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Milí sousedé,
čas neúprosně běží a máme tu další vydání našeho
měsíčníku. Koalice se pomalu, ale jistě probírá vším,
co jí zde bylo zanecháno a nejsou to jednoduché věci.
Máme co napravovat. Kupříkladu stavba nové zbrojnice pro naše hasiče je ztížena faktem, že zde došlo
k úpadku společnosti, jež původně projekt realizovala.
Musíme se s tím poprat. Snažíme se důkladně prošetřit, proč k dané situaci došlo, současně však připravujeme výběr nového zhotovitele tak, aby se
situace neopakovala a dostavba proběhla v co nejkratším čase. Naši hasiči
si zaslouží důstojný objekt, kde budou moci nejen v klidu a komfortu fungovat, ale zároveň i rozvíjet spolupráci s naší mládeží. Uděláme maximum
možného pro zdar v této věci.
Pro správný chod úřadu je naprosto klíčové mít kvalitní lidi, a to nejen ve
vedení, ale na každé pozici. Proto jsme se museli s některými zaměstnanci
ke konci minulého roku rozloučit. S tím souvisí i odchod stávajícího tajemníka. V současné době probíhá výběrové řízení na tajemníka nového,
pod jehož vedením by se měl úřad proměnit v moderně řízenou instituci.
Nebojíme se dělat razantní změny pro zlepšení celkové kvality úřadu a věřím, že v dohledném čase i vy budete schopni poznat rozdíl, který to přinese.
Tím se dostávám k tomu, co nás lehce trápí a může budit dojem, že se nic
na první pohled nemění k lepšímu. Mnohé věci, které máme rozpracované, nejsou totiž ihned patrné. Jedná se o koncepční rozhodnutí s výhledem
na celé volební období. Rozběhla se nám i práce v komisích rady. Jak jsme
slíbili, zástupci opozice zde dostávají dříve nebývalý prostor. Naše nabídka na spolupráci ve prospěch Újezda byla totiž míněna naprosto vážně.
Samozřejmě v koordinaci a rozhodnutí vedení městské části, protože odpovědnost je ve finále na nás. Chceme Újezd rozvíjet a každý, kdo má stejný zájem, je vítaný.
V uplynulém měsíci jsem se zúčastnil jednání ohledně plánované přeložky
I/12. Přeložka musí být vystavěna tak, jak bylo plánováno, a za to budeme
bojovat do posledních sil. Není možné, abychom doplatili na špatně koncipovaný developerský zájem v Květnici a kvůli němu se tam nevybudovala
křižovatka, která zde byla původně projektována. Současně se zasadíme
o co největší kompenzační opatření pro náš Újezd. Preferujeme vybudování co největších možných valů. Samotné zalesnění totiž mnohé neřeší.
Pouze kombinací účelných opatření zmenšíme dopad spojený s výstavbou
a provozem této přeložky. To, že ji nutně potřebujeme a přispěje ke zklidnění dopravy u nás, je zřejmé a není již nikdo, kdo by o tom pochyboval.
V rámci zlepšení dostupnosti Úřadu MČ Praha 21 jsme přistoupili k řešení
krátkodobého stání u úřadu. Toto opatření by mělo vyřešit ponechávání
vozidel po celý den na místech určených pro krátkodobý parking. Již nyní
se ukazuje, že to byl rozumný tah. V obdobném duchu bychom velmi rádi
vyřešili i parkování u nádraží, kde se situace stává kritickou. Současně již
nyní prověřujeme možnosti celkového řešení v daném místě.
Toto je jen část úkolů, kterými se nyní zabýváme, mnohé další nás čekají.
Držte nám pěsti. S potěšením vnímáme vaši narůstající podporu, velmi si jí
vážíme. Za celé vedení naší městské části vám všem přeji pohodový únor
a mnoho úspěchů ve vašem každodenním životě.
Milan Samec
váš starosta
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ústavů 9, 190 11, Praha 9 - Běchovice.
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Náklad 4000 ks.
Uzávěrka příštího čísla pro veřejnost
15. února 2019.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace z rady
Rada MČ na svém 6. zasedání projednala předložené materiály opozičního
zastupitele Petra Duchka, které se týkají rekonstrukce zdravotního střediska
na Rohožníku. Jejich součástí byl i posudek, který počítá s teoretickou možností
rekonstruovat středisko, byť při určitém
omezení, za jeho provozu. Celou záležitostí se Rada MČ bude nadále zabývat,
protože i jako koalice jsme se dohodli, že
chceme zdravotní středisko na Rohožníku zachovat. Další a momentálně aktuální prioritou Rady MČ je příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
na dostavbu požární zbrojnice, kterou
je potřeba co nejrychleji vybudovat, aby
naši hasiči měli vhodné a důstojné zázemí, které si zaslouží.
Jednání komisí
V uplynulém měsíci zasedaly komise životního prostředí, komise vzdělání a výchovy, komise volnočasových aktivit,
komise územního rozvoje a dopravní
komise. Rada vzala jejich podněty na vědomí a bude se jimi nadále zabývat.
Dopravní komise se začala zabývat pro
nás velmi důležitým bodem, a to rekonstrukcemi ulic. Zároveň řešila větší bezpečnost jednotlivých přechodů a parkování u školy v ulici Čentická a u Úřadu MČ
v ulici Hulická.
Komise územního rozvoje projednávala
projekt Bydlení pod Lípou a komunikační propojení sídliště Rohožník s Květnicí.
Komise volnočasových aktivit se shodla na obnovení pořádání kulatých stolů
a na poskytování podpory místním podnikatelům.
Komise životního prostředí projednávala možnost výsadby vánočního stromku
v parku před základní školou. Zároveň
otevřela otázku pořádání ohňostroje na
čarodějnice.
Na prvním zasedání komise vzdělávání
a výchovy byly představeny nové členky,
jsme velice rádi, že se na její práci budou podílet mimo jiné i zástupkyně mateřských školek a základní školy. Členky měly možnost představit, co je trápí
a čím by se v budoucnosti rády zabývaly,
např. stravováním ve školní družině, parkováním u školy, rekonstrukcí prostor
školek a školy, různorodou nabídkou
vzdělávání a dalším.
Poděkování a pozvánka do muzea
Rádi bychom Vás pozvali na 7. ročník výstavy Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy
do Újezdského muzea, která probíhá do
6. 2. Muzeum je otevřeno každou středu
od 13 – 17 hod. Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli svými krásnými výrobky. Zároveň bychom chtěli poděkovat pracovnicím odboru sociálních věcí
a paní Vladimíře Juřenové za přípravu
a realizaci této výstavy.
Rada MČ Praha 21
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O čem jednalo předvánoční zastupitelstvo
Konalo se v pátek 21. 12. a až na
zastupitelku K. Jakob Čechovou
(omluvila se) se všichni zastupitelé
jednání zúčastnili.
Schváleno bylo nařízení vlády, kterým se stanovují odměny členům
samosprávy a poradních komisí. Vzhledem k velkému objemu
práce byla u místostarosty Z. Růžičky změněna funkce z neuvolněného na uvolněného místostarostu. To v praxi znamená jeho
větší přítomnost na radnici a na
různých akcích v Újezdě. Zastupitel
RNDr. P. Roušar navrhl symbolickou odměnu pro členy komisí, návrh ale nebyl přijat. Ne každý jeho
návrhu zcela porozuměl.
Na vědomí byly vzaty zápisy z jednání Finančního výboru ZMČ,
schváleno bylo plnění rozpočtu za
rok 2018, schválen byl návrh rozpočtu na rok 2019 i s výhledem do
roku 2024.
Odsouhlasen byl i prodej bytových jednotek (Žlebská 1617/32
a 1618/33), což byl zděděný úkol
z minulého období. Výhrady k prodeji od zast. Roušara působily poněkud překvapivě, neboť se v minulosti podílel na schvalování pravidel
prodeje. Nicméně bylo domluveno
vytvoření nových zásad prodeje
nemovitého majetku, aby případně
nemohlo docházet k jeho „bezhlavému“ rozprodávání.
Schválena byla žádost FK Újezd nad
Lesy na pořízení změny v územním
plánu (ÚP) u pozemku parc. č. 1403
z funkčního využití ZMK (zeleň měst-

ská krajinná) na funkční využití SP
(sport a rekreace). Jednalo se opět
o zděděný bod. Jeho cílem bylo napravit stav, kdy vybudováním hřiště
s umělou trávou došlo jednou jeho
menší částí k zastavění ZMK, aniž
by byla provedena změna v ÚP, což
ovšem brání v dokončení stavebního řízení a vyúčtování poskytnuté
finanční dotace. Po obsáhlé diskuzi
bylo konstatováno, že nadále je nepřípustné, aby docházelo k porušování zákona, které by muselo ZMČ
dodatečně napravovat.
Na vědomí byly vzaty zápisy z jednání Kontrolního výboru ZMČ a po
delší diskusi pověřilo zastupitelstvo
výbor kontrolou nákupu budovy
Ideal Lux a rekonstrukce hasičské
zbrojnice i prostranství před ZŠ
v Polesné.
Schváleno bylo též zajištění urychlené aktualizace dopravního generelu
s jednosměrkami v souladu s cyklogenerelem, čemuž bude předcházet veřejné projednání s termínem
oznámení 14 dní před konáním (web
Úřadu MČ, Facebook MČ a Újezdský
zpravodaj).
Po předjednání na pracovní schůzce zastupitelů byl schválen upravený Jednací řád ZMČ, který je nově
o něco vstřícnějších k účastníkům
zasedání.
A pro úplnost, interpelace využil jen
jeden občan. Až na drobnosti však
jednání bylo věcné, konstruktivní
a klidné.
Petr Duchek,
zastupitel

Další etapa uzavírek v Běchovicích
V Běchovicích bude od 18. 2. do
9. 5. probíhat 9. etapa rekonstrukce vozovky a kanalizace v ulici Českobrodské. Stavba se prakticky vrací
k budově čp. 3, tj. k sídlu MČ Praha
– Běchovice ve směru do centra, zábor bude měřit ca 270 m. V 10. (poslední) etapě v době od 9. 5. do
30. 6. se stavba přemístí do směru
z centra. Stavbou v obou etapách
budou projíždět autobusy MHD, dopravci upraví stávající jízdní řády.
Objízdná trasa pro auta bude vedena po ul. Mladých Běchovic ve směru na Horní Počernice, a to obousměrně. Městskou částí Praha 21
vydané (modré) povolenky zůstávají
v platnosti. Počítáme s výměnou povolenek, pokud došlo ke změnám,
například k prodeji vozidla, aj. Povo-

lenky budou „dovydány“ občanům
Újezda (s trvalým pobytem, bydlícím na základě nájemní smlouvy, podnikatelům s provozovnou
aj.), pokud prokáží oprávněnost
ústní žádostí k průjezdu stavbou/
kyvadlem v Běchovicích. Průjezd
stavbou pro osobní vozidla s vydanou povolenkou se týká pouze
doby od 6.00 hod. do 20.00 hod.
Upozorňujeme, že ještě může dojít k úpravám dopravního značení
a dopravního zařízení. Podrobnosti k vydávání povolenek zveřejníme
na webu MČ Praha 21 před zahájením akce. Děkujeme za pochopení
a omlouváme se za způsobené dopravní komplikace.
Zdeněk Růžička,
místostarosta

Změny
parkování

Kalendárium na únor

ČENTICKÁ
Od 17. 1. 2019 došlo ke změně
parkování u 1. stupně ZŠ v Čentické. Stávající značení je nahrazeno
značkou parkoviště K+R s dodatkem „v pracovní dny
6:00 – 18:00 hod“. Tato značka označuje „parkoviště“, na
kterém lze zastavit za účelem na dobu nezbytně nutnou
k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob. Ve vyznačené době bude parkoviště
určené pro řidiče, kteří zde na krátkou chvilku zastaví.
V ostatních časech a ve dnech pracovního klidu bude
parkoviště sloužit bez omezení. Věříme, že změnu parkování ocení zejména rodiče dopravující děti do školy.

