na tel. čísle 
775 263 322.
DENTINUS s.r.o., 
Oplanská 2665, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Mgr. Renata Prihoda, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti. 

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

INZERCE
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Podzimní výsledky jsou jako den a noc
Podzimní část letošní fotbalové sezóny se pomalu ale jistě blí-
ží ke svému konci. Soutěže dospělých se rozběhly již v srpnu, 
mládežnické následovaly v září a již v polovině listopadu bude 
první polovina sezóny minulostí. Letos náš klub FK Újezd nad 
Lesy vyslal do bojů o body do tabulek celkem 9 mužstev se 
zhruba 200 hráči a dvaceti trenéry - dva mužské týmy, 6 mlá-
dežnických a Starou gardu. Pojďme se na jednotlivá mužstva 
podívat trochu blíže.
Naše nejmladší kategorie – předpřípravka, zažívá na startu 
další sezony každoročně velký zájem o fotbal a vítá do svých 
řad mladé naděje – tentokrát to jsou ročníky 2016 a 2017. 
Na  říjen a listopad domluvili trenéři pro kluky turnaje Mi-
niStar pořádané sousedními Běchovicemi. Jedná se o sérii 
4  turnajů. V sobotu 12.11. dopoledne hostíme tento turnaj 
na našem hřišti i my.
Mladší přípravka s hráči ročníků 2014 a 2015 zahájila svoji se-
zonu překvapivě dobře. Po sérii loňských neúspěchů a pou-
ze jednom vyhraném zápase za celou sezónu se letos vede 
o poznání lépe. Z dosavadních šesti odehraných zápasů po-
znali kluci hořkost porážky pouze jednou.
Starší přípravce s ročníky 2012 a 2013 se již daří trochu méně, 
a to i vzhledem k úzkému kádru. Z ročníku 2012 pravidelně 
trénuje a hraje zápasy pouze 6 kluků, vše tak musí v této ka-
tegorii zachraňovat mladší ročníky 2013. Zatím mají ze všech 
zápasů na kontě jednu výhru, ale věříme, že se kluci otrkají 
a přijdou i další vítězství. 
Mladší žáci vysílají již několikátý rok po sobě do bojů 
o mistrovské body dva týmy složené z fotbalových 
nadějí narozených v letech 2010 a 2011. Tento rok 
mají zatím skvělé výsledky: A-tým je na 2. místě tabul-
ky a Béčko dokonce vede svoji skupinu!
V kategorii starších žáků čeká na kluky vždy náročný 
skok, protože se začíná hrát již velký fotbal s 10 hráči v po-
li + brankář. Noví kluci si na tento přechod pomalu zvykají. 
Starší žáci se zatím nacházejí ve středu tabulky, čemuž odpo-
vídají i výsledky.

Nedostatek hráčů v dorostu zapříčinil sloučení dvou katego-
rií. Kluci z mladšího dorostu narození v letech 2006 a 2007 
tak musí nastupovat za starší dorost, který je naší jedinou 
dorosteneckou kategorií. Na výsledcích je to bohužel trochu 
znát, ale klukům to jistě do dalších let pomůže a posune je to 
k lepším výkonům i výsledkům.
Mužskému B-týmu se v letošní sezóně bohužel zatím příliš 
nedaří. Ačkoliv se několikrát nadějně natahoval po úspěchu, 
prozatím se ze zisku bodů radovat nemohl.

Áčko v posledních zápasech drželo vzestupnou vý-
sledkovou tendenci. Po odehraných deseti kolech 
vykazovalo bilanci čtyř výher, tří remíz a tří proher, 
což v době uzávěrky zpravodaje stačilo na 6. místo 
v tabulce I. A třídy.
Zapomenout nesmíme ani na naši nejstarší kategorii 
– starou gardu, která dělá našemu klubu také radost. 

Z dosavadních pěti zápasů odešla pouze jednou poražena 
a bude jako každý rok bojovat o 1. místo své soutěže. Za FK 
Újezd nad Lesy

Michal Krejčí, 
Daniel Podlipný

SPORT
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SOUSEDÉ

Kultura v okolí
FILM
pátek 11. listopadu, 19:30 hod. 
Civilizace – dobrá zpráva o konci světa 
(ČR 2022, rež.: Petr Horký)
KC Nová Beseda Klánovice 

neděle 20. listopadu, 16 hod.
Princezna zakletá v čase (ČR 2022, rež.: Petr Kubík)
KC Nová Beseda Klánovice 

čtvrtek 24. listopadu, 19:30 hod.
Vánoční příběh (ČR 2022, rež.: Irena Pavlásková)
KC Nová Beseda Klánovice 

KONCERT
úterý, 15. listopadu, od 19 hod. 
Lenka Filipová – recitál 
Hotel Svornost, Dolní Počernice

čtvrtek 17. listopadu, od 18 hod.
Musica Dolce Vita
sál DPS Úvaly
sobota 3. prosince, od 19 hod.
Janek Ledecký
KD Jirny

