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  PLÁN AKCÍ MČ PRAHA 21 PRO ROK 2022    
 TERMÍN NÁZEV AKCE
leden turistický pochod “Courání Prahou”
únor výročí 100 let názvu Újezd nad Lesy
březen výstava okupace Čech a Moravy a protinacistický odboj
duben velikonoční dílna
duben Den Země
30. dubna Čarodějnice
květen stavění májky
květen oslavy 77. výročí konce II. světové války
květen Den matek
červen Den dětí s hasiči
červen Újezdský pivní festival
červen Streetball Challenge - o koš starosty
červen letní kino 
červenec / 
srpen letní kino

září vítání občánků
září den otevřených dveří hasičské zbrojnice
září Pochod za loupežníkem Drholcem
září Dny zdraví - letní kino
září Den bez aut
říjen posvícení 
říjen oslavy Dne vzniku republiky
říjen Újezdfest 22
listopad taneční zábava pro seniory
27. listopadu rozsvěcení vánočního stromu
prosinec vánoční dílna
1. ledna 2023 novoroční ohňostroj
Všechny akce proběhnou v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. Změna programu 
a termínů vyhrazena. Sledujte, prosím, aktuální informace na webu praha21.cz, prostřednictvím 
aplikace Mobilní Rozhlas či na facebooku MČ Praha 21. Děkujeme.



Vítejte v novém roce 2022, milí sousedé.

Uplynulý rok přinesl do našich životů řadu pozi-
tivních i negativních emocí. Dovolte mi jen krátce 
se ohlédnout a vyjádřit poděkování všem, kteří 
společně se mnou pro vás v roce 2021 pracova-
li, za jejich vzájemnou spolupráci, které si velmi 
vážím a která mě neskutečně baví. Zvláště si po-
važuji nově nastavené spolupráce s vedením naší 
školy, kde jsme v osobě pana ředitele Skaly na-
šli velmi schopného managera. Jsem rád, že pod 
jeho vedením funguje schopný tým pedagogů a zaměstnanců. Máte mé 
velké uznání. Zvláště v této době je to o mnoho náročnější.
V polovině minulého roku jsem vás informoval o nutnosti vybudování sa-
mostatné kotelny pro zdravotní středisko Rohožník. Důvodem bylo ukon-
čení dodávek tepla a teplé vody společností Veolia. Přes mnohé kompli-
kace, a to především kvůli situaci na trhu s materiálem, se nám podařilo 
kotelnu dokončit a zprovoznit před plánovanou odstávkou. Zdravotní stře-
disko je tak nyní plně nezávislé na externích zdrojích tepla a já mám radost, 
že náš program zachování a rekonstrukce střediska Rohožník se naplňuje. 
Letos nás čekají další opravy střediska. S lékaři jsme uzavřeli dlouhodobé 
smlouvy o pronájmu ordinací. Současně se naše plány ubírají i k možnosti 
vybudování dalšího, úplně nového zdravotního střediska v lokalitě Blatov. 
Zde ale bude nutné získat strategického partnera v rámci investičního krytí 
stavby a provozu.
Když se podíváte do lokality Zbyslavská, již se pomalu rýsuje konečná po-
doba budoucího parku. Psí park je již skoro hotový a hlavní cesty zreali-
zovány. Při revitalizaci jsme bohužel zjistili, že celá lokalita je zamořena 
odpadky, kovem a sklem v nižších vrstvách půdy. Jednoduše ekologicky za-
sažené a neřešené území. Těším se na celkový výsledek, který bude nejen 
pro mě velkou satisfakcí za neoprávněnou kritiku ohledně kácení údajně 
zdravého a perspektivního lesíka. Ale především v místě vznikne krásný 
parčík, kde budeme rádi trávit svůj volný čas.
V aleji na Rohožníku jsme vybudovali mlatovou cestu, ať se vám tam lépe 
chodí. Cesta končí u budoucí vyhlídky a její začátek bude u nového multi-
funkčního hřiště, které jste si sami vybrali v rámci participativního rozpoč-
tu. Pokud vše půjde dle plánu, v prvním pololetí roku 2022 bude zrealizo-
váno.
Jistě jste si mnozí všimli, že plánovaná pítka a mlžítka již jsou nainstalová-
na. Na jaře budou zprovozněna, a pokud se osvědčí, mohou být vytipo-
vány další lokality, kde by se mohla postavit. Do každého je otisknut znak 
naší MČ. Budu se těšit na vaše reakce z jejich užívání.
Na Nový rok v  18:00 hod. jsme společně s  panem starostou Běchovic 
Ondřejem Martanem odpálili již tradiční novoroční ohňostroj, na který 
přispěla i řada z  vás. Profesionální a řízený odpal je nejen v  souladu 
s  vyhláškou hl.  m. Prahy, ale je i možností mít krásný ohňostroj bez 
divokého odpalování po celý prosinec, s  nímž ani já nesouhlasím. 
Děkujeme za řadu reakcí, v nichž dáváte vědět, jak vám ohňostroj udělal 

radost a že to byla parádní podívaná. Pokud 
budu stále starostou, rád bych s kolegy v tradici 
pokračoval, i když samozřejmě vnímám i úzkou 
skupinu odpůrců a jejich názory.
Přeji vše dobré, pevné zdraví a mnoho životní 
pohody do vašich domovů.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Na svých jednáních v  prosinci 2021 
radní MČ Praha 21 projednali rozpočet 
městské části a rozpočty mateřských 
školek a základní školy. 
Dále radní projednali změny ve vý-
stavbě nové budovy pro MŠ Sluníčko. 
Důvodem pro tyto změny bylo zlepše-
ní energetické náročnosti budovy, a to 
v  souvislosti se skokových nárůstem 
cen energií. 
Na Masarykově ZŠ působí již čtvrtým 
rokem třídy s prvky Montessori a díky 
uvolněnému prostoru ve třetím patře, 
který vznikne právě díky nové budo-
vě MŠ Sluníčko, tak budou moct být 
přesunuty všechny tyto třídy na jedno 
místo. Takové řešení je ideální i vzhle-
dem k tomu, že budou stačit minimální 
stavební úpravy. Radní proto schválili 
záměr na přebudování III. patra ZŠ pro 
třídy s prvky Montessori.  
Do třetice ještě jedno téma ze školství, 
které radní projednali, a tím je nová 
lezecká stěna. Vzhledem ke stáří le-
zecké stěny v tělocvičně a zpřísňující se 
legislativě současná stěna již nemůže 
být využívána. Proto radní schválili zá-
měr na vybudování nové horolezecké 
stěny v tělocvičně tak, aby opět sloužila 
lezcům. Byla by škoda, aby horolezec-
ký klub, který zde působí od roku 1993, 
neměl kde trénovat. 
Po křížku na Blatově se dočká rekon-
strukce i zvonička na Blatově, radní 
schválili zhotovitele této akce, a to fir-
mu IBR ART, s.r.o. Oprava bude prove-
dena během jara. 
Vzhledem k pořízení nových elektroaut 
pro potřeby úřadu může městská část 
odprodat staré služební vozy. Rada 
proto schválila jejich prodej. 
V  oblasti životního prostředí radní 
projednali akci „Revitalizace izolační 
zeleně na sídlišti Rohožník“. Na revi-
talizaci jsme získali finanční prostředky 
z  magistrátu, a tak toto území dozná 
dalších změn. Dojde zde k redukci keřů 
a neperspektivních dřevin a samozřej-
mě i k nové výsadbě tak, aby toto území 
mohlo sloužit pro relaxaci a procházky. 
Na základě poptávkového řízení radní 
schválili firmu, která revitalizace prove-
de, jde o společnost Jaroslav Červínek 
– Lesní služby a veřejná zeleň.    
Na závěr mi dovolte, abych vám 
všem za celou radu popřála, aby rok 
2022 byl pro vás co nejúspěšnější 
a vyšlo vám vše, co si přejete.              

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Jako každý rok se těsně před vánočními svátky konalo jednání zastupi-
telstva městské části. Kromě pravidelných bodů, jako jsou informace 
o  rozpočtových opatření, plnění rozpočtu, zápisů kontrolního a finanč-
ního výboru, bylo stěžejním bodem schválení rozpočtu na příští rok. Dů-
vodem, proč se konalo naše zastupitelstvo až 20. 12., byl termín jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, protože náš rozpočet mohl být schválen až 
po schválení rozpočtu pražského. Stejně jako v minulých letech i v letoš-
ním roce příspěvek od magistrátu postačí na pokrytí základních běžných 
výdajů městské části (platy, údržba zeleně, úklid, opravy hřišť, pořádání 
kulturních akcí apod). 
Do rozpočtu na rok 2022 jsme museli zapojit vyšší částku z ušetřených 
finančních prostředků minulých let především kvůli pokračování již za-
hájených investičních akcích, jedná se například o výstavbu nové budovy 
pro mateřskou školku Sluníčko. Na tuto akci již máme získané dotace z hl. 
m. Prahy, ale podle schválených pravidel je budeme moci znovu zapo-
jit až na jaře. Další finančně náročnou akcí je pokračování rekonstruk-
ce úřadu tak, aby všechny odbory byly přístupné maminkám s kočárky, 
seniorům a  invalidům. Rozpočet opět počítá s  opravami dalších úseků 
chodníků a  silnic, s  opravou elektroinstalace v  mateřské školce Sedmi-
kráska a s projekty na kompletní rekonstrukce ulic Nadějovská, Zlivská 
a Zbýšovská. Opět platí, že i na všechny tyto akce se budeme snažit získat 
další finanční prostředky z magistrátu. 
Další jednání zastupitelstva je naplánováno na druhou půlku března.  

Kristýna Kopecká,
místostarostka

O čem jednalo zastupitelstvo

Od konce listopadu jezdí mobilní očkovací tým přímo do Újezda. Očková-
ní probíhá v tělocvičně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici. Celá akce probíhá 
ve spolupráci se Zdravotním centrem Jirny, vždy v ranních hodinách od 
8.15 do 10.00 hod. Očkování v Újezdě proběhlo již třikrát a díky tomu 
mohlo být naočkováno 300 lidí, kteří nemuseli jezdit do vzdálenějších 
center. Mobilní tým očkuje vakcínou od společností Pfizer/BioNTech. 
V případě zájmu stačí zavolat na tel. 770 197 012, aktuálně máme další 
termíny 18. a 25. 1.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Očkování v Újezdě
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8. 1.  Přišel k nám bílý kůň,8. 1.  Přišel k nám bílý kůň,
  pohádka, pohádka, 
 hraje divadlo Koník, hraje divadlo Koník,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

15. 1.  keramická dílna,15. 1.  keramická dílna,
  Polyfunkční dům, Polyfunkční dům, 
 od 10 hod. od 10 hod.

22. 1. Jak se hledají princezny,22. 1. Jak se hledají princezny,
  divadelní společnostdivadelní společnost
  Bořivoj,  Bořivoj,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

29. 1. Jógový workshop,29. 1. Jógový workshop,
 Polyfunkční dům, Polyfunkční dům,
 více na str. 12. více na str. 12.

6. 2. podvečerní vycházka6. 2. podvečerní vycházka
  Újezdem,  Újezdem,

  start od I. stupně ZŠ,start od I. stupně ZŠ,
 od 16.30 hod. od 16.30 hod.

Sledujte, prosím, aktuální Sledujte, prosím, aktuální 
opatření v souvislosti s nemocí opatření v souvislosti s nemocí 
covid-19.covid-19.