HULICKÁ
Od pondělí 4. 2. 2019 dojde ke změně dopravního režimu na parkovišti u Úřadu MČ Praha 21 v Hulické ul.
Stávající značení bude nahrazeno značkou „parkoviště s parkovacím kotoučem“ s dodatkovou značkou
s počtem parkovacích míst a textem „v pracovní dny
7:00 až 19:00 max. 1 hodinu“.
V uvedené době bude povoleno parkování po dobu maximálně 1 hodiny. Řidiči, kteří
budou chtít ve vymezenou dobu parkovat, musí mít na viditelném místě ve vozidle
(zpravidla za čelním sklem) umístěny parkovací hodiny. Běžná cena papírových parkovacích hodin se pohybuje v rozmezí 15 až 25 Kč. Dodržování povoleného parkování
ze strany Policie ČR bude možné kontrolou parkovacích hodin, po zaparkování je řidič
povinen na těchto hodinách nastavit čas příjezdu! Nerespektování dopravní značky
„Parkoviště s parkovacím kotoučem“ je považováno za přestupek s možností uložení
pokuty v blokovém řízení až 2 tisíce Kč. V pracovní dny v době od 19: 00 do 7: 00 hod.
a ve dnech pracovního klidu bude možné parkování bez omezení. Věříme, že tuto změnu ocení zejména občané vyřizující si záležitosti na Úřadu MČ Praha 21 a rodiče dopravující děti do blízké základní školy.
Radek Ladman,
odbor majetku a investic

Vítání občánků
V dubnu Odbor občansko správní Úřadu
MČ Praha 21 opět slavnostně přivítá nejmladší občánky Újezda nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude konat v obřadní
místnosti úřadu v dopoledních hodinách.
Rodiče, pokud budete mít zájem zúčastnit se s vašimi novorozenými dětmi tohoto obřadu, ozvěte se prosím nejpozději
do 14. března na níže uvedený kontakt
a uveďte:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů

Vítání občánků se bude týkat dětí narozených v období od 1. 7. 2018 do
31. 12. 2018. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání
této akce.
Vyřizuje: občansko správní odbor, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Bc. Martina Orlíková, tel.: 281 012 951,
e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Iveta Maczanová, tel.: 281 012 923,
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.

Stejně jako v jiných městech a obcích se
i naše MČ Praha 21 rozhodla od jara připojit k nápadu zřídit v Újezdě nad Lesy
knihobudku. Máte doma knížku, kterou
už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit?
Budete ji moci přinést do Knihobudky
a vyměnit za jinou. Nebo ji tam jen necháte, ať si ji může přečíst někdo jiný.
Knihobudka bude sloužit k bezplatné-

mu půjčování a výměně knih. Za tímto
účelem byla úřadem MČ Praha 21 odkoupena nepoužívaná telefonní budka
u bočního vchodu do budovy úřadu MČ
v Hulické ulici. Více informací o připravovaném projektu a pravidlech fungování
knihobudky se dočtete v některém z dalších čísel Újezdského zpravodaje.

Knihobudka v Újezdě

odbor občansko správní

odbor školství a kultury

6. 2. Vernisáž výstavy
K. Burešové a Z.
Muzikant Jeřábkové,
Galerie Zelený dům,
od 18 hod.
9. 2. Divadlo:
Mikulkovy pohádky,
Polyfunkční dům,
od 10:30 hod.
9. 2. Členská schůze SPCCH,
jídelna školy v Polesné,
od 14:30 hod.
13. 2. Všude dobře,
v Česku nejlépe,
vernisáž výstavy,
Újezdské muzeum,
od 17 hod.
13. 2. Filmový klub,
Muž a žena (FR, 1966),
Polyfunkční dům,
od 19 hod.
14. 2. Francouzská milostná
poezie, próza a šansony,
Galerie Zelený dům,
od 18 hod.
14. 2. Vycházka po Smetanově
nábřeží, pořádá SPCCH,
viz str. 21.
16. 2. Výroční členská
schůze KAS,
Polyfunkční dům,
od 13:30 hod.
2. 3. 9. Újezdský karneval,
program na str. 7.
2. 3. Masopust,
sraz maškar v 10: 30 hod.
na Rákosníčkově hřišti
na Rohožníku,
program na str. 7.
2. 3. Výroční členská
schůze zahrádkářů,
jídelna ZŠ v Polesné ul.,
od 14 hod.
7. 3. 169. výročí
narození TGM,
u pomníku v parku
před školou,
od 16 hod.
7. 3. Koncert lovecké hudby,
Divadelní sál ZŠ,
od 17 hod.
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Výstava z prací seniorů

Přijďte se podívat na výstavu seniorských prací do Újezdského muzea, která je zde otevřena
do 6. února. Výstava je uspořádána z exponátů, kterými se senioři žijící v Újezdě prezentovali v 7. ročníku soutěže na téma „Jsem senior
a žiji v Újezdě nad Lesy“.
Vernisáž proběhla ve středu 16. ledna. Příjemným odpolednem za hojné účasti veřejnosti
provázela paní Zuzana Dastychová, zastupitelka MČ Praha 21 a předsedkyně komise sociální politiky a zdravotnictví. Vernisáž zahájila
paní místostarostka Kristýna Kopecká, která
ocenila aktivitu, odvahu a činorodost vystavovatelů. Poté následovalo představení všech
soutěžících, jejich prací a vyhodnocení soutěže. Byly vyhlášeny tři nejlepší práce. První
místo získala paní Milena Uhrová za panenku

Elišky Přemyslovny s malým Karlem IV, 2. místo obsadil pan Vladimír Štěpánek za tepané
obrázky s motivy Ladových kreseb a 3. místo
získal pan Jan Vondráček za knihu Ženisté.
Všechny exponáty si zaslouží obdiv a ocenění. Vážíme si všech seniorů, kteří se soutěže
zúčastnili. Proto jsme, jako malé poděkování,
obdarovali každého vystavovatele.
Následovalo samotné otevření expozice, volná prohlídka, občerstvení a přátelské diskuze.
Chtěli bychom poděkovat za instalaci vystavovaných prací paní Vladimíře Juřenové a za
organizaci a vytvoření příjemné atmosféry
pracovnicím odboru sociálních věcí a komisi
sociální politiky a zdravotnictví.
Radka Lipanovičová,
odbor sociálních věcí

Masarykova ZŠ, Polesná 1690
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
školní družina 9. 2., od 9 do 11 hod. budova ve Staroklánovické ul.
1. - 3. třídy 12. 2., od 7,45 do 11,25 hod. budova ve Staroklánovické ul.
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P O Z VÁ N K A
na setkání občanů k slavnostnímu připomenutí

169. výročí narození
prvního československého prezidenta

T. G. Masaryka.
Koná se ve čtvrtek

7. března 2019 v 16 hodin
u pomníku v parku před školou.
O jeho osobnosti promluví
pan Ph. Dr. Miloš Schmidt.

“Věrni zůstaneme!“
Zve Vás výbor základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
a Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy.
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TÉMA
ností přijedou „naši“ policisté, kteří
jsou nejblíž. A jak zdůrazňuje komisař
Karel Kubera, vedoucí místního okrsku Městské policie, lidé by se neměli
bát zavolat. „Zapojení veřejnosti je
pro nás klíčové a občany takový telefonát nic nestojí,“ říká zkušený strážník, který má u nás odslouženo 25 let.
Blahoslav Hruška

TOP 10 nejbezpečnějších
čtvrtí v Praze

Bezpečná periferie Prahy
Nezisková organizace Otevřená společnost provozuje webovou aplikaci
Mapa kriminality, kde je možné porovnávat různé městské části Prahy
co do zločinnosti i objasněnosti případů. Praha 21 z ní přitom vychází
jako druhá nejbezpečnější oblast metropole.
Ač krádeže a vloupání patří i v Újezdě
mezi nejběžnější kriminalitu, útěchou
nám může být fakt, že v celopražském
srovnání na tom naše městská část
není tak zle. Na mapě pražské zločinnosti skončil Újezd v roce 2017 (data
za minulý rok ještě nejsou kompletní)
druhý hned za Břevnovem. Podobně
dobře dopadly i jiné okrajové části
metropole – Vokovice nebo Břevnov.
Skvělé umístění vychází z takzvaného
indexu kriminality, tedy počtu trestných činů přepočteného na deset tisíc
obyvatel. Potěšující jsou i dlouhodobé
statistiky. Z nich vyplývá jednoznačný
trend – zatímco počet trestných činů
v naší městské části postupně klesá,
objasněnost se mírně zlepšuje. Loni
se podařilo zjistit pachatele u třetiny všech spáchaných trestných činů.
Pro srovnání – ještě v roce 2014 to byl
jen každý čtvrtý případ.
Čím si takový posun k lepšímu vysvětlit? „Je to především výsledek kvalitní a pečlivé práce policistů v našem
okrsku, ale i ostatních útvarů,“ říká

nadporučík Marek Peřinka, vedoucí
místního okrsku Policie ČR. A hned
vzápětí podává další vysvětlení. „Není
tu žádné velké sídliště ani problémové objekty,“ míní Peřinka.
A které případy řeší naši policisté?
Tak jako v ostatních městských částech dominují statistikám majetkové trestné činy, nejčastěji krádeže.
Za prvních deset měsíců loňského roku bylo například nahlášeno 22 krádeží věcí z automobilů, deset vozů bylo v okrsku Praha 21 odcizeno, zloději
se zmocnili také jedenácti jízdních kol.
Jedenáct provinilců policisté nachytali
s alkoholem za volantem.
Násilných činů bylo oproti tomu loni
relativně málo – Policie ČR zaznamenala v našem okrsku dva fyzické útoky a jednu loupež. V rajónu se také
stala vražda.
Újezdští policisté – ti státní i ti městští
– samozřejmě neřeší všechny trestné
činy. Závažnější kauzy si přebírá kriminálka. Když ale zavoláte linku 158
nebo 156, s největší pravděpodob-

Klesající kriminalita
Rok				zjištěno tr. činů
objasněno tr. činů		objasněnost v %
2015			
365		
81			 22
2016			
302		
91			 30
2017			
264		
81			 31
2018 (I-X)
218		
71			 33
Zdroj: Mapakriminality.cz
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Břevnov
Újezd nad Lesy
Vokovice
Bohnice
Řepy
Ďáblice
Barrandov
Čakovice
Ruzyně
Lhotka

