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Aprílové vydání zpravodaje 
začneme aprílovou zprávou 
z diskuzního fóra „Újezd nad 

Lesy - místo pro život“ na face-
booku (FB). Autoři se zamýšlejí nad 
pravými důvody výpovědi kynolo-
gům: „Pozemky, které využívali kyno-
logové, se rozhodla starostka s rad-
ním Jeníčkem prodat developerům... 
Na pozemcích bude sídliště, nebo 
bytovky... starostka i  s radním pod-
poří developerskou výstavbu před 
zelenou plochou? To přece znamená 
„malá domů“... Chtělo by se dodat, 
že na střeše jednoho z domů bude 
zoologická zahrada, z druhého bu-
de tryskat vodopád do rybníka a na 
třetím bude přistávací plocha pro 
UFO...

Někdy se nestačím divit, čeho vše-
ho jsou někteří naši spoluobčané 
(a sousedé) schopni. Proto se FB 
diskuzí zúčastňuji už jen výjimečně. 
Lidé diskutující na FB často nezají-
mají argumenty a nechtějí je slyšet, 
potřebují si jen rychle na někoho 
plivnout, zchladit si žáhu, popř. se 
zviditelnit. Tímto se  omlouvám, ale 
diskuzí konkrétně na tomto FB fóru 
se již nebudu zúčastňovat. Pokud 
Vás něco trápí, potřebujete s něčím 
pomoci, napište mi email.

Vyhlášení místního referenda 
s  otázkou „Souhlasíte a požaduje-
te, aby Zastupitelstvo městské části 

Praha 21 zachovalo 
na sídlišti Rohožník 
v budově Živonín-
ská 1630 zdravotní 
středisko? (odpo-
věď ANO / NE)“ na 
jednání zastupi-
telstva 19.  března 
schváleno nebylo. Lze tedy oče-
kávat, že člen návrhového výboru 
místního referenda, zastupitel Du-
chek, podá stížnost k  soudu a  ten 
jeho vyhlášení přikáže. Pokud refe-
rendum proběhne a výsledkem bu-
de PRO zachování zdravotnického 
střediska na Rohožníku, uvidíme, 
jak to mají jeho aktéři vymyšlené. 
Na argumenty, že rekonstrukce 
za provozu není možná, neslyší, 
odborný posudek o nemožnosti 
zachování provozu za rekonstruk-
ce označili za „účelový“, nelíbila se 
jim ani studie polikliniky, tak jsem 
opravdu zvědavá na to, co mají 
v  plánu. Protože, jak se zastupitel 
Duchek na jednom veřejném setká-
ní zmínil, náhradní řešení má.

O tom, co nás v Újezdě čeká v dub-
nu, se dočtete uvnitř tohoto čísla. 
Přeji Vám vše dobré, milí Újezďáci, 
těm, kteří to budou v nadcházejí-
cích dnech potřebovat, přeji hodně 
štěstí. 

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ Praha 21 na svém zasedání dne 13. 3. 2018 
schválila na doporučení dotační komise následu-
jící příspěvky pro rok 2018. Celková částka činí 
528 300 Kč. Detailní rozdělení příspěvků na jednotli-
vé akce naleznete na www.praha21.cz. 

Olymp florbal   42 500
FK Újezd nad Lesy   50 000
Nadosah    27 500
TJ Sokol Újezd nad Lesy  21 250
ZO Českého zahrádkářského svazu     5810
ZO SPCCH    36 250
SK Joky    35 000
Újezd nad Lesy: krajina pro život 22 000
EDA cz       3150
Školní sportovní klub  42 500
Mgr. Tomáš Prágner  13 200
Kangsim Dojang   50 000
Junák – český skaut   33 650
Tři pro zdraví   50 000
Vamos 66        9240
Rarášek z Újezda   50 000
Minifarmička   34 250

(red)

V souvislosti s ukončením řádného dotačního systému 
v Újezdě nad Lesy v roce 2018 Rada MČ Praha 21: 
1) sděluje, že dotační systém naší MČ je transparentní, pro-

jekty hodnotí nejprve dotační komise, definitivní výsledky 
potvrzuje a vyhlašuje RMČ Praha 21, celková částka, která 
byla pro letošní rok připravená k rozdělení, činí 600 000 Kč; 
hodnocení komise a usnesení RMČ Praha 21 je veřejné;

2) přetiskuje informace z webových stránek firmy kolekto-
ry Praha, a.s.: „Společnost Kolektory Praha, a. s. každoroč-
ně podporuje řadu společenských a sportovních akcí, po-
máhá hendikepovaným, nemocným, dětem i seniorům“;

3) přetiskuje z webových stránek: „členem dozorčí rady Ko-
lektory Praha, a.s. je pan Zdeněk Růžička (ANO 2011), od-
měna člena dozorčí rady je 25 000 Kč měsíčně“;

4) konstatuje, že již několik let rozděluje pan zastupitel 
Zdeněk Růžička sám naprosto netransparentně mimo 
oficiální dotační systém MČ Praha 21 zájmovým skupi-
nám a spolkům desetitísícové částky pravděpodobně 
dle svého uvážení, protože pravidla rozdělování těchto 
peněz nejsou nikde ve veřejném prostoru dohledatelná;

5) v roce 2017 byla společností Kolektory a.s. rozdělena částka 
ve výši 430 000 Kč: spolek Krajina pro život, z.s. – 200 000 Kč, 

SPCCH – 50  000  Kč, ZO ČR zahrádkářského svazu Újezd 
nad Lesy – 20 000 Kč, TJ Sokol Újezd nad Lesy – 80 000 Kč, 
a Rarášek z Újezda (Pohyb je život) – 80 000 Kč;

6) nejvyšší částku, 200 000 Kč, získal spolek Krajina pro život, 
který je s hnutím ANO 2011 v Újezdě nad Lesy personál-
ně (členové spolku byli kandidáti hnutí ANO 2011 v Újezdě 
n. L.) i ideově pevně propojen; 

7) konstatuje rozpor mezi obecnými proklamacemi hnutí 
ANO 2011 a konkrétními činy jednotlivců, tedy netrans-
parentní rozdělování dotačních peněz;

8) konstatuje, že vítá další možnost finanční podpory míst-
ních spolků, organizací i klubů z jiného zdroje, trvá však 
jednoznačně na principu otevřenosti a transparentnos-
ti, aby postup přidělování dotací nebudil nedůvěru a aby 
se o možnosti požádat o dotaci dověděly všechny sub-
jekty, které na území naší městské části vykonávají svou 
zájmovou činnost; 

9) nabízí panu zastupiteli Růžičkovi možnost zveřejnit v ÚZ 
pravidla rozdělování peněz z prostředků společnosti Ko-
lektory Praha a.s., k  čemuž mu po dohodě v ÚZ bude 
poskytnut přiměřený prostor.
K. J. Čechová, J. Jenšovská, J. Slezák, T. Fábera, J. Jeníček

Dotace pro rok 2018

Pro lepší pochopení potřeb správního obvodu Praha 21 v oblasti volnočaso-
vého  vzdělávání  jsme v rámci projektu MAP zadali zpracovat Studii  
volnočasových aktivit v celé oblasti obvodu. Během března jsme dotazníko-
vým šetřením oslovili rodiče i zástupce spolků, kroužků, klubů a dalších vol-
nočasových organizací. 

Tímto si dovolujeme Vás pozvat na prezentaci výsledků a diskuzi na 
téma potřeby vzdělávání SO Praha 21 s ohledem na výsledky studie 
a na potřeby volnočasového vzdělávání dětí. 

Jste srdečně zváni! 
 
Za realizátora projektu  
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu 
Praha 21, registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716  

Pod patronací starostky MČ Praha 21  
paní Karly Jakob Čechové 

Vás zveme na prezentaci výsledků 
Studie volnočasových aktivit 

dne 17. dubna 2018 od 18:00 hod  
v divadelním sále Masarykovy ZŠ v Újezdě n. Lesy, 

vchod z Čentické ulice.  

Náš  projekt mapuje potřeby ve vzdělávání dětí do 15 let a podporuje spolupráci 
mezi jednotlivými složkami vzdělávacího systému ve správním obvodu Praha 21, 
tedy v Újezdě n.L., Běchovicích, Klánovicích a Kolodějích.  

Ing. Lucie Černá 
Odborný garant projektu 

Ing. Lucie Ponicová 
 Manažer projektu 

Vzpomínka 
na TGM
Ve středu 7. 3. jsme si připo-
mněli 168. výročí narození 
prvního československého 
T. G. Masaryka. Pro přítomné, 
které přivítaly Blanka Exne-
rová a starostka Karla Jakob 
Čechová, bude jedinečnou 

Rada MČ Praha 21 k netransparentnímu rozdělování peněz firmou Kolektory

vzpomínkou i to, že si při letošním shromáždění zazpívali 
státní hymnu společně sami. O významu osobnosti a odkazu 
T. G. Masaryka hovořil v roce 100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky PhDr. Miloš Schmidt. Poděkování patří členům 
místní organizace Českého zahrádkářského svazu, kteří tra-
dičně slavnostní akt připravili.

Eva Danielová



Zápisy pro školní rok 2018–2019 
v  městské části Praha 21 proběhnou 
9.  a 10. května (středa, čtvrtek) 
od 13 do 17 hod.
Právní úprava předškolního vzdělávání 
je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb. 
MČ Praha 21 je zřizovatelem čtyř mateř-
ských škol, ze kterých si můžete vybrat. 
Nejlepším a nejvhodnějším způsobem, 
jak se dozvědět vše potřebné o každo-
denním chodu mateřské školy, je na-
vštívit ji v době dnů otevřených dveří.
Základní informace a pokyny pro rodiče:
Předškolní vzdělávání je určeno dětem 
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 
však pro děti od 2 let. Od počátku školní-
ho roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne 5. roku věku, do zahájení povin-
né školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné. Zákonný zástupce 
je povinen přihlásit dítě k zápisu v kalen-
dářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání dítěte. Nespl-
nění této povinnosti lze považovat za 
porušení povinností, resp. za přestupek 
dle školského zákona, za který lze uložit 
pokutu až do 5000 Kč. 
Povinné předškolní vzdělávání lze plnit 
i individuální vzděláváním dítěte, bez 
pravidelné účasti v MŠ a řídí se § 34 b 
školského zákona. Tuto skutečnost je zá-

konný zástupce dítěte povinen oznámit 
ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před 
počátkem školního roku, kterým začíná 
povinnost předškolního vzdělávání.
Pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 1 je 
vytvořen pouze jeden spádový obvod, 
tvořený celým územím městské části. 
Nadále je tedy možno podat žádost do 
jedné či více mateřských škol, o přijetí 
rozhoduje ředitel školy dle stanovených 
kritérií a kapacitních možností. V žádosti 
je navíc uvedena možnost upřednostnit 
jednu konkrétní školku.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí 
k předškolnímu vzdělávání je dále do-
držení požadavku stanoveného v § 50 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví. Podle tohoto ustanove-
ní může předškolní zařízení přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo stanove-
ným pravidelným očkováním (příp. má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trva-
lou kontraindikaci). Tato povinnost ne-
platí pro děti v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky, pro 
které je předškolní vzdělávání povinné.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ, počty 
volných míst a konkrétní podrobnější 
informace jsou k dispozici na webo-
vých stránkách školek.
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Informace k zápisům do školek
 

Kalendárium na duben
  5. 4.  Austrálie, země protinožců,
 přednáška J. Veselého,
 společenský sál Masarykovy ZŠ,
 od 15 hod.
  7, 4. Ukliďme les, ukliďme Česko,
 více na str 26.
12. 4. Vítání občánků, 
 Úřad MČ Praha 21,
 od 9 hod.
12. 4. Filmový klub,
 Callas Forever (IT-FR, 2002),
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.
14. 4. Slunce, hvězda zářivá,
 vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum, 
 od 10 hod.
14. 4.  Pohádky z Paloučku, divadlo,
 Dům dětí a mládeže,   

od 10: 30 hod.
19. 4. Vycházka do Střešovic,
 pořádá SPCCH,
 více na str. 25.
20. 4. Jarní výtvarná dílna – korálkování,
 Dům dětí a mládeže,
 od 16 hod.
21. 4. Zájezd Český Ráj – Staré Hrady, 

Sobotka – oběd, Vesec, Kost
 odjezd 7:30 hod, Lidl, Blatov, 

pořádá KAS.
21. 4. Újezdská taneční přehlídka,
 Polyfunkční dům,
 od 10 hod.
22. 4. Újezdský duatlon, 
 více na str. 27
25. 4. Putování po Islandu,
 přednáška Petra Justa,
 Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.
30. 4. Újezdské pálení čarodějnic,
 program bude upřesněn.

Termíny dnů otevřených dveří
1. MČ Četnická 2222 29. 3. 2018 v 9 hod. 10 hod. 11 hod.
MŠ Rohožník Žárovická 1653 18. 4. 2018 od 9 do 11 hod.
MŠ Sedmikráska Lišická 1502 11. 4. 2018 v 10 hod. 11 hod.
MŠ Sluníčko Polesná 1690 4. 4. 2018 od 9 do 10 hod. od 10.15 hod. do 11.15 hod., 

18. 4. 2018 od 15.30 do 16.30 hod.
odbor školství, kultury a MA21

 DEN MATEK PRO SENIORY
Odbor občansko správní a Odbor so-
ciálních věcí ÚMČ Praha 21 Újezd nad 
Lesy zve všechny seniory k posezení 
ke  DNI MATEK“, které pořádáme:

v SOBOTU 12. 5. 2018 
v Polyfunkčním domě od 14 hod.

K posezení jsme Vám připravili ma-
lé občerstvení, k poslechu a k  tanci 
zahraje skupina JAM BAND a  dále 
se Vám opět představí děti z Újezda. 
Všichni jste srdečně zváni, těšíme 
se na společně strávené odpoledne 
s hudbou, tancem a občerstvením.

Odbor občansko správní 
a Odbor sociálních věcí
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Luxusní vily v Klánovicích
ulice Aranžérská a Kuchařská

POSLEDNÍ VILA!