Kalendárium na ledenKalendárium na leden
Vedení městské části vnímá sídliště Rohožník jako prostor, který dlouhodobě 
potřebuje koncepční rozvoj a revitalizaci veřejného prostranství. Ve spolupráci 
s architektonickou kanceláří MCA Ateliér probíhají přípravy koncepční rozvahy. 
Ta nastíní, jakým způsobem by Rohožník v budoucnu mohl vypadat. Ve středu 
15. 12. 2021 se nad mapou sešla úzká pracovní skupina a diskutovala nad klady, 
zápory a potenciály jednotlivých míst na sídlišti Rohožník. Celé setkání se neslo 
v pracovním duchu. Každý z účastníků nabídl podněty: ať už z pohledu rezidentů 
sídliště či z pohledu profesního. Cílem setkání bylo sesbírat co nejvíce informa-
cí, které pomohou architektům z MCA Ateliér vytvořit nejlepší návrh řešeného 
území.
Protože jedním z nejdůležitějších „aktérů“ v území sídliště jsou jeho obyvatelé 
a návštěvníci, brzy samozřejmě do celého procesu zapojíme i vás.
Pro více informací sledujte web a sociální sítě MČ Praha 21.

Helena Gryčová, 
koordinátorka MA21

Workshop k Rohožníku

MČ Praha 21 a Újezdské muzeum 

srdečně zvou odvážné děti a jejich rodiče 
na kratší 

VYCHÁZKU STMÍVAJÍCÍM SE ÚJEZDEM 
v předvečer 100. výročí názvu obce Újezd nad Lesy

v neděli 6. 2. 2022
Start v parku před 1. stupněm Masarykovy ZŠ od 16.30-17 hod.

Za svitu lampionů půjdeme po zpevněných i nezpevněných pěšinkách, 

v cíli bude čekat překvapení.

Sledujte nás na www.praha21.cz, www.facebook.com/praha21 

http://www.praha21.cz/
http://www.facebook.com/PRAHA


V tělocvičně Masarykovy základní školy v Polesné ulici je jediná lezecká stěna 
v okolí Prahy 21 o přibližně 120 m2 čisté lezecké plochy, zaměřená především 
na výcvik školní mládeže v rekreačním lezení.
Stávající lezecká stěna vznikala ve třech etapách od roku 1994 do roku 2008. 
Za jejím zprovozněním stojí tehdejší ředitel školy Miroslav Kurka, který v roce 
1993 založil horolezecký oddíl Gekon jako jeden z oddílů Školního sportovního 
klubu při základní škole. 
Stěna je složena ze tří částí. Ta původní, nejstarší, vznikala svépomocí nadšen-
ci z lezeckého kroužku Gekon již v roce 1994. Legislativa v té době měla odlišné 
bezpečnostní normy a požadavky na konstrukci lezeckých stěn. Ani další části 
stěny, které byly postaveny postupně v letech 2005 a 2008, však nesplňují sou-
časně platnou technickou normu.
Ze zprávy o současném stavu stěny, kterou nechala MČ Praha 21 zpracovat fir-
mou Spol.Czech-24.cz, vyplývá, že lezeckou stěnu nelze nadále provozovat bez 
potřebných oprav a úprav a kladné revizní kontroly podle platné bezpečnostní 
normy, kterou se musí lezecké stěny provozované veřejně v Česku a EU řídit. 
Na základě těchto faktů byla oslovena jedna z nejvýznamnějších firem, která 
se zabývá projektováním a výstavbou lezeckých stěn, která uvádí, že „vzhledem 
k tomu, že stěna je celkově zastaralá a v důsledku postupných dostaveb i chybně 
koncipovaná, doporučujeme její odstranění a výstavbu zcela nové stěny. Uvedení 
stávající stěny do souladu s platnými normami je prakticky nemožné“.

I když revize lezecké stěny nepři-
nesla dobrou zprávu a kroužek GE-
KON, který má 50 registrovaných 
členů, nemůže dále v  prostorách 
tělocvičny trénovat, chce vedení 
MČ Praha 21 najít co nejrychlejší 
cestu ke znovuzprovoznění a pod-
pořit tak činnost oddílu, který vy-
chovává kvalitní sportovce i  na 
úrovni mistroství republiky.

Markéta Slavíková,
vedoucí odboru školství a kultury
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Jak dál s lezeckou stěnou
Zlepšete své zdraví a kondici 

pomocí starodávných 
funkčních technik čchi-kung. 

Získejte více klidu, 
koncentrace a vyrovnanosti.

Soubor jednoduchých tělesných 
a duševních cvičení pomůže 

zvýšit životní energii  
a fyzickou kondici.

Cvičení není náročné a je vhodné 
pro každého

Pravidelné lekce

Zdravotní cvičení

Rezidence Wellness 
BLATOV – Újezd nad lesy

Studio zdraví 
REZONA – Klánovice

Informace: 607 582 706
iborelvhnizde@gmail.cz

INZERCE

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

praha.eu

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. 
Uhraďte exekutorovi do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku 
vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé 
léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od 
svých dluhů a začněte znovu normálně žít! 

jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

Neváhejte s podáním žádosti

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Exekutoři 
mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned! 

Jaké podmínky musíte splňovat?

• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým 
dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým  
zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, 
nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. 

• Vaše dluhy jsou již v exekuci.
• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?

• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu  
908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám 
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud 
nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních 
operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení. 
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. 

• Dluhová poradna organizace Člověk v tísni 
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

• Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy 
+420 800 100 000, info@praha.eu

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.
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Zimní údržba silnic a chodníků
První sněhovou nadílku letošní zimy 
máme již za sebou. Sníh v ulicích a na 
chodnících může být pro někoho ro-
mantikou, pro jiné ale nepříjemnou 
komplikací. Pojďme se tedy podívat, 
kdo má v Újezdě nad Lesy zimní údrž-
bu na starosti a jak funguje. 
Základním manuálem je pro MČ Praha 
21 Plán zimní údržby, který se vypraco-
vává na každou sezónu. Zimní období 
úředně začíná 1. 11. 2021 a končí 31. 3. 
2022. Plán zimní údržby stanoví pořa-
dí, v jakém se újezdské silnice a chod-
níky uklízejí, a také technické postupy. 
Údržbu komunikací v katastru Újezda 
nad Lesy zajišťují dva subjekty. 
Společnost TSK hl. m. Prahy, a.s. má 
na starosti hlavní dopravní tahy. Jde 
o ulice Novosibřinská, Starokolínská, 
Staroklánovická (včetně části vedoucí 
k nádraží a otočky autobusu před ho-
telem Smolík), Staroújezdská, Zaříčan-
ská a Rohožnická, a také úklid zastávek 
MHD na těchto komunikacích a vybra-
né úseky přilehlých chodníků (viz mapy 
a http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz
/imapa.aspx). Všechny tyto ulice mají 
stejnou prioritu, pro silnice to je I. po-
řadí, pro chodníky III. pořadí. 
MČ Praha 21 zajišťuje údržbu komuni-
kací na pozemcích ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, které má ve svěřené správě. 
Újezdské silnice ve správě MČ jsou 
udržovány podle důležitosti v I. a II. po-
řadí (viz mapa silnic). Újezdské chod-
níky ve správě MČ jsou udržovány dle 
důležitosti v I., II. a III. pořadí (viz mapa 
chodníků). Dále MČ Praha 21 udržuje 
zastávky MHD v  ulicích Čentická, Po-

lesná, Pilovská a Bělušická, parkoviště, 
která jsou součástí ulic a dále samo-
statná parkoviště (u pošty, ZŠ Polesná, 
zdravotního střediska na Rohožníku, 
MŠ Rohožník a 1. MŠ Čentická). 
Zimní údržba se provádí mechanicky 
(plužením či rotačním kartáčem) a po-
sypem (je využíván písek, štěrk i sůl). 
Povinnost zahájit úklidové práce mají 
pracovníci MČ Praha 21 do jedné hodi-
ny od okamžiku, kdy vrstva napadané-
ho sněhu dosáhla 5 cm a je předpoklad 
dalšího sněžení nebo od okamžiku, kdy 
pověřený pracovník operačního štábu 
vydá pokyn k zahájení prací.
Naši zaměstnanci se snaží reagovat 
na aktuální situaci i vaše podněty. Zá-
roveň ale platí, že řidiči a chodci mají 

povinnost přizpůsobit jízdu a chůzi sta-
vu komunikací, který je v zimě obvyklý. 
Jezděte a choďte opatrně! 
Přejeme příjemnou a klidnou zimu.

Ludmila Lambertová,
odbor majetku a investic

INZERCE

http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx
http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx


Začátek roku bývá časem, kdy si připomínáme nej-
různější výročí, která nás čekají. Pravidelní čtenáři 
ÚZ jistě vědí, jak bohatá je historie naší městské 
části, a proto nabízíme několik zajímavých „dvoj-
kových“ dat z dějin Újezda. 

1142
Český král Vladislav II. nechal pochytat lapky, kteří pře-
padali pocestné na Trstenické stezce procházející lesem 
Vidrholcem. Ten se tehdy rozkládal od Počernického ryb-
níka až daleko za Úvaly. Nejhustší a nejobávanější úseky 
cesty byly právě v místech, kde dnes stojí východní část 
Újezda. Nehostinný úsek to nebyl jen kvůli loupežníkům, 
ale i počasí. Název Vidrholec se odvozuje z německého 
Witerholz, tedy větrný či bouřlivý les. 

1842
Podle pamětní knihy Koloděj bylo toho léta veliké sucho, 
myslivna na Nových Dvorech lehla popelem. 

1922
Druhé narozeniny Újezda. 7. února 1922 schválilo teh-
dejší ministerstvo vnitra plný název obce, tedy Újezd nad 
Lesy. Tento významný milník si připomeneme v únoro-
vém vydání ÚZ.

1932
Je zřízena lesní pěšina z  Blatova na klánovické nádraží. 
Spojka o délce 1200 metrů slouží dodnes. V  témže roce 
byla otevřena sibřinská škola na návrší směrem k  Újez-
du. Chodily do ní i děti z Nové Sibřiny, tedy východní části 
Újezda. 

1942
Svůj život v  době zuřící heydrichi-
ády dobrovolně ukončil František 
Kotrba, který učil v  Běchovicích, 
a  také na naší škole (1937-39). Byl 
členem ilegální organizace „V Boj!“, 
pamětní desku bychom našli na 
běchovické škole. 
V  koncentračním táboře Osvětim 
umírá Bedřich Jenšovský, dlouho-
letý starosta újezdského Sokola, 

a také významný historik a archivář (mimo jiné též ředitel 
Archivu země české). 
V květnu přišla velká průtrž mračen, která vyvracela stro-
my a ničila úrodu. Krupobití a silný vítr demoloval i skle-
něné výplně. Ve škole muselo být vyměněno 75  metrů 
čtverečních okenních tabulí. 

1982
Byla otevřena mateřská školka na Rohožníku, která pů-
vodně fungovala jako podniková školka pro děti zaměst-
nanců Československých státních drah. Od roku 2000 je 
zřizovatelem MČ Praha 21.

1992
Restaurace na křižovatce s přilehlým sálem (bývalý hos-
tinec U Mrázů) byla v restituci vrácena původním majite-
lům. Ti začali s přestavbou objektu na hotel s restaurací, 
stihli provést ale jen výkopové práce. Dlouhých patnáct let 
pak Újezďáci chodili kolem „jámy Karel“, jak se zbořeništi 
přezdívalo. Dnes na jejím místě stojí od roku 2008 Poly-
funkční dům. 