149, 9
150, 8
155, 8
168, 8
174, 3
178, 6
181, 9
191, 4
221, 3
261, 4

Pozn.:
Počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel.
Údaje za rok 2017.
Zdroj: Policie ČR

INZERCE

PRONÁJEM zděného prodejního stánku
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka
autobusů
Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu
samostatnou polovinu prodejního stánku
na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník.
Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2
a WC 1,78 m2.
Nabízený prostor má samostatný
elektroměr a vodoměr.
Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie
Informace: Lucie Nedomlelová,
tel: 281 012 958,
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Újezd je klidné pracoviště

V našem obvodě žádné velké problémové objekty nejsou, říká
nadporučík Marek Peřinka, vedoucí místního oddělení Policie ČR
Újezd nad Lesy je jednou z nejbezpečnějších pražských čtvrtí. Jaké
pro to máte vysvětlení?
Území, které spadá pod místní
příslušnost zdejší součásti Policie ČR
Újezd nad Lesy, je nejen katastrální
území Újezda, ale i Klánovic, Běchovic
a Koloděj. Faktorů, proč se řadíme
mezi oddělení s nejnižší trestnou
činnosti v celé Praze, je několik.
Svou roli hraje především poloha
území. Újezd leží na okraji Prahy,
není tu třeba metro nebo velká
obchodní centra či noční kluby, tedy
místa, kde se ve vyšší míře zdržují
závadové osoby. Samozřejmě má
na tyto ukazatele vliv naše kvalitní
práce. Nejen naše, ale i práce
městské policie, se kterou máme
velmi dobré vztahy. S městskými
strážníky úzce spolupracujeme.
Každým rokem roste i objasněnost
trestných činů. Čím je to dáno?
Objasněnost trestné činnosti v na-

šem obvodu za rok 2018 byla 33,2
procenta, objasněnost trestných
činů na území hl. m. Prahy byla loni
25,5 procenta. Z tohoto pohledu
jsme tedy nad pražským průměrem.
Vysvětlení není jednoduché a bylo by
na rozsáhlou analýzu, nicméně je to
především výsledek kvalitní a pečlivé práce policistů v našem okrsku,
ale i ostatních útvarů v rámci obvodního policejního ředitelství Praha III.
Je působení v Újezdě ve srovnání
s jinými okrsky v Praze v něčem
jiné, výjimečné?
Práce na místním oddělení policie je
na každém útvaru jiná a specifická. Je
to dáno především polohou oddělení,
potenciálním množstvím problémových objektů, a také demografickým
složením obyvatelstva dané lokality.
Újezd je klidná lokalita, kde není žádné velké sídliště ani problémové objekty. Jedná se tedy o klidné pracoviště. Zdůrazňuji, že v rámci Prahy.

Jaké nejzávažnější trestné činy
jste loni řešili?
Základní útvary se zabývají šetřením a prověřováním trestných činů,
na které zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři roky, a které nespadají
do příslušnosti jiných organizačních
článků územního odboru. Jinak v našem obvodu v loňském roce došlo
ke spáchání činu nejzávažnějšího,
tedy vraždy. I na tomto případu, především v úvodní fázi prověřování, se
místní policisté podíleli.

Naše místo je v terénu

Městští strážníci v kancelářích nevysedávají, říká komisař Karel
Kubera, vedoucí okrsku Praha 21 Městské policie

Jakým způsobem působíte v Újezdě?
Praha 21 je rozdělená na čtyři
okrsky – Klánovice, Újezd nad Lesy,
Koloděje a Běchovice. Na Rohožníku je nová okrsková služebna, která slouží právě pro Újezd nad Lesy.
Dříve jsme byly v Lomecké ulici, což
byly zcela nevyhovující prostory.
Od loňska máme díky Úřadu MČ
Praha 21 krásnou novou služebnu,
za což jsme vděční.
Fungujeme tak, že máme zajištěnu
službu 24 hodin a sedm dnů v týdnu.
To platí pro celou Prahu 21. V průměru přes den pracuje jedna autohlídka
a dva okrskáři. Operační středisko je
na Černém Mostě, kde sídlí naše obvodní ředitelství, pod nějž spadáme.
Na našich služebnách dozorčí službu
nenajdete, protože všichni okrskáři

jsou na ulicích, v terénu. Pokud nevypisují protokoly, nevysedávají v kancelářích. Dohromady se scházíme jen
na školeních a poradách.
Permanentní přítomnost v ulicích
je myslím i jedním z důvodů, proč
je Praha 21 nejbezpečnější čtvrtí v rámci celé Prahy. To samé platí
i o kamerových systémech, které
hrají i preventivní roli. Další výhodou,
kterou pozoruji, je výborná spolupráce a propojenost s místním oddělením policie ČR v Újezdě.
Kde všude je možné městské policisty vidět?
Kromě toho, že chodí pěšky a jezdí v autech, máme také cyklohlídky,
zrovna na Rohožníku máme na služebně dvě kola. Používáme také
motorky, a to jak skútry, tak několik silnějších strojů. Každý hlídkující
strážník má u sebe navíc GPS, takže
centrála vidí, kde je a může ho případně operativně vyslat na místo.
Občas můžete v Klánovickém lese
potkat i strážníky na koních v rámci
hlídkové služby. To jsou lidé z celoměstského útvaru, kteří k nám jezdí
na vyjížďky.

Jaké případy nejčastěji řešíte?
Občanské soužití, rušení nočního
klidu, drobné krádeže, porušování
vyhlášek magistrátu. A dnes a denně
samozřejmě také dopravu, jde především o parkování kolem klánovického nádraží, kde kolem parkujících
aut často neprojede ani autobus.
Dále pak uzavírky nebo zákazy vjezdu nákladních vozidel a podobně.
Zajímají se lidé o své okolí? Nebo
jsou spíš lhostejní?
Myslím, že se to pomalu lepší. Mnoho lidí třeba k vandalství nebo ničení
obecního majetku lhostejných není.
Tím bych chtěl apelovat na veřejnost, aby se nebála volat na linku 156
nebo 158.
Zapojení veřejnosti je pro nás klíčové
a občany takový telefonát nic nestojí.
Nakolik je důležité znát rajón?
To je velmi podstatné. Na strážníka,
kterého znáte, se snáze obrátíte.
Praha 21 není tak anonymní jako
centrum Prahy nebo velká sídliště.
A to je velká výhoda.
Rozhovory připravil
Blahoslav Hruška
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KULTURA
významní tvůrci světové kinematografie

F I L M O V Ý K L U B FK21

13. 2. 2019 v 19 hod. DDM - LEVEL

MUŽ A ŽENA

REŽIE: Claude LELOUCHE
Francouzská klasika z roku 1966, jež
získala řadu ocenění. V hlavních rolích
nezapomenutelní Jean-Louis
Trintignan a Anouk Aimée.
Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

významná díla světové kinematografie

Ve středu 13. února 2019, v 19 hod. si
v Domě dětí a mládeže (dříve Level)
na prosby diváků promítneme osudový film režiséra Clauda Leloucha
Muž a žena (rok 1966). Film si odnesl
z renomovaných filmových festivalů
bezpočtu ocenění, ale zřejmě proto,
že je nebetyčně krásný a diváky až podezřele milován, „uměleckého“ nebe

Francouzská legenda
ve filmovém klubu
jaksi nedosáhl. Bude to možná právě
tím. (V opačných případech to bývá
zhusta naopak.) Některá z ocenění:
1966 Cannes Velká mezinárodní cena festivalu; 1967 Cena Akademie
pro zahraniční film za režii, scénář
a hlavní ženskou cenu pro Anouk Aimée, Zlatý glóbus: totéž + navíc cena
za nejlepší hudbu a originální píseň

Akademie
ve znamení
malířství

Petr Mach

HUDEBNÍ KURZY
při Úřadu MČ Praha 21
Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

Od 11. března do 6. května budeme pokračovat se vzácnou, žádanou a milou
paní doktorkou Janou Jebavou. Téma,
které jsme doposud obcházeli světem,
Lektorka Jana Jebavá
se konečně naplní i doma – cyklus bude
věnován vrcholným českým výtvarníkům
od časů 14. století.
I. Mistr Theodorik a Karel IV.: osudové setkání;
II. Karel Škréta: malíř biblických výjevů;
III. Rodina Mánesů: postavení umělce v české vlastenecké společnosti;
IV. Chittussi, Hudeček, Slavíček: český impresionismus;
V. Jan Preisler: malíř lyrického mládí;
VI. Mikoláš Aleš: největší český ilustrátor;
VII. Jan Zrzavý: poetická malba;
VIII. Josef Čapek: lyrický kubista.
Bližší podrobnosti budou v březnovém ÚZ.
Další, v pořadí již XXIV. Akademie, začne 29. dubna, skončí 17. června – témata, jakož i lektoři jsou zatím v jednání: Historie české popmusic – skladatelé a textaři, interpreti, kapely; Předhistorická doba v Čechách, sídla a jejich obyvatelé - Keltové, Germáni, Slované;
Český film a hudba (tady je všechno zřejmé - dr. Taussig); Lázně
a lázeňství v Čechách a na Moravě. Za Újezdskou akademii
Petr Mach

Jak má otevřeno muzeum

Upozornění pro návštěvníky Újezdského muzea: od února 2019 bude muzeum pro veřejnost otevřeno každou středu od 13 do 17 hodin, v případě zájmu o návštěvu mimo otevírací
dobu volejte prosím na tel. 602 660 684.
(red)
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pro Francise Lai. Jediné, co bych si filmu dovolil vytknout, je název – měl
by se přeci jmenovat Žena a muž. Je
mi ale divné, že ani gentleman Jean-Louis Trintignan neprotestoval…,
ale kdo ví, jak to vlastně bylo. Přátelé, určitě pozvěte svou nejdražší – po
půlnoci bude Valentýn! Těší se

přijímají přihlášky
na druhé pololetí
školního roku 2018/2019
na tyto obory:
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
děti od 5 let a starší
HRA NA KLAVÍR A KEYBOARD
děti od 6 let a starší
HRA NA KYTARU
děti od 6 let a starší
Do uvedených hudebních kurzů
se mohou přihlásit i ti zájemci, kteří
neměli možnost umístit se na ZUŠ
VÝUKA PROBÍHÁ VE VŠECH
KURZECH INDIVIDUÁLNĚ
Informace a přihlášky
u pí. Razesbergerové:
tel. 602 855 639

Leden v knihovně
V lednu naši knihovnu opět navštívila ředitelka nakladatelství Thovt paní Radana Sedláčková.
Žáci všech prvních a druhých tříd místní základní školy si
společně procvičili čtení a práci ve skupinách formou motivačních her a čtenářských dílen.
Každá motivační hra se skládala ze dvou částí. V první části
si paní Sedláčková s dětmi povídala o tématu hry a trénovala práci s knihou, ve druhé části již probíhala vlastní hra.
Na začátku čtenářských dílen si děti přečetly zadaný text, ve
skupinkách vyplňovaly pracovní listy a nakonec svou práci
prezentovaly před celou třídou. Opět se ukázalo, jak jsou
děti šikovné. Zájem o tyto akce nás velice těší.

