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EDITORIAL

Duben byl po řadu let vyhla-
šován měsícem bezpečnosti 
silničního provozu. Pojďme te-

dy věnovat pár řádek nejen silnicím, 
ale celkové bezpečnosti v Újezdě nad 
Lesy. 
Nejpalčivěji vnímáme trestné činy 
vloupání a krádeže aut.
 V roce 2014 bylo v Újezdě n. Lesy 
spácháno z celkem 168 trestných či-
nů 72 vloupání a krádeží motorových 
vozidel a 26 vloupání do rodinných 
domů. 
 V roce 2015 bylo těchto trestných 
činů méně: 52 vloupání a krádeží 
motorových vozidel a 13 vloupání 
do rodinných domů. Další dobrou 
zprávou pro obyvatele Újezdu n. 
Lesy je prohlášení pražských policis-
tů z oddělení vražd o zadržení tzv. 
klánovického vraha. 
 Pokud sestupná tendence krimi-
nality vydrží jak si přejeme, stane se 
Újezd n. Lesy jednou z nejbezpečněj-
ších městských částí v Praze. 

Všichni jste určitě zaregistrovali, že 
oproti minulým letem Újezdem už 
neprojíždí denně stovky kamionů. 
Je to velká úleva nejen pro ty, kteří 

bydlí kolem hlavní silnice, ale také 
dopravní špičky jsou méně výrazné, 
než bývaly a subjektivně se celko-
vě snížila hladina hluku v naší MČ. 
Vděčíme za to dočasnému zákazu 
tranzitní dopravy. Rádi bychom jej 
udrželi, v lepším případě dosáhli 
zákazu trvalého. Ti, co jsou s proble-
matikou určování dopravních tras 
obeznámeni ví, že to není věc jedno-
duchá. Nám všem záleží na tom, aby 
si kamiony cestu přes Újezd n. Lesy 
nezkracovaly a využívaly vhodnějších 
tras. Nezbývá, než dál na udělení tr-
valého zákazu tranzitní dopravy trvat 
a všemi možnostmi o něj usilovat.
 Městská policie podle svých mož-
ností, několikrát v měsíci, kontroluje 
řidiče, kteří zákaz vjezdu motorových 
vozidel nad 6t porušují. 
 Dopravní situaci i bezpečnost 
v naší městské části se zástupci 
Městské policie a Policie ČR řeší-
me vždy aktuálně na pravidelných 
schůzkách.

Nakonec mi dovolte malé poohléd-
nutí za vernisáží výstavy Karel IV. 
a soluňští bratři. Otevření výstavy 
proběhlo ve sváteční atmosféře v pl-

ně obsazeném sále Polyfunkčního 
domu. Všichni účinkující byli skvělí 
a odvedli kus dobré práce. Pokud 
jste se doposud do muzea na výsta-
vu nedostali, určitě si ji nenechte ujít, 
potrvá do 21. května 2016. Kuráto-
rem výstavy je kustod Újezdského 
muzea pan Rudolf Vambera. Touto 
akcí se po 12 letech loučí se svou 
aktivní činností pro muzeum.
 Pane Vambero, ještě jednou se 
před Vámi v hluboké úctě klaním 
a za Vaši dlouholetou činnost děkuji.

A co nás čeká v dubnu? Zajímavé 
kulturní a sportovní akce, dočtete se 
o nich na str. 5 v Kalendáriu. Najděte 
si čas, přijďte se podívat a třeba se 
i aktivně zúčastnit.
 Na Újezdský duatlon 17. dubna 
ještě nebudu mít natrénová-
no, ale Běh za újezdskou sovou 
14. května si ráda 
zaběhnu ... a snad 
i doběhnu. 

Přeji vám veselý du-
ben, milí Újezďáci, 

vaše starostka  
Karla Jakob Čechová 
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AKTUALITY

Akce Den Země v Praze 21

Sněhová kalamita

DĚTI Z MASARYKOVY ZŠ 
TVOŘÍ ZAJÍMAVÉ OBRAZY
Děti z Masarykovy ZŠ tvoří obrazy z obalů od čajových 
pytlíků a zdobí si s nimi školu. Pokud je chcete podpo-
řit, nevyhazujte papírové obaly, ve kterých jsou zabale-
ny čajové pytlíky (pozn. Jedná se jen o čaje, které jsou 
v krabičce ještě extra zabaleny v papírovém obalu.) 
a pomozte jim nějaké nasbírat. Obaly od čajových pyt-
líků můžete donést na akci Den Země 6. května. Pytlíky 
budou předány dětem, kteří z nich vytvoří zase nějaké 
pěkné obrázky.

V důsledku přívalu sněhu, který nastal v noci z 29. února 
na 1. března došlo k poškození velkého množství dřevin 
lemujících Staroklánovickou ulici. Úsek od křižovatky s ulicí 
Hrádkovou na újezdské straně, až po lékárnu v ulici Sla-
větínské v Klánovicích musel být z bezpečnostních důvodů 
uzavřen. Díky úžasné spolupráci odboru životního prostředí 
a dopravy, pracovní čety úřadů Újezda nad Lesy a Klánovic, 
Městské Policie, Policie ČR, TSK, Lesů ČR , Lesů hl. m. Prahy, 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, společnosti ROPID a den-
drologa se podařilo v rekordním čase tuto významnou 
dopravní spojnici opět zprůjezdnit . 
 Všem zúčastněným za jejich příkladné nasazení děkuji.

Karla Jakob Čechová, starostka

DEN ZEMĚ

V PRAZE 21

Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 21 pořádá již čtvrtým rokem akci 
Den Země. Letos se bude konat v pátek dne 6. května 2016 na Multifunkčním 
sportovišti, v Čentické ul. 
 Dopolední program od 9:00 do 12:00 hod je zaměřen pro školky ve správním 
obvodu Prahy 21 a pro Masarykovu ZŠ, odpolední program od 13:00 do 18:00 
je určen pro veřejnost. I v letošním roce plánujeme bohatý program, budou zde 
stánky s ekologickou tématikou, seznámíte se s chovem koz a výrobou produktů 
z kozího mléka, budete se moci projet na koních či prohlédnout si dravce. Další 
program a informace o akci se dozvíte z plakátu, který bude ve vývěskách a také 
otištěn ve zpravodaji v měsíci květnu. Současně organizujeme ke Dni Země 
tyto akce:

SBÍRÁME VÍČKA OD PET LAHVÍ PRO TAIRU
Zapojme se všichni a pomozme holčičce jménem Taira, která 
se léčí s onkologickým onemocněním v oblasti hlavičky. Taiře 
jsou nyní 3 roky a již podruhé jí tato zákeřná nemoc zasáhla. 

 PODPOŘTE JÍ A SBÍREJTE VÍČKA.
 Víčka můžete přinést přímo na akci Den Země 6. května 

nebo je můžete vložit do nádoby, která je umístěna v přízemí 
budovy MČ Praha 21. Pro žáky Masarykovy ZŠ v Újezdě nad 
Lesy je současně v rámci akce vyhlášena soutěž ve sběru ví-

ček, kdy první 3 třídy které nasbírají nejvíce, pojedou na výlety.
 V den akce bude vyhlášeno, kolik víček bylo nasbíráno 

a jaké třídy zvítězily. Víčka  pak budou odvezena k výkupu 
a finanční částka bude předána Taiře.

Martina Cermanová, OŽPD, e mail: martina.cermanova@praha21.cz

Ještěrka.
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Kalendárium na duben

7. 4.        Beseda – Severní Korea –  
SPCCH, Čt, od 15:00, divadelní 
sál Masarykovy školy

9. 4.        Skautský ples, So, od 19:00 Level
12. 4.      Osvobozené divadlo Semafor – 

SPCCH, Út, od 19:00, autobus 
jede z Rohožníku v 18:00

14. 4.      Muzeum historických oděvů 
a doplňků „Paráda“– KAS,  
Čt, od 14:00, Valdštejnská 4

14. 4.      divadlo U Valšů – „Drahá  
Matylda“ - KAS, ČT, od 16:00

14. 4.      Jarní vycházka po Vršovicích – 
SPCCH, Čt, sraz v 10:00,  
vestibul metra Želivského

15. 4.      Přednáška: pěstování  
a novinky mezi drobným ovocem 
– ČSZ, Pá, od 17:00, velká 
zasedací místnost Úřadu  
MČ Praha 21

16. 4.      XVII. Úklid lesa u příležitosti  
Dne Země – Újezdský strom,  
So, sraz 9:30, restaurace Smolík

17. 4.      Újezdský duatlon – OS tři  
pro zdraví, Ne, od 8:30 do 16:30, 
ulice Čentická

20. 4.      Veřejné fórum – MČ Praha 21, 
St., od 18:30 do 20:30, Level

20. 4.      Filmový klub – Škola otců, St,  
od 19:00, aula MZŠ

25. 4.      11. zasedání Zastupitelstva  
MČ Praha 21, Po, od 16:00, 
Divadelní sál MZŠ

29. 4.      Závody na rybníce Blatov -  
Český svaz rybářů, Pá, od 7:00 
do 12:00, rybník Blatov

30. 4.      Čarodějnice, So, od 12:30  
do 23:30, Multifunkční  
sportoviště Čentická

6. 5.        Den země  - OŽPD, Pá,  
od 9:00 do 12:00 a 13:00  
do 18:00, Multifunkční  
sportoviště Čentická

7. 5.        Pražský pochod po stopách Karla 
IV. – trasa 10 a 30 km - KČT,  
So, start od 7:00 do 10:00  
a do 12:00, Újezdské muzeum

14. 5.      BĚH O POHÁR STAROSTY aneb 
BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU,  
So, od 9:00 do 12:30, lesní  
cesty poblíž nového fotbalového 
hřiště na Blatově

14. 5.      Slavnostní otevření „Po stopách 
středověké vesnice Hol“, So

Dočasné změny v MHD - BUS
Stavba „R1 SOKP 510 - oprava“  zahr-
nuje opravu stávajících vozovek obou 
jízdních pásů hlavní trasy R1 Pražského 
okruhu (nyní dálnice D0) na úseku 
SOKP 510 v rozsahu od km 58,720 (tj. 
od konce provedených úprav v rámci 
výstavby Vysočanské radiály) do km 
62,490 (tj. za konec estakády přes 
Počernický rybník).
 V rámci fáze C bude realizována 
oprava vozovky levého jízdního pásu 
tj. směr od Štěrboholské spojky k D10. 
Oprava vozovky pravého jízdního pásu 
proběhla již v minulém roce v rámci 
fáze DIO B.
 Předpokládaný termín uzavírky je od 
konce března, resp. cca od 27. 3. 2016 
do června 2016.
 Čili omezení dopravy bude v úseku 
městského okruhu D 0 mezi křižovatkou 
MUK Českobrodská a nájezdem na D 
10. Doprava zde  bude vedena pravou 
polovinou ve 2 jízdních pruzích pro 
každý směr, směry budou odděleny 
dočasným svodidlem. Bude uzavřen 
nájezd na městský okruh D 0 ve smě-
ru na Černý Most z ul. Českobrodská, 
objízdná trasa bude vedena po Štěrbo-
holské spojce na křižovatku Šterboholy/
Dolní Počernice, zde přes most do 
opačného směru a poté na Černý Most 
. Po celou dobu bude umožněn z obou 
směrů sjezd a nájezd na D11. Dále bude 
uzavřen sjezd a nájezd od nákupního 
centra na městský okruh D 0 ve směru 
na D 10 , objízdná trasa při nájezdu 
bude vedena po městském okruhu na 
křižovatku Šterboholy/Dolní Počernice, 
zde přes most do opačného směru 
a poté směrem na D 10 , sjezd k nákup-
nímu centru bude na ul. Chlumecká 
a dále k nákupnímu centru.
 V souvislosti s tímto omezením dojde 
k následujícím úpravám autobusových 
linek: 

Linka 240 – odklon pouze ve směru 
Černý Most: po pravidelné trase do 
ulice Do Říčan, dále však vpravo Čes-
kobrodská – vlevo Mladých Běchovic 
– vlevo Božanovská – vlevo Náchodská 
– Chlumecká, dále po pravidelné trase 
na odklonové trase budou obsluhovány 
zastávky: Běchovice, Podnikatelská, Nad 
Běchovicemi, Ke Xaverovu, Xaverovský 
háj, Svépravice, Krahulčí, Libošovická, 
Chvaly 
Linka 250 - odklon pouze ve směru 
Černý Most: po pravidelné trase do 
ulice Českobrodská, dále však vpravo 
Mladých Běchovic (vybrané spoje vlevo 
Podnikatelská, otočením zpět Podnika-
telská – vlevo Mladých Běchovic) – vlevo 
Božanovská – vlevo Náchodská – Chlu-
mecká, dále po pravidelné trase, na 
odklonové trase budou obsluhovány 
zastávky: Běchovice, (VÚ Běchovice 
- pouze pro vybrané spoje), Podnika-
telská, Nad Běchovicemi, Ke Xaverovu, 
Xaverovský háj, Svépravice, Krahulčí, 
Libošovická, Chvaly
Linky 240, 250, 296 – pouze ve směru 
z Černého Mostu: zřizuje se zastávka 
Černý Most (druhá ve směru jízdy), v uli-
ci Chlumecká, v zastávce linky 512
Linky 346, 379 – pouze ve směru 
z Černého Mostu: po pravidelné trase 
do ulice Chlumecká, dále však přímo 
Náchodská – vlevo Bystrá – vpravo Vlas-
tibořská – přímo nájezd na D10, dále po 
pravidelné trase, na odklonové trase se 
nezřizují žádné zastávky
Linka 367 – pouze ve směru z Černého 
Mostu: po pravidelné trase do ulice 
Chlumecká, dále však přímo Náchod-
ská – vlevo Bystrá – vpravo Vlastibořská 
– vlevo Ve Žlíbku, dále po pravidelné 
trase; na odklonové trase se nezřizují 
žádné zastávky.