Na základě knihy Střípky z újezdské historie manželů Tomai-
desových sestavil

Blahoslav Hruška
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„Dvojkové“ roky v dějinách Újezda
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KULTURA

Po roční pauze vynucené koronavirem uspořádal v sobo-
tu 11. prosince Svaz postižených civilizačními chorobami 
a spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život v Polyfunkčním 
domě tradiční vánoční posezení pro seniory.
Vzhledem k epidemickým opatřením neproběhlo tradičně 
u stolů a s občerstvením, ale jako divadlo, a to s divadelní 
hrou o cestě Újezďáků za Ježíškem do Betléma.
Hru napsal spisovatel a režisér Jiří Raichl původně pro 
ochotníky v Dobrušce, kde se hrála předloni pod názvem 
„Dárek pro Toníka“.   Protože se mi líbil nejen nápad, ale 
i hra samotná, zkusila jsem ji upravit na újezdské reálie, 
což herci ještě v průběhu zkoušek „doladili“. Rychtář uka-
zuje cestu do Betléma přes Úvaly a nabádá dát pozor na 
jednosměrky. Je třeba pospíchat, aby tam „Běchovičáci 
nebyli dřív, protože to by byla ostuda“. Z Toníka se stala 
Baruška a název se změnil na „Z Újezda až do Betléma“.
Do secvičení se pustili hlavně zástupci Masarykovy ZŠ 
a Sboru dobrovolných hasičů.
V  roli Josefa jsme viděli školníka Petra Tilze; hasiči Libor 
Sady, Daniel Váňa a Jan Votruba si zahráli tři krále a rych-
táře Mirek Jasiowka. Hvězdou betlémskou nemohl být 
nikdo jiný než dobrá duše většiny městských oslav a mu-
zejních výstav Eva Danielová, která je zároveň autorkou 
kulis, a pastušky Sovičky zpívající pod vedením „pastýře“ 
Daniely Janoušové. Barušku, kterou přišli tři králové po-
zvat na cestu do Betléma, nazkoušely Sofie Konová a Eliš-
ka Hájková.
Pomyslnou třešničkou na dortu byl Herodes ředitele školy 
Libora Skaly, který ale jinak „má děti rád“. Učitelský sbor 
mu byl vydatnou oporou, a tak jste v  roli Marie mnozí 
poznali Alenu Hanzlíkovou a v rolích „daráčků“ Alici Hor-
nychovou jako selku, Marcelu Novákovou jako kuchařku 
a v roli švadleny Marii Kolembářovou. V roli Anděla stráž-
níka vypomohla angličtinářka z říčanského Jazykového 
studia Helena Švomová.
V  roli vypravěče nás celou hrou provázela paní učitelka 
Olga Matějková. Osvětlení a ozvučení zajistili Jan Veselý 
a Jaroslav Zajpt z Vamosu 66. Režie spadla na mě, naštěstí 
mi herci vydatně pomáhali.
Premiéru hry jsme chystali na rozsvěcení vánočního stro-
mu, ale protože byl zrušen kulturní program, přišli jsme 
tak i o oživení betlémského chlívku oslíkem Izidorem 

a poničkou Aničkou s dohlížející Petrou Chrástovou z Mi-
nifarmičky. Ty jsme do Polyfunkčního domu vzít nemohli. 
Vánoční posezení uváděl moderátor z Country Radia Vítek 
Pěkný, který po divadelním vystoupení a několika kole-
dách Soviček vyzpovídal pana ředitele Skalu a hasiče.
Místo obvyklého občerstvení dostali účastníci při odcho-
du malý dárek a přáníčko od školních dětí. Finančně byla 
akce podpořena z grantového systému MČ Praha 21.
Všem zúčastněným děkuji za skvělé výkony a nadšení 
a čas, který věnovali zkoušení. O to víc mě mrzí, že jsem 
se nemohla akce zúčastnit, protože jsem byla v  izolaci 
s  covidem. Třeba se ještě najde příležitost, kdy hru za-
hrát znovu.

Jitka Carbolová

O vánoční příběh nepřišli alespoň ti z Újezda, kteří se do-
stavili na vánoční posezení pro seniory. Kostýmy, kulisy 
a rekvizity byly využity, zvukaři, osvětlovači, herci a soví 
pastuškové, kteří se třikrát během týdne ne vždy v  pl-
ném obsazení narychlo sešli, se nakonec premiéry do-
čkali. A potlesk diváků byl všem účinkujícím tou největší 
odměnou. Vše nafoceno, vše natočeno, „nová divadelní 
přátelství“ jsou díky režisérce Jitce navázána. Opět spous-
ta práce, která měla smysl a někam nás posunula, v dob-
rém a pro dobro spojila a pomohla na chvíli uniknout od 
každodenních starostí. Vánoční příběh přinese Vánoce do 
Újezda školním dětem možná ještě jednou, i když v  no-
vém roce. Uvidíme …

Eva Danielová

Vánoční posezení pro seniory
s hrou o putování do Betléma



Světluška je tradiční charitativní 
projekt Nadačního  fondu České-
ho  rozhlasu, do nějž se pravidelně 
zapojuje i Újezd. O nových formách 
pomoci i o tom, co se za peníze dár-
ců z naší městské části dá pořídit, si 
ÚZ povídal s  Gabrielou Drasticho-
vou, ředitelkou fondu.   

Vánoce jsou dobou, kdy lidé obvykle 
plní nejrůznější sbírky více než v prů-
běhu roku. Platí to i pro Světlušku?
Světluška má své pravidelné dárce, 
kteří přispívají dlouhodobě a nemu-
síme je oslovovat kampaní. Ale ano, 
i Světluška měla v období adventu již 
třetím rokem Vánoční sbírku v síti pro-
dejen Kaufland po celém Česku, která 
letos vynesla rekordních 20 mil. korun 
na pomoc těžce zrakově postiženým.

V době covidu jste přišli o část vaše-
ho programu, třeba kavárnu nebo 
stánkový prodej. Jak jste se s  tím 
vyrovnali?
Dva roky jako na horské dráze nás 
naučily alternativám. Bylo by od nás 
nezodpovědné, kdybychom neměli 
záložní řešení. Kavárnu POTMĚ jsme 

otevřeli dvakrát, ale díky velké pod-
poře Českého  rozhlasu jsme trhali 
návštěvnické rekordy. Noční běhy pro 
Světlušku jsme odběhli v  šesti měs-
tech a s polovičním počtem běžců, ale 
o prázdninách jsme zapojili filantropy 
a sportovce do Letní výzvy pro Svět-
lušku a společně jsme tak virtuálně 
vyběhali bezmála 300 tisíc korun. Pro-
dlouženou rukou a srdcem Světlušky 
jsou pro nás pořadatelé regionálních 
i místních benefičních akcí. Loni bylo 
uspořádáno celkem 19 doprovodných 
malých běhů, workshopů, průvodů, 
koncertů a festivalů a do sbírky díky 
nim doputovalo 350 tisíc korun. Jed-
ním z  významných přispěvatelů je i 
vaše městská část, do které se Světlu-
ška vrací každý rok.

Má ještě smysl peníze získávat na 
akcích fyzicky? Částky oproti da-
rům na účet asi nejsou velké...
Fyzický kontakt a setkávání se s dárci je 
klíčem k důvěře. Jsem přesvědčená, že 
není možné dělat dlouhodobě úspěš-
nou sbírku „od stolu“. Proto ani my ne-
zmizíme z ulic, budeme dál běhat s če-
lovkami, vařit tu nejčernější kávu, jezdit 

na malé komunitní benefice, protože 
dárcům chceme dát možnost spojit 
si naši práci s konkrétními tvářemi, se 
stiskem ruky, s během bok po boku, se 
společným posezením u kávy.

V Újezdě se na poslední akci vybralo 
45 tisíc Kč. Co za to může Světluška 
pořídit? 
Chtěla bych ze srdce poděkovat. Ta 
částka, myslím, vyrazila dech nejen 
mně, ale i pořadatelům. Jinak 45 ti-
síc  Kč znamená 350 hodin asistenční 
či odlehčovací služby pro rodinu se 
zrakově postiženým synem či dcerou, 
také dvě přenosné kamerové lupy pro 
zrakově postižené seniory nebo roční 
sportovní aktivity pro tři zrakově posti-
žené sportovce.

Blahoslav Hruška
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Rozsvícení vánočních stromů a charitativní Újezd o první ad-
ventní neděli bez kulturního programu. I to „málo“ ukázalo 
velké porozumění pro naše nevidomé spoluobčany a otevřená 
srdce. Na konto Světlušky přibylo 45 010 Kč. 
Již druhým rokem probíhalo rozsvícení vánočního stromu ne-
tradičně, ale přesto se konalo. Letos měla být první adventní 
neděle s překvapením, a to díky nápadu paní zastupitelky Jitky 
Carbolové zahrát po rozsvícení stromů (letos třech) divadelní 
představení „Z Újezda do Betléma“. Jde o společné nastudování 
hry zástupci z řad pedagogů a zaměstnanců školy, tatínků ha-
sičů a Soviček v roli pastušků. Jenže co si lze v této době naplá-
novat! Zůstala alespoň charitativní sbírka pro Světlušku, letos již 
šestá v době adventní. Kromě upomínkových předmětů mohli 
přispěvatelé a jejich ratolesti výrobky dětí školy ozdobit ven-
kovního anděla, umístěného u jednoho z rozsvícených stromů 
v  parku, nebo vánoční školní stromečky. Na rozsvícení, které 
bylo opět přenášeno online, se opět přišla podívat ředitelka Na-
dačního fondu ČRo Světluška Gabriela Drastichová. Újezdským 
poděkovala za to, že i v  této nelehké době nepřestávají dělat 
věci, které nás spojují.
Poděkování patří všem, kteří letošní první advent připravili – 
dětem a paním učitelkám a asistentkám ZŠ, které připravily 
výrobky a anděla, vedení městské části a úřadu za organizační 
a finanční podporu a všem újezdským i mimoújezdským, kte-
ří o první adventní neděli přispěli k neuvěřitelné částce (sbírka 
byla ještě navýšena o zaslané peníze přes QR kód, výši se ale ne-

Děláme věci, které nás spojují
dozvíme). Díky všem, kteří se zapojili prací, příspěvkem 
nebo obojím. Újezd obdržel nejen certifikát na vybra-
nou částku, ale pan starosta a pan ředitel Masarykovy 
ZŠ i osobní dopisy od paní Drastichové. Oba dopisy 
byly s radostí zveřejněny na sociálních sítích. 
Za újezdský tým Světlušky 2021

Eva Danielová

Sbírka se nedá dělat od stolu
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Tak se to povedlo. Velmi milé hudební „pohlazení“ v čase 
předvánočním od Cimbálovky České filharmonie, kde 
jako host vystoupil místní dětský pěvecký soubor Sovičky.
Zaplněné  divadlo školy nejdříve přivítalo Sovičky. Exce-
lentně a uvolněně odzpívaný vstup do nádherného ve-
čera. Vše pod skvělým vedením  paní Daniely Janoušové 
(smekám svého kulicha paní Danielo, opravdu). Poté jsem 
si v několika vteřinách splnil sen, a to si zahrát s mým ka-
marádem z mládí Jaromírem, který hraje ve Filharmonii 
na kontrabas. 30 let se naše cesty (ani hudebně) nesešly. 
On hrál po světě, já v Česku. Po krátké disharmonické 
„grotesce“ s houslemi jsem „předal“ stradivárky primáši 
Zdeňku Zelbovi. A už to jelo. Hudba v podání těch nejpo-
volanějších. Asi nejlépe to vyjádřil můj hudební kolega 
Jiří Jelínek z rockové formace Hudba Praha: „Teda Jardo, 
čekal jsem, že to bude dobrý. Ale takhle dobrý?“ A já ne-
můžu než souhlasit. Na konci koncertu zaznělo společně 
několik známých vánočních písní. To bylo opravdu úžas-
né vyvrcholení hudebního zážitku. Na žádost filharmonie 
z  tohoto vystoupení připravujeme záznam. Bude vám, 
návštěvníkům koncertu, rodičům Soviček a čtenářům ÚZ, 
samozřejmě k dispozici.
Rád bych poděkoval kolegům z Vamosu Honzovi Ve-
selému  a Tomáši Kočímu za pracovitost a trpělivost (se 
mnou), a ještě jednou již zmíněné paní Daniele Janoušové 
za úžasnou práci se souborem. Velké díky patří Vláďovi 
Saitzovi za profesionální technickou výpomoc.   Nakonec 
chci také poděkovat za finanční podporu MČ Praha 21, 
která se tímto stala, troufnu si říci, významným partne-
rem CČF. Věřím, že si ten večer návštěvníci užili. A přeji si... 