Knihy z Městské knihovny
Z Městské knihovny v Praze jsme si opět půjčily ve výměnném souboru 270 knih naučné literatury a beletrie, jak pro
dospělé, tak pro dětské čtenáře. Tyto knihy jsou na obale
označeny žlutou samolepkou, a přestože mají čárové kódy a razítka Městské knihovny, vrátit je můžete pouze do
naší knihovny. Vzhledem k tomu, že je máme zapůjčené
na dobu určitou, nedá se u nich prodloužit výpůjční doba
a můžete je mít půjčené jen na 1 měsíc, aby se vystřídalo co
nejvíce čtenářů. Věříme, že tato služba je vítaným zpestřením našeho knižního fondu.
Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová, knihovnice

Nové knihy
PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
 Pavel Taussig:
Hvězdy českého filmového nebe
 Roman Smutný: Ester Ledecká
 Dmitry Glukhovsky: Text
 Kateřina Janouchová: Ozbrojená žena
 Patrick Taylor: Doktore, to je ale mazec!
 Paulo Coelho: Hipík
 Katarína Gillerová: Kroky v dešti
 Linda Castillo: Mrtví promlouvají
 Jojo Moyes: Sama sebou
 Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže
 Halina Pawlowská: Díky za fíky
 Michael Třeštík: Chceš-li rozesmát pánaboha
 Pavel Kosatík: Jiný T.G.M.
 Jiří Rajlich: Pilotem krále Anglie
 Sabine Ebert: Meč a koruna
 František Kotleta: Řetězová reakce
PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
 Terry Pratchett:
Draci na hradě Ruinově a jiné povídky
 Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša
 Petr Stančík:
H2O a poklad šíleného oka
Jezevec Chrujda točí film
Mrkev ho vcucla pod zem
 Veronika Válková: Vznik ČSR 1918
Doba kamenná
 John Flanagan: Bratrstvo 7.
Hraničářův učeň 13.
11

Co chystá Zelený dům
Ještě nedávno jsme si přáli k novému
roku a ten je již v plném proudu.
Zima nás prozatím trápí především na
horách. Tam měli v lednu plné ruce práce s odhazováním sněhu. Co je pro nás
idylické, může pro jiné být pohromou.
Zavátí asi v našich končinách nebudeme, a tak si můžeme udělat čas na trochu kultury.
Ta totiž neuškodí v jakémkoli množství.
A je jen na vás, co si z únorového programu vyberete. Jako vždy zahájíme
měsíc tradiční vernisáží.
Tentokrát bude galerie hostit dvě dámy.
Dámy, které jste měli možnost potkat
na vernisáži vánoční výstavy. Květuše
Burešová a Zuzana Muzikant Jeřábková jsou již mnoho let velké kamarádky.
Společná vášeň pro výtvarné umění je
dala dohromady a malováním vyplňují každou volnou chvilku. Obě dvě jsou
členkami Mladoboleslavského sdružení umělců Vlna a Sdružení výtvarníků
ČR. Paní Květuše začínala v 90. letech
s akvarely a olejem, malovala miniatury květin a přírody. Vyzkoušela mnoho
nových technik, ale i po letech je její
nejoblíbenější technikou olejomalba.
Její tvorba je realistická, ale vždy se do
obrazu snaží vnést svůj pohled a své
vnímání tématu. Další její láskou je malování na hedvábí. Její šátky možná i někdo z vás našel pod stromečkem jako
dárek. Právě na hedvábí může uplatnit
nejvíce svou fantazii. Zde neplatí žádná
pravidla. Jen cit.
Zuzana
maluje
snad
odjakživa.
Již v předškolních letech u ní ak. mal.
Stanislav Kovář objevil talent. V roce
2007 se zúčastňuje první společné vý-
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stavy Salon mladoboleslavských výtvarníků. Začínala ryzím realismem, ale
brzy zjistila, že tato technika nedává
příliš volnosti, kterou v tvoření hledá.
Náměty jejích obrazů sice realistické
jsou, ale zpracovává je svou vlastní formou, často s abstraktním nádechem.
Malování je pro ni relaxací, způsobem
vyjádření i terapií. Na jejich společné
výstavě budete mít možnost porovnat
stejný námět zpracovaný každou z nich
a porovnat výsledek.
Slavnostní zahájení výstavy se koná ve
středu 6. 2. od 18 hodin. Těšit se opět
můžete také na skvělý hudební doprovod v podání skvělého Lukáše Písaříka.
Loni v únoru jsem psala o tradici Valentýna, svátku, o němž se každoročně oslavuje láska a náklonnost mezi partnery.
Je to den, kdy se tradičně posílají dárky,
květiny, cukrovinky anebo pohlednice
s tematikou srdce, jako symbolu lásky. Je na každém z nás, jak náklonnost
k tomu druhému vyjádříme, ale jistě mi
dáte za pravdu, že nikdy není takových
příležitostí dost. Ať však chcete své
drahé polovičce předat briliantový náhrdelník, nebo vlastnoručně vyrobené
přání, udělejte to stylově u nás.
Ve čtvrtek 14. 2. si můžete zarezervovat místo na krásné valentýnské akci
s francouzskou milostnou poezií, prózou a šansony v podání klavíristy Milana Dvořáka a Evy Kriz-Lifkové. Oba
dva účinkující jste mohli vidět a slyšet
na lednové vernisáži. S paní Evou, která
vystudovala zpěv a následně i vystupovala v Paříži, se při jejím vystoupení do
města lásky velmi snadno přenesete
i vy. Začátek je v 18 hodin a vstupné

200 Kč. Udělejte si včas rezervaci a nadělte letos netradiční dárek.
Poslední únorový týden a zároveň první březnový den můžete zajít na již druhou Master Class s Viktorem Žukem
a jeho ženou Nadjou Katernogou. Opět
máte možnost si pod jejich vedením
vyrobit svoji vlastní originální keramiku
a strávit příjemný večer v inspirativním
prostředí se skvělými lidmi. Již teď se
těším, jak pestrá skupina účastníků se
tentokrát sejde.
I jako posledně si k práci můžete dát
třeba sklenku vína a užít si pravou
tvůrčí atmosféru. Opět první večer budete tvořit a týden na to své výtvory
malovat speciálními barvami. Proto
připomínám, že je třeba počítat s oběma pátky. Kurzy zatím žádné pevné
téma nemají, ale jak mi řekl pan Žuk
při domlouvání termínu, bude v té době již jaro, teplo a slunce. Kéž by měl
pravdu. Nicméně i pokud by se netrefil, jaro můžeme zkusit přivolat právě
vaší vyrobenou keramikou. A díky zkušenostem z prvního kurzu tentokrát již
budete směle konkurovat i zkušeným
výtvarníkům.
Master Class se koná v pátek 1. 3.
a 8. 3. od 18 hodin. Cena celého kurzu
je 600 Kč.
Tak vidíte… a já pořád slyším, jak jsou
únor a březen strašné měsíce. Po přečtení tohoto příspěvku doufám změníte názor. A i kdyby nás klasicky šedá
pražská zima přesvědčovala o opaku,
udělám vše proto, abych ji vám všem
alespoň trochu zpříjemnila.
Martina Schiffmannová,
galeristka

LIDÉ

Náš soused kosmonaut

Pan Oldřich Pelčák je náš spoluobčan, který si může být jist, že má v kolonce bývalého povolání zapsánu profesi, jakou nikdo jiný v Újezdě nemá. Tedy pokud by se do naší městské části nepřistěhoval Vladimír Remek. Právě on a pan Pelčák jsou našimi jedinými kosmonauty.
Plukovník letectva Oldřich Pelčák, hodný této hodnosti, neboť kromě
kosmického programu, jehož se zúčastnil a mnoha let jako letecký instruktor a zkušební pilot, začínal jako vojenský stíhač a později velel
velkým leteckým útvarům. Pan Pelčák je od roku 2014 také čestným občanem naší městské části.
Pane plukovníku, jak to, že Vy, synek ze Slovácka, žijete na okraji
Prahy v Újezdě?
Tak to je shoda okolností. Se svou
současnou manželkou jsme se seznámili na filmovém festivalu v Karlových Varech. Já tehdy sloužil jako
letec v Žatci, ale přešel jsem do Kbel,
kde jsem pracoval jako zkušební pilot
Leteckého zkušebního odboru Vzdušných sil Armády ČR. A znovu jsme se
setkali a později se vzali. No a manželka mezitím koupila domek, v němž
nyní žijeme.
Já mám velice rád přírodu, máme
chatu a chalupu u Buchlova a na Vysočině, a tak mi nesmírně vyhovuje
ten kus zahrádky u domku, kde bydlím, ovocné stromy, pár kusů drůbeže, a přitom Praha doslova za rohem!
Dopravní spojení je výborné a je tu
dobré zásobování. Já pro sousedy
tradičně organizuji velikonoční oslavu
a i jinak s každým dobře vycházíme.
Jsem teď zvědav, jak se bude řešit
zdravotní středisko nebo domov pro
staré lidi, ale myslím, že nové vedení radnice bude mít dost elánu na tu
práci, která je čeká.
Když se vrátíme na začátek vaší kariéry – jaká byla příprava ve Středisku kosmonautů a jak vám pomohla přítomnost rodiny?
Pilotní školu jsem v Košicích ukončil
v roce 1965 a lítal jsem na stíhačkách,
což, mimo jiné, byla také jedna ze základních podmínek výběru na kosmonauta, takže jsem měl celou řadu let
tréninku. Ale příprava na let do kosmu, to je něco úplně jiného. Především se musíte popasovat s tím, že
z mnoha miliónů pilotů na celém světě jste zrovna vy v tom nejužším týmu
těch zdaleka nejlepších. To vás sice
uspokojuje, jenže zároveň to znamená, že vás všichni jako jednoho z těch
nejlepších berou a logicky čekají, že
všechno znáte, zvládnete, nebudete
mít s ničím problém.