Klánovice - pražská rezidenční čtvrť s atmosférou, 
kterou začaly definovat prvorepublikové víkendo-
vé domy, na které navázala rozvolněná zástavba. 
Ta, napříč generacemi svého vzniku, vyzařuje 
uvolněnou pohodu. Stromy. Pro Klánovice de fac-
to synonymum - začíná to už při příjezdu, který 
vede skrz les, a pokračuje na jednotlivých pozem-
cích, zarostlých vzrostlými, majestátními borovice-

mi, duby a břízami. Ulice jsou pak lemovány řa-
dou, na jaře krásně růžově rozkvetlých, sakur. Tato 
zelená městská část má pak veškerou potřebnou 
vybavenost, přes mateřskou školu, základní školu 
s moderní tělocvičnou, zdravotní středisko a celou 
škálu obchodů, restaurací a jiných služeb.
V pěší vzdálenosti od vlakového nádraží, do 
centra 26 minut.

www.bydlenivlese.cz

Tel.: +420 777 094 335    E-mail: zidek@praha-byty.cz
REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.,  prodejní centrum: NOVÉ BYTY, Lidická 400/39, Praha 5 - Anděl

KOLAUDACE
04/2018

Bydleni v lese_183x266.indd   1 16.03.18   14:51

INZERCE
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moderuje 
VLASTA KOREC

 hudba: 
 skupina UNIVERS

Odbor životního prostředí a dopravy 
MČ Praha 21

 pořádá akci

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

• Setkání s trojnásobným 
 mistrem světa 
 Martinem Šimůnkem 
 a ukázka jeho 
 biketrialové show
• projížďky na koních
• taneční a hudební vystoupení
• malování na obličej 
• maxi klouzačka
• občerstvení atd.

          DUBEN, 
měsíc bezpečnosti na silnicích 
a Dne Země KDY: PÁTEK 27. DUBNA 2018

KDE: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
pro MŠ a ZŠ od 9:30 do 12:00 hod 

od 13:00 do 18:00 hod pro veřejnost

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

• Tým silniční bezpečnosti 
 – bezpečný pohyb chodce, 
 cyklistika a pravidla,   
 bezpečnost pasažéra ve vozidle, 
 ukázka první pomoci
• pro dospělé 
 – brýle simulující opilost 
 a bezpečné poutání 
 do autosedaček
• povídaní o ochraně dřevin, 
 odpady, kompostování, 
 Lesy hl. m. Prahy
• kozičky z farmy Komorce
• dílničky a soutěžě pro děti 

• hasiči z Újezda n. Lesy

Spolek Zvíře v tísni, z.s. 
– aktuální nabídka zvířat k adopci 
(psi, kočky, králíci, morčata)

Vyhlášení výsledků soutěže 
ve sběru víček od pet lahví 
a představení spolku 
Zvíře v tísni, z.s. 

Ví
ce

 n
a 

w
w

w
.p

ra
ha

21
.c

z

SDH Újezd nad Lesy

Sbíráme 
víčka od pet 

lahví pro Spolek 
Zvíře v tísni,

 z.s.



Série článků o prodejnách, službách a možnostech, kte-
ré naše obec nabízí, je motivována jediným: připome-
nout si, jakou šíří služeb jsme v Újezdě obklopeni. Jaké 
velké máme možnosti uspokojit své potřeby po zboží, 
službách a zdravotní péči, a to aniž bychom vyjížděli mi-
mo hranice našeho Újezda.
Můžeme být hrdi – a my, v redakci ÚZ jsme přesvědčeni, že 
jako obyvatelé Újezda jsme hrdi – na to, jak se zde podnikání 
daří, jak se lidé pouštějí do nových aktivit a jak k nám jezdí 
i lidé z Běchovic, Klánovic, Šestajovic, Koloděj, Úval a dalších 
míst, což naší obci přináší profit a další rozvoj. Nyní však nás 
a místní podnikatele čeká jednak těžká a jednak i dlouhá 
zkouška výdrže a vzájemné solidarity obyvatel obce. Počát-
kem minulého měsíce byla uzavřena pro většinu osobní 
dopravy Starokolínská ve směru na Blatov. Akce sice potrvá 
jen do června, další uzávěra je ale v sousedních Běchovicích. 
A tam rekonstrukci Českobrodské, která znamená i stopku 
vjezdu do Újezda směrem z centra, plánují až do srpna 2019.
O tom, jak tato nelehká doba zasáhne do podnikatelského ži-
vota Blatova, jsem měl možnost mluvit se dvěma lidmi – s pa-
nem Ing. Eduardem Šťastným, který stojí za výstavbou objektů 
v Centru Blatov, a Hanou Koštialovou, která na hlavní provo-
zuje obchod El Bio. 

Jak byte popsal význam obchodů na Blatově pro celý Újezd? 
EŠ: Újezd nemá tradiční obecní uspořádání, tedy náves, 
která se vývojem transformuje do náměstí, na němž jsou 
služby soustředěny. Ale podařilo se nám vybudovat oblast, 
kterou nazýváme Centrum Blatov, kde je shromážděn znač-
ný počet obchodů a služeb. Právě díky nim je Újezd živou 
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TÉMA

Podporujte své blatovské
obcí, pestrou, prosperující, vyvíjející se. Je místem, kde se 
žije pohodlně. A právě toto naše obecné pohodlí je nyní 
vystaveno riziku zániku.

Hrozí, že zákazníci pojedou jinam?
EŠ: To je velmi pravděpodobné! Na Blatově si lidé mohou 
dnes nakoupit zboží od potravin po drogistické, od květin 
po cukrářské, od školních potřeb po léky, navštívit optika, 
odborné lékaře, vyřídit si pojištění, navštěvovat taneční 
hodiny a po nich si třeba zajít k fyzioterapeutovi, na ma-
sáž nebo pedikůru. Pochopitelně se obáváme, že zákazní-
ci, kteří neprojedou přímo na Blatov, budou nuceni hledat 
tyto služby a zboží jinde, a to navždy.
HK: Každé omezení silničního provozu naše podnikání uza-
vírá projíždějícím a dojíždějícím. Obsluhujeme vlastně pouze 
místní zájemce, což prodejnu obchodující se zbožím méně 
obvyklým, jako jsou právě například biopotraviny, odkazuje 
víceméně pouze na lidi, kteří u nás vystoupí z autobusu.

Dokážete odhadnout, o kolik zákazníků můžete přijít?
HK: Máme vypočítáno, že loňské dopravní omezení přímo 
zde, v Újezdě, znamenalo pro podnikatele pokles v průmě-
ru o čtyřicet procent obchodního obratu.
EŠ: Ano 40 procent a více, jenže to byl provoz kyvadlově 
řízen semafory a Starokolínská tedy nebyla úplně neprů-
jezdná. Ale teď je hlavní ulice pro dopravu kromě MHD 
zcela uzavřena, a to pokles obchodního obratu a zisku sní-
ží ještě více. A až stavba v Újezdě skončí, kvůli běchovické 
uzavírce bude Blatov fakticky slepou ulicí.
Logika je neúprosná a mnohokrát zopakovaná. Kupující, 
který není v provozovně uspokojen – už třeba jen proto, že 
je přerušeno dopravní spojení – si najde jiného dodavatele 
a u něho už zůstane.  
Kdysi byl u nás populární americký film Podporujte svého 
šerifa. A právě v této situaci žádáme a prosíme místní, aby 
svého prodavače, řemeslníka, lékaře a  další podporovali. 
Oni dokázali, že jejich projekty jsou životaschopné a pro oby-
vatele zajímavé. V opačném případě se nám v Újezdě může 
stát, že po skončení silničních a dopravních úprav a omeze-
ní budeme obcí s desítkami zaslepených výloh, prázdných 
krámků a zavřených provozoven. Nikdo už v nich nebude 
chtít podnikat kvůli neblahé zkušenosti z minula! A my bu-
deme nuceni s každým požadavkem cestovat do soused-
ství naší obce. Podporujme místní podnikatele, nakupujme 
u nich a šiřme zvěsti o jejich dalším fungování i v sousedních 
obcích. Je to v našem dlouhodobém zájmu.

Pavel Moudrý

Na podnikatele „odřízlé“ uzávě-
rou na hlavní myslel i Úřad MČ 
Praha 21. Na fasádě Polyfunkč-
ního domu nechal vyvěsit loga 
obchodů a zasadil se o to, aby ve 
vedlejších ulicích nebyly zříze-
ny původně plánované zákazové 
značky. Bočnímu ulicemi tak lze 
na Blatov stále dojet.

Jarní víkendy v Café Útes

28.- 29.4. Specialista na japonskou kuchyni

20. - 21.5. Mexická kuchyně v Útesu

INZERCE
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Kvůli poslední etapě stavby kanaliza-
ce a souběžné uzavírce v Běchovicích 
se Blatov ocitl v obklíčení zákazových 
značek. Není to ale mrtvá zóna. Pod-
niky a provozovny, které sídlí u hlavní 
silnice, v Centru Blatov nebo na ná-
městíčku u prodejny Penny, fungují 
dál. ÚZ připravil jejich stručný pře-
hled, který dokládá, jak rozmanité 
služby a zboží tu lze pořídit. Dík pa-
tří paní Haně Koštialové z prodejny 
El Bio, která tento přehled iniciovala 
a sestavila.   

1 Kola Wagner Prodej a servis jízdních kol, stavba kol na zakázku Starokolínská 2707 www.kolawagner.cz

2 Rezidence & Wellness Blatov Solárium, solná jeskyně, wellness (sauna, pára, bazén), privátní sauna, 
masáže, koupele, zábaly, skupinové cvičení, posilovna, ubytování.

Starokolínská 306 www.kossuth.cz,

3 Restaurace Blatov Tradiční restaurace, sál s ozvučením a velkoplošnou projekcí Starokolínská 311 www.restauracenablatove.cz

4 EL BIO Zdravá výživa, bio potraviny, biokosmetika a ekodrogerie, e-shop Starokolínská 425 www.elbio.cz
www.facebook.com/elbiopraha

5 Vinotéka na Blatově/Čerstvé 
květiny

Široký sortiment sudových i lahvových vín, prodej květin Starokolínská 192 vinoteka-na-blatove.webnode.cz/
www.facebook.com/cerstvekvetinysro/

6 ALMA Restaurace Restaurace je vyhlášena zejména grilovanými steaky, plněnými panenkami, 
těstovinami ale najdete zde i pestrou škálu salátů a rybích specialit.

Starokolínská 345  www.almarestaurace.cz

7 Pizza K do krabice Pizza, rychlé občerstvení Starokolínská 183 www.pizzadokrabice.eu
8 Restaurace Stodola Česká kuchyně, speciality na lávovém grilu, pravidelné akce Starokolínská 242 Tel. 281 861 486

9 Danceport Taneční, pohybové a jazykové studio,cvičení pro ženy, taneční pro dospělé a 
mládež, kurzy pro děti a mládež

Oplanská 2614 www.danceport.cz

10 PEDIKÚRA Ilona Reiserová Oplanská 2614
11 Kožní ordinace MUDr. Ivona Kosová Oplanská 2614   www.mudrkosova.cz

12 SUSHÁRNA Výroba a prodej čerstvého sushi, speciality asijské kuchyně jako jsou oblíbená 
,,fóčka“ a další, rozvozu jídel po Újezdě a okolních obcích zdarma

Oplanská 2614  www.susharna.cz

13
Lékárna Blatov Široký sortiment léčiv, zdravotnický materiál, vitaminové přípravky, základní 

homeopatika, léčebná kosmetika, dětské potravinové doplňky, léčivé čaje, 
fytofarmaka

Oplanská 2614 www.lekarna-blatov.cz

14 TETA drogerie Drogerie, papírnictví, dekorativní kosmetika, foto služby, výdejna Sléků. Oplanská 2614 www.tetadrogerie.cz

15
Dámská, pánská a dětská 
obuv - Duelle.cz

Prodej dámské, pánské a dětské obuvi. Celoroční nabídku doplňuje domácí 
zdravotní obuv, holínky a další druhy obuvi. K botičkám můžeme nabídnout 
vložky do bot, tkaničky, impregnační přípravky (spreje, krémy…).

Oplanská 2614 www.duelle.cz

16 Optika Pecan Nabízíme veškerý sortiment rámečků, bezbariérový přístup, veškerý sortiment 
výroby dioptrických a slunečních brýlí

Oplanská 2614 www.optika-pecan.cz

17 RK Alter Ego sro - Ing. Petr Sýkora realitní kancelář Oplanská 2614 www.alterego.era-reality.cz

18 Pojišťovací a finanční pora-
denství v Centru Blatov

Jaroslav Hlaváček    Oplanská 2614 tel. 777 556 856

19
AW COOL, s.r.o. Dodávka, instalace a servis zařízení pro chlazení, klimatizaci, vytápění, VZT, úpravu 

vody a úpravu stlačeného vzduchu. Projekční činnost, odborné posudky a tech-
nické konzultace v oboru energetika. Pronájem zařízení i technologických celků.

Oplanská 2614 www.awcool.cz

20 Květinářství Jasmín Prodej květin a dárkových předmětů Račiněveská 2444/B www.kvetiny-jasmin.cz
www.facebook.com/kvetinyjasmin

21 Hakarmel – vína a sýry Nejširší nabídka sýrů ve střední Evropě. Račiněveská 2444 hakarmel.cz
www.facebook.com/hakarmelsyry/

22 Cukrárna Sofie Široký sortiment zákusků a minizákusků vlastní výroby, patrně nejkvalitnější 
zmrzlina na trhu - Fruitisimo.