Újezd kulturní

PRO DOSPĚLÉ
 Kate Weinberg – Ulejváci
 Jiří Březina – Mizení
 Dominik Dán – Břemeno minulosti
 Andy Weir – Spasitel
 Radka Třeštíková – Tajemství
 Walter Tevis – Dámský gambit
 Iona Grey – Dopisy, které nikdo nečetl
 Barbara O’Neal – Jak se dědí tajemství
 Petra Nesvačilová – Skutečná
 Štěpán Javůrek – Chaloupky, Nebe nad Perninkem
 František Niedl – Ano, můj pane
 Ildefonso Falcones – Malíř duší
 Miroslav Žamboch – Kapitán
 Wim Hof – Cesta Ledového muže
 Jan Pirk –Srdcař v cílové rovince
 David Hecl – Mluví k vám kapitán
 Miroslav Karas – A odkud bych asi tak byl?

PRO DĚTI
 Klára Smolíková – Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
 Pavel Čech – Modré z nebe, Jirka a indiáni
 Alena Kastnerová – O nevyřáděném dědečkovi
 Veronika Krištofová – Eliáš mezi piráty
 John Boyne – Chlapec na vrcholu hory
 Zuzana Pospíšilová – Starostlivá veverka
 Veronika Francová – Promrzlá volavka
 Ende Michael – Punč přání
 Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 16.
 Matt Groening – Simpsonovi
 Jitka Římánková – Svět plný svátků

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 
knihovnice

Nové knihy 

jen tak dál.  „Naše-vaše“ divadlo si chválil nejen Dan Bárta 
a Yvonne Sanchez, i členové CČF si libovali v příjemném 
prostředí s kvalitní akustikou. Doufám, že se sem někdy 
vrátí. Takže - tím to nekončí, resp. by končit nemělo. Vě-
řím, že v rámci cyklu „Újezd kulturní“ se budeme nadále 
setkávat. Děláme to pro vás, lidi spojujeme - i kulturou, 
tak ať se nám všem do budoucna daří, ať jsme zdraví.

Jaroslav Zajpt

Stejně jako před dvěma lety zapojila se i letos Masarykova 
ZŠ do charitativní sbírky pro naši žákyni Anežku Hrubou, 
kterou organizovala újezdská Galerie Zelený Dům. Akce 
se již podruhé konala symbolicky v listopadu, měsíci vý-
ročí svatořečení Anežky České, která svůj život zasvětila 
péči o nemocné. Vystavené obrázky dětí (vzhledem k úče-
lu sbírky věnovala několik obrázků i jedna z bývalých žá-
kyň školy) a obrazy výtvarníků byly vydraženy a výtěžek 
43 000 Kč předán slavnostně Anežce na nové vlásky a léč-
bu. Všem třídám a družině, které se zapojily do této sbír-
ky, děkujeme. Opět jedna z akcí, která Újezd i v nelehké 
době propojila. Paní galeristce Martině Machalíčkové prá-
vem náleží poděkování za opětovné uspořádání sbírky.

Eva Danielová

Galerijní sbírka
„Vlasy pro Anežku“
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Návštěvníkům západních Krko-
noš jistě neuteklo, že před rokem 
vyrostla v Sedle pod Dvoračkami 
netradiční dřevěná útulna přezdí-
vaná Jenga. Šlo o  studentský pro-
jekt financovaný Správou Krkonoš-
ského národního parku (KRNAP), 
za nímž stál jako spoluautor Jakub 
Daniel, mladý architekt, který vy-
růstal v Újezdě. O tom, co by měla 
architektura splňovat, i o dalších 
plánech si povídal s ÚZ.

Název útulny odkazuje k oblíbené 
dětské dřevěné stavebnici. Kolik je 
ve stavbě hravosti?
Celá koncepce Jengy vycházela ze za-
dání, šlo o metodu Design and Build. 
To znamená, že útulnu bylo třeba 
v rámci jednoho semestru nejen na-
vrhnout, ale i sehnat materiál a vlast-
noručně postavit. Navíc tak, aby byla 
minimálně narušena krajina. Zvolil 
jsem proto princip prostorové sklá-
dačky, která se montovala na místě. 
Celá stavba je lehká, jednotlivé díly 
se dají přemístit ve dvou lidech, navíc 
nemá základy a spočívá jen na čty-
řech zemních vrutech. 

Není škoda, že stojí jen v Krkono-
ších? Když se člověk podívá třeba 
do lesoparků kolem Prahy, větši-
nou najde jako mobiliář jen fádní 
altány.
Jenga byla navržena jako útočiště 
v přírodě. Můžete si tu posedět či 
v  noci poležet a mimo národní par-
ky bych u ní rád viděl i ohniště. Pro 
příměstské lesoparky bych raději 
navrhl dobrý altán, který nekoupíte 
v katalogu. Jenga je nicméně variabil-
ní, není problém udělat z ní modulár-
ní systém, který se dá postavit třeba 
i na kruhovém a svažitém půdorysu. 
Takže doufám, že nezůstane jen u té 
původní, krkonošské.

Útulna ale není jediný váš projekt, 
získal jste Olověného Dušana, což 
je něco jako fakultní studentský 
Oscar za architekturu… 
Cenu jsme získali na jaře roku 2020 

společně s kolegyní Anežkou Vo-
náškovou, a to za návrh Parco delle 
Muse ve Florencii. V podstatě šlo 
o  revitalizaci netknutého svažitého 
pozemku na městský kulturní park 
vedle Giardino di Boboli, něco jako 
pražský Jelení příkop. Byla to kom-
binace představy architekta a kra-
jinářského architekta. Navrhli jsme 
tam třeba arkádovou galerii, která 
následovala údolní terén, kde by se 
daly konat módní přehlídky, protože 
takový venkovní, otevřený prostor ve 
Florencii chybí. Za projekt jsme sice 
na Fakultě architektury ČVUT získali 
cenu, ve Florencii jsme ho ale už ne-
stihli představit. Krátce po vyhláše-
ní „Dušana“ přišel covid a nikam už 
jsme neodjeli. 

Kde teď působíte? A na čem pracu-
jete?
Pracoval jsem částečně už na ško-
le, což bych všem doporučil. Kreslit 
si skvělé skici do šuplíku je fajn, ale 
nenaučíte se přizpůsobovat své pro-
jekty rozpočtu a přáním investora. 
K tomu je třeba mít praxi. Spolupra-
cuji s jedním architektonickým stu-
diem, máme mimo jiné na starosti 
rekonstrukci památkově chráněného 
domu U Zlatého čápa v Mladé Bole-
slavi. Je to práce pro soukromého in-
vestora, který tam plánuje byty a ko-
merční plochy, tak aby se zachovaly 
střídající se různé historické styly od 
sklepa až po střechu. Zkrátka hodně 
zajímavá zakázka.

Občas jezdíte za rodiči do Újezda, 
takže se vás zeptám i jako urbanis-
ty – co naší městské části chybí?
Újezd je taková rozrostlá liniová 
vesnice s prvky zahradních vilových 
čtvrtí, takže bych řekl, že nějaké při-
rozené centrum, kterým bývá pod-
trženo budovou kostela. Vzhledem 
k poloze a koncentraci staveb úřadu, 
školy a zastávky MHD by roli centra 
mohl sehrát park před základní ško-
lou. Nemyslím ale, že by bylo nutné 
přestavovat ho na nějaké náměstí 
městského charakteru. 

Co by smysl naopak dávalo, je zřízení 
postu městského či obecního archi-
tekta. Nyní záměr stavby posuzují 
jen úředníci, kteří samozřejmě vizu-
ální stránku věci nehodnotí. A podle 
toho to někdy vypadá. 

Můžete dát nějaký příklad?

Třeba bývalá vila na Starokolínské 
ulici, kde sídlila školka. Byla tam za-
hrada a přístupová cesta kolmá na 
hlavní. Dnes je ten pozemek rozpar-
celovaný, jsou tam další tři nevzhled-
né domy, parkoviště a nízká stavba 
pro komerční využití s křiklavou fasá-
dou. Nejde jen o splnění technických 
pravidel, ale stejně tak o cit. A v tom 
spočívá klíčová role architektů.

V Újezdě ale neplatí žádný staveb-
ní regulativ, jen územní plán.

Právě. Územní plán je jen návod, ne-
dává konkrétní představu o tom, co 
stavět. Je samozřejmě otázka, kde by 
městský nebo obecní architekt byl 
zařazený v hierarchii, aby příliš ne-
zasahoval do běžné práce úředníků, 
ale zároveň nebyl jen jako poradce, 
jehož doporučením se nikdo nemusí 
řídit. Každopádně si myslím, že práce 
pro něj by se v Újezdě našla.

Blahoslav Hruška

13

LIDÉ

Architektura hrou

Jakub Daniel (28), vystudoval 
Fakultu architektury ČVUT, v roce 
2020 získal studentskou cenu 
Olověný Dušan. Je spoluautorem 
útulny Jenga v Krkonoších.
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PODĚKOVÁNÍ ÚJEZDSKÝM SRDCAŘŮM
Ráda bych touto cestou vyjádřila vděčnost a poděkova-
la všem újezdským občanům, kteří v loňském roce do-
brovolně něco udělali pro druhé. 
V době, kdy mnoho z nás má tendenci se uzavírat 
do sebe, do bezpečí svých domovů, v době nejistoty, 
mnohdy existenční, obtížnosti plánovat, stále existují 
lidé s otevřeným srdcem, ochotni dát svou energii, čas 
a um, s odvahou zkoušet, jak udělat radost druhým 
(a tím i sobě), pomáhat, kultivovat naše společenství 
a prostředí, ve kterém žijeme.
Díky aktivitě „Bábovku pro Bulovku“ jsem měla 
možnost potkat dvě desítky žen ochotných upéct do-
broty pro zdravotníky a vyjádřit jim tak vděk za jejich 
práci. Zažívala jsem jako spoluorganizátor radost z ra-
dosti stovek účastníků první akce Zažít město jinak/
Zažít Újezd jinak, která by nebyla, nebýt několika scho-
pných nadšených lidí.
Zažívám také smutek, například když perfektně 
připravená vzpomínková akce k připomenutí 100 let 
samostatnosti Újezda přiláká jen pár desítek občanů 
anebo když se ruší pečlivě připravené akce kvůli bez-
pečnostním restrikcím. 
Jsem vděčná za to, že ani „neúspěch“ neodradí tyto 
lidi, že mají dostatek vnitřní síly pokračovat, připravit 
něco dalšího. Moc mě těší, že aktivních lidí tu přibývá, 
ať už organizují sportovní a kulturní aktivity pro děti, 
setkání sousedů, seniorů, zájmových skupin, sbírky 
pro potřebné, pro postižené tornádem na Moravě 
či přispívají k naší bezpečnosti jako dobrovolní 
hasiči. Moc děkuji, že tu jste a přispíváte k tomu, aby 
byl Újezd přátelským místem pro život.

Michaela Skalníková

LISTÁRNA

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Mgr. Lucie Doležalová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Milí sousedé, tentokrát se v  mém 
sloupku nedočkáte politiky, bude 
o vděčnosti. Přelom roku bývá do-
bou bilancování. I já jsem se ohlédla 
zpátky a v myšlenkách prošla vším, 
co nás potkalo. Pro naši rodinu to 
byl rok skutečně náročný, ale jak se 
říká, všechno zlé je k  něčemu dob-

ré. Na vlastní kůži jsme intenzivně 
zažívali pravdivost přísloví „v nouzi 
poznáš přítele“. Podpora a pomoc, 
kterou nás zahrnuli nejen naši přá-
telé, ale i známí, sousedi, a dokonce 
i lidé, které jsme předtím neznali, 
nám nejednou vehnala slzy do očí. 
Děkujeme vám z celého srdce, díky 
vám se tu cítíme doma a máme to 
tu rádi. 

Poděkování patří i všem, kteří věnují 
svůj čas a energii organizování akcí 
podporujících komunitní život jako 
např. sousedský den nebo Zažít 
město jinak, jakož i všem, kdo se za-
pojili do akce Bábovku pro Bulovku 
(pečení pro zdravotníky jako podě-
kování za jejich obětavou a v  sou-
časné covidové době velice vyčerpá-
vající službu).