Mně pomohlo, že jsem měl rodinu.
Dostali jsme byt a žili pohromadě,
takže jsem měl zázemí. Nejstarší syn
Oldřich se tam zapsal do školy a řeknu vám, že soužití s kluky z jiné země
mu ohromně pomohlo naučit se orientovat ve společnosti obecně. Později pracoval jako pilot ČSA na strojích
Boeing a jednou ho dokonalá znalost
ruštiny jako pilota dostala z obtížné
situace v letadle nad Ruskem.
Druhý syn, Miloš, je z jiného těsta,
slouží jako policejní náčelník v Horních Počernicích. Dcera Hana vystudovala UK, ale žije na Novém Zélandu.
Ta jde spíše v mých stopách, pracuje
jako letecká stevardka a jako koníčka
má paragliding.
Vystupujete jako popularizátor
kosmonautiky. Co si pod tím máme
představit?
Víte, člověk je primárně zvídavý a letectví a vesmír, to je můj život. Jako
mladý jsem létání viděl jako splněný
sen, s věkem jsem si ale začal uvědomovat praktický význam. I proto
dnes pracuji jako předseda Českého
svazu letectví, kde probíráme projekty, náměty a témata a dáváme k nim
naše vyjádření, ale také například
chodím do škol a mluvím s mladými
lidmi. Nejradši mám kluky, tak páťáky.
Už mají rozum a zajímá je to. Navíc letectví je dnes velmi popularizováno ve
filmech, i když, řeknu vám, většinou
tam ukazují úplné pitominy! Ale kluci
se pak ptají a já mám možnost jim vysvětlit, jak věci fungují ve skutečnosti.
Možná znáte moji hlášku: „Raketa se
neřídí. Sedíte jako puk a čekáte.“ Samozřejmě je to nadsázka, ale to, jak
jste závislý na technice, je mimořádné. A tu techniku musíte dokonale
znát a umět s ní komunikovat.
Jaký má význam zkoumat vesmíru
a jaké předpokládáte trendy?
Význam to má velikánský, to mi věřte.
Dobře, jsou obory, které si lze snadno
představit. Například geologický prů-

zkum země z vesmíru, hledání ložisek
surovin, to je rychlá a spolehlivá cesta. Díky kosmonautice vznikají nové
materiály a technologie – všichni dnes
třeba znají teflon, ale jsou i další, třeba
plavení kovů v beztížném stavu.
Ale hlavní je, především v delším
časovém výhledu, osídlování jiných
planet. Může to znít jako fantazie, ale
kapacita planety Země se pomalu naplňuje. Dnes bychom uměli například
dostat skupinu lidí na Mars, ale už bychom je nedokázali dostat zpět.
Takže co teď - vyvíjet zařízení, která by umožňovala trvalý život na
Marsu nebo vytvořit modul, který
by dokázal cestovat tam i zpět?
Nejvíce tyto otázky zajímají právě země s vysokým počtem obyvatel, Čínu,
které je hodně pokročilá, nebo Indii.
My na ně pohlížíme evropskýma očima a poměřujeme výkony na jednoho člověka. Ale v součtu těch miliard
lidí vzniká obrovská masa bohatství
a práce. A třeba Číňané minulý měsíc
přistáli na odvrácené straně Měsíce.
Takže další výzkum vesmíru je zřejmě
otázkou budoucího přežití lidstva.
Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Oldřich Pelčák (75)

Narodil se ve Zlíně a vyrůstal na
Moravském Slovácku. Od roku 1972
studoval na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina a v letech 1976 –
1978 absolvoval výcvik ve Hvězdném
městečku ve Středisku přípravy kosmonautů.
Je držitelem mnoha vojenských vyznamenání a je po něm pojmenována planetka 6149 Pelčák. Má čtyři
děti, dva syny a dvě dcery. Je autorem knihy Klukovské sny: Cesta
do Hvězdného městečka a spoluautorem nedávno vydané knihy Vzpomínky letců.
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Listárna
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V prosinci jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva (ZMČ), které po dlouhé době proběhlo v klidné atmosféře. Zda šlo o klid
před bouří kvůli svátkům, či proto, že mezi zastupiteli chyběli
neúspěšní kandidáti (Jeníček, Slezák, Hartman) a nezúčastnila
se paní Čechová, ukáže čas. Pár věcí mě ale překvapilo.
Občas byl podán nějaký pozměňovací návrh, ale jak p. Roušar, tak hlavně „Piráti a STAN“ (PaS) je neměli vytištěné. Jelikož se často prezentují jako expertní tým, očekával jsem toto
jako samozřejmost. O to víc proto vynikl pečlivě připravený
písemný návrh zastupitele Duchka, týkající se kontroly některých kontroverzních akcí, rozeslaný všem zastupitelům
a Úřadu MČ 14 dní předem. Nad návrhem došlo k obsáhlé
diskusi, kdy se k němu překvapivě nesouhlasně stavěli p.
Roušar i někteří z řad PaS, ale ti po drobném doplnění jed-

né věty nakonec návrh podpořili. ZMČ tak pověřilo kontrolní
výbor kontrolou výstavby hasičské zbrojnice, rekonstrukce
plochy před budovou ZŠ a nákupu budovy Ideal Lux.
Po předběžné dohodě zastupitelů byl také schvalován upravený Jednací řád ZMČ. Zde p. Duchek navrhl nezkracovat
dobu pro vystoupení zastupitelů, neboť by tím byly zvýhodněny početnější politické kluby. ZMČ i tento návrh akceptovalo, což dříve byla věc nevídaná. V samotné diskusi pak
ukončil nekončící připomínky PaS smířlivým konstatováním,
že i sebevíc rozepsaný jednací řád nezajistí pro PaS projednání čehokoliv, pokud mezi zastupiteli nevznikne určitá kultura komunikace a nebude fungovat chemie.
Bylo to dobré zastupitelstvo.
Jiří Lameš

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)

Jako předsedkyně komise životního
prostředí bych vás ráda průběžně informovala o tom, co komise řeší.
Stalo se pěknou tradicí rozsvěcet na
začátku adventu vánoční strom před
školou. V průběhu roku se shromažďovaly odsouhlasené návrhy na kácení, ze kterých se vybral strom, který
po uříznutí ještě mohl posloužit jako
vánoční strom. Bohužel místo, kam
se strom umísťoval, bude již pravdě-

podobně možné požít letos naposledy, protože duby vysazené při poslední rekonstrukci parku již dorostou do
velikosti, kdy se mezi ně řezaný strom
nevejde.
Komise proto navrhla vysazení nového jehličnanu vedle dětského hřiště za stávající řezaný strom, kde se
uvolnilo místo po odstranění zlomené vrby. Pokus o vysazení vánočního
stromu byl již v minulosti jednou ne-

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)
Zamyslela jsem se nad jednou skutečností. Psi. Komunita pejskařů
u nás je veliká. Spousta lidí vyhledá
bydlení na okraji města s vidinou psího, kočičího, prostě zvířecího kamaráda. Někteří si ale neuvědomí, že
každý živý tvor potřebuje péči – čas,
potravu, peníze a kromě lásky i respekt. Psa musím venčit, sbírat po
něm exkrementy, dát mu najíst a naučit ho, jak se má chovat. Musí kdykoliv umět základní povely – sedni,
lehni, ke mně! A fuj. Odpovědný majitel to buď zvládne sám, nejlépe však
chodí se psem na „cvičák“ (pes se na-

Petr Duchek (PATRIOTI)

Po přečtení posledního ÚZ už musím
reagovat na příspěvky zastupitelů bez
politické příslušnosti z kandidátky „Piráti a STAN pro Újezd“ (PaS). Možná
jste nejen v ÚZ, na Facebooku, na jejich webu a kdoví kde ještě zaznamenali například větu: „Budeme hlasitou
opozicí!“ Říkám si: „Proč hlasitou?
To nemohou komunikovat klidně?
Opravdu u toho musí halasit?“ Zřejmě ano, aby veřejnosti egocentricky
například prodali, že právě jejich návrh způsobil úpravu jednacího řádu
(JŘ) zastupitelstva. Pak je ale pro vy-

úspěšně učiněn, chtěli bychom proto
vybrat vhodnější druh a zajistit mu
odpovídající péči.
Než doroste nový stromek do vhodné velikosti, mohl by se jako vánoční
strom použít některý ze stávajících
v parku nebo před Úřadem MČ.
Pokud máte nějaké problémy nebo
náměty týkající se životního prostředí
v Újezdě, budu ráda, když mi je napíšete na jitka.carbolova@praha21.cz.

učí i chování v kolektivu). No, nesmí
jim ten cvičák několik antipejskařů
zlikvidovat. Znovuvybudování dá velkou práci. Ale to jindy.
Dokud to pes neumí, musí být holt
na vodítku. Pes štěká, když cítí ohrožení. Jeho povinností je chránit své
teritorium a svého pána. (Na cvičáku
štěká výjimečně, tam má jiné starosti, štěkat se neučí.) Kočka mňouká.
Ryby mlčí, ale péče o akvárko je náročná. Ptáci štěbetají a klovou. Minikrálíci a myši utíkají a občas hlodnou.
Jsou to hlodavci. Co obnáší péče
o koně, si málokdo dovede předsta-

vit. Co udělají psi a ostatní zvěř vyděšená rachotem petard a ohňostrojů,
předpovědět nejde. Takže věnujme
svým mazlíčkům jakékoliv velikosti
odpovídající péči a neubližujme jim.
Jsou nám oddaní a nezradí nás.
Chovejme se tak, abychom zbytečně nedráždili spoluobčany opačného založení. A odpůrci fauny
respektujte, že jsou lidé, kteří mají
rádi zvířata a někteří handicapovaní se bez nich neobejdou. Žádné
předpisy a nařízení stav věci nezmění. Všechno je v lidech. Hezký
konec zimy.

vážení třeba uvést, že povolební změnu JŘ měly připravenou i další volební strany. Jen u toho nedělaly/jí tolik
humbuku. Co mě však zarazilo, bylo
suverénní tvrzení v ÚZ, že s návrhem
mělo dojít k sejmutí jakéhosi náhubku, aby názory občanů nebo zastupitelů mohly „vždy svobodně zaznít“. Jenomže jak to tak bývá, čert vězí často
v detailech. Návrh kupříkladu obsahoval i ustanovení, dle kterého mohli
při jednání zastupitelstva předsedové
politických klubů přednostně vystoupit kdykoliv mimo pořadí. Občan ne-

znalý JŘ však neví, že klub tvoří minimálně tři zastupitelé. Je nasnadě, že
dnes si jej snadno vytvoří ODS, ANO
a právě PaS, ale těžko Patrioti, TOP 09
a Otevřený Újezd, mající po jednom
zastupiteli. Výsledek? V tomto bodě
byl návrh snahou o diskriminaci malých stran, kterým by naopak právě
zamezil „vždy svobodně zaznít“. A to
je jen jeden příklad z návrhu. Kdo by
si to však při četbě bojovných sloupků
PaS pomyslel… Naštěstí v této podobě návrh PaS demokraticky smýšlejícími zastupiteli schválen nebyl.
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Bc. Blanka Charvátová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V prosinci 2018 se sešla školská rada
Masarykovy ZŠ (dále jen ŠR), zápis si
můžete přečíst na webových stránkách školy. Jedním z bodů, který byl
projednáván, byl podnět týkající se
výuky cizích jazyků. Nyní jsou jazyky
vyučovány tak, že děti jsou sice rozděleny do menších skupin, ale stále o velkém počtu žáků (ca 18–20),
ze dvou tříd se udělají tři skupiny.
ŠR ošla k závěru, že mj. z důvodu
nedostatečné kapacity prostor nelze
realizovat změny ve výuce cizích jazyků. V dnešní době, kdy je znalost

jazyků základem dobrého uplatnění
na pracovním trhu, je tento závěr ŠR
tristní.
Pokud nemá škola volné prostory
a třídy, nebylo by na čase začít uvažovat o vzniku školy druhé? Stále si
totiž kladu otázku, jestli by si naše
obec nezasloužila školy dvě. Když se
podíváme na obce o podobné velikosti, tak zjistíme, že škol mají mnohem více (například nedaleké MČ,
počtem obyvatel srovnatelné, Praha
20 - pět státních ZŠ, dvě soukromé
ZŠ a gymnázium; Praha 22 – tři stát-

ní ZŠ). Proč nevyužít třeba budovu
Ideal Luxu a nevybudovat zde školu
druhou? Myslím si, že by to pomohlo
k uklidnění stávající situace, kdy přestává stačit kapacita budov. Nemožnost vytvořit menší skupiny žáků
pro výuku cizích jazyků je jen jedním
problémem z mnoha, který přináší
jedna velká škola. Jaký je vás názor?
Stačí Újezdu jedna základní škola,
nebo by bylo lepší mít školy alespoň
dvě? Pokud vás tato problematika
zajímá, podívejte se také na naše
webové stránky.