Račiněveská 2444 www.cukrarnasofie.cz

23 Romantika Vše pro vaše kreativní tvoření. Račineveská 2444 www.mujsikula.cz

24 Café Útes – Bistro Coral Speciální i stálé nabídky, piva z malých pivovarů, pravidelné gastronomické akce Račiněveská/
Starokolínská

www.cafeutes.cz

25 Maso uzeniny Novák Zámecká výrobna uzenin Račiněveská 2444 www.novak-uzeniny.cz

26 JINOHRÁTKY Kreativní sady, hry, hračky, dárky, výtvarné potřeby a knížky Račiněveská 2444F 
(náměstí u Penny)

www.jinohratky.cz
www.facebook.com/jinohratky

27 SEFA Petr Janoušek  Zahradní technika, elektronářadí, nástroje, nářadí, oleje, kopírování klíčů, 
broušení řetězů a nožů sekaček, náhradní díly zahradnické techniky

Starokolínská 1685  www.sefa.cz
tel: 281970730

28
ABC Dětské botičky Dětská obuv značky Ricosta, Viking, Keen, Befado, Demar, Fare, Boots4u, Essi 

,Head, Pepino, Barefoot - Attipas, Sante. Prodej dámské a pánské obuvi značky 
Keen, Medistyle, Sante. Čepice a nákrčníky RDX, zdravotní ortopedické vložky, 
naše heslo ,,co nemáme, objednáme“

Starokolínská 2716 www.abcdetskeboticky.cz
www.facefook.com/abcdetskeboticky

29 ROMMAR Prodej nářadí a autokosmetiky Starokolínská 506 www.rommar.cz

Blatov žije!
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CO SE CHYSTÁ

Újezd má na velké obecní budovy 
tak trochu smůlu. Většina prostor 
Polyfunkčního domu na křižovatce 
zela prázdnotou a teprve postup-
ně se do něj podařilo nastěhovat 
knihovnu, muzeum, předloni pak 
Dům dětí a mládeže a nakonec i hu-
dební kurzy pořádané při úřadu naší 
městské části. Plánovaná přestavba 
bývalé továrny Ideal Lux na Blato-
vě má slušnou šanci, že se takovou 
mrtvou investicí nestane. Úřad MČ 
Praha 21 ve spolupráci s architekty 
totiž již s budoucími nájemci využití 
objektu předem diskutuje.
Veřejnost se o tom mohla přesvědčit 
z architektonické studie k rekonstruk-
ci někdejší budovy Ideal Luxu, kterou 
pro Úřad MČ Praha 21 zpracovalo 
ostravské studio Kania. Představení 
studie a následná diskuze proběhla 
v úterý 13. března v divadelním sále 
Masarykovy ZŠ.
Setkání s občany otevřel radní MČ 
Praha 21 Jaroslav Jeníček, který ve-
řejnost informoval mimo jiné o tom, 
že Újezd patří mezi městské části, 
které provozují vlastní zdravotní 
středisko a nenechávají nabídku lé-
kařských služeb jen na soukromníky. 
Zopakoval historii nájemních vztahů 
ve stávajícím středisku na  Rohož-
níku, o níž jsme v ÚZ informovali, 
a  zdůraznil, že přesun lékařů do 
vznikající blatovské polikliniky je je-
dinou možnou variantou, jak vyřešit 
nedůstojné podmínky, v nichž dnes 
lékaři na  Rohožníku musejí praco-
vat. Jak vysvětlil Josef Roušal, ve-
doucí odboru majetku a investic MČ 
Praha 21, rekonstrukce objektu v Ži-

vonínské ulici na Rohožníku potrvá 
asi rok a není možné ji provádět za 
provozu, což potvrdil i  odborný po-
sudek Heleny Zakouřilové, autorizo-
vané inženýrky v oboru statiky a dy-
namiky staveb. S ní Úřad MČ Praha 
21 jednal o možnosti rekonstrukce 
již loni, stejně tak již loni paní Zakou-
řilová seznámila úředníky se svým 
předběžným závěrem, že přestavba 
za provozu nebude možná. To v plné 
šíři potvrdil i písemný posudek, který 
nese datum 1. března 2018.
Pavel Zeman, který na úřadu naší 
městské části vede odbor vedlejší 
hospodářské činnosti, pak doplnil, 
že  je ve spojení se všemi nájemci 
z  Rohožníku, kteří o přesun do no-
vých prostor projevili zájem. V době 
uzávěrky tohoto vydání ÚZ šlo o de-
vět z celkem 13 nájemců objektu 
v  Živonínské. Hlásit se přitom mohli 
až  do konce března. Dodejme, že 
první dopis s informacemi o nutné 
zásadní rekonstrukci, a tím i o stěho-
vání, dostali nájemci objektu v Živo-
nínské ul. koncem loňského září.

PROČ POLICIE?
Studio Kania do studie zapracovalo 
požadavky dvou budoucích uživatelů 
blatovského objektu – odboru sociál-
ních služeb Úřadu MČ Praha 21 a Po-
licie ČR, která bude asi pětinu budovy 
využívat. Policisté se na Blatov přesu-
nou ze svého současného působiště 
v Hulické ulici, kam se budou stěhovat 
noví zaměstnanci Úřadu MČ Praha 
21. Přístavba v Hulické se tak vrátí ke 
svému původnímu účelu. „Stavba byla 
v  roce 2009 projektována jako rozší-
ření úřadu. Po jejím dokončení bylo 
ale mnohem akutnější najít místo pro 
policisty, kteří pracovali v nevyhovu-
jících podmínkách v Lišické ulici. Teď 
se ale situace obrátila. Úřad má méně 
zaměstnanců, než by bylo třeba. Vyko-
náváme rozšířenou působnost i  pro 
okolní obce našeho správního obvodu 
a agenda nám tím logicky narostla,“ vy-
světlila starostka Karla Jakob Čechová.
Kromě Policie ČR předal projektan-
tům své detailní požadavky také zmí-
něný odbor sociálních služeb. Ten 
provedl v Újezdě průzkum mezi kli-
enty a jejich rodinami a došel k závě-
ru, že denní stacionář, který by nabídl 
celodenní pobyt včetně stravování, 
není nejpotřebnější. Na Blatově chce 
v rámci střediska osobní hygieny pro-
vozovat pilotní projekt takzvané ani-
mační služby, která nabídne napří-
klad nácvik úkonů pro samostatnost 
nebo pohybové a sociální aktivity. 

PATRO MÍSTO NÁSTAVBY
A jak by nová poliklinika měla vy-
padat? Asi nejvýznamnější změnou 
bude vybudování třetího patra na-
místo současné dřevěné nástavby, 
které by mělo zabírat celý půdorys. 
Magistrát hlavního města Prahy již 
v emailové korespondenci potvrdil, že 
změna hmotovosti objektu je v soula-
du se stavebními regulativy. Celkově 
tak chystaná poliklinika bude mít jed-

Poliklinika nabídne dost místa pro všechny

Nástavba ve třetím patře bude zbourána. Místo ní vznikne samostatné 
třetí patro.
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Návrh na referendum neprošel
Jedním z hlavních bodů jednání za-
stupitelstva MČ Praha 21, které pro-
běhlo 19. 3. 2018, byl návrh příprav-
ného výboru na konání referenda 
ve věci zachování zdravotního stře-
diska na Rohožníku. Zastupitel Petr 
Duchek (Patrioti), který byl zároveň 
zmocněncem přípravného výboru, 
na základě podpisů 2467 občanů 
MČ Praha 21 navrhoval uspořádat 
referendum souběžně s podzimní-
mi komunálními volbami. Otázka 
položené občanům MČ Praha-Újezd 
nad Lesy měla znít takto: Souhlasí-
te a požadujete, aby Zastupitelstvo 
městské části Praha 21 zachovalo 
na sídlišti Rohožník v budově Živo-
nínská 1630 zdravotní středisko? 
(odpověď ANO / NE).
Zastupitel Michael Hartman (Otevře-
ný Újezd) argumentoval tím, že otáz-
ka je nešťastně položená. „Máme tu 
posudek, podle něhož nelze rekon-
struovat za provozu. Rekonstruk-
ce je tak automatickým porušením 
případného kladného výsledku re-
ferenda. A bez ní se dostaneme do 
stavu, kdy poslední lékař odejde, 
protože zdravotní středisko nebude 
funkční,“ varoval v rozpravě.
Zastupitel Duchek to ovšem označil 
za formalismus. „Není jediný dů-
vod referendum nevyhlásit. Pokud 
vyhlášeno nebude, nepochybně se 
sejdeme u soudu,“ opáčil. V rozpra-
vě zopakoval svůj argument, podle 
nějž rekonstrukci za provozu objek-

tu na Rohožníku provést lze. Žádný 
alternativní plán, jak zachovat pro-
voz zdravotního střediska na Rohož-
níku a  zároveň nebránit výstavbě 
chystané polikliniky na Blatově, ale 
na jednání zastupitelstva nepřed-
ložil. Na  besedě přípravného výbo-
ru pro referendum, která proběhla 
15.  března v Polyfunkčním domě, 
přitom pan Duchek prohlásil, že zá-
ložní plán má. „Pracujeme na vari-
antě, která je schůdná. Máme to tak 
z 80 procent dobře a věříme, že lze 
naplnit obě kliniky – na Rohožníku i 
na Blatově,“ řekl tehdy.
V závěrečném hlasování pak návrh 
na konání referenda neprošel. Pro 
bylo šest zastupitelů (Růžička, Dasty-
chová, Zátková, Roušar, Duchek, 
Kopecký), osm se zdrželo (Jakob Če-
chová, Jenšovská, Fábera, Juřenová, 
Slezák, Mergl, Diepoltová, Hartman), 
proti nebyl nikdo, zastupitel Jeníček 
nehlasoval. Dva zastupitelé (Čížek 
a Koutský) nebyli přítomni.

no podzemní a tři nadzemní patra. Po-
čítá se také s parkovacími místy přímo 
u objektu – těch by mělo být 28. 
Přestavba bývalé továrny Ideal Lux je 
odhadnuta na 85 milionů korun.  toho 
35 mil. Kč chce městská část Praha 21 
uvolnit ze svých rozpočtových rezerv, 
na zbývajících padesát milionů bude 
naše městská část usilovat o získání 
dotace z magistrátu. 
Ke studii se následně rozproudila živá 
debata. Námitky z pléna mířily k nedo-
statečnému finančnímu zajištění pře-
stavby. Zastupitel Michael Hartman, 
který je předsedou Finančního výbo-
ru, vysvětlil, že Újezd je dlouhodobě 
podfinancován a musí mít v zásobě 
rozpracované projekty, na něž lze žá-
dat dotace. Tedy přesně takové, jakou 
je projekt polikliniky na Blatově. Řešila 
se také dopravní dostupnost, zejmé-
na možnost zavedení nové obslužné 
linky, která by zajížděla přímo k ob-
jektu. Starostka Karla Jakob Čechová 
potvrdila, že v lednu tohoto roku bylo 
zahájeno jednání se společností RO-
PID o  zavedení dalšího spojení mezi 
Rohožníkem a Blatovem. 
Hned několik námitek padlo k dis-
pozičnímu uspořádání. Navržené 
společné čekárny jsou sice v souladu 
s  vyhláškou ministerstva zdravotnic-
tví a  legislativně tak vyhovují, přesto 
není vhodné kombinovat třeba če-
kárnu praktického lékaře a chirurga. 
Stejně tak je možné uvažovat také 
o přemístění třeba toalet tak, aby pa-
cienti měli dostatek soukromí. To vše 
vyřeší až následná projektová fáze. 

STUDIE NENÍ PROJEKT
Projektant Jan Lampa, který studii 
představoval, ale zdůraznil, že s dispo-
zicí je možné hýbat. „Jedná se o budo-
vu bývalé továrny, která má železobe-
tonový skelet a je členěna jen sloupy. 
Prostor je tak velmi variabilní,“ dodal. 
Studie ze své podstaty neřešila někte-
ré technické záležitosti, které je třeba 
zakreslit až v projektové dokumenta-
ci. Jde třeba o nouzové východy nebo 
otázku, nakolik musí být účinná vý-
měna vzduchu v čekárnách. Mnoho 
diskutujících v sále tak už bylo o krok 
dál a připomínkovali vlastně již pro-
jektovou fázi, v níž ale chystaná poli-
klinika na Blatově ještě není.   
Ani představená architektonická studie, 
jejímž úkolem nebylo řešit technické 
provedení, ještě není definitivní a dozná 
změn. Finální studii by měla společnost 
Kania odevzdat ještě v dubnu.

B. Hruška

Harmonogram
04/2018 
zapracování připomínek a dopraco-
vání studie

05/2018 – 2019 
zpracování projektové dokumenta-
ce, povolení stavebních prací

2019 – 2020 
výběr zhotovitele a zahájení staveb-
ních prací

2019 – 2021 
realizace stavebních prací

2021 
zahájení provozu

INZERCE
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Jak se zdá, větru ani dešti stále poru-
čit neumíme, ale jaro si poradit umí 
a stále silněji se připomíná. A to jsme 
samozřejmě rádi. Celou zimu jsem 
tvrdila, jak se zimě bráníme kulturou. 
Jaru se nikdo bránit nechce a tak ho 
budeme kulturou třeba…vítat.
Jako první se nám v dubnu předsta-
ví  paní Zuzana Popelková-Obertho-
rová vernisáží svých obrazů i obrazů 
svého tatínka, které nám k této pří-
ležitosti zapůjčí. Udělejte si proto čas 
4. 4. od 18 hodin.
Velice nás potěšil velký zájem o na-
še promítání filmů o slavných osob-
nostech, které vždy doprovází úvodní 
slovo. Na rozdíl od předchozích, čistě 
výtvarných témat, zavítáme tentokrát 
do světa velké opery. Ve čtvrtek 12. 4. 
v 18 hod. vás pozvu na promítání ital-
sko- francouzského filmu o velké operní 
pěvkyni Marii Callas, který natočil slavný 
režisér Franco Zeffirelli jako poctu své 
dávné přítelkyni.
Další lákadlo na vás bude číhat netradič-
ně v sobotu a to 21. 4., opět od 18 hodin. 
Duo Cricket a Snail (Cvrček a Šnek), je 
manželský pár, půl z USA a půl z Česka. 
Lucie a James Carlson mají klasické hu-
dební vzdělání, obor housle a skladba. 
Nicméně se rozhodli vytvářet hudbu, 
která není omezena hranicemi koncert-
ní síně.  Hrají na koncertech, v kavárnách 
i v pražských ulicích a všude mají obrov-
ský úspěch. Je neuvěřitelné, jak mohou 
housle a akordeon dohromady znít a vy-
tvořit atmosféru pařížské kavárny na 
Montmartru, nebo vás vtáhnout do za-
kouřené irské hospody. Tento koncert si 
nenechte ujít a počítejte s tím, že si bude-
te chtít domů odnést  jejich CD. A nejspíš 
nezůstanete u jednoho.
Ve čtvrtek 25. 4. v 18 hodin přivítáme 
pana PhDr. Petra Justa, Ph.D. politologa, 
absolventa Fakulty sociálních věd Uni-
verzity Karlovy. Specializací pana Justa 
jsou zejména analýzy politických sys-

témů u nás i v cizině. My budeme mít 
jedinečnou příležitost poznat tohoto 
člověka i z jiné stránky. A to cestovatel-
ské. Pan Just je vášnivým cestovatelem 
a nám bude přednášet, či spíše povídat, 
o svém oblíbeném Islandu. Udělejte si 
vykřičník v kalendáři, ať o tuto přednáš-
ku nepřijdete.
A máme květen. Letí to neuvěřitelně 
a z upršeného, někdy nevlídného dub-
na se dostáváme do jednoho z nejkrás-
nějších měsíců v roce. Květen je měsíc, 
který září barvami a vůněmi a milujeme 
ho všichni… tedy až na alergiky.
Proto ten, kdo se raději schová před 
jarem v bezpečí kavárny, může zavítat 
k nám na jahodový a borůvkový kok-
tejl,  na ovocné a zeleninové smoothie 
a především na různé druhy vaflí a no-
vé dortíky. A ti, které jen tak nějaká aler-
gie nezastraší, mohou posedět na naší 
zahrádce a užívat si sluníčko s nějakým 
dobrým drinkem.
Ti, kterým se večer nebude ještě chtít 
domů, mohou zůstat na promítání 
dalšího filmu o slavném umělci. Tento-
krát se podíváme na film „Frida“. Je to 
americko-kanadský film z roku 2002 
a zachycuje život surrealistické mexické 
malířky Fridy Kahlo, kterou hraje Sal-
ma Hayek. Tento film získal dva Oscary 
a Zlatý Glóbus. Hrajeme 3. 5. v 18 ho-
din. A jen malé naťuknutí, ve středu 9. 
5. se můžeme těšit na vernisáž Jiřího 
Suchého s hudebním doprovodem. Sa-
mozřejmě opět od 18 hod.
Ráda bych upozornila, že pro větší zá-
jem o promítání a přednášky je pohodl-
nější a pro zajištění místa k sezení jistěj-
ší udělat si včas rezervaci na telefonním 
čísle 608 943 568.
Přeji všem krásné a pohodové jarní dny 
a těším se na vaši návštěvu, ať už bude 
kdykoli.