REAKCE NA ČLÁNEK J. LAMEŠE  
V prosincovém čísle ÚZ zveřejnil pan Lameš článek, kde mě jako 
radní hl. m. Prahy nepravdivě obviňuje, že jsem nepodpořila 
obchvat. Toto jeho nepravdivé tvrzení nemohu nechat bez od-
povědi, protože právě naopak jako zastupitelka hl. m. Prahy a 
radní pro legislativu a podporu bydlení jednoznačně podporuji 
řešení tíživé dopravní situace, včetně výstavby Pražského okru-
hu a vybudování zelených pásů. Na říjnovém zastupitelstvu 
jsme nehlasovali o obchvatu, jak mylně píše p. Lameš. 
Návrh na výkup pozemků pro zelené pásy předložil na zastu-
pitelstvo náměstek pro dopravu p. Scheinherr. Bohužel jeho 
návrh obsahoval podstatné zvýšení ceny za výkup pozemků 
oproti zvyklostem, a to na úkor Prahy. Řada zastupitelů a od-
borníků požadovala, aby byl zpracován nový znalecký posudek 
s cenou, která je obvyklá v případě výkupu pozemků určených 
pro zeleň. Posudek, který nám byl předložen, obsahoval ceny 
podstatně vyšší, než jsou obvyklé ceny, za které Praha vykupuje 
takové pozemky. Celková částka, kterou má tak Praha zaplatit 
soukromým firmám, činí 109 mil. Kč. Pokud by byl zpracován 
nový posudek, pak by došlo k vykoupení pozemků pro zelené 
pásy, ale levněji a šetřily by se peníze pro potřeby Pražanů.
Našim úkolem jako pražských zastupitelů je nejen vyřešit 
klíčové problémy města, ale také musíme hospodařit šetrně 
a v souladu se zákonem, který nám ukládá postupovat s péčí 
řádného hospodáře.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

PODĚKOVÁNÍ 
Při příležitosti mého životního jubilea, které jsem oslavila 
v prosinci, mi poslali blahopřání zástupci Úřadu MČ Praha 21 
a výbor ZO SPCCH Újezd nad Lesy.
Za milé gratulace jim touto cestou srdečně děkuji.

Jarmila Kučerová

Petr Duchek (PATRIOTI)
V  minulém ÚZ paní Hartmanová 
uvedla, že napadám zast. Havrdu na 
ZMČ. Rétorika „antiDuchek“ je teď u 
mých odpůrců oblíbená. Škoda, že 
nenapsala, o jaké napadání šlo, když 
jsem s  p. Havrdou nemluvil! Možná 
myslela mou poznámku k zastupite-
lům z  PaS, že jimi předložený práv-
ní názor ve věci směny pozemků se 
v  jedné věci mýlí, což potvrdil i ma-
gistrát a že své kauzy nafukují, proto-
že na jednání ZMČ je nechodí občané 
podpořit. Což je slabota, oproti jiným 
kauzám, u kterých jsem byl (referen-

dum, Ideal Lux aj.), kdy chodili v hoj-
ném počtu. Jestli toto má být napa-
dání, tak paní Hartmanová, mírně 
řečeno, nepsala pravdu.
Právě před třemi roky jsem podal ná-
vrh na nulovou toleranci hazardu. Na 
ZMČ byl schválen navzdory uskupení 
PaS. Ti jej nepodpořili (!) a následně 
se s  příznivci neovládli a zaplevelili 
Facebook spoustou dehonestací na 
moji adresu. Přítrž tomu učinil až 
magistrát a Transparency Int., ozna-
čivší přijatý návrh za bezchybný, na-
opak návrh PaS za vadný.
S  následnou polovičatou regulační 

vyhláškou hazardu však vede Praha 
nejistý spor s  ÚOHS. Ten v  ní spat-
řuje rozpor se soutěžním právem. 
Je totiž výčtová. Zakazuje živou hru 
jen v  některých městských částech 
(automaty zakazuje plošně). Hl. m. 
už čeká pokuta a přesto stále „ne-
chápe“, že řešením je plošná nulová 
tolerance. Bratislava a jiná hlavní ev-
ropská města už to pochopila. Praha 
může dokonce navrhnout sněmovně 
nový zákon o hazardních hrách, ale 
mlčí. Kdo tedy dostal novou vyhláš-
kou šanci opět uspět u soudu? Štěd-
rý hazardní průmysl.
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Mgr. et Mgr. Marek Havrda Ph.D. 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V minulém ÚZ pokračovala diskuse 
o směně pozemků v hodnotě desítek 
milionů korun mezi naší městskou 
částí a společností Spirit Finance. 
P.  starosta Samec ji považuje za 
ideální (mj. přeci získáváme více 
metrů čtverečních), někteří místní 
se pozastavují nad přínosem této 
směny. Zkusím shrnout hlavní 
věcné důvody, proč jsem já i ostatní 
zastupitelé za Piráty a STAN hlasovali 
proti této směně. 
Obec se vzdává oploceného po-
zemku s povolením realizovat v lo-

kalitě chybějící dětské hřiště, jehož 
poloha i tvar jsou téměř ideální, vý-
měnou za pozemek “obtočený” ko-
lem rodinného domu. Pro jakýkoliv 
záměr na tomto pozemku bude te-
prve třeba zajistit veškerá povolení, 
což může trvat roky.
Obec se vzdává možnosti průcho-
du územím v nejvhodnějším místě, 
tj. v  návaznosti na ul. Rožmitálská 
a Rozhovická a dále do Račiněveské 
(přímá cesta do Penny Marketu).
Obec se vzdává možnosti zřídit au-
tobusovou zastávku před svým po-
zemkem, a tak v budoucnu zajistit 
potřebnou obslužnost oblasti busy 

MHD (zejména do školy a na nádra-
ží).
Smlouva obsahuje řadu závazků měst-
ské části, a ta si tak zásadně snižuje 
možnost ovlivnit konečnou podobu 
daného území. Není tedy zaručeno, že 
dané území bude rozparcelováno pro 
rodinné domy, jak bylo prezentová-
no v ÚZ. Naopak v souladu s platným 
územním plánem zde může vyrůst 
i menší sídliště několikapatrových by-
tových domů s veškerými nároky na 
veřejnou infrastrukturu pro budoucí 
obyvatele. Místo toho, abychom na ni 
vyjednali příspěvek od developera, za-
platíme vše z obecního.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Řada městských částí se stejně jako 
ta naše potýká s problémy, které při-
náší bytová výstavba na jejich úze-
mí, zejména pokud jde o výstavbu 
bytových komplexů, ať už v podobě 
souboru rodinných nebo bytových 
domů. Neustálý příliv obyvatel při-
náší problémy v dopravní infrastruk-
tuře, v dopravní obslužnosti, v ne-
dostačující kapacitě školek a školy 
i v nárocích na kapacitu sítí všeho 
druhu.  
Vedení hl. m. Prahy vypracovalo do-
kument Metodika spolupodílu inves-

torů do území (celý materiál najdete 
na www.ujezdzije.cz).  Cílem je zajistit 
přiměřený podíl investora na rozvoji 
území, na kterém chce do bytové vý-
stavby investovat. Metodika se zamě-
řuje na výši doporučené spoluúčasti 
investorů na zvýšených nákladech 
obce na veřejnou infrastrukturu 
a  řešení jejích deficitů a  na součin-
nost obce s investorem. Obsahuje 
řadu doporučení k vyjednávání s  in-
vestory, k výpočtům jejich příspěv-
ků na obec, k podobě závazkových 
vztahů mezi investory a obcí a jejich 
případné rozložení v čase. Metodika 
hodně řeší i změny územního plá-

nu, kde je městská část významným 
partnerem, a zavazuje k součinnosti 
orgány magistrátu při projednávání 
změn, aby nedocházelo k obcházení 
názoru městské části. Principy a po-
stupy lze využít i při jiných jednáních 
s investory v územních a stavebních 
řízeních. Tady bohužel musím opět 
upozornit na promarněnou příleži-
tost při směně pozemků na Blatově 
s majitelem společnosti Spirit Finan-
ce, kdy kromě přenechání cenných 
a potřebných pozemků městská část 
dopředu přijala řadu závazků, aniž 
by znala podobu a rozsah budoucí 
výstavby v centru Blatova.

Pronájem reklamní plochy

6x reklamní plocha o rozměru 

58 cm x 83 cm 

(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) 

umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).

Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 

bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč. 

Bližší info: Jaroslava Bendová,tel. 281 012 982, 

jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 pronajme tyto nebytové prostory: 

Suterén domu Žiželická 1613 – 56 m2 v suterénu 

domu, 

kolaudováno jako dílna a sklady

Zdravotní středisko Živonínská 1630, Rohožník. 

Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře 

či alternativní medicíny, ale i za účelem poskytování 

služeb, např. kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže 

apod. 

Min. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou 

do 31. 12. 2025.

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982

jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem nebytového prostoru

Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 

prodejna nepotravinářského charakteru.

Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště 

Rohožník.

Bližší info: Jaroslava Bendová,tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

mailto:jaroslava.bendova@praha21.cz
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Bývalo tradicí na naší škole, že se deváťáci proměnili v čerty, anděly a Mikuláše 
a nadělovali těm mladším po celé dopoledne zaslouženou nadílku. Letos bylo 
kvůli hygienickým nařízením vše jinak. 
Školní archiv je sice ochuzen o společ-
né mikulášské fotografie, přesto se 
rozrostl alespoň o nové obrázky, které 
namalovaly v pátek děti 5. A, 5. D a 2. 
A Montessori. Třeba byly, včetně těch 
archivních na školním webu, inspira-
cí k tvoření ve sněhové zimní náladě. 
A  nadílku nakonec zachránily třídní 
paní učitelky!

Eva Danielová

Paní vychovatelka 7. oddělení školní družiny napekla pro děti vánoční perníčky. 
Každé dítě si je barevně ozdobilo a uznejte sami, že se jim to povedlo. Všechny 
děti se zdobení zúčastnily s radostí a se zájmem a nazdobené perníčky si odnes-
ly domů ve svém svačinovém boxíku. Zbylo i na ochutnání.

Helena Rozšafná

Tradičně se naše škola zúčastnila 
předvánočního zdobení vánoč-
ních stromků „Zdobit může každý, 
zdobit bude každý“, které v Lore-
tánské zahradě organizuje spolek 
Prevence dětem a sbor dobro-
volných hasičů Prahy 1. Akce je 
organizována za podpory Prahy 1 
a hl. m. Prahy. Padesát stromků si 
může ozdobit kdokoli, do akce se 

zapojují nejen jednotlivci nebo rodiny, pravidelně si své stromky zdobí i mateř-
ské a základní školy. Letošních deset nejhezčích, které vybere porota složená 
ze členů spolku, bude věnováno pražským střediskům sociálních služeb.
I naše škola se pravidelně na zdobení připravuje. Letos se zapojily dvě třídy – 
žáci 7. B (Andy, Niki, Karin, Sofie, Kája, Radka, Adam, Erik a Míša) připravili ke-
ramické ozdoby, žáci 8. B vystřihovali vločky, které byly, doplněné o hvězdičku, 
s ohledem na venkovní počasí zalaminovány. Společně pak právě 8. B s třídní 
učitelkou Janou Kurkovou, která každoročně tuto akci za naši školu zaštiťuje, 
odjela 9. prosince stromek ozdobit a výzdobu doladila červenými mašlemi. 
Odměnou dětem a paní učitelce bylo něco na zahřání a mlsání, ke zhlédnutí 
dřevěný ručně vyřezávaný betlém a výtvarná dílna. Pravidelně mezi Vánoce-
mi chodím nasát atmosféru Loretánské zahrady, jedné z  nejkrásnějších za-
hrad Prahy 1 jen několik kroků od Pražského hradu a Lorety. Člověk zde najde 
spoustu inspirace, mnohdy dokonce mráz a sníh vytvoří z ozdob předem ne-
plánované přírodní krásy, pro oko fotografa neodolatelné! 