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V prosinci 2017 byl naposled zveřejněn na webu radnice MČ Praha
21 záznam z jednání zastupitelstva.
Od té doby se záznamy přestaly
zveřejňovat s tvrzením, že to neumožňuje tzv. GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
platné od 25. 5. 2018. Lze pochopit,
že v souvislosti s mediálním strašením si radnice nechala lhůtu na
přezkoumání této novinky, ale nyní
už je obecně známo, že GDPR nijak
zveřejňování záznamu neomezuje,
jen upřesňuje postupy nakládání
s osobními údaji, které se navíc ni-

jak výrazně neliší od postupů, které
se uplatňovaly podle dosud platného zákona 101/2000 Sb.
Jako se to dělalo dosud, je třeba na
začátku jednání informovat o tom,
že se pořizuje záznam a že bude
zveřejněn na internetu. K tomu se
doplní, kdo údaje zpracovává (úřad)
a komu mohou být zpřístupněny
a že pokud se omylem někde objeví osobní údaj, dotčený má právo
na odstranění. Projevy zastupitelů
a občanů vystupujících v diskuzi
ochraně nepodléhají, ale soukromé
hovory ano, k jejich zveřejnění by

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Koalice ODS+ANO se rozhodla ke
změně, kterou Újezd možná nepamatuje - na prosincovém zasedání
změnila pozici neuvolněného místostarosty Růžičky na uvolněnou.
Prý je na radnici hodně práce. Je
ale plat nově uvolněného místostarosty Růžičky z Hnutí ANO
ve výši bezmála 63 tisíc Kč měsíčně adekvátní očekávání, které si
koalice od tohoto způsobu řízení
představuje?
Já o tom mám velké pochybnosti
od samého počátku.
Podle mých zkušeností je problém
vedení naší městské části a úřa-

du v dlouhodobém zanedbávání
systémového řízení, projektových
a jiných standardů, které jsou jinde zcela běžné. Na nižší úrovni řízení pak absence plánování, úkolování a jejich kontrola. Není tedy
potřeba posilovat politické vedení
radnice, ale jeho odborné zázemí!
Za výše uvedený plat pro politika
by radnice mohla mít dva odborně
vzdělané referenty, kteří by 8 hodin
denně pracovali na dopravě nebo
investicích.
Druhá věc, která vždy silně a negativně ovlivňovala profesionalitu
a práci úřadu, je propojování po-

musel být souhlas dotčené osoby.
Záběrům do publika je lepší se vyhnout nebo použít jen letmo, na to
dosud nejsou jednotné názory. Záznam je vhodné před zveřejněním
překontrolovat a pokud se objeví
nedopatřením něčí osobní údaj, je
nutno ho odstranit (vypípat). Že to
funguje se může každý přesvědčit
na webu magistrátu, kde jsou zveřejněny záznamy z jednání za celý
rok včetně posledního z prosince
2018. Není tedy důvod záznamy
nezveřejňovat. (Psáno podle stavu
k 15. 1. 2019).
litiků a úředníků na úrovni personální. To, co je v Újezdě bohužel
běžné, že totiž zaměstnanec úřadu figuruje na politické kandidátce, možná není zakázané, ale je
devastující. Vždy jsem byl a jsem
zastáncem naprostého oddělení
politiky a úředníků. Koalice v prosinci odvolala tajemníka, přes svátky vypsala výběrové řízení a nyní
řízením úřadu pověřila Ing. Josefa
Roušala, vedoucího odboru majetku a investic, bývalého spolustraníka a kamaráda pana starosty.
Snad toto nebude jediným kritériem výběrového řízení...

Ing. Ondřej Vojta (Občanská demokratická strana)
Rád bych se s vámi na tomto místě
podělil o svůj vlastní výhled na rok
2019. Vypadá to, že se věci vyvíjejí celkem optimálně. Starosta je na úřadě
od nevidím do nevidím, místostarostové se nezastaví, rada zasedá jako o
život a poradní komise jsou naplněné
až po okraj a pravidelně se scházejí.
Opozice se zatím soustřeďuje na
minulost, tedy na prověřování, jestli
projekty předchozí vládnoucí garni-
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tury, jako koupě Ideal Luxu a rekonstrukce vstupu ZŠ Polesná, proběhly
přesně v souladu se všemi zákony,
vyhláškami, normami a podmínkami
pro výběrová řízení. A také na celkem vzdálenou budoucnost, třeba
na střednědobý výhled rozpočtu
městské části do roku 2024, kde si
není jistá, jestli čísla v něm uvedená
jsou dostatečně progresivní a dynamická.

Díky tomu všemu by mohla mít
současná vládnoucí koalice dost
času a klidu na řešení zděděných
problémů, třeba na dostavbu hasičárny, polidštění našich skvělých
jednosměrek, a také na realizaci
vlastních záměrů a projektů „tady
a teď“. Domnívám se, že lepší konstelace pro rozvoj Újezda a spokojený život našich občanů snad ani
nemohla nastat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
9. února
23. února
9. března

Círvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Rohožnická u prodejny Albert Toušická u spořitelny
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ
Praha 21, M. Švejnoha - tel.: 281 012 943
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 od-

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

LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ I V ÚNORU
Vánoční stromky můžete umístit vedle vaší popelnice na směsný odpad, odkud
je svozová společnost Pražské služby a.s. bude v den svozu komunálního odpadu
odvážet. Svoz probíhá do konce únoru 2019. V žádném případě stromky neodkládejte u stanovišť na tříděný odpad, odtud je svozová společnost neodveze.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Praha 21 - trasa A
sobota 2. března
1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská		
800 - 820 hod..
2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická		
830 - 850 hod..
3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká			
900 - 920 hod..
4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)
930 - 950 hod..
5. křižovatka ul. Velimská – Klešická			
1000 - 1020 hod..
6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická			
1030 - 1050 hod..
7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská		
1100 - 1120 hod..
8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská			
1130 - 1150 hod..
Občané (fyzické osoby s trvalým po- hlodavců, plevelu, odstraňování plísní),
bytem na území hl. m. Prahy) mohou zářivky a výbojky. Informace o celoročobsluze svozových vozidel ZDARMA ním svozu najdete na našich stránkách
odevzdat tyto odpady: baterie, akumu- http://praha21.cz/informace/nebezlátory, nádoby od sprejů, zahradní che- pecny-odpad a také v informační bromie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, žuře „Sběr nebezpečného odpadu na
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, území hl. m. Prahy v roce 2019“, tuto
lepidla a pryskyřice, detergenty (od- brožuru najdete ve stojanu s letáky
mašťovací přípravky), fotochemikálie, v přízemí vedle podatelny úřadu.
Martin Švejnoha
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu,

Roční hlášení
odpadů za rok 2018

Znovu upozorňujeme na blížící se
termín podání ročního hlášení o odpadech za rok 2018. Povinnost se
vztahuje na původce odpadů v případě, že produkují nebo nakládají
s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů
za kalendářní rok, nebo v daném
kalendářním roce produkují nebo
nakládají s odpady stanovenými
prováděcím právním předpisem
bez ohledu na množství těchto
odpadů. Pro takové subjekty platí
povinnost zasílat každoročně do
15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání
s nimi. Ve správním obvodu Prahy
21 se hlášení zasílá Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ
Praha 21.
Oprávněné osoby jsou povinny
v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího
roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech
nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
Hlášení se podává přes webový portál Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to
v přenosovém standardu dat. Více
se dozvíte na www.ispop.cz nebo
www.praha21.cz.
Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí a dopravy

Výzva k odstranění přesahů dřevin

Vyzýváme všechny majitele pozemků a dřevin z nich vyrůstajících k provedení ořezu větví zasahujících do komunikačního
prostoru ulice či chodníku
V zimních měsících je ta nejvhodnější
doba k úpravě dřevin - ořezu větví, které přesahují přes oplocení vašich pozemků, nadměrně zasahují do chodníků, nad zelené pásy u komunikací
a do uličního prostoru. Takové větve
ohrožují bezpečnost všech účastníků
provozu, ať už to jsou chodci, cyklisté či řidiči motorových vozidel. Pokud
takto přesahují větve keřů či stromů
v křižovatkách, činí je nepřehlednými a velmi lehce dochází k ohrožení
bezpečnosti a zdraví všech účastníků

provozu, hlavně dětí. Některé dřeviny také zasahují do lamp veřejného
osvětlení a znemožňují údržbu stožárů nebo zmenšují plochu, kterou může lampa osvětlit. I zde je nutný zásah
do dřevin, i zde se jedná o povinnost
vlastníků dřevin.
Koruny stromů s větvemi sklánějícími
se nízko nad komunikaci, jsou také
poškozovány nákladními vozidly, která zde například sváží odpad a opačně větve poškozují tato vozidla. Vyzýváme všechny majitele nemovitostí

v Újezdě nad Lesy, aby zkontrolovali,
zda právě jejich dřeviny takto nepřerostly, a aby provedli jejich úpravu.
Také se obracíme na všechny občany, kteří si u domu výsadbami upravili zelený pás u komunikace, aby i zde
provedli prohlídku a ošetření dřevin.
Dana Slabochová, OŽPD
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INZERCE

ÚJEZDSKÝ
ÚJEZDSKÝZPRAVODAJ
ZPRAVOD
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. Přednáška je pro řádné členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

Tady mohl být váš inzerát
2. 25. dubna odjezd od LIDL
Blatov v 6:45
zaa 454
Kčhod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -

L

si vás dovo
Dny pln
Atrakce
Autodro
Nafukova
Land. Dětsk

Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Konopiště - 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.