Vladimíra Kozáková,  
OŽPD SSÚ ÚMČ Praha 21

Dne 23. 3. 2016 oslavil 
99. narozeniny 

pan Oldřich Šmerda. 

ÚMČ Praha 21 Odbor 
občansko správní tou-
to cestou přeje panu 
Šmerdovi do dalších 

let mnoho zdraví, štěs-
tí a spokojenosti.

Vážení občané, srdečně Vás
zveme na

11. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 25. 04. 2016 
od 16:00 hod

v Divadelním sále MZŠ

Program bude uveřejněn na úřední desce 
a na webových stránkách MČ Praha 21. 

Všichni jste srdečně zváni.

BLAHOPŘÁNÍ
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Vybrané výtvarné práce újezdských dětí 
v celostátním kole soutěže Rozkvetlá zahrada

Součástí tradiční podzimní výstavy újezdských zahrádkářů 
Ovoce a zelenina byla přehlídka výtvarných prací od škol-
kových dětí po nejstarší žáky Masarykovy ZŠ. Návštěvníci 
výstavy měli z čeho vybírat - prací se sešlo přes tři sta pa-
desát. Hlasovat bylo možné přímo na výstavě nebo elektro-
nicky do 31.12.2015 na webu újezdských zahrádkářů. Pět 
prací s největším počtem hlasů v každé kategorii (kategorie 
A – mateřské školy, kategorie B – I. stupeň ZŠ, kategorie C 
– II. stupeň ZŠ) bylo předáno do celostátního kola soutěže 
Rozkvetlá zahrada. Obrázky by měly být vystaveny na celo-

státní výstavě květin Květy 2016 v Lysé nad Labem od 14. 
do 17.7.2016. O tom, jak uspějí naši výtvarníci v celostátní 
konkurenci, budeme informovat prostřednictvím Újezdské-
ho zpravodaje. 
 Mé osobní poděkování patří členům Českého zahrád-
kářského svazu v Újezdě nad Lesy - paní Blance Exnerové 
za zprostředkování a organizaci výstavy a zajištění odměn 
pro děti, panu Aloisi Šebíkovi za elektronické zpracování 
hlasování.

Ing. Eva Danielová

2x kolektivní práce (1. MŠ), Anežka Rašková (MŠ Rohožník) Kateřina Dlabačová (VI. B), Nikola Vosyková (VIII. A)

Lukáš Schier (MŠ Rohožník), Nykola Lemesh (MŠ Rohožník)

Kateřina Peřinová (IV. C), Adéla Heráková (V. C), Karolína Nováková (VII. B), Oliver Jaroš (VIII. C), 
Zdeněk Šafář, Jitka Salačová (IX. B)

Andrea Krejčí (II. A), Michaela Skočdopolová (II. C), Tomáš Šimíček (II. E)
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Také ve školním roce 2015/2016 probíhá na Masarykově základní škole filmový 
kroužek. Činnost kroužku je umožněna díky grantu od MČ Prahy 21. Dne 13. 
2. 2016 jsme se žáky 
navštívili Muzeum Kar-
lova mostu. Zde jsme 
měli možnost setkat 
se s váženým hostem 
PhDr. Jiřím Rakem, Ph.D.  
Díky němu jsme mohli 
natočit krátký film 
k 700. výročí narození 
Karla IV. Pro všechny 
to byl velice příjemný 
zážitek, na který budou 
dlouho vzpomínat..

Mgr. Tomáš Prager, 
Masarykova ZŠ

Po velmi milém pozvání na Den otevřených 
dveří v MS Sluníčko od paní učitelky Jarušky 
přišel k nám do třídy  na přátelskou návštěvu na 
oplátku  pan učitel Radek se svou skupinkou dětí. 
Ten den jsme zrovna měli Den zvířat, jejichž pří-
tomnost byla příjemným zpestřením pro všechny 
děti, došlo také k procvičování písmenek a počí-
tání, či povídání.

Těšíme se na další setkání.
Třída 5.A 

Mgr. Martina Vrátná

Michal Bača ze třídy 7. A se umístil na 
velmi pěkném 4. místě (z 15 účast-
níků) v obvodním kole olympiády 
v anglického jazyce. Gratulujeme.

Ing. Šárka Verešová

Umístění žáků v soutěžích 

Den otevřených dveří

Filmový kroužek ZŠ Masarykova

V prosinci letošního školního roku se žáci 2. stupně naší 
školy zapojili do prvního ročníku nové soutěže „Tuta Via Vi-
tae“ – bezpečná cesta životem pro občana EU. Tato soutěž 
vzdělává své účastníky v požární ochraně, bezpečnostní 
problematice, krizových situacích, ve zdravotní problemati-
ce, v právech a povinnostech občanů. Dále jsme se zapojili 
do 6. ročníku soutěže „SAPERE – vědět jak žít“. Tato soutěž 
se zabývá problematikou správného životního stylu, ochra-
nou našeho životního prostředí, výživou, sportem. A nako-
nec do 7. ročníku soutěže „Finanční gramotnosti“ vyhlášené 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěžilo 
se online formou a nejlepší žáci, kteří se ve školních kolech 
umístili na prvních místech, se stali členy tříčlenného druž-
stva, které reprezentovalo naší školu v okresním kole.
V soutěži „Tuta Via Vitae“ 
nás reprezentovali:
1. Adéla Kukačková 8.B
2. Hana Krejcarová 8.A
3. Jakub Matějíček 8.B

V soutěži „SAPERE – vědět jak žít“ nás reprezentovali:
1. Andrea Poláčková 8.B
2. Klára Soustružníková 9.C
3. Pavlína Řeháková 9.C

 V soutěži „Finanční gramotnosti“ nás reprezentovali:
1. David Kny 8.A
2. Petr Novotný 8.C
3. Michal Hroch 8.A
 
Týmy v soutěži „Tuta Via Vitae“ a „SAPERE – vědět jak žít“ 
se v okresním kole umístily na 1. místě a postupují tak do 
dalšího krajského kola. Tým v soutěži „Finanční gramotnos-
ti“ se v okresním kole umístil na krásném 2. místě.
 Děkujeme všem žákům za účast a vítězným týmům 
přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 
v březnu.

Mgr. Kateřina Polanská
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Úryvkem z knihy Doba krále 
Karla IV. připomenula den 
narození Karla IV. Adéla 
Heráková z 5. C. O význa-

mu Karla IV. a jeho obdivu k víře 
soluňských bratří promluvil kurátor 
Rudolf Vambera, poté zazněla ukázka 
Glagolské mše Leoše Janáčka. Žáci 4. 
C a 5. A zpestřili program hudebním 
vystoupením - společně zazpívali písně 
Do věží a Lásko má já stůňu z muzi-
kálu Noc na Karlštejně. Dopis Vaše 
Veličenstvo autorky Petry Kohoutové 
přečetl Tadeáš Rejfek ze 7. B a s Karlo-
vým životopisem Vita Caroli seznámil 
přítomné Michal Theer, člen muzejní 
rady.

Potleskem bylo odměněno nastudo-
vání Nerudovy Romance o Karlu IV. 
v podání žáků 5. C - Adély Herákové, 
Jakuba Šmatláka a Matěje Jirsy. Pro-
mítnut byl krátký film natočený žáky 

filmového kroužku s historikem PhDr. 
Jiří Rakem v Muzeu Karlova mostu.

Všechna vystoupení byla doprovázena 
promítáním výtvarných prací žáků 
Masarykovy ZŠ, které jsou součástí vý-
stavy. Osobním dárkem muzeu byl do 
mosazného plechu vytepaný portrét 
Karla IV. od pana Vladimíra Štěpánka 
podle předlohy grafika Pavla Minky.

Starostka Karla Jakob Čechová podě-
kovala muzejní radě za organizaci celé 
vernisáže a zapojení MČ Praha 21 do 
celostátních oslav 700. výročí narození 
Karla IV., a za spolupráci pedagogům 
a žákům Masarykovy ZŠ. Na závěr 
došlo k předání symbolického klíče od 
muzea Michalu Theerovi, který se po 
panu Vamberovi od září stane novým 
kustodem muzea.

Ing. Eva Danielová,  
Újezdské muzeum

Vernisáž újezdské výstavy Karel IV. a soluňští bratři
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Kurátor výstavy: Rudolf Vambera

Výtvarné práce: 
Mgr. Dagmar Konrádová, Mgr. Jana 
Kurková Mgr. Eva Lukešová, 
Mgr. Libuše Najmanová, Věra Ně-
mečková, Mgr. Ilona Poláková, Mgr. 
Václava Valentová

Třídy: 
VI. B, VI. C, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, 
VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B, IX. C

Hudební vystoupení: 
Mgr. Jana Synková a Mgr. Martina 
Vrátná, žáci IV. C a V. A

Recitace, čtení ukázek: 
Adéla Heráková, Matěj Jirsa, 
Jakub Šmatlák (V.C), Tadeáš  
Rejfek (VII.B), Michal Theer  
(člen MR ÚM)

Filmový kroužek: 
Mgr. Tomáš Prager, Jan Petras, 
Petr Mach, současní a bývalí žáci 
Masarykovy ZŠ

Technická podpora MČ Praha 21: 
Iva Šimková, Zdeněk Voříšek, Ing. 
Lucie Ponicová, Stanislav Herink

Finanční podpora: 
Úřad městské části Praha 21

Tisk materiálů: 
Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Eva Dani-
elová, Miroslav Havránek, Marie 
Hrnčířová, Ing. Petr Sporer, MUDr. 
Zita Kazdová, plk. Ing. Karel Tůma

Instalace: 
Ing. Eva Danielová, Mgr. Daniela 
Janoušová, MUDr. Zita Kazdová, Petr 
Mach, Marie Tomaidesová, plk. Ing. 

Vernisáž újezdské výstavy Karel IV. a soluňští bratři se 
konala ve středu 2. 3. 2016 od 17 hodin v sále Polyfunkč-
ního domu. Touto výstavou se po dvanácti letech loučí 
s aktivní činností kustod muzea a kurátor výstavy pan Ru-
dolf Vambera. Besedy s ním můžete navštívit v Újezdském 
muzeu každou sobotu od 14 do 16 hodin, a to až do 21. 
5. 2016, kdy výstava končí.

Karel Tůma, Mgr. Václava Valento-
vá, plk. Ing. Jan Vondráček

Rytina: Vladimír Štěpánek

Zajištění květinových darů: 
Vladimíra Juřenová

Zapůjčené materiály: 
Ing. Eva Danielová, MUDr. Zuzana 
Dastychová, Marie Tomaidesová, 
Petr Mach, Rudolf Vambera, Tade-
áš Rejfek. Michal Theer

PODĚKOVÁNÍ za organizaci výstavy Karel IV. a soluňští bratři



Arabeska má nominaci!

Danceport – nabité druhé pololetí tanečního studia
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Sobota třináctého února. Do německého Selbu míří děti 
z baletních škol a studií z celé naší republiky. Také 27 dětí 
z újezdské Arabesky ještě za tmy vyrážejí s rodiči tímto 
směrem do malebného pohraničního městečka blízko 
Aše. V místním krásném divadle celý den probíhá důležitá 
soutěž mezi českými a německými tanečníky o nominaci na 
letošní taneční pohár DWC, který začne 25. 6. na jednom 
z Normanských ostrovů Jersey. 
 Našim dětem nechybí sebevědomí. Vědí, že nic nepone-
chaly náhodě a tvrdě a intenzivně se připravovaly. Poslední 
měsíc před soutěží trénovaly o sobotách i nedělích a do-
konce některé děti oželely i zimní radovánky na horách 
(děkuji rodičům, že přizpůsobili svůj rodinný program 
Arabesce). Dětem k jejich dobrým výkonům pomohl také 
sobotní tříhodinový trénink s Michalem Štípou a Guidem 
Sarno. Tito dva vynikající tanečníci jim svými zkušenostmi 
a připomínkami pomohli zdokonalit jejich soutěžní čísla. 
A výsledek se dostavil! Děti předvely ve svých kategoriích 
celkem 13 tanců a vybojovaly si 5 zlatých, 4 stříbrné poháry 

a 1 páté místo. Celkem získaly deset nominací na celosvěto-
vou taneční soutěž Dance World Cup v Jersey. Po vyhlášení 
mezi dětmi zavládla euforie. Předvedly vynikající výkony, 
bojovaly srdíčkem a tak velký úspěch si opravdu zasloužily. 
Byl to krásný pocit.