Eva Danielová

Děti z 1. E a 2. E podnikly výlet na zámek Loučeň. V každé komnatě je čekal 
vždy jiný vánoční stromeček se svým příběhem. Děti tak mohly vidět nejen stro-
meček zavěšený špičkou dolů, ale také strojírenský, filmový a pivovarský nebo 
olympijský. Během prohlídky se seznámily s unikátní mapou dárkonošů v Ev-
ropě a na konci si vyrobily vánoční ozdobičku. Zpestřením celé akce byl i pobyt 
v labyrintáriu, které je unikátem nejen v Čechách, ale i v Evropě. 

Tereza Hrubá

ŠKOLY A ŠKOLKY

Advent ve škole

O nejkrásnějšího andílka
Přesto, že před Vánocemi toho mají všichni hodně, překvapilo nás, jak v hoj-
ném počtu se rodiče s dětmi naší soutěže O nejkrásnějšího andílka zúčastnili. 
Takže naše školka už nemá pouze svých 92 andílků ze třídy Dráčků, Rybiček, 
Berušek a Kuřátek, ale i dalších 53 vyrobených. Prostě to tady je samý andílek.

Michaela Musilová
zástupkyně ředitelky MŠ Sluníčko

Novoroční přání 
z MŠ Rohožník 
Rok 2021 nás zkoušel, jak umíme 
reagovat na všechny změny, které 
nám život přináší. Věříme, že rok, 
který máme před sebou, přinese 
radost, zdraví, spokojenost, pohodu 
a každá minuta vašich dní ať je vý-
jimečná. Přáli bychom vám, abyste 
se uměli společně více smát, méně 
se na sebe zlobit a brzy se udobřo-
vat. Učíme děti, jak vyjádřit svůj ná-
zor – naučme 
se proto poslouchat je a komuniko-
vat s  nimi jako se svými partnery, 
nenechávat nic na zvláštní příleži-
tost a každý den si najít chvilku na 
společné radostné momenty, kdy 
nikam nepospícháme. Zkusme si 
říkat, jak moc se máme rádi a nene-
chávejme nic „na příště“
Do nového roku vám přejeme sílu, 
abyste dokázali snášet obtíže, které 
nemůžete změnit, kuráž, abyste ře-
šili problémy, které můžete vyřešit 
a moudrost, abyste rozeznali jedno 
od druhého. Krásný nový rok 2022 
přeje za kolektiv MŠ Rohožník

Iveta Průšová
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Jako každý rok zajišťujeme 
pro zájemce hromadný nákup

sadbových brambor
 Vaši objednávku brambor nám 

sdělte do 31. ledna 2022.
 Nabídka je obdobná jako roky předešlé:

VELMI RANÉ, 
RANÉ, 

POLORANÉ ŽLUTÉ 
 A POLORANÉ ČERVENÉ.

Při pozdější objednávce už nemůžeme 
zaručit požadovanou odrůdu ani množství.


Prosím, volejte přítelkyni Exnerovou 
na čísla 281 971 101 nebo 725 325 670. 
 
Oznámíme včas termín, kdy budou 
brambory připraveny k odběru (odku-
pu) v našem skladu Staroújezdská 495. 

Vítám vás všechny v novém roce 2022 u povídání o zahrádce. 
V lednu plánujeme, co v nadcházejícím období uděláme, kontro-
lujeme vše na zahradě, doma uskladněné hlízy a cibule, připravu-
jeme pařníky nebo skleníky na výsadbu a začínáme doma s výse-
vem rostlinek s dlouho dobou růstu.
Když udeří mráz, pečlivě zkontrolujeme přikrývky a obaly na 
choulostivých rostlinách, stane se, že objevíme předčasně vyra-
šené pupeny na keřích a stromech, pokusíme se je zachránit tím, 
že je přikryjeme slámou, jehličím nebo senem. Tak chráníme před 
zmrznutím nejen kořeny, ale také kmen a korunu, pupeny listů 
a poupat. Silný mráz doprovázený nedostatkem sněhu může na-
páchat velké škody na jahodách, pokud jste na podzim provedli 
slabou nastýlku, je nutné ji doplnit, nebo zakrýt třeba i smrkovým 
chvojím, týká se hlavně nových výsadeb. Když sníh napadne, čeká 
nás také pravidelná kontrola zahrady. Z větví setřásáme mokrý 
sníh, aby stromy a keře nepolámal. Raději dříve, než napadne vy-
soká vrstva sněhu, pročistíme a případně posypeme pískem nebo 
štěrkem (na zahradě nikdy solí!) cestičky, po kterých potřebujeme 
chodit. To zas, abychom si my nepolámali nohy. V teplém lednu 
(nevíme jaký ten letošní bude), najdeme na mnoha zahrádkách 
i první květy čemeřice a talovínu, vykvétají kaliny vonná a bodnant-
ská, krásně růžové kvítky lýkovce, žluté, oranžové a červené vilíny, 
brzy se mohou objevit i žluté kvítky na jasmínu nahokvětém.
U lískových keřů odstraníme veškeré mladé výhony vyrůstající ze 
země, můžeme zkrátit i vysoké větve. Leden a únor jsou vhodné 
pro silné zmlazení přestárlých jabloní a hrušní, pokud ještě plodí 
a odrůdy nám vyhovují. Zbylé listí na stromech i mumifikované 
plody otrháme a spálíme, jsou totiž zdrojem spór moniliózy – hni-
loby plodů.  U starších stromů odstraňte starou rozpukanou kůru 
– borku. Rozprostřete kolem stromu kusy látky, borka se nesmí 
dostat do půdy, musíme ji spálit. Při seškrabání postupujeme vel-
mi jemně, nesmíme poškodit vrstvu kambia, která je pod kůrou.
Začátek zimy je také vhodný čas na kontrolu tvaru okrasných keřů 
a stromů. Šeříky a komule Davidovy s příliš vyhnanými vlky může-
me zkrátit až o třetinu, do jara stihnou ještě nasadit na nové výho-
ny s pozdějšími květy. Takové zmlazení prospěje i břízám a vrbám. 
Zejména převislé odrůdy potřebují dlouhé větve zkrátit, aby se ne-
dotýkaly země a nebyly příliš propletené. U všech keřů najdeme 
občas nějaký zapomenutý šlahoun nebo usychající letorost, který 
potřebuje ostré nůžky, aby dřevina vypadala na jaře pěkně. 
Je čas vysít lobelky, begónie nebo petúnie – jejich růst je pomalý, 
takže pokud chceme mít v truhlících v květnu již pěkné nakvet-
lé rostliny, je třeba je předpěstovávat už nyní. Loňské muškáty 
uskladněné v chladné místnosti nyní seřízneme na polovinu 
a přeneseme ze tmy do světlé místnosti. Nasadí na nové výhony 
a pěkně se rozkošatí, ve tmě by stále hnaly holé větvičky do výšky. 
Koncem měsíce je čas na výsev paprik, aby sklizeň v létě byla co 
nejdříve. Ještě sklízíme zimní cibuli, růžičkovou kapustu a pórek 
a již máme rozmyšleno, co budeme pěstovat na užitkové zahrád-
ce na jaře. V obchodech se už v lednu objevují semínka nejrůzněj-
ších druhů zeleniny a bylinek neváhejte, udělejte si čas na nákup, 
dokud je z čeho vybírat. 
A jedna prosba: v mrazivých dnech s pokrývkou sněhu nezapo-
mínejte na ptactvo, jsou to doktoři našich zahrad, krmte pouze 
doporučeným krmivem, nikdy ne čerstvým pečivem, chlebem, 
brambory, knedlíky, to je jejich smrt. Nejlépe kupte již připrave-
nou směs s velkým podílem slunečnicových semen.  Vše o nás 
najdete na https://kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v lednu

PF 2022
Klub aktivních seniorů

přeje všem věkovým kategoriím
hodně zdraví, štěstí a pohody

v roce 2022.

SPOLKY

https://kvetyujezda.ic.cz
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Uzavíráme jubilejní 15. rok činnosti spolku a otevíráme ten 
další. Co nás letos čeká? Rádi bychom pokračovali v pod-
poře lesa a snaze oživit výročí vzniku republiky v den, který 
je po něj určený, tedy přímo v den státního svátku připo-
mínkou návštěvy T. G. Masaryka v Újezdě. Nečekáme, že by 
naše akce vzbudila pozornost Újezdské kroniky, vždyť ani 
při jubilejním 100. výročí návštěvy se do kroniky nedostala, 
přesto myslíme, že má smysl historii připomínat. Čeho si za 
uplynulých 15 let nejvíce vážíme? Změny přístupu k okolí. 
V době, kdy jsme začínali s čištěním lesa od odpadků, jsme 
byli dlouho sami. Dnes již uklízí více subjektů a jednotliv-
ců. Les byl místy odpadků doslova plný. Nyní je radost tam 
chodit. Také naše obrana před kácením Klánovického lesa 
kvůli golfu skončila záchranou lesa. Na stanici vlaku se po-
dařilo přispět k změně projektu a prosazení dimenzované 
rampy doplňující schodiště. V lese se podařilo vytvořit dvě 
naučné stezky s obrázky a archeostezku zaniklé středověké 
vesnice Hol. Na straně Rohožnické si ceníme možnosti spo-
lupodílet se na vytvoření stezek a ochrany údolí Králičiny. 
Ceníme si korporátní podpory firem i magistrátu při tvorbě 
a údržbě alejí, například v jižní části Újezda, či spolupráce 
podniku Lesy ČR na dobrovolnických sázeních stromů. 
Povzbudivé bylo veřejné projednání přeložky I/12, které 
naplnilo očekávání naší patnáctileté snahy o moderní pro-
jekt se zachováním pěších tras, řešící migrační biologické 
koridory a připojující rozsáhlou tvorbu ochranného pásma 
kolem stavby, které mění stavbu z potenciální hrozby pro 
krajinu v příležitost.
V letošním roce plánujeme opět oslavit výročí návštěvy TGM 
a pokud se nám podaří najít původní text, přidat ke zpěvu 
hymny a Masarykovy oblíbené lidové písně i báseň Kročeje, 
kterou uvádí naučná tabulka u lípy Svobody.  Přejeme všem 
příznivcům trvale udržitelného rozvoje hodně štěstí v nastá-
vajícím novém roce. Za spolek Újezdský STROM

Michael Hartman

Újezdský STROM: 
krátká bilance

V  prosinci si každý oddíl uspořádal 
svoji vánoční akci, ty ovšem probíhaly 
kvůli koronavirové situaci, pro některé 
oddíly poněkud netradičně.
Chlapecký oddíl se podíval do Železné-
ho Brodu. Užili si krásnou vánoční vý-
pravu i se sněhem. Holky z oddílu Kasi-
opeja se sešly v sobotu, v klubovnách 
a strávily spolu příjemné odpoledne. 
Vyrobily vánoční ozdoby z  pomeran-
čů a jiných dobrot, zazpívaly si koledy, 
zvládly sníst i všechno domácí cukro-

ví, a nakonec si předaly ručně vyrobené či drobné dáreč-
ky mezi sebou. Všechny si to moc užily. Oddíl Šídel také 
uspořádal odpolední sešlost v klubovnách. Jako první se 
vyráběly dárečky pro maminky a tatínky, a nakonec se šlo 
ven, kde se zpívaly koledy, předaly se dárečky a popíjel čaj. 
Na konci měsíce jsme se všichni ještě stihli sejít těsně 
před Vánocemi na každoroční akci Betlémské světlo v klu-
bovnách. Světlo putuje napříč Evropou, jako symbol mí-
ru a přátelství. Skauti ho roznáší po celé České republice, 
a tak se dostane i lidem domů. Světlo přebírají brněnští 

skauti od rakouských. Ani naše středisko Douglaska není 
žádnou výjimkou, vedoucí pro něj letos jeli do Měcholup. 
Den před Vánocemi se nám v klubovnách sešli děti, rodiče 
i vedoucí a mohli si tak betlémské světlo připálit do své lu-
cerničky. Popíjelo se, popovídalo se a pak už se jen užívalo 
vánoční atmosféry se svojí rodinou a svými blízkými. 
Skauti vám takto přejí krásný vstup do nového roku a pev-
né zdraví všem.