DIVADLO
neděle 13. listopadu, od 15 hod.
O statečném rytíři, hraje DS Klicpera Sadská 
sál Kvapík U Antošů

úterý 15. listopadu, od 19:30 hod.
Normální debil, retrokomedie Roberta Bellana
divadlo Horní Počernice 

OBECNÍ AKCE
sobota 12. listopadu, od 19:30 hod.
Svatomartinský ples
KD Jirny

čtvrtek 17. listopadu, od 17:30 hod.
lampionový průvod,
sraz v Běchovicích u rybníčku

Volby u sousedů: kontinuita i změny
Újezd si na nedostatek sousedů stěžovat nemůže 
– hraničí hned se třemi městskými částmi Prahy 
a katastrálně se čtyřmi obcemi ve Středočeském kraji. 
Všude tam se pochopitelně letos konaly komunální 
volby. Ustavující jednání zastupitelstev proběhla leckde 
až po uzávěrce tohoto čísla ÚZ, pojďme se ale podívat 
na výsledky voleb, které leccos naznačují. 
Začít můžeme tam, kde nikdo ani žádné překvapení 
nečekal. V sousedních Běchovicích voliči vybírali jen 
z jedné kandidátky, a tak bylo od počátku jasné, že 
všech 15 zastupitelských křesel obsadí uskupení Spo-
lečně pro Běchovice na čele se starostou Ondřejem 
Martanem. Vzhledem k tomu, že ho nikdo v pořadí 
ani „nepřeskákal“, bude stát v čele běchovické radnice 
další funkční období. Ve znamení kontinuity půjdou 
i Koloděje. Naděje pro Koloděje tu obsadila 5 mandátů 
ze sedmi a může tak složit „jednobarevnou“ radnici. 
Čistě na křížky to u našich jižních sousedů vyhrál do-
savadní místostarosta Vladimír Mužík, a to těsně před 
úřadující starostkou Angelou Morávkovou. Změnu chtěli 
naopak voliči v Klánovicích. Čas pro Klánovice dosavadní 
starostky Zorky Starčovičové získal jen tři křesla z 15 
a koalici složilo vítězné sdružení Klidné Klánovice 22 
s ODS. Novou starostkou se v Klánovicích stala Alena 
Kolovrátková. 
A teď už pohled do okresu Praha-východ. Na Sibřině 
bude podle všeho pokračovat nadále starosta Luděk 
Havel, jím vedené Sdružení pro Sibřinu a Stupice 
získalo 5 mandátů z devíti, a má tak většinu. Překvapení 

uvádí: vstupenky i online:  

kcbeseda.eu
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se nekonalo ani v Květnici, formace Jedna Květnice tu 
získala většinu. Dosavadního starostu Stanislava Plocka 
vystřídá v čele obce Lenka Houžvičková. V Úvalech 
stávající koalici Otevřených Úval a ODS podpořila TOP 
09, novou starostkou byla zvolena Markéta Rydvalová 
z Otevřených Úval. Nejasná byla v době uzávěrky tohoto 
čísla situace v Jirnech, kde SNK Jirny dosavadního starosty 
Stanislava Skořepy přišlo o většinu v zastupitelstvu. 
Co z toho vyvozovat? Počítání mandátů pro jednotlivá 
sdružení je jedna věc, komunální politika ale byla a je o 
lidech. Svědčí o tom i zajímavý fenomén těchto komu-
nálních voleb. S výjimkou ODS v Klánovicích, Jirnech 
a Úvalech (tamtéž i TOP 09 a ČSSD) se v okolí nenašly 
žádné politické strany, které by kandidovaly samy a pod 
svým jménem.

Blahoslav Hruška
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek

30 let zkušeností  
v realitách

PRODEJ - hezký a slunný byt 3+kk/ 
komora/lodžie + sklep, podlahová plocha  
69 m2, Třebešovská ul., P9-Horní Počernice

PRODEJ – nové byty 2-3+kk v Klánovicích, 
Šlechtitelská ul. Kolaudace jaro 2023 

www.byty-klanovice.cz

ceny od 9.200.000 Kč

PRODEJ – stavební pozemek 785 m2 s domem 
z roku 1925, Štramberská ul. Praha 10-Dubeč

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým  
bazénem, nádherná zahrada, podlahová  
plocha 254 m2, pozemek celkem 647 m2,  

Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

cena 26.500.000,-Kč

R E Z E R V A C E
R E Z E R V A C E

REALIZACE PŘÍPOJEK – VODOVODU
 KANALIZACE
 PLYNU
 ELEKTRIKY

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY –
BETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
PLASTOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
VSAKOVACÍ JÍMKY

REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD  REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

OLFEN CZ s.r.o.                         www.olfencz.cz
tel.: 774 121 837, 602 403 225                  adam.pracovni@gmail.com

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení? 

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka

INZERCE
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