Za Arabesku
Daniela Poková

Prvního února začalo v tanečním a pohybovém 
studiu Danceport druhé pololetí taneční sezóny. 
A tanečníci všech věkových kategorií mají hodně 
napilno.
 Sezóna plesů je v plném proudu a nová 
vystoupení mají úspěch. Důkazem jsou naši se-
nioři, kteří vystoupili se svou novou choreografií 
hned dvakrát – na Městském plese a Country 
bále v Úvalech. Před sebou mají ještě vystoupe-
ní na Skautském plese v Újezdě nad Lesy, který 
bude „generálkou“ pro dubnovou regionální 
soutěž SUT Prahy a Středních Čech v kategorii 
Show dance.
 Stejně jako senioři pilně trénuje i výběrová 
skupina MTV style. Stejně jako senioři se holky 
z MTV zúčastní regionální soutěže SUT Prahy 
a Středních Čech a to v kategorii Show před-
tančení. Svou choreografii pilují do posledních 
detailů a těší se na novou výzvu.
 Obě skupiny nechají na parketu vše s cílem 
postoupit na Mistrovství ČR. 
 I ostatní tanečníci nezahálí a ukazují své 
taneční umění na různých soutěžích po celé 
ČR. Své zastoupení mají i děti a mládež z kurzů 
latiny nebo standardu. První a druhá místa nám 
dělají radost a „zeď slávy“ v Danceportu se začí-
ná pěkně plnit. Všem moc gratulujeme a děkuje-
me.
 Práce lektorů, dětí, mládeže a seniorů vyvr-
cholí v květnu, kdy se bude konat již třetí show 
celého studia v Salesiánském divadle v Kobyli-
sích. Poslední volné vstupenky jsou k zakoupení 
na recepci tanečního studia. 

Držme všem společně palce!

Ing.Karolína Venkrbcová
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IX. ÚJEZDSKÁ AKADEMIE - jarně-letní cyklus r. 2016

Újezdští zahrádkáři vás zvou na přednášku

Na základě Vašich požadavků jsme pozměnili posloup-
nost přednášek tak, že budou následovat vcelku za sebou 
- z důvodů snazší orientace a taky, aby se nám obsahy 
témat příliš nemísily dohromady. Tak, a teď, na co se 
máme těšit:
 Paní dr. Jana Jebavá (na všeobecná přání akademiků 
již po páté!!!) nabízí další ze svých poutavých a poučných 
témat jako dělaných pro jaro a léto:  Milostné příběhy 
řecko-římské mytologie v umění; 5. 9. 2016 - Zeus a jeho 
nevěry; 12. 9. 2016 - Orfeus a Eurydika: láska největšího 
pěvce;  19. 9. 2016 - Afroditin šarm; 26. 9. 2016 - Perseus 
a krásná Andromeda; 3. 10. 2016 - Théseus a Ariadna: 
přemožitel Mínotaura; 10. 10. 2016 - Paridův soud; 17. 10. 

2016 - Odysseus a Pénelopé: věrná láska; 24. 10. 2016 - 
Héraklés a Déianeira. 
 V druhém běhu bude pokračovat paní MUDr. Ivona 
Kosová, (třetím rokem  působící v Újezdě nad Lesy) od 
konce října až do února. Témata se budou týkat  např. 
nejčastějších kožních onemocnění, jejich časné přízna-
ky a léčba. Onemocnění vlasů a nehtů.  Jak sledovat 
a kontrolovat pigmentové  projevy, prevence a sluníčko. 
Péče o pleť a možnosti opravující  a estetické dermatolo-
gie.  Kůže z pohledu celostní medicíny. Ještě podrobněji 
příště – času je přeci dost. 

Za KVA předseda Petr Mach

Újezdští zahrádkáři zvou své přátele, 
a milovníky přírody vůbec, na cyklus 
přednášek a besed (viz naši spolko-
vou adresu: www.kvetyujezda). 15. 
dubna, od 17. hodin, si v zasedačce 
MÚ budeme povídat o „Pěstování 
a novinkách mezi drobným ovocem 
a o doporučeních k jeho pěstová-

ní.“ Součástí bude i zpráva př. Ládi 
Dvořáka z cyklu přednášek a filmové 
prezentace (proto ta zasedačka) 
zapůjčené od nadřízené pražské 
organizace a – to není všechno, 
neboť: na konci 19. st. začali ve 
středočeských  Netvořicích s pěsto-
váním zahradních jahod dovezených 

do Čech z Ameriky (častým hostem 
a jejich konzumentem tu býval i Franti-
šek Ferdinand d´Este). Odtud se pak 
rozšířily do celých Čech a právě o tom 
bude pozoruhodný filmový dokument 
našeho mladého kamaráda Martina 
Fulína a jeho spolužáků z 8. třídy ZŠ. 
Těšíme se i na Vás!

DIVADLO PRO DĚTI 
3. 4. neděle, 16:00 a 4. 4. 
pondělí, 9:00 a 10:30
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA 
- Pojďte s námi zjistit, že 
vše, co se na první pohled 
leskne a třpytí, může být ve 
skutečnosti úplně jinačí. Za 
oponou Cirkusu Francesco 
totiž panují podivné pomě-
ry. Hraje: Divadlo Láryfáry

KINO PRO DĚTI 
10. 4. neděle, 16:00 
KUNG FU PANDA 3 - Jedna 
z nejúspěšnějších animova-
ných sérií na světě se vrací. 
USA, Čína/2016/animova-
ný, akční/94 min

PŘEDNÁŠKA 
21. 4. čtvrtek, 19:30

ŽIVOT VE VESMÍRU - Před-
náší vzácný host, významný 
český astronom a astrofy-
zik Jiří Grygar.

KINO PRO DĚTI 
24. 4. neděle, 16:00
KNIHA DŽUNGLÍ - Příběh 
o malém sirotkovi, který 
vyrůstá ve vlčí smečce. 
USA/2016/dobrodružný, 
drama, fantasy/v českém 
znění

KONCERT 
29. 4. pátek, 20:00
SLAVÍME NAŠE 5. NARO-
ZENINY!!! TONYA GRAVES 
(USA/CZ), Blues – Soul - 
Sólové vystoupení oblíbe-
né zpěvačky ze skupiny 
Monkey Business.

PROGRAM 
duben 2016 - 
výběr ČARODĚJNICE

pro děti i pro dospělé

sobota 30.4.
Místo konání: 
multifunkční sportoviště (ul. Čentická) 
Vstupné na večerní program: 
50 Kč za osobu nad 150 cm výšky

Občanské sdružení Veselý Újezd, Občanské sdružení Maminy z újezdské roviny a FK Újezd nad Lesy  pořádají

Prodej vstupenek  bude na místě od 18:00. 
Návštěvníci akce jsou povinni respektovat provozní řád areálu.

Program:
12:30–13:00    Pamflet 

Dětský program
13:00–14:00    Zahájení dětských čarodějnic/soutěže     
14:00–14:45    Divadlo – Kolotoč pohádek
16:00–17:00    Kašpárek v Rohlíku
17:00–17:15    Zapálení hranice

Tanec k upálení čarodějnice
17:30–18:30    k opékání buřtů hrají Boudaři 

Večerní program
19:00–20:00    Čedič 
20:30–21:30    ŽLUTÝ PES
21:30–21:50    Ohňostroj
21:50–23:30    HAMLETI

Oficiální partner: MČ Praha 21 | Hlavní sponzor: Uzeniny Zdeněk Novák | Další sponzoři: Rezidence & Welnes Blatov – KOSSUTH, Písky Brtek,FB Petrol s.r.o.,
NINODA půjčovna s.r.o., Újezd.net, Stavební firma Hobst a.s., Anahita, Peri, Kožní ordinace, Občerstvení zajišťuje Restaurace na Stadionu

Změna programu vyhrazena.
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Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, 
e-mail: info@kcnovabeseda.cz



PRODÁVEJTE S NÁMI

Ing. Petr Sýkora, jednatel

Bydlím tady sVámi, dobře se
orientuji v místní situaci a proto
Vámmohu kvalifikovaně poradit.

REALiTNí MAkLéř PRO TuTO OBLAsT

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

Ráda zprostředkuji prodej, nebo pronájemVaší nemovitosti

PomohuVám určit optimální prodejní cenu, zpracuji odhad
k dědickému i jinému řízení, to vše pomocí srovnávací tržní
analýzy

Zajistím proVás odbornou pomoc při přípravě a nafocení Vaší
nemovitosti tak, aby se co nejlépe prodala

Jsem ochotná kdykoliv Vám na nezávazné schůzce zodpově-
dět případné dotazy, které se týkají realitních služeb

Nabízím doporučitelskou odměnu 10% z každého uskutečně-
ného obchodu

Pro své dva klienty hledám v Újezdě, nebo blízkém
okolí, stavební pozemky cca 500m2 a druhý o velikosti
do cca 1000m2, může být i se stavbou k rekonstrukci.
Oboje velmi spěchá – Děkuji za jakékoliv upozornění !

Prodej a pronájem nemovitostí
Financování nákupu nemovitostí
Výkup nemovitostí
Technicko ekonomická správa budov
Odborné posouzení tržní ceny
nemovitosti

Prodávejte s námi
jako realitní makléř / makléřka.

I vaši nemovitost prodáme.Tady a teď.
Za nejlepší cenu, v nejkratší době.
Bezpečně a s maximálním nasazením.
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
10 transakcí denně - náš tým ve vašich službách.
25 let na trhu, nejsilnější v regionu.

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum
BLATOV
190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy

tel. 725 293 655
alterego@century21.cz
www.alteregocz.cz
www.alterego.century21.cz
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Trasa 10 km - 
„Po stopách středověké 
vesnice Hol.“ 
start Újezdské muzeum 
7:00 – 10:00 hod. 
cíl Újezdské muzeum – 
nejpozději do 12:00 hod
možný přejezd do cíle na Karlově 
náměstí

Trasa 30 km - 
„Z předměstí na náměstí“ 
start 7:00 – 12:00 hod. 
Újezdské muzeum
cíl Karlovo náměstí, Praha 2

Informace: V rámci oslavy organi-
zované MČ Praha 2 a 1. lékařskou 
fakultou najdete na Karlově náměstí 
historické tržiště, dětské dílny, stán-
ky s dobovými jídly i nápoji a hlavně 

vínem, středověkou i moderní hudbu, 
ukázky řemesel, lékařskou zónu, uvi-
díte tu žebráky, zloděje i středověké 
komedianty, žongléry… Kostýmovaný 
průvod v čele s Karlem IV. se odpo-
ledne vypraví na Karlov, kde se bude 
konat slavnostní mše svatá, a po ní 
varhanní koncert duchovní hudby, 
zatímco na Karlově náměstí bude po-
kračovat pódiový program až do 21:00 
už v docela moderním a světském 
hávu… Vystoupí studentské kapely, 
skupiny JAKSI TAKSI, IMODIUM a na 
závěr večera BLUE EFFECT. 

Startovné: členové KČT 20,- Kč (po 
předložení průkazku), ostatní 30,- Kč 

Odměna: Každý účastník obdrží v cí-
li pamětní list, absolventskou vizitku 
a razítko pochodu. Bude možné si 
zakoupit výroční turistickou známku 
a nálepku.

Kontakt: Turistické infocentrum KČT, 
Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 
tel: 224 498 355, 736 754 030 e-mail: 
info@kct.cz

Každý startuje na vlastní nebezpečí, 
děti do 15 let jen v doprovodu dospě-
lého. 

Pražský pochod po stopách Karla IV. – 7. 5. 2016

Pozvánka na Felix Újezdský duatlon

SPORT

Závodníci se vydají nejprve na tříkilo-
metrovou běžeckou trasu, pak musí 
ujet 26 km na kole a na závěr poběží 
ještě 2 km (platí pro hlavní mužskou 
kategorii, ženy jedou na kole polovinu 
a na závěr běží jen 1 km). Běžecký 
okruh je ze dvou třetin lehkým teré-
nem, zbytek po asfaltu. Na kole se 
jezdí převážně v lese po zpevněných 
cestách. Závod v pohodě zvládají 
všichni nadšení sportovci.

Soutěží se v sedmi kategoriích 
rozdělených podle pohlaví a věku. 
Pořadatelé myslí i na děti a připravují 
zkrácené tratě i pro ně. A nejen to, 
také zábavný program, který je oprav-
du bohatý a zaujme celé rodiny. 

Součástí Felix Újezdského duatlonu 
je také kategorie handbikerů, mají 
samostatný start a absolvují pouze 
cyklistickou část. Závod je zařazen do 
Českého poháru HandiCUP MTB. 

Všichni závodníci budou mít možnost 
využít bezplatné předstartovní 

vyšetření v podobě kontroly srdečních 
a dechových funkcí, které poskytne 
hlavní partner závodu, společnost Fe-
lix Clinicum Praha. Vyšetřit se mohou 
nechat samozřejmě i diváci.

Závod je součástí Újezd.net seriálu 
“Tří závodů pro zdraví”. Pokud se 
zúčastníte všech tří závodů, máte 
vysokou šanci vyhrát v závěrečné 
tombole hodnotné ceny. Dalšími 
akcemi jsou:

15. května 2016 – Klánovický Mini 
Adventure (zážitkový závod dvojic)

27. srpna 2016 – Velká cena města 
Úval (Cross country horských kol + 
trailový běh)
Letos opět připravujeme také:

23. října 2016 - Klánovický 1/2Mara-
ton (běžecký závod + běh se psem)

Felix Újezdský duatlon se koná za pod-
pory městské části Praha 21. Startovní 
listina se plní, proto se registrujte co 
nejdříve na www.triprozdravi.cz.

Veronika Honsová
OS Tři pro zdraví

Také v letošním roce se můžete přihlásit na Felix Újezd-
ský duatlon, který se koná v neděli 17. dubna se startem 
v Újezdě nad Lesy. Jak jeho název napovídá, kombinuje 
dva sporty, a to jízdu na kole a běh.

12



Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou

Taekwondo 2016 – zlatý start do nové sezony!