Kateřina Radová

Betlémské světlo dorazilo i letos

Cvičení pro kardiaky 
s prvky jógy 
TĚLOCVIČNA ŠKOLY V PARKU 
pondělí od 18 hod., od 3. 1. do 27. 6., tj. 25x

TĚLOCVIČNA ŠKOLY V POLESNÉ UL. 
středa od 16 hod., od 5. 1. do 29. 6., tj. 26x

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH – SÁL V POLYFUNKČNÍM DOMĚ  
úterý od 10 hod., od 4. 1. do 28. 6., tj. 25x

Cvičení bude probíhat podle platných epidemiologic-
kých opatření. Plavání a cvičení v bazénu Wellness 
Kossuth začne v březnu, bude včas oznámeno. Tyto 
akce jsou finančně podpořeny Úřadem MČ Praha 21.

Už po šesté organizujeme ve spolupráci s CK WES Nový Ji-
čín zájezd nejen pro seniory do chorvatského města Bio-
grad na Moru. Cena za 10 dní je 10 tisíc Kč. Odjezd 10. 6. 
Pojeďte s námi, máme ještě několik volných míst.  Přihlášky 
a veškeré informace  

I. Krajzingerová, tel. 246 082 247, 736 417 414
A. Vlková, tel. 723 823 903

Dovolená u moře
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Byl to zase „pech“. Loni jsme pořádali koncert „Elvis Presley Show“ a den před ním za-
čala platit mimořádná kovidová omezení. A letos se situace navlas stejně zopakovala. 
Ve čtvrtek vláda schválila mimořádná omezení s platností od pondělí a v úterý byl 
koncert. To by nevymyslela ani Agatha Christie. Seděl jsem u počítače a sledoval, jak 
se finišující prodej vstupenek zastavil. A začali volat diváci, že mají zakoupené vstu-
penky, ale nejsou očkovaní, ani po prodělané nemoci a co mají dělat. Mohli jsme celé 
představení zrušit a vrátit vstupné, ale jak by k tomu zase přišli ti diváci, kteří očkovaní 
jsou nebo po prodělané nemoci? Na řešení byly jen hodiny.
Musíme ocenit vstřícnost Petra Kotvalda a spol. Domluvili jsme se, že změníme 
kalkulaci koncertu, škrtneme doprovodné akce (tanečnice, světla, občerstvení 
zdarma pro diváky aj.) a Spolek OKO umožní na jednu vstupenku vstup dvěma 
osobám. Tím dostali šanci neočkovaní snáze vstupenku prodat známým či pří-
buzným, kteří splňovali podmínky vládního omezení. Vraceli jsme sice vstupné 
27 divákům (většinou šlo o rodiny), kteří se prokázali testem, a my ho nemohli 
uznat, přesto byl sál nakonec z poloviny zaplněný nadšenými diváky.
Recitál udělal všem přítomným dobře. Petr byl ve formě jako hvězda zamlada 
(mimochodem 3x bronzový „Zlatý slavík“). Zpíval, tančil a konferoval neúnavně 
přes hodinu a půl bez pauzy. Došlo i na besedu a tančící diváky pod jevištěm. 
Samozřejmě i na skandované přídavky. Konec si nikdo nepřál. 
Pozvali jsme skutečné profesionály. Však také nestor české „zvukařiny“, který jez-
dil po světě zvučit třeba Karla Gotta, přijel s technikou a speciálními požadavky už 
v 15 hodin (začátek byl od 19 hod.). A do 17 hod. dorazil celý tým. Příprava byla 
poctivá, nadstandardní. Díky koncertu se o Újezdu n.  L. poprvé dozvěděli také 
3 diváci z Plzně, 2 z Německa a jedna divačka z České Lípy.
Pro všechny, kteří přijít nemohli, připravujeme sestřih recitálu. Sledujete nás na 
www.spokeloko.cz. 
Za Spolek OKO

Petr Duchek

Hvězda, která zde často nezáří

INZERCE

Přijďte si vyzkoušet lekci do studia 
Yoga Klánovice, Lovčická 974

 

Ranní jóga 
od 3. 1. 2022 otevřené lekce 

pondělí a středa 8:30 – 9:40
Permanentka 10 lekcí / 1600,- Kč nebo jednotlivá lekce: 200,- Kč

Vinyasa Flow
Kurz 6. 1.  – 16. 6. 2022 

čtvrtek 18:30 – 19:40 
21 lekcí / 2900,- Kč

Vinyasa je spojením dechu a pohybu, není tedy třeba 
se nechat odradit divně znějícím názvem. 

Přijďte vyzkoušet mírně dynamičtější variantu jógy. 

Individuální lekce – po domluvě

Více info na www.yoganapohodu.cz

Jóga jako bezpečný a zdravý pohyb, cesta ke koncentraci 
a důkladné relaxaci. Nabízím jemné i dynamičtější cvičení, 

létající jógu v závěsných sítích pro dospělé i děti i individuální 
lekce přizpůsobené na míru podle Vašich potřeb.

Ilona Větrovská 
tel.: 777 660 953 

vetrovska.ilona@seznam.cz

Přáníčka pro seniory
dělají radost
Stalo se milou tradicí, že na Vánoční posezení pro 
seniory vytvářejí žáci z Masarykovy základní školy 
s  Evou Danielovou vánočné přáníčka, která potom 
přítomné děti ze školního pěveckého sbory Sovičky 
seniorům rozdávají na závěr programu. Letos psaly 
texty přáníček děti z 5. A paní učitelky Hany Rosové. 
Každoročně tím dělají seniorům velkou radost. 
Děkujeme! 
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Vladimír Klepetko

http://www.spokeloko.cz
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Uplynulý rok byl pro nás všechny v mnoha ohledech no-
vý a nečekaný. Z některých jistot se staly přes noc nejistoty 
a i v oblasti sportovní a vzdělávací činnosti nebylo vždy jed-
noduché adaptovat se na nové a nové mutace všudypřítom-
ného viru či nová a nová protiepidemická opatření a nařízení 
vlády. I přesto si dovolíme uplynulý rok nazvat úspěšným.

V první řadě se nám i přes nepřízeň podmínek stále daří dě-
lat nejen to, co nás baví, ale také se držet na špičce českého 
taekwonda. Dlouhodobě patříme mezi nejlepší oddíly v ČR 
jak ve sportovním zápase, tak v sestavách. I za loňský rok 
předpokládáme umístění v ligových soutěžích 
na stupních vítězů v  obou složkách, přesné 
výsledky budou však známy až po uzávěrce 
tohoto čísla.

Za druhé se nám také podařilo překonat na-
stavenou laťku v oblasti zahraničních úspě-
chů, i přesto, že je díky úspěchům z uplynu-
lých let již celkem vysoko. Důkazem jsou naši 
svěřenci, kteří jsou členy národní reprezenta-
ce nebo pravidelně jezdí na turnaje světového 
poháru. Nadto se našim závodníkům podařilo v roce 2021 
kvalifikovat se i na mistrovství Evropy! A to hned v obou slož-
kách: Julie Šlesingerová (6. místo) a Martin Horák (7. místo) 
na ME v sestavách v Portugalsku, Vojtěch Vaníček (9. místo) 
a Lukáš Jirsa (9. místo) zase na ME kadetů v Estonsku. 

Taktéž na domácí scéně jsme měli napilno. Kangsim oslavil 
v září 20 let své existence, což nemohlo zůstat bez povšim-
nutí. První zářijovou sobotu se tak konaly v Újezdě bujaré 
oslavy. Ke slavnostnímu zahájení došlo již krátce po poledni 

úvodní exhibicí a v průběhu celého odpoledne si děti i dospě-
lí mohli vyzkoušet, jaké je to být taekwondistou. Přítomní se 
také mohli přenést zpět v čase, poslechnout si o historii klu-
bu a zavzpomínat na jeho významné události, prostor však 
také dostala vize dnů budoucích včetně představení našeho 
nového loga. Závěrečná kulturní vložka v podání hudebně 
zdatných kangsimáků byla již jen příslovečnou třešničkou na 
dortu.

A konečně v listopadu se uskutečnil historicky první turnaj 
pořádaný naším oddílem: Kangsim poomse cup, na němž se 

představilo téměř 100 závodníků z  různých kou-
tů republiky. Turnaj byl zařazen i do nejvyšší ligy 
v sestavách, což nebývá pro první ročníky turna-
jů zvykem. Kangsimáci se konkurence nezalekli 
a i v domácím prostředí předvedli skvělé výkony, 
především Adam Brůček a také naši benjamínci, 
Emma Jarošová, Ondra Selucký nebo Konstantin 
Mišin.

Turnaj byl finančně podpořen z dotace MČ Praha 
21, za tuto podporu velice děkujeme. Poděkování 

patří též našim partnerům, kteří nás nejen v těchto neleh-
kých časech dlouhodobě podporují. Konkrétně našemu ge-
nerálnímu partnerovi společnosti Abak, provozovateli sítě 
Újezd.net, a hlavnímu partnerovi Obchodní akademii a Ob-
chodnímu institutu Praha. Závěrem bychom rádi poděkovali 
trenérskému kolektivu za zodpovědný a skvělý přístup, a pře-
devším rodičům našich členů, bez jejichž neutuchajícího nad-
šení a podpory by to prostě nešlo. Moc děkujeme a těšíme se 
na spolupráci v tomto roce!

Pavel Pospíšek

SPORT

Úspěšný rok pro újezdské taekwondo
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FK Újezd má za sebou 
konečně kompletní podzim
Pandemie koronaviru se podepsala na fungování společnosti 
po celém světě, proto se s ní spojené potíže nevyhnuly ani 
fotbalovým trávníkům. Zatímco loni a předloni profesionálo-
vé odehráli svá utkání v přísných podmínkách, hřiště nižších 
soutěží - tedy i to újezdské -  zůstaly v obou rozehraných roč-
nících uzavřeny.
Po dvou nedokončených a neúplných sezónách to letos za-
tím vypadá veseleji. Všechny újezdské kategorie odehrály 
kompletní podzimní část sezóny, byť například muži načali 
z preventivních důvodů sezónu již v polovině léta.
Právě na týmu mužů se vynucená koronavirová přestávka 
podepsala nejvýrazněji. V A mužstvu  došlo k mnoha odcho-
dům. Skončily u nás jak legendy českého fotbalu Jaromír Bla-
žek a bratři Jarolímové, tak i stabilní opory, jako byly David 
Snop či Ondřej Kučera. Odchody se výrazně podepsaly na 
výsledcích týmu, protože se nepodařilo jejich místa zacelit a 
někteří hráči tak vynuceně zaskakovali na postech, které jim 
nebyly vlastní. Pro nedostatek hráčů navíc A tým potřeboval 
doplňovat kádr hráči z  loňského B týmu. Tím se zúžil počet 
hráčů pro béčko mužů, a to muselo lepit sestavu staršími 
hráči, kteří již chtěli pověsit kopačky na hřebík.