Martina Schiffmannová,
galeristka

Jaro v Zeleném domě

Čtenářské dílny v knihovně
Po dva únorové úterky se v knihov-
ně konaly řízené čtenářské dílny. 
Tři  třetí a tři druhé třídy místní zá-
kladní školy si postupně za pomoci 
paní ředitelky Radany Sedláčkové 
z  nakladatelství Thovt vyzkoušely, 
jak dokáží pochopit čtený text a pra-
covat ve skupinkách.
Před zahájením každé dílny se děti 
rozdělily do tří skupin. Po úvodním 
povídání o tom, co jsou čtenářské 
dílny a po vysvětlení pracovních lis-
tů, které byly pro děti připraveny, 
se každý žák pustil samostatně na 

patnáct minut do čtení první kapi-
toly z knihy Život u rybníka od paní 
spisovatelky Jitky Vítové.
Následně dostala každá skupinka 
předtištěný pracovní list a začala ho 
společně vyplňovat. Děti vytvářely 
mapu příběhu, vrbu plnou otázek 
a charakteristiky hmyzích hrdinů. 
Knihy měly děti po celou dobu k dis-
pozici, aby si mohly popřípadě pře-
číst, co zapomněly nebo nedočetly. 
Všechny děti byly šikovné, úkoly se 
snažily řešit z paměti, v knihách hle-
daly jen výjimečně. Své práce pak 

PRO DOSPĚLÉ
 Dospělí 
 Ladislav Beran 
 – Rakev bez nebožtíka
 Jenny Colgan 
 – Pojízdný krámek snů
 Stanislav Češka 
 – Smrt malé blondýnky
 Mária Ďuranová – Tajemství tří žen
 Ann Granger – Smrt v sutinách
 Jerome K. Jerome 
 – O psech, zlodějích, strážníkovi 

a jiná vyprávění
 Blanka Kovaříková – Příběhy 

domů slavných i zapomenutých
 Michal Macháček – Gustáv Husák
 František Niedl – Království meče
 Pavel Taussig 
 – Vlasta Burian. Život a smích
 Ludmila Vančurová 
 – Dvacet šest krásných let
 Arnošt Vašíček 
 – Záhady Číny a Tibetu
 Carlos R. Zafón – Andělská hra
 Carlos R. Zafón – Nebeský vězeň

PRO DĚTI
 Wolf Erlbruch 
 – Deset malých slanečků
 Radek Malý – Všelijaké řečičky 

pro kluky a holčičky
 Bohdana Pávková 
 – Jak se kluci a holky učili říkat 

L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř
 Tanya Stewner – Alea dívka moře 

2. a 3. díl
 Jiří Žáček – Kapesní zvěřinec
 Jiří Žáček – Z říše krále Sedmilháře

Nové 
knihy

žáci prezentovali před ostatními spolužáky.
Čtenářské dílny se vydařily a pro velký 
zájem je budeme ve spolupráci s nakla-
datelstvím Thovt opakovat v květnu, ten-
tokrát pro první třídy.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 
knihovnice

KULTURA
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O hudbě vážné 
- i nevážně
Lektor prof. Zdeněk Bednář – s potěšením u nás 
už počtvrté. Pan profesor takto představil nástroje 
i program svého nového cyklu v rámci XXIV. Újezd-
ské akademie volného času:

16. dubna – Flétna – Hoboj;
23. dubna – Klarinet – Fagot – Saxofon;
30. dubna – Lesní roh – Trombon;
  7. května – Viola – Kontrabas;
14. května – Harfa – Cembalo;
21. května – Varhany – Klavír; 
  8. května – Housle;
  4. června – Kuriozity, dle dohody.

Cena jednoho cyklu (8 přednášek) zůstává i nadále 
250 Kč. Vstupy na jednotlivé přednášky není možné 
kupovat samostatně. Přednášky budou probíhat 
vždy v pondělí od 10 hod. v Domě dětí a mládeže 
(dříve Level). Na první přednášku přijďte, prosím, 
už v 9.30 hod. - kvůli vyřízení administrativy. 
Přihlášku odevzdejte na podatelně Úřadu MČ Pra-
ha 21 do 9. dubna 2018.

Slunce, hvězda zářivá
Zveme újezdskou veřejnost na vernisáž výstavy Slunce, 
hvězda zářivá, která se koná v sobotu 14. 4.od 10 ho-
din v Újezdském muzeu. Na každoročním bienále bu-
dou tentokráte odměněny práce dětí z Újezda nad 
Lesy, Koloděj, Sibřiny a Běchovic. Kurátorkou výstavy 
je Monika Schusterová, členka muzejní rady. Výstava 
potrvá do 26.5. 2018.

Eva Danielová

Nikdo není dokonalý.
Až na tenhle muzikál
Dva muzikanti, saxofonista Joe a basista Jerry, se ocitnou 
v  Chicagu v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. To je 
začátek hudební filmové komedie z roku 1959 v hlavních ro-
lích s Marylin Monroe, Tony Courtisem a Jackem Lemmonem, 
která se zapsala do fondu světové kinematografie. S adapta-
cí slavného oscarového filmu, tentokráte v obnovené premi-
éře muzikálu, zavítal do Újezda  Originální Pražský Amsábl 
Prosek a Prosecký Aktuálně Komorní Orchestr s dirigentem 
Janem Věchetem, který je autorem hudebního zpracování. 
Představiteli hlavních rolí saxofonistky Josephiny a basistky 
Dafne byli bratři Jan a Jiří Špilkovi, v roli Sugar se představila 
Beáta Holková.  Kvůli originálnímu nastudování byl soubor 
vyzván k opětovnému předvedení (derniéra v divadle Gong 
byla v roce 2016), pro časovou vytíženost většiny členů sou-
boru bude však představení odehráno pouze pětkrát (napo-
sledy 20.  4. od 18 hodin v Divadle za plotem v Bohnicích). 
O to více si vážíme toho, že jsme měli možnost swingový mu-
zikál za finanční podpory MČ Praha 21 zhlédnout i u nás.

Eva Danielová

Újezdskou akademii pro vás připravil ÚMČ Praha 21 a DDM, ve spo-
lupráci s komisí volnočasových aktivit (kontaktní osoba - předseda ko-
mise Petr Mach, mob. 606 190 402). Děkujeme vám za zájem a těší-
me se na shledanou!

Petr Mach 
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Listárna
V březnovém čísle Zpravodaje mě 
zaujaly dvě zdánlivě nesourodé vě-
ci: inzerát na místo pověřence pro 
ochranu osobních údajů a příspěvek 
paní Marie Kučerové, kde realisticky 
hodnotí stav zdejších bídných komu-
nikací. Souvislost vysvětlím dále.
Popis práce pověřence, který jsem 
našel na webu našeho úřadu, se od-
volává na jakési nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 a v textu 
jsou různé vznešené formulace, které 
normální občan těžko chápe. Takže 

nevím, kohopak a před čímpak bude 
pověřenec v naší milé obci konkrét-
ně chránit. Dále jsem se v průzkumu 
užitečnosti nedostal, ani k nařízení 
hrozného Evropského parlamentu. 
Není to spíš tím, že „užitečný“ Úřad 
na ochranu osobních údajů roztahuje 
svá chapadla do všech úrovní? Když 
jsme tak poslušní, je škoda, že Ev-
ropská unie nenařídí, aby komunika-
ce a chodníky všude , tedy i v Újezdě 
jakožto součásti zlaté matičky Prahy, 
byly na úrovni 21. století.

Takováto „užitečná“ místa, jako tento 
pověřenec nebo úředníci pro Agendu 
21 apod., mají následující nepříjemné 
důsledky: Kolikpak asi ulic a chodníků 
by se ročně dalo opravit za jejich platy? 
Příslušní pracovníci by vytvořili nesrov-
natelné hodnoty na užitečných (i úřed-
nických) místech, kde je jich skutečný 
nedostatek. Již dávno a dávno prof. Par-
kinson přišel na to, že čím více podob-
ných úředníků, tím menší vnější efekt, 
protože zbytečně zaměstnávají ostatní

Marcel Marek

POVĚŘENEC PRO DATA A NAŠE CESTY

V březnovém ÚZ mě zaujal na str. 3 editorial sta-
rostky, který byl takřka celý věnován mně a zast. 
Duchkovi. Byli jsme v něm napadáni, urážení, oso-
čování ze všech možných nepravostí. Spouštěčem 
všeho bylo námi chystané referendum. A tak jsem 
si položil otázku:
Co si běžný čtenář, kterého nezajímají osobní ani-
mozity a nenávistné výpady starostky vůči nám, 
z článku odnesl. Čím ho obohatil? Co se v něm 
vlastně dozvěděl?  Je opravdu smyslem editoria-
lu dštít oheň a síru na dva občany a tvrdit, že oni 
jsou viníci všeho zlého a že kvůli nim to v Újezdě 
neklape? Jedná se ještě o tiskovinu MČ, nebo hlás-
nou troubu starostky? Opravdu nemá Újezd žádné 
problémy se zdravotnictvím, kolabující dopravou, 
školstvím, které by stály za zmínku? Opravdu lze 
nenávistnými výpady zamaskovat svá vlastní po-
chybení a nekompetentnost? Možná si to K. J. Če-
chová myslí, ale já, ani zast. Duchek na takovou 
polemiku nepřistoupíme.  My, jako OKO a Patrioti, 
chceme Újezdu a jeho občanům pomáhat, a pro-
to jsme se rozhodli, že když nikdo z vedení obce 
s občany Rohožníku nekomunikuje, že jim podá-
me pomocnou ruku a zkusíme pomocí referenda 
uchovat na jejich sídlišti zdravotní středisko, které 
je tam nezbytné. Je to velice těžký a vysilující boj, 
což potvrdil i zmíněný editorial. Současné vedení 
nám hází klacky pod nohy a snaží se naší snahu 
dehonestovat.  Ale my se nevzdáme, protože má-
me cíl, o kterém si myslíme, že má smysl a že ob-
čanům Újezdu prospěje.  A kdo nás zná, tak ví, že 
věci dotahujeme do konce.

J. Lameš

K EDITORIALU

LISTÁRNA

ZA ALFRÉDEM KOCÁBEM
Dne 15. března zemřel ve věku 92 let Alfréd 
Kocáb, evangelický duchovní, účastník třetího 
odboje a mimo jiné také čestný občan Újezda 
nad Lesy, kde i se svojí paní Darjou dlouhá lé-
ta žil v domku na Blatově. 
Přestože se Kocáb narodil „až“ v roce 1925, 
mládí prožil v duchu Rakouska-Uherska. Jako 
rakouský Čech se narodil a vyrůstal ve Vídni. Protože odmítl službu 
v německé armádě, byl nuceně nasazen, a to v pobočce koncen-
tračního tábora Mauthausen. Právě tam se rozešel s katolickou 
církví, k níž ho přivedla jeho maminka. 
Po konci druhé světové války odešel na výzvu prezidenta Edvar-
da Beneše do svobodného Československa. Vystudoval teologii 
na Husově bohoslovecké fakultě, v roce 1958 byl ordinován na fa-
ráře a postupně pak vystřídal jako evangelický duchovní tři „štace“ 
– Zruč nad Sázavou, Chodov u Karlových Varů a Mladou Boleslav. 
V 60. letech minulého století se Kocáb stal jednou z tváří duchov-
ního hnutí Nová orientace, které se kriticky stavělo ke státnímu 
dozoru nad církvemi a kritizovalo sovětské vzory v české politice. 
V březnu 1974 proto Kocáb během normalizačních čistek přišel 
o takzvaný státní souhlas, bez nějž nemohl jako farář pracovat. Tak 
jako desítky dalších jeho přátel skončil jako topič. Jeho pracovištěm 
se na dlouhá léta stala kotelna Sokola v Ječné ulici. Právě tehdy se 
natrvalo usadil v Újezdě, odkud pocházela jeho paní Darja, rozená 
Myslivečková, později uznávaná psycholožka. 
Kocáb podepsal Chartu 77 a manuálním zaměstnáním se živil až 
do pádu komunismu. Po roce 1990 se vrátil jako farář, a to do Sal-
vátorského kostela v Praze. Za své občanské postoje získal Alfréd 
Kocáb v roce 1997 od prezidenta Václava Havla medaili Za záslu-
hy, v roce 2013 se evangelický duchovní stal čestným občanem 
Újezda. A také se vrátil k práci ve sboru – ač evangelík, byl Alfréd 
Kocáb členem kolodějské katolické farnosti. 