Milí sportovní přátelé, rádi bychom vás pozvali na 11. roční-
ku našeho tradičního závodu, který se bude konat v sobotu 
16. 5. 2016 v Klánovickém lese u železničního podchodu 
Blatov. Minulý, jubilejní 10. ročník se velmi podařil, cílovou 
pásku protnulo 507 běžců!  Přijďte si zazávodit a příjemně 

si užít společně strávený čas, k tomu přispěje i nabídka 
občerstvení od našich sponzorů Uzeniny Novák a pekařství  
Kollinger. Těšíme se na Vás! 

Za atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy, Zuzana Olšanová

V minulém čísle jsme ohlédnutím za rokem 2015 v podo-
bě vyhlášení výsledků udělali tečku za uplynulým rokem, 
v tomto čísle bychom Vám rádi přinesli zprávy o začátku 
roku nového a nové sezony.
 V polovině února se uskutečnil první turnaj v poomsae 
ve vzdáleném Havířově. Kangsim vyslal hájit své barvy 
skupinku čítající 32 závodníků. Naši závodníci se s 98 
body umístili společně s kolínským Taehanem na první 
příčce – bohužel pro nás o konečném výsledku  rozhodo-
val větší počet zlatých medailí a tak se Kangsim umístil se 
6 zlatými medailemi na celkově druhém místě v týmech. 
Mezi jednotlivci zářila především Julča Šlesingerová 
(mimochodem také vítězka Národní ligy poomsae za rok 
2015), která dokázala vybojovat prvenství v obrovské 
konkurenci nejobsazenější kategorie turnaje.
 Na zápasnickém poli byl prvním extraligovým turna-
jem roku pražský Cobra Cup. Na tento turnaj jsme vzali 
poprvé i některé mladší posily, takže pro některé závod-
níky to byla turnajová premiéra. V průběhu dne, který 
byl přímo napěchovaný napínavými zápasy, strhujícími 
výkony a emotivními vítězstvími i prohrami, se újezdským 
bojovníkům podařilo získat celkem 14 nejcennějších kovů. 
Vzhledem k tomu, že nás na turnaj vyjelo 28, znamená to, 
že každý druhý z našich závodníků odjížděl z Vršovic se 
zlatou medailí na krku, což je skvělý úspěch!
 Mezi zlatými se blýskli především suverénní Denis Vla-
čiha (3 vyhrané zápasy), Štěpán Nepraš (2 vyhrané zápasy) 

nebo Anička Vlachová (2 vyhrané zápasy), která se neztrati-
la ani v seniorské kategorii a svým soupeřkám nedala šanci 
na výhru. Naši zápasníci hájili újezdské barvy i na mezi-
národní scéně, o jejich výkonech Vás budeme informovat 
v příštím čísle.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang
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Datum: sobota 14. 5. 2016
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového 
hřiště na Blatově
Doprava: metro B stanice Černý Most, od-
tud autobus č. 250 a 261 do Újezda nad Lesy, 
zastávka  Blatov, nebo autobus č. 163 od metra 
A stanice Depo Hostivař tamtéž, nebo vlakem do 
Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut. Ze zastáv-
ky Blatov cca 100 m ve směru jízdy autobusu, 
u provozovny „Pizza do krabice“ přejít na druhou stranu 
vozovky k restauraci Stodola a odtud značeno cca 500 m ke 
startu.
Přihlášky: on line do čtvrtka 12.5. 2016 do 24:00 hodin na 
http://results.bezeckenadeje.cz/events/beh-o-pohar-sta-
rosty-aneb-beh-za-ujezdskou-sovou-11-roc/ nebo na místě 
startu od 8:00 hodin a končí nejpozději 30 minut před 
startem příslušné kategorie.
Doporučujeme všem přihlášky přes internet – urychlíte tím 
přihlašování i výdej startovních čísel.
Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.
Startovné: 20,- Kč předžactvo a žactvo,  40,- Kč dorost a do-
spělí, 30,- Kč při Běhu pro radost.

Podmínky startu: závodníci startují na vlastní 
nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují svoji 
zdravotní způsobilost. 
Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii 
obdrží při vyhlašování ceny od sponzorů závodu. 
Běh pro radost je nesoutěžní.

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdarma 
občerstvení, v místě startu. Bude zde i stánek, kde si může-
te občerstvení zakoupit.
Ostatní: závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžec-
kých Nadějí 2016.
Běh pro radost je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávodit, 
i kdyby to měl být jejich první závod.
V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší 
běžec a běžkyně z Újezda nad Lesy.
Info: Zuzana Olšanová, e-mail: Zuzana.Olsanova@seznam.
cz, telefon: 607 148 116
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé 
kvalitní sportovní oblečení fy Joky.

KATEGORIE:

přípravka I - dívky 2009, 2010 300 m 9:00

přípravka I - chlapci 2009, 2010 300 m 9:10

přípravka II - dívky 2007, 2008 800 m 9:20

přípravka II - chlapci 2007, 2008 800 m 9:30

přípravka III dívky 2005, 2006 800 m 9:40

přípravka III chlapci 2005, 2006 800 m 9:50

berušky do 3 let 2013 a mladší 50 m 10:00

broučci do 3 let 2013 a mladší 50 m 10:10

berušky 4 - 5 let 2011, 2012 100 m 10:20

broučci 4 - 5 let 2011, 2012 100 m 10:30

vyhlášení I. bloku 10:40

Běh pro radost - nesoutěžní 18 - 100 let 800m 11:00

mladší žákyně 2003, 2004 800 m 11:10

mladší žáci 2003, 2004 800 m 11:20

starší žákyně 2001, 2002 1600 m 11:30

starší žáci 2001, 2002 1600 m 11:30

vyhlášení II. bloku 11:45

dorostenci 1999, 2000 3300 m 12:00

dorostenky 1999, 2000 3300 m 12:00

ženy A do 34 let 1982 - 1998 3300 m 12:00

ženy B 35 - 44 let 1972 - 1981 3300 m 12:00

ženy C  45 let a více 1971 a starší 3300 m 12:00

muži A do 39 let včetně 1977 - 1998 5500 m 12:30

muži B 40-49 let 1967 - 1976 5500 m 12:30

muži C 50-59 let 1957 - 1966 5500 m 12:30

Muži D 60 let a více 1956 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl atletiky - ve spolupráci s Městskou částí Prahy 21 pořádá 11. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

SPORT
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SAMOSPRÁVA

RADA 1. 3.
Rada projednávala 23 bodů, celkem 299 stránek podkladů. 
Vzala na vědomí rezignaci pana Daniela Váni na funkci zástup-
ce velitele výjezdové jednotky SDH Újezd nad Lesy, dále zápis 
z jednání správní rady fondu zaměstnavatele, zápisy Komise 
územního rozvoje, Komise volnočasových aktivit a Likvidační 
komise. U zápisu Likvidační komise konstatovala, že nebyly 
k projednání svoláni všichni řádní členové komise, chybu, 
kterou napříště již nebude tolerovat (situace neměla vliv na 
výsledné hlasování). Rada schválila vítěze výběrového řízení na 
opravu komunikací a pověřila starostku podepsáním přísluš-
ných smluv.  Pověřila paní Lenku Drdlovou vedením odboru 
občansko správního z důvodu  odchodu paní Vodové do 
důchodu, vypsala veřejnou výzvu na šéfredaktora Újezdského 
zpravodaje. Schválila dělení pozemku v Hulické ulici, podpořila 
nesouhlasné stanovisko Komise územního rozvoje k výstavbě 
bytového domu v Bělušické ulici. Rozhodla o podání žaloby 
proti neoprávněnému užívání pozemků společností Ideal Lux, 
nacházející se ve shodné ulici. V této záležitosti městská část 
dlouhodobě usiluje o finanční vyrovnání po rozhodnutí katas-
trálního úřadu, že část pozemků v areálu Ideal Lux je v majetku 
městské části.
 Rada byla informována o nařízeném soudním jednání (23. 
5. 2016) se společnosti SPIRIT FINANCE, a.s o zaplacení 62 
mil. Kč za neudělení souhlasu MČ k uložení inženýrských sítí 
v ulici Druhanická, schválila podepsání dodatku s dodavate-
lem výstavby přístavby školy v Polesné ulici z důvodu navýšení 
částky na výstavbu o 302 tis. Kč z důvodu špatné  únosnosti 
základových zemin během založení stavby. Rada povolila svým 
zřízeným organizacím (školkám) výjimku pro maximální počet 
dětí ve třídách z důvodu doposud nepostačujících kapacit 
mateřských škol. Vzala na vědomí podklady pro zpracování 
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací sousta-
vy hlavního města Prahy 2016 - 2020 a odklady pro zpracování 
Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hlavní-
ho města Prahy za školní rok 2014/2015. Schválila zadávací 
podmínky pro výběrové řízení na sekání trávy na pozemcích 
v městské části. Schválila mimořádnou odměnu ředitelce školy 
paní Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové a revokovala usnesení o fi-
nanční podpoře Školnímu pedagogickému pracovišti z důvodu 
loňského zajištění finančních prostředků z rozpočtu hlavního 
města Prahy. Následná diskuse radních k tomuto bodu vyústila 
v konstatování, že je rada připravena finančně pomoci s nákla-
dy na mzdy v případě výpadku magistrátní finanční podpory 
v letošním roce.

místostarosta Pavel Roušar

RADA 15. 3.
Rada projednávala 28 bodů, celkem 414 stránek 
podkladů. Schválila spoluúčast městské části k inves-
tičnímu grantu TJ Sokol ve výši 39 tisíc Kč na dovybu-
dování osvětlení multifunkčního hřiště (na tenisových 
kurtech), využití parku před prvním stupněm ZŠ pro 
konání 8. ročníku Újezdského duatlonu (17. dubna). 
Dále schválila podmínky pronájmu Levelu Újezdské 
Akademii a opětovně startující nedělní tančírně (volné 
tancování standardních a latinskoamerických tanců).  
Schválila výběrovou komisi na šéfredaktora Zpravoda-
je, příjem dotace na řešení problematiky bezdomovec-
tví a mapování bezbariérovosti veřejných budov v naší 
městské části. 
 Projednala zápisy z Finančního výboru, Muzejní 
rady, Komise sociální politiky a zdravotnictví, Komise 
vzdělávání a výchovy. Posunula termín konání kampa-
ně Den Země na 6. května. Pověřila vedením Odboru 
životního prostředí a dopravy JUDr. Vladimíru Kozáko-
vou z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Březi-
ny. Schválila vydávání tzv. Otevřených dat - konkrétně 
zveřejnění faktur, smluv a majetku městské části.
 Schválila podání připomínek ke Návrhové části Stra-
tegickému plánu hl. města Prahy a podání grantu na 
podpory místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého 
životního stylu a podání grantu k vytvoření Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání, bez kterého by v bu-
doucnu nebylo možné žádat pro naše školy o evropské 
granty.  Z finančních záležitostí schválila několik roz-
počtových opatření, z nich největší je vratka nevyu-
žitých finančních prostředků v Masarykově základní 
škole (o znovu využití těchto peněz v oblasti školství 
bude rozhodnuto později). Schválila plnění rozpočtu 
MČ Praha 21 za rok 2015 a zároveň pověřila auditorku 
úřadu provedením kontroly účtování v oblasti vedlejší 
hospodářské činnosti. Schválila inventarizaci majetku 
za rok 2015 a odpisové plány v ZŠ a MŠ. V neposlední 
řadě schválila pronájem několika bytových prostor 
a souhlasila s převedením lékárny na Rohožníku na 
společnost s ručením omezeným a umístěním sídla 
nové společnosti na této adrese. Rada rovněž schválila 
prodej 7m2 pozemku pro rozšíření vjezdu na parcelu 
v ulici Račiněveská.
 Rada rovněž potvrdila řadu změn v jednotlivých 
poradních komisích.

místostarosta Pavel Roušar

Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti část 
zákona č. 360/2014 Sb., kterým se 
mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů (mj. ustanovení § 101 
a zákona o dani z přidané hodnoty 
upravující povinnou elektronickou for-
mu podání), a další související zákony, 
jíž se dále zužuje okruh subjektů, kteří 
mohou využít možnost učinit podání 
vůči správci daně prostřednictvím 

CRM. Podle § 101a zákona o dani 
z přidané hodnoty ve znění do 31. 12. 
2015 se povinnost podávat přihláš-
ku k registraci, oznámení o změně 
registračních údajů a další zákonem 
stanovená podání (daňové přiznání 
nebo dodatečné daňové přiznání, 
hlášení a přílohy k daňovému přizná-
ní, dodatečnému daňovému přiznání 
nebo hlášení) elektronicky na elek-
tronickou adresu podatelny zveřejně-

nou správcem daně nevztahovala na 
plátce DPH, pokud se jednalo o fyzické 
osoby, které neměly zákonem stano-
venou povinnost činit podání elektro-
nicky a  fyzické osoby, které nedosa-
hovaly v předchozích 12 kalendářních 
měsících zákonem stanoveného 
obratu 6 milionů.
 Od 1. 1. 2016 se však povinnost 
činit všechna shora uvedená podání  
na elektronickou adresu podatelny 