V  mládežnických týmech naštěstí k  výraznému úbytku hrá-
čů nedošlo a všechny zápasy se tak  odehrály bez problémů. 
Stabilně se jeví také naše trenérské týmy, které si musí pravi-
delně poradit během sezóny s téměř 150 hráči  v mládežnic-
kých kategoriích. Zde zůstává Újezd stále silný.
Aktuálně probíhá zimní příprava všech týmů. V  zápřahu je 
tréninková umělá tráva na Blatově, ale využíváme i umělé 
povrchy v  sousedních Klánovicích, halu Sportcentra Dubeč 
(nově Plechovka) a také tělocvičnu ZŠ v Polesné ulici. Součástí 
přípravy je i účast na několika zimních turnajích.
Na závěr ještě doplňujeme informace z vnitřního vedení klu-
bu. Dne 16. listopadu 2021 proběhla v  restauraci Na hřišti 
valná hromada našeho klubu. Post předsedy klubu obhájil 
Tomáš Zeman. Do výkonného výboru byli nově zvoleni Mar-
tin Polák a Michal Krejčí, oba dva se u nás věnují mládeži. Mi-
chal Krejčí se navíc stal novým šéftrenérem mládeže a bude 
se snažit v této těžké době provést újezdský fotbal ke světlým 
zítřkům. 
Za FK Újezd nad Lesy

Daniel Podlipný
foto Radek Ptáček



Přejeme vše nejlepší a hodně zdaru v roce 2022 ne-
jen našim členům, ale i ostatním spoluobčanům MČ 
Praha 21.
Těšíme se na Vás v tělocvičně nebo na hřišti.                                                               
Za TJ Sokol Újezd nad Lesy

Marcela Shejbalová,
Líba Mašková

Plavecko-běžecký pohár:
po podzimní části na špici
Po velmi dlouhé roční odmlce jsme se konečně v  novém 
školním roce dočkali sportovní soutěže, Plavecko-běžecké-
ho poháru. V rámci podzimní části jsme se zúčastnili již pěti 
kol. To  poslední se konalo 30. listopadu. Plni sil, očekávání 
a především s velmi početnou výpravou nadšených malých 
i o něco větších sportovců jsme vyrazili téměř v nočních hodi-
nách a za mrazivého počasí do bazénu v pražských Radlicích. 
Po absolvování plavecké části jsme se přesunuli do městské-
ho parku v Butovicích. Běžeckou část doprovázel vítr a sně-
hové přeháňky. Navzdory počasí jsme si ale vedli naprosto 
skvěle a dosáhli na čtyři medailové pozice, z toho byla jedna 

zlatá, dvě stříbrné a jedna bronzová! Stali jsme se tak opako-
vaně jednou z nejúspěšnějších škol. K těmto super výkonům 
jsme přidali i další velmi pěkná umístění v první desítce. Ně-
která „bramborová“ čtvrtá místa jsme však malinko obrečeli, 
ale o to víc v dalších kolech zabojujeme a pokusíme se ještě 
naše výsledky vylepšit. Nejdůležitější však je, s  jakým zápa-
lem, radostí a chutí se všechny naše naděje závodů zúčastňu-
jí. Každý závod doprovází obdivuhodná sportovní atmosféra 
a je úžasné, že zase mohou děti sportovat a soutěžit tak, jak 
to mají rády. 
Kromě výsledků jednotlivých závodů řada účastníků bojuje 
o  celkové umístění v  seriálu soutěže. Momentálně držíme 
hned šest průběžných umístění na stupních vítězů a rovněž 
několik umístění v první pětici. Po obměně některých našich 
reprezentantů z let předešlých je o to cennější, že „nováčci“ 
dokázali navázat na předešlé úspěchy svých předchůdců, 
i když většinou závodí ve své kategorii se soupeři o rok star-
šími. 
Závod, kterého se účastní téměř tři desítky pražských škol, 
včetně těch sportovních, tak po podzimní části drží naše ško-
la pevně ve svých rukou a s převahou si celkově stojí na prv-
ním místě.
Všem patří pochvala za vzornou a pravidelnou reprezentaci 
naší školy a budeme držet palce do jarního pokračování to-
hoto poháru. 
Za Masarykovu ZŠ

Radka Kohoutová
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Doplňujeme tým Sokola
Hraješ volejbal? Hledáš prima tým na volejbal? Přijď si 
s námi zahrát na dámskou síť každou středu od 20 hod. 
do tělocvičny Masarykovy ZŠ v Polesné ulici.
Hledáme na doplnění volejbalového oddílu hráčky rekreač-
ního volejbalu s dobrou náladou a pozitivním přístupem ke 
hře, které už volejbal aktivně někdy hrály (není určeno pro 
začátečnice).
Kontakt: Marcela Shejbalová (734  424 254), Líba Mašková 
(774 214 317) 
Tato aktivita je finančně podpořena MČ Praha 21.

Líba Mašková

KOSMETIKA - PEDIKÚRA
Tereza Sucháčková

tel. 724 526 849
e-mail: su.tereza@seznam.cz

Najdete nás na adrese 
Zalešanská 726, Újezd nad Lesy

INZERCE

mailto:su.tereza@seznam.cz
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Znalci regionální historie jistě vědí, že na okraji Nehvizd 
stojí nad dálnicí nenápadný památník, který ovšem 
připomíná jednu z nejhrdinštějších epizod českých 
dějin. Dva dny před Silvestrem tomu bylo 80 let, co 
do polí u této obce seskočili členové skupiny Anthropoid, 
českoslovenští vojáci Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Jejich 
hrdinská role v atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha je dostatečně známá 
– včetně pěti tisíc obětí kruté odplaty nacistického 
Německa a vypálení vesnic Lidice a Ležáky.
Památník se u příležitosti 80 let od výsadku Kubiše 
s Gabčíkem dočkal nové, důstojnější podoby. Najdete 
jej v Nehvizdech v ulici U Hřbitova, jen několik metrů 
od sportovního areálu. Nejde o přemístěný pomníček od 
dálnice, ale zcela novou připomínku. Důvody jsou dva: 
jednak původní památník stojí ve špatně přístupném 
místě, především ale právě v polích u dálnice má vyrůst 
nový přestupní terminál vysokorychlostní trati, který by 
pietní místo pohltil. Starý památník nicméně na svém 
místě prozatím zůstává a počítá se s ním právě pro 
moderní železniční stanici. 
Kulaté výročí seskoku skupiny Anthropoid je spojeno 
i s několika jmény odvážných sousedů, kteří parašutistům 
pomáhali. V Nehvizdech to byl Antonín Sedláček, 
zahradník, který na svém pozemku urýval padáky. Farář 
František Samek parašutistům poradil, jak se dostat na 
vlak. A statečně se zachoval i četník Václav Otec, který nález 
parašutistické výbavy zatajil gestapu.  V Houroušanech 

to byl mlynář Břetislav Bauman, který ukrýval operační 
výbavu i sabotážní materiál parašutistů a svým povozem 
dopravoval materiál na úvalské nádraží. Se svou ženou 
Emilií byli později zastřeleni v koncentračním táboře 
Mauthausen, tehdy dvouletý syn Svatopluk válku přežil. 
Oporou parašutistů a spojkou na pražské Sokoly byl 
pak Jaroslav Starý, původně zahradník z Klánovic, bytem 
v Šestajovicích. Také on se svou paní Marií zahynul 
v Mauthausenu. 
Nakonec dodejme, že Nehvizdy, které leží jen kousek za 
újezdskými humny, se do českých protektorátních dějin 
zapsaly vlastně omylem. Přesněji řečeno díky navigační 
chybě. Původně měl totiž výsadek Anthropos svoji misi 
začít na Plzeňsku.

Blahoslav Hruška

Nový památník parašutistům

BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu       Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

leden 22

9/115/1 18/1

12/1 neděle   KINO PRO DĚTI  16.00  ZPÍVEJ 2, režie: Garth Jennings

16/1 čtvrtek   KINO  19.30   MATRIX Resurrections, režie: Lana Wachowski

19/1 neděle   KINO PRO DĚTI  16.00  Můj soused Totoro, režie: Hajao Mijazaki

10/1 pondělí  SEMINÁŘ  17.00   Mgr. Jiří Halda na téma: Dítě není malý dospělák 
       a dospělák nemá být velké dítě

11/1 úterý   TÝMOVÁ HRA  19.00  Na Kvíz , vědomostní soutěž týmů, 
       rezervace na www.nakviz.cz

12/1 středa   BIO SENIOR  14.00 Přání Ježíškovi, režie: Marta Ferencová

14/1 pátek   VERNISÁŽ  19.00  výstava PARI KESHTKAR, Kousky života 

15/1 sobota   KURZ  9.30   řezbářský kurz Daniela Fleka 
            KONCERT  19.30   Jazzová kavárna FRANTIŠEK KOP QUARTET 

16/1 neděle   DIVADLO   16.00  SŮL NAD ZLATO, ochotníci z Jiren

18/1 úterý   STAND UP  19.30  NA STOJÁKA, T. Měcháček a A. Frauenberg

20/1 čtvrtek  KINO 19.30  SPENCER, režie: Pablo Larrain

23/1 neděle  KINO PRO DĚTI  16.00 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD, režie: Walt Becker

25/1 úterý   TÝMOVÁ HRA  19.00  NA KVÍZ , vědomostní soutěž týmů
       rezervace na:www.nakviz.cz

26/1 středa  JAM SESSION  19.00  hudebníci všech žánrů, spojme se!

27/1 čtvrtek  KINO  19.30   Srdce na dlani, režie: Martin Horský

SOUSEDÉ

www.nastojaka.cz

Praha
Klánovice

18. ledna 2022
od 19,30 hodin

KC BESEDA - Slavětínská 120
Arnošt Frauenberg a Tomáš Měcháček

Vstupenky online na: www.kcbeseda.eu

NEHVIZDY
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SPORT

                                                tel.: 606 900 600

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

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

INZERCE

  

  Oplanská 2614 
 Praha 9 – Újezd nad  L. 
 

Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance 
na pozice:  

 Servisní technik pro chladící a klima. zařízení 
 Instalatér / údržbář 

Kontakty: 
www.awcool.cz   281 867 578 
administrativa@awcool.cz  775 213 201 

HLEDÁME PÁNA NEBO PANÍ  
na výpomoc s úklidem státní budovy 

v Újezdě nad Lesy, 

2-3x týdně na 2 hodiny. 

Odměna 300,- Kč/1 úklid.

Kontakt: mskvorova@seznam.cz

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

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818



INZERCE

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š

ko
ly

. T
eš

ím
e 

se
 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program

„učíme se venku“

Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

angličtina, španělština 
s rodilými mluvčími 

a němčina  

Inzerát 2021 183x132.pdf   5   07.12.2021   22:01
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Oxytechnic spol. s r. o. hledá administrativní sílu s nástupem od ledna 2022. 
Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání, prokazatelné zkušenosti 

s prací na PC (Word, Excel), organizační schopnosti. 

Jedná se o práci na poloviční úvazek s vyhlídkou na úvazek plný.

Náplň práce: fakturace, administrativa, komunikace s klienty a zdravotními pojišťovnami

Místo zaměstnání: Šestajovice

Kontakt: oxytechnic@oxytechnic.cz
Ing. Bohumír Zachariáš, tel.: 608 734 398

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

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

INSTALATÉRSTVÍ A KOMINICTVÍ 
JAKUB HORA

NABÍZÍ: INSTLATÉRSKÝ BYTOVÝ SERVIS
 KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH 

CEST (dle vyhlášky 34/2016)
Tel.: 724 970 717

Soukromá mateřská  
školka Andělská

Poskytujeme individuální 
výuku vedenou 
profesionálními lektory  
s mnohaletou praxí  
s důrazem na laskavý 
přístup k rozvoji talentů 
každého jednotlivce.  

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085  
Praha 9 - Újezd nad Lesy

andelska_89x132.indd   1 20.02.2021   18:24

INZERCE

mailto:flaskova@akjp.eu


27



30 let zkušeností  
v realitách

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah, 
podlahová plocha 578 m2, pozemek  

1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek

PRONÁJEM – samostatný domek 20 m2  
k bydlení i podnikání,  

Starokolínská ul., P9-Újezd n.L

DOPRODEJ  
nových bytů  
v Klánovicích

cena 49.000.000,-Kč

         Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

J I Ž  B R Z Y !

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk 
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2, 

Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

P R O D Á N O

  www.utrativodu-klanovice.cz

PRONÁJEM – byt 1+kk, 40 m2,  
Starokolínská ul., P9 – Újezd n.L.

PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová 
plocha 160 m2, zahrada 580 m2,  

Kopretinová ul., Šestajovice

od 
1.4.2022

1.NP

2.NP

P R O N A J A T O

P R O N A J A T O