B. Hruška

Studie polikliniky na Blatově budí vášně. Jednak proto, že 
má nahradit polikliniku na Rohožníku a problém s nedo-
stupností zdravotnické péče tak přelít z jednoho konce 
Újezda na druhý, dále kvůli tomu, že ač je dotace od magis-
trátu určena na polikliniku, radnice chce čtvrtinu objektu 
využít pro své potřeby; chce sem přesunout policii ze spá-
dového centra obce, aby si uvolnila prostor pro své kance-
láře. Když pomineme otázku, zda je takový přesun opravdu 
nutný a logický, vyvstane ta, jestli takový nápad celý projekt 
neznehodnocuje. Existující budova je jeden provozní celek 
a tudíž ji nelze jen tak „ad hoc“ dělit a to zvláště s ohledem 
na její průchozí dispozici, situování schodišť a výtahu. Zdra-

LÉKAŘI A POLICEJNÍ HOLUBNÍK   votnické zařízení musí splnit řadu přísných podmínek, jinak ho 
nelze provozovat. Předložená studie je na první pohled plná 
chyb a zřejmě ji žádný hygienik ani hasič neviděl. Jde například 
o sloučené čekárny bez oken a nevyhovující únikové cesty. 
Rovněž násilně vyčleněné prostory policie svému účelu ne-
vyhovují a svojí stísněností připomínají spíše holubník. Studie 
je tedy jakýmsi kočkopsem, vznikne objekt, nevhodný ani pro 
jednu z požadovaných funkcí, stejně jako v případě slavného 
Levelu. Přesto je současnou koalicí nesmyslně tlačen kupře-
du, přes odpor místních, bez relevantních podkladů a věcné 
diskuse, jen aby se do voleb stihlo zadat zhotovení projektové 
dokumentace. Vypadá to, že v Újezdě znovu vítězí nekoncepč-
nost s arogancí, maskovaná dobrým úmyslem.   

Marie Kučerová
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Krátce k úvodníku starostky v minu-
lém ÚZ. To, co si starostka dovolila 
vydat v oficiálním periodiku radnice, 
to je přetrvávající mor panskosti ve 
vedení radnice. Zneužití veřejného 
média bez možnosti adekvátně re-
agovat, snadno vyvratitelné neprav-
dy, protimluvy, nabádání k segregaci 
atd. Nedůstojný myšlenkový výron 
starostky byl ale dobrou ukázkou, 
proč tato osoba nemá být ve ve-
dení radnice a že šéfredaktor by si 
zasloužil titul hrdina brigády socia-
listické práce Rudého práva. A nyní 
k něčemu důležitějšímu.

Na veřejné prezentaci pseudostudie 
polikliniky Blatov jsem si po týdnech 
dotazování konečně vymohl odpo-
věď na otázku, kdy byl vyhotoven 
posudek, dle kterého nelze provést 
rekonstrukci zdravotního středis-
ka Rohožník za provozu. Bylo to 
1.  3.  2018!! Z čeho tedy vycházelo 
vedení radnice v uplynulých měsí-
cích, když zásobovalo občany touto 
informací?
A pak mě napadla parafráze na film 
Pelíšky:
Rekonstrukce není za provozu 
možná, protože se pár chytrých 

hlav dalo dohromady a není náho-
dou, že těch pár chytrých hlav se 
sešlo v újezdské lidové radě. V so-
cialistické radě MČ. Víte, co to zna-
mená? Že rada je zase o krok před 
svými občany. Ale bude to stačit, 
když existuje silná poptávka po 
vyhlášení referenda? A komu tím 
aktivisté prospějí? Nějaké druhé 
straně? Mě by jenom zajímalo, kde 
udělali soudruzi z rady chybu, že si 
posudek zajistili takříkajíc ex post?
A řešení situace? Existuje jich něko-
lik, jen kdyby je někdo s veřejností 
diskutoval.

Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21)

Vážení spoluobčané, rád bych 
vás pozval v rámci akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko, na společný 
úklid naší městské časti. Sejdeme 

se 7. dubna v 10 hodin na koneč-
né autobusu na Rohožníku. Pytle 
na odpad a rukavice budou zajiš-
těny. Během akce bude jistě mož-

nost probrat, co se nám v Újezdě 
líbí a co bychom měli zlepšit. 
Pojďte s námi podpořit dobrou 
věc. Děkuji.

Ing. Marek Čížek (ANO 2011)

SLOUPKY

 

Vážení spoluobčané, opět se bohu-
žel vracím k tématu dopravy.  Cesta 
k cíli se často skládá z malých krůč-
ků. Pokud se krůčky sčítají a navzá-
jem posilují, stačí trocha trpělivosti 
a lze dosáhnout velkých cílů. V naší 
městské části bohužel často krůčky 
míří proti sobě, což je příčinou ne-
valného stavu věcí. 
Nedávno jsem polemizoval s do-
pravní komisí (DK) o zastávkách 
u Penny a pominutí urbanisticky 
významného přechodu. Nyní DK 
v zápise zamítá průjezd cyklistů 
v Hodkovské s odkazem na doprav-

ní generel. Přitom právě platný do-
pravní generel z roku 2013 pro da-
nou lokalitu uvádí: „Je důležité, aby 
všechny jednosměrné komunikace 
byly průjezdné v obou směrech pro 
cyklisty a netvořily jim tak závleky 
tras“.  Hodkovská je označena jako 
páteřní trasa a figuruje i v nadřazené 
cyklomapě magistrátu.
V březnovém Zpravodaji čteme 
o dalším obdobném zjednosměrně-
ní ulic schvalovaném DK, což spolu 
s Hodkovskou znemožní  lokalitě 
rozumnou cyklodopravu např. na 
kroužky, hřiště a ke škole. 

Po neúspěšně žádosti o vysvětlení 
na předsedu DK Ing. Hájka, jsem se 
obrátil na starostku a radního za do-
pravu, J. Slezáka. Zjednosměrňování 
v rozporu s generelem je totiž nepl-
něním usnesení zastupitelstva.
Můžete namítnout, že jde jen o cyk-
listiku a jsou důležitější věci. Ano, 
ale pokud ani u malých věcí nedo-
sáhneme odborníky navrženého, 
důkladně oponovaného a zastupiteli 
jednomyslně schváleného řešení, 
jak se nám bude dařit ve větších vě-
cech? Takové kroky se navzájem ruší 
a posouvají naši městskou část zpět.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Na veřejném jednání ohledně poli-
kliniky jsme se nic nedozvěděli. Rad-
nice nám představila studii, která 
naprosto neodpovídala hygienickým 
normám. Neustále se nám snažili 
vnutit svou vizi, aniž by přitom bra-
li v potaz názory občanů. Vládnoucí 
koalice nejedná s občany upřímně, 
prostě si v pěti lidech řekli, že tam 
bude poliklinika a názory ostatních 
je nezajímají. Je to nehoráznost, kte-
rá se nedá odpustit. Navíc projekt 
dělá firma, která s tím zřejmě nemá 
vůbec žádné zkušenosti. Zřejmě čísi 
kamarádi. 

Na radnici však nepřemýšlejí o tom, 
že by to bylo možné udělat i  jinak 
a ku prospěchu celé MČ. Můj osob-
ní názor je: Do Ideal Luxu bych 
přestěhoval úřad, jsou tam pro něj 
dostatečné prostory. Z praktického 
hlediska bych tam umístil pediat-
ra a praktického lékaře pro občany 
z Blatova. Nynější úřad bych přesta-
věl na polikliniku. Je to uprostřed 
obce a dostupné pro všechny obča-
ny z  Újezda n/Lesy. Na Rohožníku 
bych rád zachoval minimálně pe-
diatra, praktického lékaře a lékár-
nu. To  opět z důvodů dostupnosti 

občanů. Zároveň by se tím elimino-
val problém společných prostor pro 
pacienty s virózami od pacientů, 
kteří jsou zdraví a jdou pouze na 
odborné vyšetření nebo na ošetře-
ní po úrazech. Na  Rohožníku bych 
vybudoval domov důchodců nebo 
klubovny, kde by se mohli scházet 
senioři, spolky, udělat herničku pro 
děti, tělocvičnu, fitko, něco takového 
univerzálního. Vždyť tady pro ně ni-
kdo nic po dlouhá léta neudělal. Je to 
však pouze můj názor, bylo by nut-
né to „skutečně“ projednat s občany 
a lékaři. 

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

INZERCE

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

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
7. dubna Valdovská x Hrádková
  Druhanická x Staroújezdská 
  (u hasičské stanice)

12. května Rohožnická (u Alberta) 
  Starokolínská 
  (park na Blatově)

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

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, bar-
vy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební od-
pad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. 
vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 15. dubna 2018 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod 
velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa B

21. dubna 1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 800 -   820

sobota 2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 830 -   850

  3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 900 -   920

  4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 930 -   950

  5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1000 - 1020

  6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1030 - 1050

  7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1100 - 1120

  8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1130 - 1150

Praha 21 - trasa B
10. května  1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

čtvrtek 2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

  3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

  4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

  5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

  6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

  7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

  8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

Praha 21 - trasa C
5. dubna 1. Načešická x Borovská 1500 - 1520

čtvrtek 2. Čentická x Polešovická 1530 - 1550

  3. Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

  4. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

  5. Žárovická x Žehušická 1700 - 1720

  6. Tuchotická x Velebného 1730 - 1750

  7. Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820

Praha 21 - trasa C
5. května 1. Načešická x Borovská 800 - 820

sobota 2. Čentická x Polešovická 830 - 850

  3. Hulická x Soběšínská 900 - 920

  4. Novosibřinská x Svojšická 930 - 950

  5. Žárovická x Žehušická 1000 - 1020

  6. Tuchotická x Velebného 1030 - 1050

  7. Domanovická x Račiněveská 1100 - 1120

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na 
území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozo-
vých vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: 

baterie, akumulátory, nádoby odsprejů, za-
hradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a  pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-
vání plísní), zářivky a výbojky. Informace o ce-
loročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-od-
pad a také v  informační brožuře „Sběr nebez-
pečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 
2018“, tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky 
v přízemí vedle podatelny úřadu.

Stránku připravil 
Martin Švejnoha,

odbor životního prostředí a dopravy

Po naplnění budou kontejnery dle po-
třeby vyměňovány. Kontejnery se mo-
hou ráno rychle naplnit a není možné je 
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti 
z důvodu výměny kontejner nebude, je 
nutné si na něj počkat a až poté do něj 
odložit odpad. 

Pronajmu 3+1 s terasou v Újezdě 
n. Lesy. Zařízení dohodou, parkování 

na zahradě. Cena 20.000 Kč včetně 
plynu, služeb, vody, topení. Elektřina 

dle spotřeby. Tel. 607 219 600
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INZERCE

Hledáme spolehlivou paní na 
pravidelný úklid (jednou týdně) 

do rodinného domu 
v Újezdě nad Lesy. 

Volejte: 731 690 971

Nabízím pronájem prostor 
pro ordinaci o velikosti 

48 m2 až 120 m2 
v Újezdě nad Lesy

Tel: 739 061 499

TENISOVÁ ŠKOLA POLÁK
pořádá nábor dětí od 5 let 

do tenisové školičky 
a kurzy tenisu pro děti 

a dospělé všech herních úrovní.
Zapůjčení tenis. rakety zdarma.

Tenisové kurty Újezd n./L., 
ul. Veletovská.

Příměstské kempy s tenisem.
Tel. 608 972 425

www.tenispolak.cz
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Projekt Sto let republiky
V den výročí narození T. G. Masary-
ka 7. března jsme v Masarykově ZŠ 
vyhlásili zahájení celoškolního pro-
jektu Sto let republiky. Jeho cílem je 
vtáhnout žáky do aktivního pozná-
vání naší novodobé historie a  vy-
volat o ni mezi nimi zájem. Projekt 
bude prolínat životem školy a  vý-
ukou po několik měsíců a vyvrcholí 
v říjnu následujícího školního roku 
při celostátních oslavách 100. výro-
čí republiky. Obsahem projektu bu-

dou různé aktivity, za jejichž kvalitní 
provedení budou hodnoceny třídní 
kolektivy i jednotlivci.
Nejlepší žáky odměníme po skončení 
projektu jednodenním tematickým 
výletem místo vyučování. 
O všem, co s  projektem souvisí, na-
jdete informace na webových strán-
kách www.zspolesna.cz v  sekci Pro-
jekty školy, kam budou průběžně 
doplňována zadání úkolů, jejich hod-
nocení apod. 

Na začátku dubna učitelé Čj ve všech 
třídách 5. – 9. ročníku zadávají slo-
hovou práci s tímto zadáním:
Vyzpovídej rodiče, příbuzné, sousedy, 
... kohokoli. Popros ho, ať vzpomíná 
a  vypráví. Zajímavý příběh, příhodu, 
okamžik, který zažil, o kterém slyšel, 
který se vypráví ve vaší rodině, který 
se týká rodiny, obce, kterékoli události 
z našich dějin, čehokoli z let 1918 - 2018.
Vyber si jednu variantu ze dvou (podob-
ných) možností: 

Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku 
pro školní rok 2018/2019 se bude konat 
ve čtvrtek 12. 4. a v pátek 13. 4. 2018 
od 14:00 do 18:00 hod v  budově 
I. stupně Masarykovy ZŠ - Staroklá-
novická 230. Bližší informace na na 
www.zspolesna.cz, dotazy zodpoví zá-
stupkyně I. stupně L. Klupáková: klupa-
kova@zspolesna.cz, tel. 281 045 311.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdě-
lávání v MZŠ: 
1) Přednostně budou přijaty děti s tr-

valým bydlištěm ze spádové oblasti 
Praha 9 – Újezd nad Lesy.

2) Děti s trvalým pobytem na území 
MČ Praha - Koloděje, která má s MČ 
Praha 21 uzavřenu „Dohodu o zajiš-
tění podmínek pro zahájení plnění 
povinné školní docházky“.

3) V případě dalších volných míst roz-
hodne o přijetí dětí los.
Alena Sochůrková, ředitelka školy

Informace k zápisu

Prázdninový provoz školek

Napiš domácí slohovou práci podle následující volné osnovy:
název:  Vyprávěj, jak tě potkaly dějiny? 
úvod:   koho jsi vyzpovídal/a/, 
             čí vyprávění zpracováváš, z které doby 
stať:     příhoda, vzpomínka, pocity vypravěče
závěr:  můj názor 

Polož pamětníkům otázku:
Co jsi dělal/a                                 8. května 1945?

                                               v únoru 1948?
                                            21. srpna 1968?
        17. 11. a další listopadové dni 1989?

Vyprávění zpracuj do slohové práce.