Upozornění podnikatelům na změnu zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů
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zveřejněnou správcem daně vzta-
huje na všechny plátce DPH (tj. i na 
podnikatele podnikající v režimu 
živnostenského zákona, pokud jsou 
v postavení plátců DPH).  Ustanovení 
§ 101a zákona o dani z přidané hod-
noty však upravuje výjimku ze shora 
uvedené povinnosti činit povinně 
podání podle tohoto zákona vůči 
správci daně elektronickou formou. 
Podle odstavce 2 předmětného 
ustanovení nejsou povinni podávat 
v elektronické podobě přihlášku 
k registraci a oznámení o změně re-
gistračních údajů tzv. identifikované 
osoby. Těmito osobami se podle § 6g 
až 6l zákona o dani z přidané hodno-
ty rozumí podnikatelé, kteří nejsou 
plátci DPH: 
a) pokud v ČR pořizují zboží z jiného 
členského státu EU, které je předmě-
tem DPH, kromě zboží pořízeného 
prostředníkem v rámci dodání zboží 
uvnitř území EU formou třístranného 
obchodu, (zejména v případě překro-
čení limitu hodnoty pořízeného zboží 
ve výši 326 000 Kč za rok), 
b) se sídlem nebo provozovnou v ČR 
ode dne přijetí zdanitelného plně-
ní s místem plnění v tuzemsku od 
osoby neusazené v tuzemsku, pokud 
se jedná o 1. poskytnutí služby, 2. 
dodání zboží s instalací nebo montá-
ží, nebo 3. dodání zboží soustavami 
nebo sítěmi,
c) se sídlem nebo provozovnou v ČR 
ode dne poskytnutí služby s místem 
plnění v jiném členském státě EU, 
d) se sídlem nebo provozovnou v ČR, 
kteří budou poskytovat služby v rám-

ci zvláštního režimu tzv. jednoho 
správního místa, ode dne následu-
jícího po dni oznámení rozhodnutí, 
kterým jsou tito podnikatelé regis-
trováni (týká se poskytování služeb 
rozhlasového a televizního vysílání, 
telekomunikačních a elektronických 
služeb poskytovaných od 1. 1. 2015, 
tzv. Mini One Stop Shop),
e) kteří budou v ČR pořizovat zboží 
z jiného členského státu EU, ode dne 
následujícího po dni oznámení roz-
hodnutí, kterým jsou tito podnikatelé 
registrováni ,
f) se sídlem nebo provozovnou v ČR, 
ode dne následujícího po oznámení 
rozhodnutí, kterým byli registrováni, 
pokud - od osoby neusazené v ČR 
budou přijímat zdanitelné plnění 
s místem plnění v ČR, pokud se jed-
ná o 1. poskytnutí služby, 2. dodání 
zboží s instalací nebo montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo 
sítěmi (osoby dobrovolně žádající 
o registraci z důvodů uvedených pod 
výše uvedeným bodem b), - budou 
poskytovat službu s místem plnění 
v jiném členském státě EU, s vý-
jimkou poskytnutí služby, která je 
v jiném členském státě EU osvoboze-
na od daně.
 Výše uvedené osoby, pokud jsou 
podnikateli podnikajícími v režimu 
živnostenského zákona, mohou 
tedy i nadále činit svá podání podle 
zákona o dani z přidané hodnoty 
prostřednictvím CRM. V praxi to tedy 
znamená, že podnikatel, který není 
identifikovanou osobou, nebude 
moci v rámci svého podání na CRM 

učinit oznámení podle zákona o dani 
z přidané hodnoty, tj. nemůže využít 
formulář finančního úřadu Přihláška 
k registraci k dani z přidané hodno-
ty, ve formuláři Oznámení o změně 
registračních údajů nemůže vyplnit 3. 
oddíl a kolonky dalších částí tohoto 
formuláře pro účely DPH a stejně tak 
nemůže využít části formuláře Žádost 
o zrušení registrace ve vztahu k jeho 
registraci k DPH. 
 Bude-li podání vůči správci daně, 
které by mělo být učiněno elektro-
nickou cestou na adresu správce 
daně, učiněno prostřednictvím CRM 
a bude-li jedinou vadou tohoto po-
dání nedodržení formy podání, bude 
toto podání považováno za bezvad-
né, ale správce daně za nedodržení 
předepsané elektronické formy uloží 
podnikateli pokutu ve výši 2.000 
Kč. Vedle toho může správce daně 
uložit podateli pokutu do 50.000 Kč, 
pokud daňový subjekt nesplněním 
povinnosti učinit podání elektronicky 
závažně ztěžuje správu daní.
 Pro úplnost dodáváme, že v sou-
vislosti s předmětnou novelizací 
§ 101a zákona o dani z přidané 
hodnoty byla na adrese http://www.
financnisprava.cz/cs/financni-sprava/
pro-media/tiskove-zpravy/ 2015/ne-
jdulezitejsi-zmeny-v-roce-2016-6923 
zveřejněna informace nazvaná 
Nejdůležitější změny v roce 2016 
související s elektronickými podáními 
pro Finanční správu.          

Ing. Zuzana Voříšková 
Vedoucí živnostenského odboru 

NOVÉ TVÁŘE, STARÝ PŘÍSTUP

Roky si na stránkách ÚZ, SÚL, OKA a jednání ZMČ 
stěžuji na neřešené neúnosného zatížení Újezda 
nákladní dopravou. Tuto problematiku má již 5 let na 

starosti J. Slezák, který před volbami 2014 nadutě na voleb-
ních plakátech vyzýval občany, aby sami posoudili, jak splnil 
volební cíl „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“.
 Se zájmem jsem si proto přečetl v minulém ÚZ sloupky 
zastupitelů Jeníčka a Jenšovské, kteří zcela absurdně obha-
jovali své politické angažmá s  J. Slezákem. Úplně by totiž 
stačilo, kdyby místo těch výkřiků o ústupcích a sebezapření 
oba zastupitelé začali dělat pro Újezd něco viditelného 
a konečně třeba donutili Slezáka problém s kamiony řešit. 
Ale už na prvním ZMČ bylo zcela zřejmé, že nedokážou nic. 
J. Jeníček se přátelsky poplácával s J. Slezákem (asi nový 

směr Svobodných) a J. Jenšovská se po celý průběh ZMČ 
snažila být zcela neviditelnou, doufajíc snad, že se jí nikdo 
na nic nezeptá. Od těchto zastupitelů tak žádný tlak na to, 
aby J. Slezák konečně vyřešil průjezd nákladní dopravy Újez-
dem, čekat nelze. A jiné to nebude ani s p. Roušarem, který 
donedávna dával J. Slezáka do souvislosti s klientelismem, 
neodpustitelnou minulostí a nedůvěryhodnou přítomností 
(ovšem zjevně jen do doby, než od něj sám dostal nabídku 
dělat místostarostu).
 A protože jsou všichni tři J. Slezákovi vděční, že je vzal do 
rady, tak se na konci volebního období vzájemně pochválí 
za dobrou práci a kamiony budou vesele projíždět Újezdem 
dál. Děkujeme.

Jiří Lameš
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LISTÁRNA A SLOUPEK

Vážený pane Duchku,
jen ve stručnosti reaguji na Váš 
příspěvek v Listárně březnového 

čísla. Celá moje odpověď bude zveřej-
něna v internetových Otevřených no-
vinách. Domnívám se, že Vaše články 
a moje odpovědi na ně nemusejí 

zajímat většinu újezdských čtenářů. 
Proto jsem použila tuto formu odpo-
vědi. Čtenáře tak seznámím s původ-
ním článkem „Představy a realita“, 
jehož autorem je škvorecký zastupitel 
MUDr. Luděk Rubáš a z něhož jste 
čerpal informace. Jen podotýkám, že 

jsem se na posledně uvedený článek 
pokusila odpovědět. Bohužel moje 
odpověď ve Škvoreckém zpravodaji 
již nevyšla.  Místo toho byl Škvorecký 
zpravodaj zastupitelstvem (většinou 
koaličních zastupitelů za ODS a ANO) 
zrušen.  Mgr. Květoslava Bělohubá

PROČ SE MLŽÍ 
KOLEM DRUHANICKÉ?

Je chvályhodné, že někdo z OMI 
a OŽPD se vyjádřil k diskuzi 
v Újezdě, škoda, že vyjádření při-
chází pozdě a mlží. Prý se nikdy ne-

uvažovalo o svedení tranzitní dopravy 
do rodinné zástavby, ale současně se 
píše, že jedna z variant byla objížďka 
přes Ochozskou a Druhanickou – zjev-
ný protimluv. A nešlo o jednu z vari-
ant, ale variantu jedinou – viz zápisy 
z rady a dopravní komise. 
 Dokumentace u stavebního povo-
lení (dále SP) na Druhanickou počítá 
se stavbou komunikace o šířce 6 m, 

chodník, kontejnerová stání, osvět-
lení a sadové úpravy, těleso vozovky 
o výšce 0,5 m z určených materiálů. 
Zakázka jednorázově určená pro 
objížďku počítala s výškou tělesa 0,3 
m, šířce 5 m, z horších materiálů, bez 
vybavení. OMI ani neupozornil MHMP, 
že budoucí komunikace leží zčásti na 
cizích pozemcích. 
 V listopadu 2015 byla podepsána 
zpráva o projednání petice zástupci 
MHMP a petičním výborem, která kon-
statuje, že úsek mezi Oplanskou a Ro-
hozeckou nikdy nebyl jako komunika-
ce zkolaudován. Na základě vlastního 
šetření se MHMP rozhodl zakázku 

neprovést, ale dostavět Druhanickou 
podle platného SP, pokud tomu nebu-
de klást odpor městská část, asi kvůli 
již někomu přiklepnuté zakázce. Stej-
ně se napřed musí vykoupit pozemky, 
na cizích pozemcích město nic dělat 
nesmí.
 Samozřejmě městská část musí 
udržovat dnešní prozatímní komuni-
kaci ve sjízdném stavu, s ohledem na 
přilehlé dětské hřiště, na tam bydlící 
a na skutečnost, že se objíždí po 
sousedních komunikacích ke škodě 
jiných.

Ing. Marie Kučerová

SLOUPEK ZASTUPITELŮ
Minulý ÚZ ukázal mnohé J. Slezák tradičně nic nenapsal. 
Starostka Čechová v úvodníku nikoho neoslovila, nepozdra-
vila, na závěr se nepodepsala, ani neuvedla svoji funkci. 
Otiskla však svoji fotku. To je opravdu kulturní komunikace 
s občany. Kulturně překvapil ale i radní Jeníček, současný 
šéfredaktor ÚZ, který takové faux pax pustil do tisku.
 Radní Jenšovská z Hnutí pro Prahu (HpP) ve svém sloup-
ku voličům nepřesvědčivě vysvětlovala, že právě ona za HpP 
nejvíce při vstupu do nové koalice ustoupila. Avšak stejně 
se vyjádřil i Otevřený Újezd (OÚ) ve sloupku zast. Hartmana. 
Bů, bé! Kdo se tedy víc obětoval? 
 Legrační je, že HpR kandidovalo především proto, aby 
eliminovalo OÚ a nakonec se u korýtka objímají. Současně 
však pí Jenšovská napsala, že kritickým článkem koaličního 
řetězu (opravdu výstižné slovo – cenzura, kauza 62 mil. atd.) 
je právě OÚ!? HpR je prostě prima koaliční parťák. 
 Staronové spojenectví OÚ s J. Slezákem zase M. Hartman 
za OÚ ospravedlnil vymyšleným údajem o 7,9% neplatných 
hlasů voličů. To už je skutečně vrchol manipulace! Nejedná 
se o neplatné hlasy, ale vědomě neodevzdané hlasy (nikoliv 
neoražené, jak dále naznačuje), neb je svobodnou vůlí kaž-
dého újezdského voliče dát hlas až 17 kandidátům, nebo jen 
jednomu.
 Být tedy voličem OÚ nebo HpR, měl bych nepříjemný 
pocit, že si ze mě někdo dělá blázny, nemá vůbec žádnou 
sebereflexi a cítil bych se obelhán.
 Voliče naší kandidátky mohu ujistit, že jsme svoje volební 
sliby nepřekroutili a jsme nadále konzistentní.

Dobrý den. Přemýšlel jsem, zda prostor sloupku 
zastupitele použiji k vyvracení nesmyslů, které se 
snesly ze strany nové opozice. Mám psát panu 
Lamešovi, že povídání u piva není veřejný slib? 
Ptát se pana Duchka, kde bere právo soudit lidi 
v koalici? Mohl by se možná zamyslet sám nad 
sebou. Před lety pomáhal odstavit vítěze voleb 
od vládnutí, v té době měl asi pevnou páteř 
a úctu k demokracii a k názoru voličů. Mám 
vysvětlovat členům ANO, že kontrolní výbor není 
inkviziční soud nad prozatímním šéfredaktorem? 
Myslím, že to nemá cenu. Půtky vyvolávané 
jedněmi a týmiž lidmi pravděpodobně málokoho 
zajímají. Napíšu raději, že výběrové řízení na šéf-
redaktora je po měsíci činnosti koalice vyhláše-
no. Díky velké aktivitě paní Lipanovičové, vedoucí 
sociálního odboru, podáme společně žádost o 2 
granty v oblasti řešení bezdomovectví a monito-
rování bariér pro invalidy a starší občany. Napíšu 
raději o fantastickém zážitku z výroční schůze 
Klubu aktivních seniorů. Plný sál v Levelu a tolik 
aktivních obyvatel Újezda se často nevidí! Ještě 
mě po uzávěrce ÚZ č.4 čeká 19.3 výroční schůze 
OZO SPCCH. Těším se na ní. Napíšu dále raději 
o skvělé vernisáži výstavy o Karlu IV. Opět plný 
Level aktivních občanů a hezký kulturní program. 
Kde byla většina konstruktivní opozice ve chvílích 
takové významné akce? 