Objednávejte na inzerce@praha21.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění

a
Nebud

Új
Trvání

O

KO

T. 775 132 921
Vykoupím staré knižní pozůstalosti,
sbírky známek, fotografií, pohlednic,
dokumentů apod.
Tel. 731 489 630

FA IN

IN

zhotove
SEME
Mob

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA!
606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocnice nebo lázeňského zařízení?
Dotazy
a objednání
728 230
831 - J. Vrbka
 kácení
a prořezytel.
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
výhradně
invalidy
na vrátnici
v Úvalech.
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

• zate
jádra

Tel.: 7

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

přijme do pracovního poměru
Nástup: ihned nebo dle dohody
www.zahrady-zelen.cz
Kontaktujte nás prosím: po - pá 9.00 – 16.00
hod.
Eduard Pacák  mobil: 605 789 346
A. Reslerová – 724 235 695
18

PO

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou.
Tel.: 606 527 091
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LPG-OBCHOD.cz
Skvělá jízda na levný plyn
Přestavby LPG se zápisem do TP
F. V. Veselého 13
(areál Pragorent)
Praha 9 – Horní Počernice

tel.: +420 774 335 821
info@lpg-obchod.cz

www.lpg-obchod.cz

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
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
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SPOLKY

Zahrádka v únoru

Méně známé pořekadlo: jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Druhý měsíc roku je krátký a jeho týdny
rychle směřují k jaru. Zahradníkům už začíná nová sezóna. Za příznivého počasí se již můžete těšit z probouzející
se přírody a začít s prvními pracemi na zahradě. První se
rozvinou otužilé čemeřice a talovíny, v teplejších oblastech je koncem měsíce následují sněženky a krokusy, ozdobné lýkovce a vonné kaliny. A kdo nebude chtít na zahradě zaspat, bude muset přiložit ruku k dílu. Květinová či
zeleninová semínka, ta se dají vybírat už teď.
V mrazech na trávu nešlapejte, stébla by se polámala,
rostliny by mohly uhnívat a hynout, v trávníku by vznikala
holá místa. Pokud již ale nemrzne, je vhodný čas dodat
trávníku novou výživu a lehce ho poprášit jemným prosetým kompostem.
Kompost potřebuje provzdušnit a obrátit. Ve spodní části
by měla zůstat hrubá vrstva, na ní již uzrálý kompost a ten
zase přikryjte vrstvičkou hrubšího materiálu.
V kůře na kmenech a silných větvích přečkává zimu nejvíc
larev a kukel škůdců. Proto je opláchněte postřikem, ještě než se začnou rozvíjet listové a květní pupeny. Jabloně
a hrušně, stejně jako okrasné dřeviny jako jsou habry, buky, duby, javory, nyní potřebují proklestit, zbavit uschlých
letorostů a zakrátit příliš dlouhé výhony. Také keře v živém plotu, hloh, ptačí zob a další opadavé i neopadavé
listnaté keře nyní prořežte. Nechte na pokoji jen ty, které
časně z jara pokvetou – zlatici, šeříky, vistárie. Tyto práce
dělejte vždy když nemrzne a nefouká vítr.
Záhonky pomalu připravujte na výsadbu. Pokud jste neryli na podzim, udělejte to teď co nejdříve, aby ještě stihla
vymrznout semena plevelů ukrytá v zemině. Pak asi po
třech týdnech rozbijte hroudy, vyberte kořeny a zbytky
rostlin, do vyčerpané zeminy zapravte hnojivo. Nejlepší je vyzrálý kompost, organický hnůj nebo průmyslová
hnojiva NPK, která rychle uvolňují živiny. Na záhony teď
ještě nic nevyséváme, na to bude čas až na konci března
a v dubnu, do té doby se ale prohnojená zemina na výsev
Výbor základní organizace Českého
zahrádkářského svazu
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se bude konat

v sobotu 2. března 2019 ve 14 hodin
v jídelně základní školy v Polesné ulici.

Přístup z Čentické ulice novými vraty u nové
přístavby. Tuto přístavbu vpravo obejdeme
a přijdeme původním vstupem do školní jídelny.
Děkujeme za účast.

SADBOVÉ BRAMBORY

O sadbové brambory je možné přihlásit se
u zahrádkářů do 15. 2.
Skladba nabídky je totožná s úspěšnou
loňskou sezónou: skoré, rané, polorané
žluté, nebo polorané červené a pozdní.
Bramborový referent př. Mach děkuje a těší
se na vaše přání
(tel.: 606 190 402).

pěkně připraví. Půdu můžete před výsadbou ošetřit ještě
vápněním.
Na předpěstování v bytě, ve skleníčku nebo v dobře izolovaném pařeništi je nejvyšší čas. Z letniček vyséváme petúnie, hledíky a další pomalu rostoucí druhy. Pro ranou
sklizeň předpěstujte salát, ranou košťálovou zeleninu,
rajčata, papriky, letní pór, z bylinek bazalku a majoránku.
Vzešlé semenáčky si rozsaďte do sadbovače, kde bude
mít každá rostlinka dostatek živin a místa, aby se rozrostla. Pak ji snadno i s balem přesadíte na záhon. Na předpěstování používejte lehkou zeminu určenou pro výsev.
Kontrolujte dvouletky, které přezimují pod vrstvou chvojí.
Je-li obleva, vyplatí se je čas od času odkrýt, aby se vydýchaly. Pokud bude koncem února mírné počasí, můžete
chvojí z odejmout natrvalo, odstranit suché nadzemní
části trvalek a přihnojit je.
Hlídejte si teplotu i srážky a podle toho ošetřujte broskvoně proti kadeřavosti. Nutné jsou až tři postřiky, je vhodné
je střídat. Zvýšenou pozornost věnujte i odrůdám angreštu, které jsou citlivé na americké padlí. Všechny konce napadených výhonů, které jsou stříbřitě bílé až šedohnědé,
odstraňte až do zdravé části.
Na podzim vysazenému stromku sestřihneme výhony
na tři až čtyři pupeny, ty slabé na jeden až dva pupeny. Pět až sedm nejsilnějších výhonů vybereme za základ koruny a ve druhém roce je zkrátíme asi o třetinu.
Ve 3. roce a v dalších letech předjarním řezem odstraníme především výhony vyrůstající ze středu korunky a výhony zahušťující stromek, dbáme na to, aby byl základ
korunky rovnoměrně rozložen. Základní větve zkrátíme
na osm až deset pupenů, boční obrost zkrátíme na dva
až čtyři pupeny. Je však možné pěstovat i nově vyšlechtěné odrůdy, které touto chorobou netrpí, a proto nevyžadují zakracování ani postřik speciálními fungicidy. Patří
mezi ně například Karmen, Marlet, Pax, Rokula, Remarka, Rolonda s červenými plody a Invicta, Prima, Rixanta
s plody žlutými. Další informace, dotazy a vše o nás na
www.kvetyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
v Praze 21 - Újezdě nad Lesy Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sobotu 9. února 2019 od 14, 30 hodin
v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ul. Příchod bránou proti
nové přístavbě a kolem ní až ke vchodu do jídelny.
Těšíme se na společné setkání

Obvodní výbor a výbor Základní organizace SPCCH v Újezdě n. L.

Svaz postižených civilizačními chorobami zve všechny zájemce na

KOMENTOVANÝ KONCERT LOVECKÉ HUDBY
v podání souboru „Trubačský půlkruh“
z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU
Koncert se koná ve čtvrtek 7. března 2019 od 17 hodin
v divadelním sále Masarykovy školy. Vstupné dobrovolné

Znáte SMETANA QUAY? Poznáte ho na vycházce SPCCH:
„Od Akamedie věd do Coloredo-Mansfeldského paláce“

Sraz: čtvrtek 14. 2. 2019 v 10.00 hod. na piazzetě Národního divadla.
Vstupné do paláce Kč 30.
Doporučená doprava: metro B, přestup ve stanici Národní tř. na tramvaj
č. 9, výstup Národní divadlo
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V Újezdě žije mnoho známých osobností, které jsou vidět v médiích, ale i lidí, kteří zde odvedou spoustu práce ve prospěch nás
všech, denně je potkáváme při nákupu nebo vyzvedávání dětí ze školy, ale vlastně je neznáme.
I díky nim se zrodil nápad napsat seriál v podobě povídání se zakladateli různých spolků, které v naší městské části jsou již
mnoho let nebo vznikly relativně nedávno. Víte, že jich je hodně přes třicet? Já to tedy netušila a opravdu mě překvapilo, kolik
zajímavých lidí tady máme. Kolik lidí, kteří ve svém volném čase pořádají spoustu úžasných akcí pro nás ostatní. A především,
co vše se u nás a v okolí koná, kolik za tím stojí práce a čeho všeho se můžeme účastnit. Není totiž pravda, jak často čtu nebo
slýchám, že se u nás nic neděje.

Oživená tradice vesnice
Nový seriál bude mapovat spolky
újezdské, nicméně hned v prvním příspěvku tento slib trochu porušíme.
Bude o spolku SOSák, který vznikl a působí v Sibřině. Jednak jsme obce menší
a je těžké mít nebo provozovat úplně
všechno. SOSák má mnoho újezdských
členů i dobrovolníků a je důležité spolupracovat a doplňovat se s ostatními.
Jednou z akcí, kterou tento spolek pořádá, je každoroční masopust, jenž je
jedním z největších v širokém a dalekém okolí. Všichni újezdští starostové,
včetně toho nejnovějšího, se do masopustu zapojovali. A to jak příspěvky na
tuto akci, tak i osobně. A právě teď je
ta nejvhodnější doba připravovat se na
masopustní veselí.
Zakladatelkou spolku SOSák je paní Michaela Vítková. Je ředitelkou sdružení,
ale především hybnou silou všeho dění. I během našeho povídání v prostoru
zvaném SOSákov, kde spolek působí
od roku 2012 a je využíván jako školka
Rozmarýn i pro volnočasové aktivity,
se rodí nové nápady pro další akce.
Málokoho napadne, že jakmile skončí
masopustní rej, uklidí se masky, zaplatí
se všichni aktéři, jako jsou muzikanti,
kejklíři a herci, začíná plánování dalšího ročníku. Před osmnácti lety, kdy
vycházel první masopustní průvod, se
ho účastnilo jen pár blízkých známých
a místních maminek. Bez těch by to na
začátku vlastně ani nemohlo fungovat.
Do loňského ročníku se tato akce rozrostla na přibližně osm set účastníků.
A to už je opravdu velké sousto. Hned
po masopustu v Roztokách u Prahy,
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který je mimochodem pro všechny
velkou inspirací, je ten „náš“ druhým
největším v okolí. Ale SOSák je zajímavý i bez masopustu. Jeho posláním je
pomoci s oživením tradic vesnice, společenského a kulturního žití spoluobčanů. A co se za tím schovává? Spousta
práce a okolo sedmnácti akcí do roka.
V prostorách sibřinského SOSáku je
školka, pořádají se zde běžně výtvarné
dílny pro děti i dospělé pod vedením
zkušených lektorů. Několik předvánočních víkendů se již tradičně vyrábí
adventní výzdoba i originální dárečky.
V létě se pořádají příměstské tábory
a turistické akce, filmový klub, zahradní
slavnost. A víte, co znamená KOPRu?
Je to zkratka hodnot SOSáku. K - kreativita, O - otevřenost, P - partnerství, R- respekt, u - umění. Pro všechny
sosáky, ať lektory, členy či dobrovolníky, je nejdůležitější, aby se zde každý
cítil dobře. A ideálně, aby se všichni
aktivně zapojili. Nejen rodina paní Vítkové s dětmi, ale i rodiny dalších členů a dobrovolníků z Květnice, Sibřiny,
Újezda a Koloděj se pro zdar akcí zapojují víc než dost. Protože jak to dnes
chodívá, mnoho lidí si zvyklo, že se nechá
bavit. Přitom není nic lepšího, než se aktivně přidat. Zajděte se sami podívat. Je to
přes pole hezkou procházkou. Věřím, že
budete nadšeni stejně jako já. A kdo chce
SOSáku pomoci, může se zúčastnit stavby šapitó, upéct koláče, přichystat masky
na masopust, nebo přispět finančně třeba na nějakou nadcházející akci… Na ní
se pak všichni společně sejdeme.
Martina Schiffmannová