Zadání otiskujeme v  ÚZ proto, že 
chceme vybídnout všechny újezd-
ské spoluobčany, zejména starší 
generace, aby se našeho vyprávě-
ní také zúčastnili. Děti určitě popíší 
rodinné zážitky z doby poválečné, ale 
předpokládáme, že různých svědec-

tví o době starší bude možná méně. 
A vy, čtenáři ÚZ si přitom pamatujete, 
co vám vyprávěli vaši rodiče o vzniku 
republiky, o mobilizaci, o protektorá-
tu… Podělte se s námi o Vaše, třeba 
krátké a zdánlivě obyčejné vzpo-
mínky, které jako kamínky v mozaice 

vytvoří dětem celkový obraz. Všechny, 
kdo na naši výzvu laskavě zareagují, 
prosíme, posílejte své příspěvky buď 
v  elektronické podobě na adresu 
jancova@zspolesna.cz, nebo je pošlete 
jakkoli do školy k mým rukám. 

Hana Jančová

Pro předem přihlášené děti bude prázdninový provoz 
v MŠ zřizovaných městskou částí Praha 21 zajištěn ná-
sledujícími školkami:
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, v termínu od 2. 7. do 
13. 7. 2018

1. MŠ, Čentická 2222, v termínu od 16. 7. do 27. 7. 2018.
Úplata a stravné bude přesně spočítáno pro každé při-
hlášené dítě. Platba musí proběhnout nejpozději do 
15. 6. 2018 v hotovosti v kmenové školce. Úplata za před-
školní vzdělávání se při prázdninovém provozu nevrací, 
stravné bude vráceno pouze v případě řádné omluvy.

Markéta Slavíková,
vedoucí odboru školství, kultury a MA21

http://www.zspolesna.cz/
mailto:jancova@zspolesna.cz
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Je tomu skoro rok, co se Újezdem začala šířit petice. Petice zne-
pokojených občanů-rodičů, kteří si na základě odchodu učitelů 
jejich žáků uvědomili, že ve škole asi není vše tak úplně v po-
řádku, jak bylo prezentováno ještě dlouho poté unisono z úst 
vedení školy i městské části. 
Ukazuje se, že naše aktivita měla smysl. Napomohla iniciovat 
změny, které ve škole probíhají. Požadavky, které byly pod vli-
vem bouřlivých emocí v petici sepsány, se časem ukázaly jako 
opodstatněné. Začínají být ze strany vedení školy reflektovány 
a naplňovány.
Městská část zajistila škole respektovanou poradkyni, paní 
M. Veselou (www.spolecnekbezpeci.cz). Pod jejím odborným 
vlivem se daří otevírat vedení školy novým trendům a názo-
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Jak se rodí spolupráce
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ve vyšších třídách jsou děti rozděleny 
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ník s max. počtem 15 dětí. Účelem 
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Jana Svobodová

Victoria School není jen pro prvňáčky

R

Nevíte, kam s detmi o prázdninách? Do Victorky!
09.–13. 7.  Pirátská výprava
16.–20. 7. Svět dinosaurů
23.–27. 7.  Indiánské léto
30.–03. 8.  V zámku a podzámčí
06.–10. 8.  Barevná Afrika
13.–17. 8.  Piknik u vody
20.–24. 8.  Podmořský svět
27.–31. 8.  Olympiáda

PRÁZDNIKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLKOVÉ DĚTI LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU

Pořádá Victoria School ZŠ a MŠ | www.victoria-school.cz. | 737 456 654 |svobodova@victoria-school.cz  

Cena za 1 týden: 3 200 Kč/dítě

Amerikou od severu na jih

Termín: 11. 8.–18. 8. 2018
Penzion „U Kostela“ ve Strážném, Krkonoše
Cena: 5 800 Kč
Pro děti od 6 do 12 let.

každý den jiná země
zkusíme rýžovat zlato na Aljašce
chytat koně do lasa v Texasu
čeká nás Kuba, Mexiko, Brazílie i Argentina

INZERCE

Spolek pracuje s vedením školy na zlepšení komunikace, 
na školním webu vznikla stránka “děti a rodiče”, kde rodiče již 
brzy najdou komunikační kodex, postupy pro řešení častých 
životních situací a linky na důležité dokumenty. 
I vztah k žákům se mění. Vznikl žákovský parlament, který má 
již své první výstupy - etický kodex (pravidla komunikace žáků 
ve škole sepsaná dětmi), proběhl průzkum mezi dětmi na téma 
zatraktivnění výuky, je patrná snaha o projektovou práci a větší 
spolupráci mezi ročníky. Vyvrcholením společné práce vedení 
školy a Spolku rodičů by mohla být akce pro žáky všech roční-
ků ZŠ koncem června organizovaná školou i rodiči. Těší nás, že 
přes velkou počáteční nedůvěru a negativní emoce se spolek 
stává respektovaným partnerem pro vedení školy i MČ.
Velké díky patří těm, kteří ve svém volném čase pomáhají škole 
otevírat se trendům 21. století, nadšeným kantorům, zástup-
cům vedení školy i výboru spolku rodičů. 
Vykročili jsme společně na cestu změny, naslouchání a porozu-
mění a věříme, že se nám bude dařit postupně získávat důvěru 
a zapojení většiny kantorů a rodičů. Jako občanům Újezda nám 
tato zkušenost dává velkou naději, že i jako laická, občanská ve-
řejnost můžeme mít pravdu, a pokud vytrváme v našich názo-
rech a postojích, je náš názor vyslyšen a respektován. Můžeme 
tak směle vykročit kultivovat dění v Újezdě i občanskou společ-
nost. Abychom mohli být hrdí na místo, kde žijeme a rádi zde 
žili a vychovávali naše děti. 

Michaela Skalníková, 
členka výboru Spolku přátel rodičů a dětí újezdských škol
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AUTOMECHANIK 
PRO NÁKLADNÍ VOZY

Hledáme kolegy do našeho týmu, 
pro dlouhodobou spolupráci

Požadujeme: Manuální zručnost. 
Praxe v oboru vítaná. Spolehlivost

Nabízíme: Motivující mzdové 
ohodnocení. Možnost dalšího 

odborného vzdělání (školení a kurzy).
Slevy na firemní služby a výrobky.

Kontakt p. Hodr 602 318 113

Almeco, s.r.o., Škvorecká 1803,  Úvaly 
příjme do svého rozšiřujícího se kolektivu řidiče 

dodávkového vozu. 
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B,  aktivní 

přístup k práci, pečlivost, zodpovědnost 
a samostatnost.  

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, 
stravenky a dobrý pracovní kolektiv. 

Nástup možný ihned.  
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz 

Almeco, s.r.o., Škvorecká 1803,  Úvaly 
příjme do svého rozšiřujícího se kolektivu 

pracovníka na pozici skladníka. 
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B,  aktivní 

přístup k práci, pečlivost, zodpovědnost 
a samostatnost.  

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,  
stravenky a dobrý pracovní kolektiv. 

Nástup možný ihned.  
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz 
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – Ne 14,00 – 18,00 

 
 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na  
vernisáž 

 Zuzany Oberthorové- 
Popelkové 

a 
Karla  Oberthora 

Obrazy 
 

Dne 4.04.2018 od 18,00 hod. 

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

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

Kompletní péče o psy všech velikostí

email: salon.sixi@gmail.cz,

www.salon-sixi.cz 

Rohožnická 261
Újezd nad Lesy

Objednání na tel. č. 603 286 876,STROMY
Kácení a prořez nevhodně 
umístěných, přerostlých 

a majetek ohrožujících stromů 
horolezeckou technikou

Tel.: 603 547 856
www.ver-mont.cz

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
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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
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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
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Klientský pracovník 

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.

• Široká škála benefitů (pracovní dobu 37,5 hodin týdně, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).

• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou – po prvním roce. 

• Naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat.

Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb 
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím. 

Mandová Irena – vedoucí pošty
Pište: mandova.irena@cpost.cz
Volejte: 954 219 016

Proč si  vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?

Pak pro Vás na pobočce Újezd na Lesy máme pozici:

 

Prodej a servis jízdních kol, doplňků, 
cyklistického oblečení a bot 

GIANT   
P R E M I U M SUPERIOR 

 

Děkujeme za Vaší věrnost a i přes ztíženou 
dopravní situaci platí běžná otvírací doba. 
 

 
Starokolínská 2707, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy, 190 16 

 281 973 636 

 kolawagner.cz 

 facebook.com/kolawagner 

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické 
prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo 
zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by 
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo 
na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo  
k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*Revoluční 1412 (u Billy)

Lékárna Dr.Max 
v Šestajovicích  
pro Vás od 1. 3.  
rozšiřuje  
otevírací dobu.

pondělí–pátek 8.00–19.00
sobota 8.00–12.00

Otevírací doba

519_Ujezd_inzerce_183x132.indd   1 20.2.2018   13:45:37
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STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

HODINOVÝ MANŽEL
Profesionální údržbářské a stavební služby

Mobil: 608 254 054

Přijímáme děti od patnácti měsíců 
do předškolního věku.
Hodinové, celodenní, polodenní hlídání. 
Super tety na hlídání dětiček. http://rodinne-centrum-klarka9.webnode.cz/

Nově otevřeno Nově otevřeno 
rodinné centrum rodinné centrum 

v Újezdu nad Lesyv Újezdu nad Lesy
KLÁRKAKLÁRKA

Kursy kytary pro dospělé i děti, pro začátečníky 
i pokročilé, klasika i akordy a doprovody 
k  písním. Dojíždím, Praha-východ, 250 Kč za 
lekci. Tel: 728 149 893.Nabízím doučování 
němčiny a ruštiny pro 2. stupeň ZŠ.

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), 
smluvní dokumentace, insolvence, 

rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

Zavedená účetní firma rozšiřuje své 
kapacity. Komplexní zpracování účetnictví, 
daňové evidence, daňových přiznání. 

T: 777 928 990 nebo 
e-mail: MynarovaJ@seznam.cz



Duben je známý svým nestálým poča-
sím, však nejznámější pořekadlo říká 
„Březen, za kamna vlezem, duben, ještě 
tam budem“. Když píši tyto řádky, má-
me za sebou nádhernou neděli s 19°C 
a předpověď na další neděli je celoden-
ní mráz se sněžením. Osobně mám ten-
to měsíc velice ráda, je to měsíc lesů, 
vše je krásně svěže zelené, narcisy, tuli-
pány a hyacinty jsou v plné kráse.
Naše rady jsou heslovité a zcela nepo-
krývají to množství práce, kterou právě 
v  dubnu zahrada potřebuje. Duben je 
pro zahrádkáře ten měsíc, kdy se oprav-
du nemá čas zastavit.

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
Vysazujeme raný salát na již dříve při-
pravené a dobře vyhnojené záhony ve 
sponu 20 x 20 cm, vždy v řadách střída-
vě. Rovněž je čas na výsadbu přepicho-
vané nebo hrnkované sadby kedluben, 
kterou vysazujeme ve sponu 25 x 25 cm.  
Před případným mrazem chráníme sa-
zenice nataženou bílou folií. U obou 
dbáme na správnou hloubku výsadby, 
nesmíme ji utopit ani zasadit vysoko. 
Pokud chceme mít salát průběžně a ne-
trváme na hlávkách, je výhodné průběž-
ně vysévat listový salát, ten roste v každé 
půdě. Vyséváme semena okurek, cuket, 
dýní do květináčků, koncem měsíce již 
můžeme i do volné půdy. Než rostliny 
vzejdou, bude čas „zmrzlíků“ pryč.
Kořenou zeleninu - mrkev a petržel pro-
trháváme, pokud vzešla hustě. Rozdě-
lujeme a vysazujeme veškeré trvanlivé 
bylinky. Zásada na konec - vysazujeme 
a přesazujeme vždy v podvečer nebo 
až večer a dokonale zalijeme. V noci sa-
zenice přijmou tolik vody, že druhý den 
nemusí ani zavadnout.
OVOCNÁ ZAHRADA
Dokončujeme řez jádrovin. Ve stádiu 
pupenů „myšího ouška“ a zeleného 
poupěte hrozí infekce sporami hub, kte-
ré vyvolávají strupovitost a jiné houbové 
choroby. Stromy preventivně ošetříme 
– postříkáme doporučenými fungicidy. 
S  postřiky končíme těsně před rozkvě-
tem. Záměrně zde nepíši typy postřiků, 
velmi rychle se mění, ale u odborníků 
snadno zjistíte, které jsou povolené 
a v prodeji.
Jabloně, které v loni trpěly padlím, po-
známe snadno, konce větviček jsou bílé, 
ty musíme odstřihnout až ke zdravému 
dřevu a nejlépe spálit. Celý strom pak 
postříkáme houbomornými přípravky, 
které působí i proti strupovitosti a čás-
tečně proti monilióze. Zaschlé konce 
výhonů u  peckovin jsou bezpečnou 
známkou napadení moniliovou choro-
bou. Všechny podezřelé konce výhonů 
nemilosrdně odřízněte. Řez musíte vést 

až do očividně zdravého dřeva. Uřízně-
te o polovinu delší kus výhonu, než ko-
lik měří napadená část. Toto je výjimka 
v řezu peckovin (napadené části musí 
zásadně pryč), správně se řez provádí 
od doby květů až po sklizeň. Moniliové 
spále u meruněk a višní lze předejít po-
střikem na počátku kvetení a v případě 
studeného a vlhkého počasí opakujeme 
postřik na konci kvetení – přípravek Ho-
rizont nebo dle pokynů v odborné pro-
dejně.
Pokud vysazujete nové stromky, měli 
byste kupovat pouze rezistentní proti 
výše popsaným chorobám. Nově zalo-
žené záhony jahod můžeme v prvém 
roce využit pro některé druhy zeleniny 
– ředkvička, špenát, listový salát i jed-
noleté bylinky. Tím využijete volné me-
ziřádky. Jahodník přihnojujeme kombi-
novaným hnojivem s nízkým obsahem 
dusíku, která neobsahují chlor.
OKRASNÁ ZAHRADA
Mech v trávníku svědčí o nevyrovnaném 
hospodaření s vodou, vzduchem a  ži-
vinami. Do půdy se dostává příliš málo 
vzduchu, a ta je potom kyselá. Pomůže 
pouze jen důkladné provzdušnění pů-
dy. Rozpíchejte trávník vidlemi, speciál-
ními hráběmi, nebo strojně vertikulací, 
a to vždy dvěma směry na sebe kolmo. 
Při silném výskytu mechu tuto práci po 
dvou týdnech zopakujeme. Mech se sta-
rou trávu pečlivě vyhrabejte a můžete 
přidat do kompostu. Během dubna bys-
te měli (záleží na počasí) všechny zatrav-
něné plochy poprvé posekat. Sekejte 
hodně nízko, tím podpoříte odnožování, 
takže se rychle zahustí plochy s proříd-
lým porostem. Vše posekané se po prvé 
seči musí pečlivě vyhrabat, dodat živiny 
a zalít.
V dubnu můžeme ještě sázet keře, které 
později raší, a rovněž vysazujeme keřo-
vé a stromkové růže, jehličnaté dřeviny 
(konifery). Vždy zelené listnaté dřeviny 
byste neměli vysazovat dříve než kon-
cem dubna, a to pouze s pevným koře-
novým balem. Pokud mají vždyzelené 
dřeviny kořenový bal v jutové pytlovině, 
nesmí se tento obal sundávat – pouze 
se rozváže a uvolní do výsadbové jámy.
Duben je nejvhodnější měsíc pro zaklá-
dání stále zelených živých plotů. Při vý-
sadbě pěnišníků – rododendronů si 
pamatujte, že vzdušná vlhkost musí být 
vyšší, čím slunnější polohu budou mít. 
Sami o sobě dávají přednost stinným 
stanovištím. Všechny trvalky s výjim-
kou nově vysazených vyžadují v dubnu 
živiny, aby se mohly optimálně rozvíjet. 
Hnojiva aplikujeme vždy až po odstra-
nění všech uschlých částí a na zcela vy-
čištěný záhon. Vysazujeme mečíky do 