Petr Duchek (SÚL a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21) MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)
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SLOUPEK

Jarní postřehy
Zdá se, že s přicházejícím jarem zvolna odchází špatná 
nálada, která byla možná způsobená  „divnou“ zimou, 
ale také ne zrovna „láskyplnými „ mezilidskými vzta-
hy na naší politické scéně. K tomuto optimistickému 
závěru jsem dospěla v sobotu odpoledne, kdy jsem se 
na základě milého pozvání  zúčastnila Výroční členské 
schůze základní organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu. Přiznávám, že jsem si jako radní, která má 
zodpovídat za sportovní a volnočasové aktivity mláde-
že, při vstupu do sálu nebyla až tak zcela jistá, že jsem 

tam správně. Nicméně veškeré mé pochyby se vzápětí 
rozplynuly jako pára nad hrncem. Po krásné úvodní 
prezentaci, kterou si členové s nadšením připomněli, co 
všechno za 70 let od založení spolku stačili udělat, kolik 
uspořádali  krásných výstav a soutěží pro děti, kam se 
za ta léta podívali na svých výletech a hlavně jaké plány 
mají do budoucna, zkrátka, nechtělo se mi vůbec věřit, 
že průměrný věk členů zahrádkářského spolku je krás-
ných 71,5 roků. Moc jim všem do budoucna přeji hodně 
štěstí, pevné zdraví a elán do další práce. Myslím, že 
jejich nadšení a chuť do života jim my „mladší“ můžeme 
opravdu závidět! 

Přeji všem hezké jaro, počasí již láká 
k pohybu pěšky a na kole. Kdo z vás 
pak využije nově přestavěné vlakové 
nádraží, narazí na pozoruhodný jev. 
Klánovická strana má úhledně a lo-
gicky uspořádané chodníky, stožáry 
a tabule v přilehlých manipulačních 
plochách, v zelených pásech nasaze-
ny mladé stromy.
 Újezdská strana se naopak pyšní 
trojicí nelogicky vyčnívajících sloupů 
přímo v hlavním pohybovém korido-
ru, pokračování chodníku směrem 
k autobusům vytváří nelogický a na 
nic nenavazující útvar. Nikde žádné 

nové stromy, příchozí z vlaku na-
opak uvítají pahýly původních v půli 
kmene zmrzačených stromů naproti 
slepému konci chodníku.
 Jak je možné, že Klánovická strana 
nese stopy péče a zájmu o vzhled 
stanice zatímco újezdská je spíš vi-
zitkou živelnosti, nezájmu a němým 
voláním po změnách ve správě věcí 
veřejných? 
 Jak to, že klánovičtí dosáhnou s  
mnohem menším počtem úředníků 
o tolik lepších výsledků? Přitom náš 
úřad má mnohem více pravomocí 
přenesených z MHMP a téměř šes-

tinásobek úředníků. Je logické, aby 
přesto na některá jednání s investo-
rem a realizátorem stavby dle vyjá-
dření klánovických nikdo z újezdské 
strany nechodil?
 Co mohlo být důvodem nezáj-
mu o všechna jednání se již zřejmě 
nedozvíme, výsledek je však zřejmý. 
Na fungování veřejné správy měst-
ské části se bude třeba na základě 
těchto a mnohých dalších signálů 
zaměřit. Změna kvality a úrovně čin-
nosti úřadu v Praze 21 bude hlavním 
úkolem zastupitelů a radních naší 
MČ v příštích měsících.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

RNDr. Jitka Jenšovská (Pro Prahu)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Nejlepší cestou vpřed je opustit hašteření a věnovat se prá-
ci. Dal jsem si za cíl každý měsíc předložit do rady takové 
návrhy usnesení, které budou posouvat záležitosti, které 
mám v kompetenci. V oblasti veřejné správy bylo v minu-
lém měsíci jedním z těchto usnesení usnesení o publiko-
vání otevřených dat. O co se konkrétně jedná? Úřad začne 
ve strojově čitelné podobě zveřejňovat určité datové sady, 
které posílí transparentnost chování naší radnice. Konkrét-
ně se jedná o rozhodnutí rady zveřejňovat všechny přijaté 
a zaplacené faktury, účetní seznamy majetku v městské 
části a seznamy smluv. Proč právě tyto údaje? Ačkoliv se 
zdá, že je zcela běžné podobné údaje na jednotlivých úřa-
dech městských částí zveřejňovat, budeme jedni z prvních, 
kteří se k podobnému kroku rozhodli. Strojově čitelný 
formát umožní velice snadno provést jednoduché analýzy, 
jaké má úřad největší dodavatele, kolik a jaké zakázky od 
úřadu získávají. Zveřejněním seznamu smluv a propojení 
s kopiemi smluv pak může občan k těmto údajům najít 
i konkrétní smluvní podmínky, za kterých byla zakázka 
sjednána. Účetní hodnoty majetku a jeho struktura zase 
dávají celkový obraz o hospodaření městské části, jakým 
způsobem se v čase majetek rozrůstá či naopak klesá.
 Věřím, že se publikované datové sady budou časem 
rozrůstat a náš úřad se stane příkladem ostatním měst-
ským částem, které doposud své účetnictví spíše tají. Udr-
žitelný rozvoj znamená zejména zdravé finance. Veškerá 
data budou publikována během tohoto měsíce. 

Milí občané, je polovina března a já přemýšlím, 
o čem vám budu psát ve sloupku na duben. Jarní 
prázdniny za námi. Opět nás čekají nepříjemné zá-
cpy a v újezdské politice se dějí stejné věci jako v mi-
nulých měsících. Narazila jsem na citát A.Einsteina, 
který mi připomněl můj první rok v politice – „Defini-
ce úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: 
A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet 
jazyk za zuby.“ Něčeho bylo v tom mém prvním roce 
moc a něčeho málo.
 Minulá koalice byla neustále kritizována a za ka-
ždou maličkost veřejně bita. Bohužel jsme na sebe 
byli přísní i my sami. Po 7 týdnech nové vlády se 
vlastně nic nezměnilo. Komunikace vázne. Zpravo-
daj přišel pozdě a tak skvělá pozvánka na vernisáž 
v muzeu byla již pasé. Věci nemají spád a řád, jak 
bychom očekávali. Navíc začíná být chaos na úřadě, 
kde probíhá zemětřesení. Někteří jsou odejiti a jiní 
odcházejí dobrovolně, a že jich není málo. A abych 
nezapomněla, tibetská vlajka letos opět nevyvěše-
na… prvně za to mohl starosta Růžička, letos za to 
může úřad. Nabízí se otázka, kdo za to bude moct 
napřesrok, on se přeci vždycky nějaký viník najde.
 Rozloučím se s vámi citátem Werichovým „Mějte 
dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice 
nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si 
ji užít“. 14. 3. 2016



Činnost KAS v zimě

Březnová vycházka SPCCH

Už podruhé jsme v letošním roce navštívili Chvalskou 
tvrz, abychom  si prohlédli výstavu díla Jiřího Trnky. 
Z obrázků a vitrín, umístěných v sálech Chvalského  
zámku se na nás dívaly půvabné postavičky z Trnkových 
knižních ilustrací a filmů. V suterénu si zájemci mohli pod 
vedením odborníků  zkusit animaci  nebo si promítnout 
některou z krátkých projekcí. Také Trnkův atelier byl 
zajímavý. Tento exponát a řada dalších byla zapůjčena 
Trnkový muzeem v Plzni. Souběžně s touto výstavou je ve 
Špejcharu, což je další  budova tvrze, instalovaná výstava 
obrazů od 19.století po současnost. Výstavní plocha je 
obrovská a vystavená díla krásná. Připočteme-li možnost 
občerstvení v areálu, lze tuto akci hodnotit jako velmi 
vydařenou. 
 25. února jsme navštívili divadlo v Horních Počernicích 
– hru Jeffa Barona „Návštěvy u pana Greena“.Příběh ži-
dovského staříka a mladého muže-gaye, mezi kterými se 
z počáteční nevraživosti vyvine přátelství, vyvolává úsměv 
i vhání slzy do  očí. Stanislav Zindulka a Matěj Hádek 

podali takové herecké výkony, že ovace ze strany publika 
nebraly po skončení  hry konce. Prostě nevšední představe-
ní a nevšední zážitek. 

Irena Krajzingrová 

Kdo by se netěšil na jaro? Koho by nelákala opojnou vůní 
záplava rozkvetlých cibulovin! A tak vycházka pro více než 
30 účastníků začala  na Pražském  hradě, kde se kona-
la výstava „Předjaří v Královské zahradě“. V empírovém 
skleníku nás potěšila barevná paleta rozkvetlých hvězdníků 
a hyacintů. Zajímavá byla i další část výstavy věnovaná vodě 
na Pražském hradě. Prohlédly jsme si kašny,různé nádržky, 
chrliče, vědra i gotické dřevěné a renesanční terakotové 
potrubí. O pěstování hvězdníků a hyacintů  jsme si odborně 
popovídali s hradním zahradníkem a dozvěděli se mnoho 
zajímavého o těchto krásných exotických květinách, které 
do Evropy přišly z Asie a Jižní Ameriky.
 Naše vycházka pak pokračovala po Hradčanském 
náměstí,kde jsme si popovídali o jednotlivých palácích 
i o sochařské výzdobě tohoto půvabného místa. Byl i čas 
na posezení u kávy v sympatické kavárně Šternberského 
paláce. Podívali jsme se na střídání hradní stráže a vydali 

se na další cestu po Hradčanech kolem nyní vojenského 
kostela sv. Jana Nepomuckého- první kostelní stavby barok-
ního stavitele Kiliána Ignáce  Diezenhofera. Podél Lumbeho 
zahrad, kde je  ve vile je  sídlo presidenta republiky,  jsme 
dospěli do Jelení ulice. Odtud byl jen kousek k  hradbám 
barokního opevnění Prahy, u kterých je na rozhraní Hrad-
čan a Střešovic bývalý vojenský hřbitov- cíl dnešní vycházky.
 Hřbitov byl založený v roce 1786 v důsledku josefinských 
reforem  a byl určen pro vojáky z posádky pražského dělo-
střeleckého pluku. Zrušen byl v roce 1906 a postupně zcela 
devastován,  v posledních letech byl proměněn v hezký 
park s rybníčkem a dětským hřištěm, který určitě stojí za 
návštěvu. Nalezené náhrobky byly zasazeny do opravených 
hradeb, ze kterých je krásný výhled do okolí. Tento byl zá-
věrečnou odměnou účastníků této jarní zajímavé vycházky.

R.Řezáčová a účastnice vycházky
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Semafor se půl století osvobozoval. Od prvotního 
diletantizmu, od různých manýr, od ideologického 
tlaku, od ekonomického tlaku... Jediné, od čeho se 

osvobodit nehodlal, byl vliv Osvobozeného divadla. 
A o tom je naše dnešní představení,

které se koná v úterý 12. dubna 2016 
od 19.00 hodin.

Společný autobus pojede z Rohožníku 
v 18.00 hodin.

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě n/L zve své členy.

Zájemci přihlaste se u svých důvěrnic.
Akce je podpořena v rámci grantového 

programu MČ Pha 21

„Osvobozené divadlo Semafor“

MUDr. Dominika Pitáková

Calluna, s.r.o., Novosibřinská 111, 
Újezd nad Lesy, tel: 731836706

email: praktik.pitakova@seznam.cz, 
www.praktik-pitakova.cz

Naše ordinace stále přijímá nové pacienty!

ORDINACE PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

INZERCE
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KAS zve 14. 
dubna do diva-
dla U Valšů na 

představení hry 
„Drahá Matyl-

da“ od 16 hodin 
– cena vstupen-

ky 150 Kč

KAS zve 14. dubna na návště-
vu do Muzea historických 

oděvů a doplňků „Paráda“ ve 
14 hod. Doporučená doprava 

BUS 163 ve 11,56 hodin od 
Podrazských, přestup na met-
ro A do stanice Malostranská, 

cena 100 Kč

KAS informuje, že 5. března se konala výroční 
členská v sále Level. Ze 144 se zúčastnilo 125 

členů. Naše jednání pozdravil p. MUDr. Jaroslav 
Jeníček, CSc., radní za rozvoj sociální politiky, 
zdravotnictví, oblast seniorů a přislíbil pomoc 
i ze své profese lékaře. Naši členové obdrželi 

malý dárek – bezpečnostní pásek. Přáli bychom 
si, aby členové zvážili  možnost účastnit se 

práce ve výboru KAS.

Helena Vojtová

Dva filmové dokumenty o KLDR nám 
ve své přednášce  představí

Mirek Havránek
a  pokusí se nám přiblížit a lépe pochopit život 

v této vzdálené zemi.

Přednáška spojená s besedou se uskuteční 
ve čtvrtek 7.dubna

Od 15 hodin v divadelním sále Masarykovy školy

Srdečně zve všechny zájemce

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L

Vás zve Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L

JARNÍ VYCHÁZKA po VRŠOVICÍCH
se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016

Sraz v 10 hodin ve vestibulu metra 
stanice Želivského

Doporučená doprava: bus č.163 v 9.05 z Rohožníku

„Severní Korea“ Výroční schůze KAS 
dne 5. 3. 2016

Nejen do EDENU

INZERCE

(celkem 206,3m2), Staroújezdská 2300
Městská část Praha 21 nabízí k pronájmům prostory sálu se záze-
mím v polyfunkčním domě na rohu ulic Staroújezdská a Staroko-

línská. Možnost pronájmu i baru (97,5m2). 
Cena pronájmu sálu: 400 Kč – 5000 Kč + DPH podle typu a délky 

trvání akce. 

Již obsazeno:
ÚT + ČT – 18:00 –21:00 h

PÁ – 16:00 – 18:00 h  
NE – 19:00 – 22:00 h 

Cena pronájmu baru: 
100 Kč – 3000 Kč + DPH podle typu a délky trvání akce.

Informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, e-mail: lucie.
nedomlelova@praha21.cz

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 
na konečné zastávce autobusů sídliště Ro-
hožník. Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 
1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený prostor 
má samostatný elektroměr a vodoměr. 

Vytápění je řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
4.840 Kč + energie

informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem zděného prodejního 
stánku 15,70 m2, sídliště Rohožník – 

konečná zastávka autobusů

Pronájmy sálu v polyfunkčním domě Level
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Místní Agenda 21 v běžném fungování obce

Ve své prezentaci jste uvedla takový 
školní příměr – „místní Agenda 21 
není nový předmět, je to optika, kte-
rou se koukáme na svět…“ Jak jste to 

myslela?
Místní Agenda není něco 
navíc, co by se mělo dělat 
v daném místě, v dané 
municipalitě, tak aby to 

obtěžovalo a nevěděli 
jsme, jak to uchopit. Je to 
způsob, jakým se díváme 
na všechny věci, které tak 
jako tak stejně musíme 

dělat. 

Když se dělá místní 
Agenda dobře, co ob-
čanovi může přinést?
Může mu to přinést 
uspokojení ze systé-

mu, který funguje…

Na Jarní škole Zdravých měst 2016 jsme se dvou vysoce postavených expertek MA21 zeptali mimo jiné na 
to, co může místní Agenda 21 přinést normálnímu občanovi v běžném životě obce.

PhDr. Anna Kárníková
vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky

Ing. arch. Marie Petrová 
vrchní ministerský rada Ministerstvo životního prostředí

Podporuje v současné době Česká republika, konkrétně 
Vláda ČR, aktivity místních Agend 21?
Udržitelný rozvoj má tu potíž, že si občas lidé myslí, že je to 
všechno nebo nic. A právě místní Agenda je příklad toho, že 
udržitelného rozvoje se dá dosahovat, že to není jednorá-
zová věc. Že je to něco, na co si mohu sáhnout, do čeho 
se mohu zapojit, co se dá nafázovat, co se dá manažersky 
zvládat. Podpora místní Agendy 21 je zakotvena v základ-
ních strategických dokumentech veřejné správy.

Jste nejvýše postavená osoba v naší veřejné správě, 
která má udržitelnost na starosti. Komunikujete s bý-
valým premiérem a europoslancem PhDr. Špidlou, 
který je nyní vedoucím poradců premiéra Sobotky, 
ovlivňujete názory i pana premiéra. Co ale může 
přinést místní Agenda 21 obyčejným občanům, 
třeba u nás v Újezdě nad Lesy?
Místní Agenda 21 přináší hlavně transparentnost. 
Vytváříte si spolu s lidmi plán a všichni víte, kam 
směřujete. Všichni vědí  kam se jde, nerozhoduje 
o tom pár lidí na radnici. Také víte, jak se rozdělují 
zdroje. Tím, že si určíte cíl, tak se musíte také bavit, 
které cesty k němu vedou.  To podle mě zabraňuje 
korupci, zvyšuje důvěru v radnici, že dělá to, co ob-
čanům prospívá. A je to dobré i pro komunitní život, 
protože lidé opravdu mají vliv na to, co se děje. 

Na dnešní konferenci padlo, že změna začíná 
u každého z nás. Co byste doporučila každému, 

kdo chce změnit své chování a návyky ve prospěch 
udržitelnosti?
Každý si musí zvolit, to co pro něho bude přijatelné. Jezdit 
do práce na kole nemohu doporučovat lidem, kteří jsou 
zdravotně indisponováni nebo jsou to senioři s omezenou 
pohyblivostí.  Ale třeba se dívejte, jaké jídlo kupujete, dí-
vejte se třeba na to, zda kupujete jídlo s palmovým olejem, 
protože víme, že výroba palmového oleje má velké dopady 
na životní prostředí v jiných částech světa – a to je vlast-
ně způsob, kterým ovlivňujeme, aby se někdo jiný mohl 
úspěšně rozvíjet. Nenechávejte zbytky z jídla, lépe plánujte 
nákupy, vařte z místních surovin a nakupujte třeba v míst-

ních tržištích. Jsou to drobné změny s velkým dopadem.

Vláda ČR podporuje udržitelnost mimo jiné 
i kampaněmi. Aktuálně se blíží velká kampaň 
Evropský týden udržitelného rozvoje. Můžete 

nás „pozvat“?
Evropský týden udržitelného rozvoje se koná 
napříč celou Evropou. Aktuálně je do projektu 
zapojeno 13 evropských zemí včetně Čes-
ké republiky. Akce je konána pod záštitou 
pana premiéra. Cílem kampaně je ukázat, 
že existují konkrétní místní iniciativy, které 

podporují udržitelný rozvoj. Na stránkách 
www.tydenudrzitelnosti.cz si můžete přihlásit 

svoji aktivitu a mezi 30. květnem a 5. červnem 
ukázat, co vaše komunita nebo vy osobně pro 
udržitelný rozvoj děláte.

POZVÁNKA
VEŘEJNÉ FÓRUM

Dovolujeme si Vás pozvat  
na veřejné fórum, které pořádá 

ÚMČ Praha 21
Přijďte se podílet na zlepšení kvality 

života v Újezdě nad Lesy

Témata diskuze:
Školství  Bezpečnost  Doprava 
 Životní prostředí  Volný čas  

Občanská vybavenost

středa 20. 4. 2016 od 18.00 hodin 
v sále Polyfunkčního domu Level

(Staroújezdská 2300, 
Praha 9 – Újezd nad Lesy)
Na setkání se těší za Úřad 

městské části Praha 21

Karla Jakob Čechová, starostka, 
MČ Praha 21

členové Komise Zdravé městské části 
a místní Agendy 21

RNDr. Pavel Roušar,  
místostarosta a politik MA21

V čem?
Ve všech oblastech života. Místní 
Agenda je komplexní záležitost. Za-
hrnuje všechno, co se děje v městské 
části, je to všechno, co se děje v da-
ném úřadě… Jde o systém a způsob 
funkčního nastavení. 

Máte nějaké doporučení pro udr-
žitelný způsob chování každého 
z nás?
Snažit se vidět svět ve všech sou-
vislostech, Být aktivní, zajímat se 
o veřejný život. Získávat informace 
z důvěryhodných zdrojů. Je nás lidí 
na světě velmi mnoho a množství 
rychle narůstá. Bude třeba pokorněj-
ší a skromnější přístup k životu - a se 
změnami začít u sebe.

Za rozhovory děkuje Pavel Roušar, 
místostarosta MČ Praha 21
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 administrativní a správní poplatky 
 znalecký posudek pro daňové účely

MUDr. Richard Mindžák
ZUBNÍ ORDINACE

tel. 775 263 322 Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
www.zubniujezd.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,  
malířské, bourací a výkopové práce

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317
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 Bližší info na 774 526 242. 

Lektorka německého jazyka s 15letou praxí 
nabízí výuku němčiny dětem i dospělým 

na všech jazykových úrovních.

nabízí výuku tenisu pro děti od 5 let 
i pro dospělé na všech herních úrovní. 
Tenisové kurty Újezd n.L. a Koloděje. 

V létě příměstské tenisové kempy 
v Benicích, 

Park Holiday. 

Tel. 608 972 425, www.tenispolak.cz 

Tenisová škola Polák:

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

z 200 druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, 
laminátových a dřevěných podlah včetně příslušenství 

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle

Domex Prag sr.o , Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz

728 272 687
776 834 911

cena do 980kč
doprava zajištěna

Palivové dřevo-Stupice
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Lunapark Beck
 si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb Dny 

plné zábavy v Újezdě nad Lesy. Atrakce pro 
všechny věkové kategorie, Autodrom, dětský 
Svět. Létající Labutě, Nafukovací Skluzavka, 

Nafukovací Disney Land. Dětský Kolotoč, 
Houpačky, Trampolíny, Herna Rybolov a mnoho 

dalších Atrakcí. Nebude chybět ani Pouťové 
cukroví a Cukrová vata. Újezd nad Lesy ul. 

Polesná. Trvání pouti: od 19. 4. do 1. 5. 2016.
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OŽPD

1. ÚJEZD NAD LESY – 1. DUBNA 2016 / 1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/ 
2. BĚCHOVICE – 1. DUBNA 2016 / 1 x za 14 dní, lichý týden, středa/
3. KLÁNOVICE – 11. DUBNA 2016 / 1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí/
4. KOLODĚJE – 4. DUBNA 2016 / 1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí/

Zaměřeno na životní prostředí
duben 2016

PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B

Kdo bude mít zájem o tuto službu, volejte na call centrum 284 091 888 nebo lze objednat 
online přes webové stránky svozové firmy Pražské služby a.s. - www.psas.cz, v sekci služby 
občanům, svoz bioodpadu. 

Martin Švejnoha, referent OŽPD

ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
9. dubna -  Valdovská/Hrádková 

Druhanická/Staroújezdská

14. května -  Starokolínská (u parku na Blatově)  
Rohožnická (u prodejny Albert)

Patří: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

Nepatří: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající 
zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 
21, M. Švejnoha - tel: 2810 129 43

V neděli dne 3. a 24 dubna 
2016 budou přistaveny od 

9:00 – do 12:00 hod velkoob-
jemové kontejnery na rost-
linný odpad na uvedených 

stanovištích.

Po naplnění budou kontejne-
ry dle potřeby vyměňovány. 

Kontejnery se mohou ráno 
rychle naplnit a není možné 
je obratem vyměnit. Pokud 

na stanovišti z důvodu výmě-
ny kontejner nebude, je nut-

né si na něj počkat a odpad 
do něj odložit. 

Co tedy do velkoobjemového 
kontejneru na rostlinný odpad patří. 
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu
Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je 
nutné igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. 
 Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotli-
vých kontejnerů jen kontroly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám. 

Martin Švejnoha, OŽPD

23. dubna křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500–1520

sobota křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530–1550

11. května křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600–1620

středa křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630–1650

křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730–1750

křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800–1820

křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830–1850



MOBILNÍ SBĚR 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA C

KAM SE PODĚLO KOUZLO VÁNOC?

Omlouváme se za chybné uvedení data 
svozu mobilního sběru nebezpečného 
odpadu v minulém čísle zpravodaje. 
Trasy s daty svozu pro celý letošní rok 
najdete na stránkách úřadu.

7. dubna křižovatka ul. Načešická – Borovská 1500 - 1520

čtvrtek křižovatka ul. Čentická – Polešovická 1530 - 1550

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 1600 - 1620

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 1630 - 1650

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1700 - 1720

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1730 - 1750

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1800 - 1820

7. května křižovatka ul. Načešická – Borovská 800 – 820

sobota křižovatka ul. Čentická – Polešovická 830- 850

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 900- 920

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 930- 950

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1000- 1020

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1030- 1050

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1100 - 1120

Už je to pár týdnů, co jsme se radovali z rozsvíceného, ozdo-
beného vánočního stromku. Během Vánoc se snažíme svým 
dětem předat co nejvíce zvyků a obyčejů, které si sami přináší-
me z dětství. Toto období je znamením úklidu, čistoty a spojení 
s přírodou.
 Co s vánočním stromečkem, když doslouží, jste mohli najít 
v letošním lednovém Újezdském zpravodaji, tak jako každý rok. 
Přesto se nejdou tací, kteří kouzlo vánoc následujícím genera-
cím předávají takto.