Zahrádka v dubnu
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hloubky 10  cm, aby je nemohl vyvrátit 
vítr a v množství 50 ks na m2. Hlízy vy-
sazujeme vždy očištěné od slupek, na-
mořené, napadené hlízy hnilobou či 
zdeformované vyhazujeme. Montbrécie  
vysazujte 12 – 15 cm hluboko, nemusí 
se na podzim vyrývat, pokud jim dáte 
ochrannou vrstvu. Čím déle mohou zů-
stat na jednom místě, tím lépe kvetou.  
Duben je nejpříznivější měsíc pro pře-
sazování pokojových rostlin a je nevyšší 
čas se intenzivně starat i o rostliny, kte-
ré přečkaly zimu v okenních truhlících. 
Všechny odumřelé části odstraníme, se-
řízneme, vyměníme zcela zem, a pokud 
jen částečně, přihnojíme.  
O veškerých našich akcích budete infor-
mováni ve vývěsných skříňkách, strán-
kách Zpravodaje a na webu www.kvety-
ujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře 

Blanka Exnerová

DUBNOVÁ 
VYCHÁZKA SPCCH

inspirovaná PETREM RYSKOU
vás zavede

Starými Střešovicemi 
do zahradnického centra 

Chládek v Zahrádkářském ráji
gastronomická tečka závěrem

Sraz: 
ve čtvrtek 19. dubna 2018 
v 10 hod. na zastávce MHD 

Ořechovka
Doporučená doprava: Sídliště 
Rohožník bus 250 v 8.44 hod. 

metro B na Palmovku v 9.19 hod. 
- přestup na tramvaj č. 1 

v 9.37 hod. - výstupní stanice 
Ořechovka v 10.01 hod.

Srdečně zveme všechny 
zájemce, nejenom 

zahrádkáře.

SPOLKY

Na nahrávání pořadu 
Českého rozhlasu 2

„TOBOGAN“
 k příležitosti 90. narozenin 
paní Kamily MOUČKOVÉ

zve Svaz postižených civilizačními 
chorbami

Nahrávání se uskuteční 
14. 4. 2018 od 11 hodin
Doprava MHD nebo vlastní

Zájemci, oslovte své důvěrnice
Cena vstupenky je Kč 50,-



zivým, i když slunečným počasím. 
Za přípravou se skrývá vždy kus 
práce, starostí a snahy poskyt-
nout účastníkům zábavu i pouče-
ní. Pokud se akce setká s nezá-
jmem, zamrzí to. Tak všem ještě 
jednou moc děkuji.

Irena Krajzingrová
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Za zvířátky z Újezda se letos vydali ti, 
kteří navštívili náš již 8. ročník Újezd-
ského karnevalu. Zájem byl opět ve-
liký, proto jsme v sobotu 3. března 
od 10 hodin a od 15 hodin uspořádali 
v polyfunkčním domě dva karnevaly 
v jednom dni. Jelikož se snažíme na-
še akce inovovat, vymysleli jsme si 
příběh, který nás provázel po celou 
dobu karnevalu, a děti jsme do něj 
zapojili plněním úkolů. Jejich splně-
ním nám pomohly náš příběh dovést 

do správného konce. A jak to vlastně 
bylo?  Do Újezda zavítal slavný příro-
dovědec hledat zde vzácný druh mo-
týla. Aby ho mohl chytit, pomáhaly 
mu děti s výrobou sítě, sběrem kvě-
tin a vařením nektaru, a tím připravili 
společně past na motýla. Z říše zvířat 
však motýlovi přišli na pomoc škvor, 
pavouk a moucha, kteří všechny ná-
strahy úspěšně ničili. Dětem nakonec 
vysvětlili, že je lepší se na motýla cho-
dit dívat do přírody. Děti souhlasily 
a spolu s dospělými složily slib, že bu-
dou přírodu vždy chránit. Byla opět 
tombola, kvíz, vyhlášení 5 NEJ dět-
ských masek a jedné masky rodinné. 
Tančili jsme a veselili se jako vždy.
Pro děti jsme připravili velké pře-
kvapení. Jako host vystoupila Tereza 
Dědková se svým pejskem Tobíkem 
a předvedli nám dog dancing.  Děti 
i  dospělí se mohli s Tobíkem přiví-

tat, pohladit ho a odměnit piškotem.
Děkujeme DůmUm za poskytnuté zá-
zemí, Honzovi Šnitrovi za občerstvení 
a Tomáši Stoklasovi za fotokoutek, 
který mnozí rádi využili a zvěčnili se 
tak malí i velcí ve svých kostýmech. 
Dobrovolnice, dobrovolníci a dobro-
volčata – vám patří upřímné poděko-
vání za to, že máte stále sílu a ochotu 
pořádat naše akce! Akce byla podpo-
řena grantovým systémem MČ Praha 
21. Za Raráška z Újezda 

Šárka Skřivanová,
foto David Sedláček

Ohlédnutí za karnevalem

Zveme Vás na XIX. úklid lesa,
který organizuje

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21

 v sobotu 7.4.2018
a připojujeme se 

do celostátní dobrovolnické akce

 

Sraz v 9:30 před restaurací Smolík
u nádraží ČD Praha - Klánovice na újezdské straně

-úklid stezek Lesní galerie I. a II.

-úklid okrajů lesa na Blatově
 

-další lokality dle domluvy, spolupráce 
s Přáteli Klánovického lesa z Klánovic

Po práci nás čeká opékání buřtů. 
Přijďte v pevných botách, pracovním oděvu a s rukavicemi. 

Těšíme se na Vás!  
www.ujezdskystrom.info

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pracovnicím 
prodejny Lidl za ochotnou 
a rychlou pomoc při zajištění 
občerstvení na Výroční člen-
skou schůzi organizace SPCCH.

Výbor SPCCH

A KOUPÁNÍ ZVÍØÁTEK

UKLIÏME SI ÚJEZD

SOBOTA 7. 4. 2018 OD 10:00 HOD

SRAZ u GALERIE KOLLMANKA
UKONÈENÍ AKCE KOLEM 13:00 HODINY
OPÉKÁNÍM VUØTU U GALERIE KOLLMANKA
Akci poøádá Spolek OKO ve spolupráci s 22. vlèáckou smeèkou, spolkem
VAMOS 66, z.s. a za podpory Mìstské èásti Praha 21
a Galerie Kollmanka. úklid 2017

Senioři na Karlově náměstí
Na 3. 3. jsme si objednali procházku na „Kar-
lák“ s průvodcem p. Šlechtou ze Život 90. Se-
šli jsme se na stanici metra Karlovo náměstí 
a vyšli u pomníku E. Krásnohorské. Karlovo 
náměstí je druhé největší v Evropě a pro-
jektoval ho J. F. Thomayer – bratr známého 
lékaře. Další zastavení bylo u pomníku Vítěz-
slava Hálka, kde jsme si poslechli zajímavosti 
z jeho života i z života jeho rodiny. Dále jsme 
pokračovali na Novoměstskou radnici. Funk-
ci radnice již dávno neplní – od sloučení tří 
pražských měst teď slouží pro pořádání vý-
stav a významných společenských událostí. 
Zašli jsme do jejího přízemí – to se od Karla 
IV moc nezměnilo. Křížová klenba, která se 
zde zachovala, stojí opravdu za vidění.
Na rohu Řeznické stojí dům s pamětní des-
kou Jeronýma Pražského – byl upálen rok po 
Janu Husovi, kousek dál je dům, ve kterém žil 
sochař Matyáš Braun a dále dům, ve kterém 
zemřela Karolína Světlá. A to už jsme byli 
u  Jezuitského kostela Sv. Ignáce. Nádherná 
barokní stavba, už s prvky rokoka, s bohatou 
vnitřní i vnější výzdobou. Budova za chrá-
mem patří jezuitům dodnes. Blok budov po-
dél náměstí patří nemocnici. Návštěva kos-
tela, kde za Němců zahynuli parašutisté, se 
z časových důvodů neuskutečnila, protože 
účastníci potřebovali ještě stihnout výroční 
členskou schůzi zahrádkářů.
Naši procházku jsme ukončili před Fausto-
vým domem. Za vlády Rudolfa II. zde měl 
laboratoř alchymista Kelly. Rozloučili jsme 
se s naším průvodcem a rozhodně ve spo-
lupráci s ním budeme pokračovat. Na závěr 
bych chtěla poděkovat všem, kteří se této 
akce zúčastnili a nenechali se odradit mra-
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Datum: sobota 12. 5. 2018
Místo: lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy
GPS: 50.086915, 14.646138
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 221 

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

Přihlášky: on line do čtvrtka 10. 5. 2018 do 24:00 hodin na http://re-
sults.bezeckenadeje.cz/events/beh-o-pohar-starosty-
-aneb-beh-za-ujezdskou-sovou-13-roc/ nebo na místě star-
tu 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 dospělí, 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 vyhla-

šování poháry, medaile a  ceny od sponzorů závodu. Běh pro 
radost je nesoutěžní. Každý závodník, který dokončí závod, 
obdrží dárek.

Zveme všechny aktivní i rekreační běžce od jed-
noho do sta let na náš kros Běh o pohár starosty, 
aneb běh za újezdskou sovou, který se koná v 
sobotu 12. 5. 2018 a  je jako každý rok zařazený do Poháru praž-
ských běžeckých nadějí. Na všechny se moc těší 

Zuzana Olšanová, 
ŠSK Újezd nad Lesy  

KATEGORIE:
přípravka I - dívky 2011, 2012 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2011, 2012 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2009, 2010 800 m 9:20
přípravka II - chlapci 2009, 2010 800 m 9:30
přípravka III - dívky 2007, 2008 800 m 9:40
přípravka III - chlapci 2007, 2008 800 m 9:50
berušky do 3 let 2015 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2015 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2013, 2014 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2013, 2014 100 m 10:30

vyhlášení I. bloku   10:40
Běh pro radost - nesoutěžní 18 - 100 let 800 m 11:00
mladší žákyně 2005, 2006 800 m 11:10
mladší žáci 2005, 2006 800 m 11:20
starší žákyně 2003, 2004 1600 m 11:30
starší žáci 2003, 2004 1600 m 11:30

vyhlášení II. bloku   11:45
dorostenci 2001, 2002 3300 m 12:00
dorostenky 2001, 2002 3300 m 12:00
ženy A  do 34 let 1984 - 2000 3300 m 12:00
ženy B  35 - 44 let 1974 - 1983 3300 m 12:00
ženy C  45 let a více 1973 a starší 3300 m 12:00
muži A do 39 let včetně 1979 - 2002 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1969 - 1978 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1959 - 1968 5500 m 12:30
Muži D  60 let a více 1958 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 
13. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY 
aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdar-
ma občerstvení. Bude zde i stánek, kde 
si můžete občerstvení zakoupit.

Ostatní: závody jsou zařazeny do Poháru Praž-
ských Běžeckých Nadějí 2018.

  Běh pro radost je určen všem bez roz-
dílu věku.

Info: Zuzana Olšanová, e-mail: 
  Zuzana.Olsanova@seznam.cz, 
  telefon: 607 148 116

Poběžte o sovu
SPORT

Nábor tenisu
Nová tenisová škola Újezd nad Lesy bude letos dělat ná-
bor dětí všech věkových kategorií už od tří let. Vítáni jsou 
i dospělí, kteří se chtějí tento krásný sport naučit, nebo jen 
zlepšit svoji techniku. Přijďte se podívat na tenisové kurty 

v příjemném prostředí u Klánovického lesa v ul. Veletovská. 
Těšíme se na vás.

Tenisová škola
Újezd nad Lesy

INZERCE

Újezdský duatlon
V neděli 22. dubna se koná již 10. ročník tradičního 
závodu Újezdský duatlon. 

Jde o závod kombinující jízdu na kole a běh. Hlav-
ní závod pro muže je na 3  -  25  -  2  km, pro ženy pak 
na  3  -  12  -  1  km. Soutěží se v  kategoriích holky, kluci, 
ženy a muži. Pro nejmenší (do šesti let) je připraven spe-
ciální závod zvaný MIKRODUATLON. Závod je také mož-
ný absolvovat v kategorii dvoučlenných štafet, duatlonu 
se mohou zúčastnit i handbikeři. Více informací a regist-
race na www.triprozdravi.cz.

Barbora Kalvach
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Vždy je nám potěšením sdílet s vámi radostné 
zprávy. Tento měsíc jich pro vás dodáváme rov-
nou několik.
Úžasnou novinou je účast „kangsimáka“ na mistrov-
ství světa juniorů, kam se nominoval náš svěřenec 
Jan Machů. Honza si pro místo na MS došel přede-
vším svým výkonem na špičkovém turnaji Croatia 
Open, kde po třech vítězných zápasech vybojo-
val bronzovou medaili, a na největším evropském 
turnaji Dutch Open, zde se dostal do čtvrtfinále 
a o medaili prohrál s pozdějším vítězem kategorie 
z Uzbekistánu. Zabojuje si tak na mistrovství světa 
a  kvalifikaci na Youth Olympic Games počátkem 
dubna v Tunisku!
Dalšími skvělými zprávami jsou týmové úspěchy 
za březnový měsíc, kdy náš oddíl vyslal přes padesát 
svých zástupců na dva turnaje - v zápase a soutěžních 
sestavách. Turnaj v bojích se konal zde v Praze a celkem 
se nám podařilo ukořistit sedm zlatých medailí a ko-
nečné třetí místo v týmech. Zde se blýskli naši mladší 
závodníci, především chceme ocenit výkon Vojty Stej-

Těší mě, že se spolu s vámi mohu podělit o radost z výraz-
ných úspěchů, kterých děti z baletní přípravky Arabeska do-
sáhly. Věřte, že to jsou úspěchy nemalé! 
Úvodem se vrátím do června 2017 na mezinárodní festival DWC 
(Dance World Cup), který se za účasti cca 3000 mladých taneč-
níků z celého světa konal v Offenburgu. Arabeska v tak velké 
a náročné konkurenci obstála a děti získaly 1x zlato a 3x bronz. 
V říjnu v Praze proběhla mezinárodní soutěž Baletní mládí, kde 
děti vybojovaly 4x zlato, 3x stříbro a 1x bronz. Na základě svých 
tanečních výkonů Klára Burdová a Štěpán Langpaul dostali po-
zvání do divadla J. K. Tyla, aby na tanečním gala představení 
předvedli svoje oceněná čísla. 
16. a 17. února se v německém Selbu konala nominační soutěž 
pro české baletní školy. Soutěžilo našich 28 dětí, za svou výbor-
nou reprezentaci získaly 8x zlato, 2x stříbro, 2x bronz a navíc 
potřebný počet bodů, které jim zajistily účast na letošním DWC, 
který bude v červnu v Barceloně. Také v Selbu si porota všimla 

Kangsim jede na mistrovství světa

Zlatá jízda Arabesky

výrazného talentu naší Kláry Burdové a vyhodnotila její ta-
nec jako nejlepší ze všech sól v kategorii „klasika“. 
Poslední mezinárodní soutěž v tanci, které jsme se zúčastnili, 
proběhla 4. března. Byla to Taneční korunka v divadle Hyber-
nia a děti získaly 3x zlato, 2x stříbro a 1x bronz. 
Mám z dětí upřímnou radost a s potěšením sleduji jejich zá-
jem o tanec, pracovitost, která je posouvá k lepším výkonům. 
Stále více dětí mohu zapojovat do soutěží, kde se s nimi 
pouštím do náročnějších formací a složitějších choreografií. 
Například na Baletní korunce získal tanec Carmina Burana 
(tančí 28 dětí) nejen první místo, ale také zvláštní cenu za ori-
ginální choreografii. 
Co stojí za tak velkým úspěchem dětí? Prvním předpokla-
dem pro úspěšné zvládnutí této těžké, ale krásné disciplíny, 
je nejen nadání dětí, ale také cit pro hudbu, vytrvalost, dobrá 
fyzička, chuť stále se učit něčemu novému, hodiny a hodiny 
tvrdé práce a v neposlední řadě se nenechat odradit prvními 
neúspěchy. 
Samozřejmostí v Arabesce je vysoká odborná úroveň peda-
gogů, kteří se dětem maximálně věnují, klasický tanec spolu 
se mnou učí bývalá primabalerína Národního divadla Marie 
Bártová, učitelka na taneční konzervatoři v Praze. Modernu 
vede paní Eva Plocková, pedagožka Tanečního centra Praha.
Významná je také úzká spolupráce s našimi předními taneč-
ními umělci Nikolou Márovou a Michalem Štípou, první só-
listy baletu ND. Jejich tréninky jsou pro děti nedocenitelným 
přínosem a mají zásadní vliv na jejich neustálé zdokonalová-
ní. V hodinách, které vedou, se děti názorně přesvědčují, že 
hudba spojená s pohybem je, že tanec je úžasný a přála bych 
dětem, aby zanechal nesmazatelnou stopu v jejich životě. 

Daniela Poková

skala a Matyáše Zíky a z benja-
mínků také Matěje Digoně, který 
svého soupeře sice nepřemohl, 
ale při své zápasové premiéře 
svedl krásný a napínavý zápas.
Turnaj v sestavách se odehrál tro-
chu dál od Újezda, konkrétně v Ha-
vířově. Zde se nám se ziskem pěti 
zlatých podařilo již potřetí v řadě 

Havířovský pohár obhájit a zvítě-
zit v celkové soutěži týmů! Z indi-
viduálních výkonů bychom chtěli 
poděkovat za reprezentaci Matěji 
Jirsovi, který ve vyšší páskové ka-
tegorii vybojoval krásné 3. místo. 
Gratulujeme a děkujeme všem 
za podporu!

Pavel Pospíšek

TJ Sokol Újezd nad Lesy
HLEDÁ SPRÁVCE KURTŮ pro sportovní areál 

v ulici Veletovská od dubna do září 2018 
(pondělí-pátek 13-20 hod., víkendy dle dohody).

Kontaktní telefon p. Polák 608 972 425 
nebo p. Hrabě 724 945 569. 



Jaro bude ve znamení oprav komuni-
kací, které hojně využívají i obyvatelé 
Újezda a okolí. Pokračování souvislé 
údržby Starodubečské v úseku mezi 
Lipovým náměstím v Dubečku a Úřa-
dem MČ Praha-Dubeč začne předběž-
ně 10. 4. 2018 a potrvá cca čtyři týdny. 
Uzavírka bude úplná, objízdné trasy 
pro MHD se teprve budou projedná-
vat. 

Následovat by měla souvislá údržba 
ul. Starodubečská a Netlucká od zdra-
votního střediska přes nám. U Lípy 
svobody až po most přes Říčanku. 
Termín této etapy zatím nebyl stano-
ven. 
Rekonstrukce mostu přes dálnici D10 
mezi Brandýsem a  obcí Zápy a sou-
visející rekonstrukce kruhového ob-
jezdu na silnici II/101 na nájezdu na 

D10 budou byla zahájena 11. března 
2018 a  potrvá přibližně 8 měsíců, tzn. 
do konce října 2018. Nájezd od Bran-
dýsa na Prahu a sjezd od Mladé Bole-
slavi na Brandýs bude vždy umožněn. 
Sjezd na Brandýs od Prahy a nájezd na 
Mladou Boleslav bude veden po  ob-
jízdné trase přes Zápy, nebo sjezdem 
z D10 ve Staré Boleslavi.

(red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Dubeč
Další uzavírky v okolí

INZERCE

Realizace obchvatu Újezda I/12 se zase o krok přiblížila. 
Obchvat získal Závazné stanovisko k posouzení vlivů pro-
vedení záměru na životní prostředí, tzv. EIA. 
Stavba  je  navržena  ve  dvou  variantách,  lišících  se 
počtem navržených mimoúrovňových křižovatek, te-
dy se sjezdem na Květnici a bez něho. Varianta bez 
květnického sjezdu musela být zařazena kvůli mírné-
mu teoretickému překročení hlukových limitů u něko-
lika domů v Květnici. Text stanoviska si můžete pře-

číst na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473. 
Investorem i zpracovatelem bylo přislíbeno, že v rám-
ci dalších kroků bude hledáno řešení, aby bylo možné 
sjezd v Květnici realizovat. Doufejme, že se povede ho 
najít. Snažíme se se situací seznamovat odbornou i širší 
veřejnost a  hlídat následný postup. Budeme vás i na-
dále informovat. Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro 
život

Jitka Carbolová

Informace k obchvatu
Květnice



VÝSTAVA MĚSÍCE
COPATOTUJE
Výstava Josefíny Bakalářové a Martina 
Kelbla, dvou studentů oboru Ilustrace 
Fakulty designu a umění Ladislava Sut-
nara v Plzni. 

KINO 4. 4. středa, 20:00
NOČNÍ HRA
Jeden z obligátních herních večerů 
mezi přáteli nabere neuvěřitelný spád 
po tom, co jeden z účastníků zorgani-
zuje párty se záhadnou vraždou, včetně 
falešných lupičů a federálních agentů. 
USA / 2018 / komedie, krimi, akční, my-
steriózní / 100 min / s českými titulky

PŘEDNÁŠKA 
5. 4. čtvrtek, 18:00
NORSKO OD A DO Z
NORSKO, podle mnohých nejkrásnější 
země na světě nabízí při dlouhé cestě od 
jihu k severu neskutečné množství krás-
ných přírodních scenerií, romantických 
vesniček a všudypřítomných chat s trav-
natými střechami. Přednáší: Tomáš Hájek

AMATÉRSKÉ CYKLISTICKÉ VYJÍŽĎKY 
5. 4. čtvrtek, 18:00
OKOLO KLÁNOVIC 

DIVADLO PRO DĚTI 
8. 4. neděle, 16:00 a 9. 4. pondělí, 10:00 
VESELÁ NAUKA KLAUNÍKA NOTÍKA
Představení podle stejnojmenného se-
riálu napsaného pro ČT. Výlet do světa 
hudby, který bude bavit i dospělé. Klauník 
Notík a slečna Písnička hravou formou dě-
tem vysvětlují základy hudební nauky. 

FILMOVÝ KLUB 
9. 4. pondělí, 20:00 - TVÁŘ VODY
Tento film získal sošku Oscara jako nej-
lepší snímek loňského roku a také hlav-
ní cenu za režii.

PŘEDNÁŠKA 
10. 4. úterý, 19:30
DANOVA EVANGELIA II. 
Při vzpomínce na poselství mého dávné-
ho kamaráda se mi vybavuje spousta dal-
ších, jednoduchých ponaučení, která ne-
byla řečena tenkrát na začátku, při našich 
prvních setkáních. Přednáší: Vlasta Červ

KINO 
11. 4. středa, 20:00   TÁTOVA VOLHA
Film je příběhem dcery a matky, které 
se ve Volze Gaz 21 vydají na cestu po 
bývalých milenkách svého otce a man-
žela, aby zjistily, zda před nimi neskrý-
val nemanželského syna. Česko / 2018 
/ komedie, drama / 90 min

BLUE JAM SESSION 
12. 4. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci! Blues 
Jam Session je akce pro všechny, kteří 
mají chuť si zahrát se spřízněnými du-
šemi bluesové standardy.

KINO 13. 4. pátek, 19:00 
PLANETA ČESKO
Expedice do tuzemské přírody odhaluje 
dobrodružné příběhy zvířat a rostlin, které 
se každodenně odehrávají přímo kolem 
nás. ČR / 2017 / dokumentární / 81 min 

AKCE 15. 4. neděle, 14:00 - 
OUTDOOROVÁ NEDĚLE V BESEDĚ
Beseda je prostě stvořená k lezení, par-
kouru, běhání a cyklistice. 

KINO 15. 4. neděle, 18:00
THE ELEMENTS
Země, voda, vzduch. Tři živly, tři extrém-
ní sporty, tři neobyčejní lidé. Čtvrtý živel 
hoří v každém z nich. Po skončení filmu 
si můžete osobně podebatovat s jedním 
z nejúspěšnějších anejzkušenějších ho-
rolezců současnosti MÁROU HOLEČKEM. 

KULTURA
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PROGRAM duben 2018

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

KAVÁRNA Beseda Café je otevřena:  
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ 
Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních 
představení pro děti i dospělé.

KURZ 17. 4. úterý, 19:00-21:00 
SBOHEM VRÁSKY
Kurz obličejové gymnastiky Lektorka: Blan-
ka Makoňová, www.sbohemvrasky.cz

KINO 18. 4. středa, 20:00 
VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
Jedna fingovaná svatba a spousta prů-
švihů. Francie / 2017 / komedie /92 min 
/ s českými titulky

PŘEDNÁŠKA 19. 4. čtvrtek, 19:30
JAK NA CIZÍ JAZYKY
Polyglotka hovořící 12 jazyky, autorka 
jazykových učebnic, knih a článků o ja-
zycích, Lucie Gramelová, nás seznámí 
s technikami, triky a tipy, jak se učit ja-
zyky rychleji a zábavněji!

KINO 22. 4. neděle, 16:00
V HUSÍ KŮŽI
Animovaná komedie přinese jednomu 
houserovi zvláštní úkol. Animovaný / ko-
medie / rodinný, USA, Čína / 2018 / 88 min

KINO 23. 4. pondělí, 19:30
DEJ MI SVÉ JMÉNO
Itálie, léto 1983, první láska a tři nomina-
ce na Oscary. USA, Itálie, Francie, Brazí-
lie/2017/drama, romantický/132 min

AKCE 24. 4. úterý, 19:00
JANA RYCHTEROVÁ A VÁCLAVA VĚT-
VIČKA
Pořad, ve kterém je poutavé vyprá-
vění a čtení populárního botanika 
RNDr  Václava Větvičky prokládáno 
písněmi J. Rychterové. V. Větvička čte 
ze svých knih, které jsou vzpomínka-
mi na jeho rozhlasová Dobrá jitra na 
ČRo2.

KURZ 24. 4. úterý, 19:00 SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

KINO 25. 4. středa, 20:00
ZTRATILI JSME STALINA
Černá komedie dokonale zesměšňující 
šílený komunistický režim. VB, Fr, B / 
2017 / komedie, drama / 106 min

KONCERT 26. 4. čtvrtek, 19:30 
MICHAL PAVLÍČEK A MONIKA NAČEVA
Na podiu KC Nová Beseda v Klánovi-
cích přivítáme nezaměnitelné osob-
ností české hudební scény. Nejvíce 
vyzní silné texty Jáchyma Topola, 
otevřený emocionální výraz Načevy 
a Pavlíčkova nezaměnitelná dokona-
lá kytara.

BĚH S BESEDOU 
Sledujte naše webové stránky





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

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podla-
hová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,

Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v prolucemeziVšestarskou aMalšovickouul.,

1062m2, Praha 9 – Klánovice

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umě-
lecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 8.750.000,-Kč

cena 2.190.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,

Mstětická ul., Zeleneč

Poslední stavební
pozemky v projektu

v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

cena 12.990.000,-Kč

cena 13.900.000,-Kč

r e z e r va c e