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, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 
detergenty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování 
plísní), zářivky a výbojky. 
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Labutě na rybníku v ulici Dubinské. 
Foto Terezka Hriska



SPOLKY
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Jaro už nám zaklepalo na dveře 
a všechny správné neposedy to táhne 
ven. Proto jsme pro vás na sobotu 23. 
dubna 2016 připravili již třetí ročník 
akce Neposedný pochod. Tak jako 
vždy se sejdeme na třech startovních 
místech spojených s činností naší 
organizace – u Kavárny Plechárna na 
Černém Mostě, u úřadu MČ v Hor-
ních Počernicích a na multifunkčním 
hřišti v Újezdě nad Lesy. Společně 
v 10 hodin vyrazíme na nenáročnou 
procházku. Cestu volíme tak, aby ji 
zvládl neposeda každého věku. Trasy 
pochodů se zároveň společně potkají. 
Všichni nakonec dorazíme do soused-
ského centra na Jahodnici a užijeme 
si odpoledne v příjemné společnosti 
výletníků a sousedů.
 Jak to bude probíhat? Na startu se 
zapíšete v registračním stánku a do-

stanete malou svačinu, abyste měli 
dost energie. Po cestě si můžete v zá-
bavném kvízu otestovat vaše znalosti. 
Zhruba v polovině trasy si odpočine-
me na zahradě Dětského domova 
v Dolních Počernicích, kde si budete 
moci vyzkoušet žonglování nebo si 

třeba zahrát pétanque. 
V cíli na Jahodnici na 
nás bude čekat diplom 
za absolvování celé 
trasy, chutné občerst-
vení, kulturní program 
pro malé i velké, ukázky 
našich služeb pro 
širokou veřejnost, hry 
a soutěže. A to nejlepší 
nakonec! Máme pro vás 
připravenou novou sérii 
triček s devíti klientský-
mi příběhy. Nákupem 

trička nám můžete dát najevo, že naše 
práce má smysl, a zároveň podpořit 
fungování naší neziskové organizace. 
Vezmete si nás na triko? Více informa-
cí na www.neposeda.org/pochod

Petr Košek, sociální pracovník

Neposedný pochod s příběhy

V sobotu 27.února bylo v sále LEVEL opravdu živo! 
To zase po roce sdružení Rarášek z Újezda připra-
vilo dětský karneval a tradičně kvůli velkému zájmu 
rovnou dva v jeden den. Spolu s námi se přišlo ve-

selit za dopoledne i odpoledne téměř 380 malých i velkých 
Újezďáků.
 Letošní téma bylo Piráti a námořníci a na podiu i pod 
ním se děly opravdu velké věci. Vše nezačalo pro děti moc 
šťastně, protože truhlu s pokladem nám po velkém souboji 
sebrali 2 piráti. Jaké bylo naše štěstí, když pirátům na podiu 
vypadla tajná mapa. A pak už šlo všechno hladce, stačilo 
splnit několik úkolů a naše karnevalová loď se pomalu zača-
la přibližovat k cíli. Vše dobře dopadlo a truhla s pokladem 
byla opět nalezena!  
 Naše pirátky Ivana a Kačka na podiu opět roztančily celý 
sál a to včetně rodičů i pirátů, své vystoupení nám přišly 
ukázat i malé roztleskávačky a pan Robert Navaro, který 
bavil nejen svými kouzly ale také bublinami. Na děti i rodiče 
čekal námořnický vědomostní kvíz a také pokus o překoná-
ní světového rekordu v rychlotombole.
 Po těžkém rozhodování bylo vyhlášeno 5 nejlepších 
masek z každého karnevalu a jedna společná rodič a dítě. 
Vítězové pak získali krásné ceny od našich sponzorů – 
kadeřnictví Fontána, Kossuth, ABC botičky, Kouzelný Hrad, 
Hummer tvrz, Království železnic, zámek Berchtold a v ne-
poslední řadě restaurace Na Hřišti, která se celý den starala 
o občerstvení dětí i rodičů. Děkujeme všem sponzorům 
a hlavně MěÚ Prahy 21 za podporu všech našich akcí!
 Děkujeme moc za vaši účast, snad jste si karneval užili 
stejně jako my! 
 Foto z akce na http://rarasek1.rajce.idnes.cz nebo na 
našich www.rarasek21.cz

Za team dobrovolnic Raráška z Újezda
Iva Taške

Karnevalová plavba s Raráškem
Veliká hnědá loď s kulatými okýnky z kaju-
ty, obrovský stěžeň s bílou plachtou, kotva, 
záchranný kruh a na palubě rybářské sítě, 
truhla s pokladem, boky lodi omývají moř-
ské vlny….stačilo jen zavolat AHOJ a naše 
raráškovská karnevalová loď se vydala na 
svoji dlouhou plavbu.

Horní řada zleva - Pavel Vokoun, Helena Gottwaldová,  
Ivana Šubrtová, Milan Samec
Spodní řada zleva - Iva Taške, Katka Kulíková, Míša Vokounová



Velikonoční dílna 2016 se vydařila

Konala se totiž již tradiční 
Velikonoční dílna, a kdo si 
chtěl udělat radost a těšit 
se s námi na svátky jara, 
určitě nechyběl.
 Návštěvníci si mohli 
obejít 7 stanovišť a v kli-
du si vybrat, kde a co si 
začnou vyrábět. 
 Vůní pečených perníčků 
lákal stolek, kde se per-
níčky, pod vedením paní 
Marie Srchové, zdobily 
barevnými polevami. Perníčky na dílnu upekla Jana Eibicho-
vá.  Málokdo je donesl až domů, tak byly dobré a lákavé.
 U dalšího stolku se vyšívala velikonoční přáníčka. Tuto 
aktivitu si pro návštěvníky dílny připravila seniorka dobro-
volnice, paní Jaroslava Jirásková. Bylo zajímavé pozorovat 
s jakým nadšením a soustředěním děti i dospělí přáníčka 
vyšívají.
 Dalším zastavením při tvoření byly stolky organizace 
Neposeda. Tady si návštěvníci vyráběli zápichy kohoutků 
z peříček a roztomilá papírová kuřátka. Úspěch mělo i sta-
noviště, kde se zasévalo osení do vlastnoručně dekorova-
ných květináčů. Na malou chvíli se z dětí a dospělých stávali 
zahradníci.
 Velký zájem byl o výrobu barevných ptáčků a veliko-
nočních hnízd z proutí. Tato stanoviště připravily sociální 
pracovnice Odboru sociálních věcí.
 Dobrá nálada a radost z tvoření provázela návštěvníky 
i pořadatele po celé odpoledne. Při tvoření byl čas i na 
„kus“ řeči a popovídání si. Hotové výrobky a dekorace si 
návštěvníci odnášeli domů a mohli tak potěšit sebe i své 
blízké velikonočním, vlastnoručně vyrobeným dárkem. 
Příjemné odpoledne rychle uteklo a v 18 hodin jsme se roz-
loučili s posledními návštěvníky. Velice nás těší, že je o dílny 
tvořivosti stále větší zájem. Přípravy byly náročné, ale stály 

za to. Moc děkujeme všem, kteří obětovali svůj volný čas, 
nápady a nadšení a pomohli tuto dílnu zorganizovat.
 Tato akce se konala díky finanční podpoře Městské části 
Praha 21, organizaci zajistila Komise sociální politiky a zdra-
votnictví.

Za Komisi sociální politiky a zdravotnictví 
Bc. Radka Lipanovičová

V úterý 15. března 2016 do polyfunkčního 
domu Level zavítalo jaro a s ním Velikonoce.

 

Soukromá školka  
MINISVĚT U KRTEČKA 

Zahajuje provoz dětské skupiny 
 

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup,  
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, šachová škola  
pod vedením reprezentanta ČR, týdenní ruční dílničky, hry s padákem, divadelní  
představení, logopedická prevence. Screening školní zralosti, přípravka pro ZŠ.    
Máte dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace, zkušenosti 
máme. Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6ti let věku. Personál je složen z pedagogů, 
zdravotních sester a certifikovaných pečovatelek pro děti od jednoho roku. 
 
Školné 3500Kč/měsíc pro děti 3 – 6 let, 4300Kč/měsíc pro děti  
2 – 3roky, 5500Kč/měsíc pro děti 1 – 2roky.      
Místo provozovny: Úvaly                                                                                                                      

 
Bližší informace na tel.čísle 736769720, 731182122,  
minisvetukrtecka@seznam.cz, http://www.minisvetukrtecka.cz/ 
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Zveme Vás do KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín v Újezdu n.L. 
(vedle Penny Marketu)a nyni i do NOVÉ naší 

PRODEJNY pobočky v Ůvalech ul. 28.října 242 - přímo 
naproti budově vlakového nádraží,na bohatou nabídku 

řezaných a hrnkových květin,dárk.předmětů,jarních 
dekorací.Každý týden máme pro Vás nové AKČNÍ zboží. 
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA CELOROČNÍ DEKORACE 

do interiéru i exteriéru. Velice rádi Vás u nás uvítáme 
a těšíme se na Vaší návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA v Újezdu n.L.:  
PO-PÁ 8-19.30h. SO-NE 8-17h.
PROVOZNÍ DOBA v Úvalech: 
PO-PÁ 8-20h. SO-NE 8-15h.

Máme otevřeno NEPŘETRŽITĚ 364 DNŮ v roce. 
ZAVŘENO máme pouze 1. 1. 2017

Mob.č.:773 679 393, 608 982 711,www.kvetiny-jasmin.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/kvetinyjasmin/ 

www.kvetiny-jasmin.cz
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Vinný bar Dobrý ročník
si vás dovoluje touto cestou pozvat na řízené degustace vín ročníku 2015 ve dnech:

Vinařství Šoman – čtvrtek – 7. 4. 2016 
Vinařství Baláž – čtvrtek – 21. 4. 2016 
Vinařství Kadrnka – čtvrtek – 5. 5. 2016 
Vinařsví Kern – čtvrtek – 19. 5. 2016 
Vinařství Mlýnek – čtvrtek – 2. 6. 2016 
Vinařství Volařík – čtvrtek – 16. 6. 2016 
Průřezová degustace – středa – 29. 6. 2016   

Všechny degustace začínají od 19.00 hodin. 
Všichni výše uvedení vinaři jsou z vinařské 
oblasti Mikulov.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné 
zajistit si rezervaci na e-mailu sandras@volny.
cz nebo na telefonu 774 350 852. Součástí 
degustace je občerstvení. 

KDE NÁS NAJDETE? 
V ulici Oplanská 2614, vedle PennyMarketu.

Rádi vás přivítáme nejen v těchto dnech.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.merlinco.cz 

      737 502 987         merlinco.malba@gmail.com 
                        Pokud nPokud nPokud nPokud nÏÏÏÏco potco potco potco pot¯̄̄̄ebujeteebujeteebujeteebujeteÖÖÖÖ            
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MALÍŘSKÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
 SEKÁNÍ A ÚDRŽBA ZAHRAD       DROBNÉ ŘEMESLNÉ OPRAVY 

BOURACÍ PRÁCE        VYKLÍZENÍ        POKLÁDKA PODLAH 

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

občanské právo  I  obchodní právo I  rodinné 
právo  I  trestní právo  I pracovní právo  I  

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální servis, 
Máme vysokou úspěšnost i při vymáhání pohledávek. 

kancelář: Bartolomějská 304/1, Praha 1. Tel: 272 049 111 
www.advokatkopecky.cz  

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 

 

Pronajmu nebytový prostor o velikosti 78m2 v přízemí 
víceúčelového domu (bývalé kadeřnictví na Blatově, vedle 

řeznictví a poblíž supermarketu Penny). Volný ihned. 
Měsíční nájemné 350 Kč za m2 + poplatky. PENB G (průkaz 

nebyl ještě zpracován). Kontaktní telefon 606 658 113.

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
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Volná pracovní pozice - Konzultant

Náplň práce: 
poradenství a odborné konzultace v oblasti EU do-
tací, jednání s klienty, uzavírání obchodních smluv 
a prezentace dotačních možností, péče o stávající 

klientelu

Požadujeme:
vzdělání minimálně ÚSO s maturitou (bez vyučení), 
praxe v obchodní činnosti minimálně 2 roky pod-

mínkou, výborný písemný a mluvený projev, vysoké 
pracovní nasazení, řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:
zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu, rozšíře-
ní praktických zkušeností v oblasti dotačního pora-
denství, odpovídající mzdové ohodnocení založené 

na motivačním principu, zaměstnanecké výhody, 
místo výkonu práce – Praha 9 Běchovice

V případě zájmu nám zašlete životopis na email 
analytik@granty-dotace.cz

Grant Consulting a.s., Tel: 724 377 412, 
http://www.granty-dotace.cz, 

https://www.facebook.com/grant.consulting.as

   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

S OTEVŘENOU HERNOU PRO  

DĚTI

LOVČICKÁ 322, PRAHA 9-KLÁNOVICE  
PŘÍZEMÍ BUDOVY 
TEL.: 608 817 000

 www.smiskov.cz

Ve středu 27.4.2016 
od 15:00 do 17:30 hod.  

Zdarma také poradna speciálního pedagoga :  
výchova dětí a výchovné postupy, prevence 

komunikačních dovedností dětí,  
hra a rozvoj dítěte. 

Těšíme se na vás!
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NOVÁ STOMATOLOGIE
MUDR. RENATA MÉSZÁROSOVÁ

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA DUBEN 2016

Jsme ordinace vybavená nejmodernější technologií, zaměřená na ošetření celé rodiny, vč. dětí.

Naše stomatologické služby:

1.  Konzervativní stomatologie (bílé výplně, strojová endodoncie)
2.  Protetická stomatologie (celokeramické korunky, fasety a jiné)
3.  Chirurgická a parodontologická stomatologie (Vector paro) 
4.  Hygiena  (fluoridace, air flow, bělení)
5.  Pohotovostní služba pro naše pacienty vč. víkendů dle domluvy

Ordinace se nachází v moderně zrekonstruovaných prostorách 
staroklánovické vily vedle vlakového a autobusového nádraží, 
naproti Klánovické lékárně.

Adresa: Bydžovská 185, Praha- Klánovice, Tel: 773 610 186, E-mail: medicalservis@centrum.cz, www.zuby-klanovice.cz



e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671www.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



zdirad.pekarek@re-max.cz
& 603 280 220

PRODEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,

Horoušánky, okr. Praha – východ

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – novostavba kompletně
dokončeného RD 4+kk/T o výměře 120 m2,
pozemek 428 m2, ul. V Uličce, Horoušany

cena 1.999.000,-Kč

PRODEJ – luxusní byt
4+kk/T o výměře 113 m2,
terasy 82 m2,
2 parkovací stání,
Rezidence Klánovice,
ul. Ke Kostelíčku,
Praha 9 – Klánovice.

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Doprodej posledních 11-ti zasíťovaných stavebních pozemků
880 – 1300 m2 z úspěšného projektu ve Stránčické ul., Všestary,

okres Praha - východ.

cena 2.990,-Kč/m2

cena 8.950.000,-Kč

cena 4.800.000,-Kč

cena 2.990,-Kč/m2cena 2.990,-Kč/m2

„ Pro naše VIP klienty hle-
dáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,

Klánovicích
a Šestajovicích“

Posledn
í volný b

yt v Rezi
denci Kl

ánovice