Douglaska se rozrůstá

Zájem o skauting stále roste, přijali
jsme mnoho nových členů. Oddíl Šídel se rozrostl o jednu družinu benjamínků. U děvčat se počáteční družinka pěti holek stala pořádná parta
dvaceti nových světlušek. V chlapeckém oddíle vyrostli mladí schopní rádci, kteří aktivně pomáhají na
schůzkách s mladšími dětmi.
Stále pracujeme na našem vzdělávání. Tři skautky absolvovaly vzdělávací
kurz a staly se z nich rádkyně. Dva
vedoucí složili čekatelskou zkoušku
a další dvě vedoucí dokončili vůdcovskou zkoušku na vůdcovském lesním
kurzu Oikos.
V okresním kole závodu vlčat a světlušek se naše dvě koedukované družiny umístily na druhém a třetím místě
a postoupily do krajského kola, kde se
jim podařilo umístit se v první desítce.
Loni v dubnu jsme uspořádali další
skautský ples, tentokrát v retro stylu.
Uspořádali jsme letní tábor o třech
turnusech, kde jsme s dětmi hledali
cestu do vesmíru. Školní rok jsme za-

hájili společným výletem na Plešivec,
kde jsme si opekli buřty na slavnostním ohni. Oddíly uspořádaly spoustu
samostatných výprav, o které je stále velký zájem. Podzimní prázdniny
jsme strávili v duchu první republiky,
polovina střediska v Kroměříži a druhá ve skautském srubu v Brandýse
nad Labem. A kalendářní rok 2018
završily oddílové vánoční výpravy.
Naší poslední společnou akcí bylo
v loňském roce tradiční rozdávání
betlémského světla v klubovně. Letos
dorazilo světlo do České republiky až
z rakouského Lince. Českou výpravu
16. prosince vedli skauti z Českých
Budějovic a Plzně. V Újezdě se betlémské světlo rozdávalo 23. prosince
v klubovnách. Samozřejmě nechyběly vánoční dílničky, cukroví, zpěv
a svařák.
Přejeme všem čtenářům to nejlepší
do nového roku, doufáme, že pro vás
bude stejně tak úspěšný, jako ten minulý pro skauty.

MARIÁŠNÍCI V KOLLMANCE

Druhou lednovou sobotu se do restaurace v penzionu Kollmanka sjeli
vyznavači mariáše z širokého okolí.
Vzduchem se nesly hlášky, panovala soustředěná atmosféra. Šestnáct
účastníků si tu zahrálo o hodnotné
ceny – nikoliv peněžní částky, jak by
se v mariáši mohlo zdát, ale o víno
a uzeniny.
(red)

Barbora Radová

Revitalizace prameniště:
kontrola nedostatky nezjistila
Pražský magistrát vykonal loni v prosinci kontrolu, jejímž předmětem
byl projekt „Revitalizace prameniště
Běchovického potoka v Újezdě nad
Lesy“.
„Z kontrolních zjištění vyplývá, že
poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu
s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 26. 5. 2015,
smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole
na místě nebyly zjištěny nedostatky
při čerpání veřejné finanční podpory,“ píše odbor kontrolních činností
magistrátu v protokole kontroly.
Kontrolovaný projekt Újezdu přinesl
proměnu dvou zanedbaných pozemků ve správě (majetku) městské části
Praha 21 na přírodní louku a polní
mokřad. Dotace hlavního města činila 100 tisíc Kč, neplacená práce místních a firemních dobrovolníků byla
vyčíslena na 54 tisíc.
Realizací projektu byl naplněn dlouhodobý záměr Komise životního prostředí a strategie městské části Praha
21: úprava podmáčených pozemků
4262/36 a 37 ve správě MČ Praha 21

ve spolupráci s hlavním městem jako
první krok k přirozeným úpravám Běchovického potoka a zvýšení retenční
schopnosti krajiny a zmírnění dopadu
rychlých záplav. Představení projektu
bylo součástí krásné a úspěšné výstavy Voda živá Újezdského muzea.
Rada MČ bývalé starostky Jakob Čechové svým usnesením
RMČ68/1192/17 zamítla žádost spolku Újezdský STROM o souhlas s podáním grantové žádosti hlavnímu
městu na pokračující údržbu „prameniště“. Městská část Praha 21 tedy od
roku 2019 přebírá plnou zodpovědnost a veškeré finanční náklady na
péči a údržbu těchto svých revitalizovaných pozemků.
Spolek Újezdský STROM do Újezda
přinesl již 2,5 mil. korun z dotací, dobrovolné a firemní spolupráce. Vložil je
do zvelebení veřejného prostoru, obnovení pěších cest, založení alejí a naučných stezek - podrobně na našem
webu. Získá-li si nové vedení MČ svou
činností naši důvěru, jsme připraveni
podle svých schopností a zkušeností navázat na spolupráci. Za spolek
Újezdský STROM.

Členská schůze KAS
Klub aktivních seniorů zve své
členy 16. 2. 2019 od 13:30 hod. do
Polyfunkčního domu na výroční
členskou schůzi.
Přineste s sebou do průkaz
členství a 100 Kč nebo 50 Kč.
Pozn.: Bude malé občerstvení

Zita Kazdová
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SPORT
V posledních letech si pro následující
období vždy stanovujeme laťku velmi
vysoko, přesto se nám stále daří držet se na špičce českého taekwonda.
Posuďte sami, jak se nám to vydařilo
v loňském roce.
Ve sportovním zápase v nejprestižnější kategorii Taekwondo extraliga
jsme skončili na skvělém 3. místě.
O toto umístění již pravidelně svádíme vyrovnaný boj s týmem Cobra
Dojang Praha a mnohdy rozhodují
až poslední turnaje sezony. Konkurenci jsme nenalezli v Národní taekwondo lize mládeže, tedy soutěži
dětských kategorií nízkých pásků,
kterou jsme ovládli a v roce 2018
celkově zvítězili.
Rovněž se nám uplynulý rok skvěle
vydařil v soutěži v technických sestavách. V nejvyšší soutěži Extraliga poomsae jsme obsadili 3. místo,
a v kategorii nízkých pásků, Národní
lize poomsae, jsme se nenalezli konkurenci a umístili se na celkovém
prvním místě napříč republikou!

Újezdské taekwondo
loni opět mezi nejlepšími
Vynikající týmové výsledky jsou tvořeny jednotlivci. Rádi zde tedy jmenujeme ligové vítěze ve svých kategoriích,
kteří velkým dílem přispěli k týmovým umístěním: Brůček Michal, Chejn
Jindřich, Janovská Klára, Jirsa Lukáš,
Kebrt Matyáš, Latta Adam, Pechr Roderik, Přinda Tomáš.
Rovněž by tyto úspěchy nebyly možné
bez našich partnerů, poděkování míří

Cyklovýlety v roce 2019

Nový a starý cyklokoordinátor (Jan Veselý a Petr Mach) se sešli k předávání funkcí
v restauraci, i dohodli se spontánně na pokračování tradičního projektu: každý měsíc
kolovýlet! Ten silvestrovský dopadl náram-

ně, bylo nás 18 a rádi bychom v tradici pokračovali. Únorový termín
však by byl jen opravdu v případě
obstojného počasí, a taky kratší. Vzali bychom to na Koloděje, Královice,
Sibřinu, Květnici. Tady přestávku od
kola povýšíme návštěvou barokního mlýna, ve kterém sídlí a mají svůj
ateliér akad. sochaři - otec Zdeněk
Hošek (autor nové plastiky v parku a pomníku padlých na hřbitově)
a syn Kryštof Hošek, jehož některé
plastiky jsou k vidění v areálu mlýna. No a pak už domů, bude toho
nejspíš dost. Pokud pojedeme, dám
„svým cyklistům“ vědět e-mailem.
Nové zájemce prosím o kontakt na
rtepcham@seznam.cz.

Fotbalisté nezahálejí

Petr Mach

Újezdští fotbalisté v době zimní pauzy před jarním kolem sezóny nezahálejí.
A týmu již v polovině ledna začala zimní příprava, v rámci níž hráčům trenér
Josef Šimek naplánoval několik přípravných zápasů. V únoru a březnu „áčko“
čekají následující utkání.
DATUM

DEN

ČAS

ZÁPAS

MÍSTO

2. 2. 2019

SO

10:30

ČAFC – Újezd

ČAFC UMT

16. 2. 2019
23. 2. 2019

SO

11:00

Bráník - Újezd

Braník UMT

SO

10:30

Újezd – Úvaly

2. 3. 2019

Satalice UMT

SO

10:30

Újezd – Třeboratice

Satalice UMT

První mistrovské utkání jarní části se hraje v neděli 10. 3. s Březiněvsí.
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(red)

k našim sponzorům - generálním partnerem je společnost Abak, s.r.o., provozovatel sítě Újezd.net, hlavním partnerem Obchodní akademie Praha,
s.r.o. Poděkování také patří MČ Praha
21 za podporu v rámci grantového řízení, ve kterých podpořila tréninkové
a závodní sportovní aktivity našeho
klubu. V roce 2018 byly podpořeny
turnaje Czech open, Moravia poomse
cup, Sokol cup a Vánoční turnaj.
Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

INZERCE

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
KOLODĚJE

Novoroční setkání u česnečky
Na první den v roce 2019 uspořádal zastupitel kolodějský zastupitel Martin Vlček ve spolupráci s místními hasiči občanské setkání
u česnekové polévky, na jejíž přípravě se sám podílel a osobně
podával. Symbol česneku byl použit záměrně, jeho všeobecně
zdraví prospěšné účinky jsou známy od pradávna. Podáváním
česnečky (a že na přípravu padlo mnoho palic!) tak bylo všem
přáno pevné zdraví do nastávajícího roku. Smyslem akce u parčíku V Lipách v Kolodějích bylo upevnění mezilidských vztahů prostřednictvím obnovy zapomenuté tradice, která dle místních zde
byla v různých dobách nazývána „trachtací“ či „kasací“. Potěšující
byl příjezd party cyklistů ze spolku Vamos z Újezda pod vedením
pana Zajpta a Veselého. Pro své novoroční putování na kolech
okolím Újezda s názvem „Všechno jede, co kola má ..!?“ naplánovali cíl právě u naší česnečky. Dle spontánních reakcí byla polévka
chuťově velice zdařilá! Naléván byl i punč, někteří spoluobčané
přinesli domácí pečivo. Instalace doprovodného textu přinesla
mnoho zajímavých informací o česneku, praktické rady pro jeho
zpracování a přísloví s ním spojená. Mimochodem: víte, že se dříve používal pro česnečku pojem oukrop?
Akce zúčastněné potěšila, přinesla nová seznámení a oživila společenský život v Kolodějích. Počet cyklostezek v okolí stále narůstá, v rámci rozvoje tradice v budoucnu rádi přivítáme další cyklisty, nebo i pěší zájemce z Újezda a dalších okolních městských
částí a obcí. Může to být pravidelný příjemný a zdravý začátek
nového roku. Tak jezte česnek, hodně síly a za rok, u oukropu
v Kolodějích!
Martin Vlček,
zastupitel MČ Praha – Koloděje

ÚVALY

Pět velkých investic

Sousední Úvaly s úderem Nového roku oslavily 50 let
existence jako město. A do jubilejního roku se chtějí
pustit do hned pěti velkých investic. Ještě v roce 2019
chtějí vystavět nový obecní sběrný dvůr za 14 milionů
korun. I letos bude pokračovat rozsáhlá rekonstrukce
koupaliště, loni se prostavělo 10 milionů korun, stejná
částka je připravena na letošek. V létě by pak koupaliště
mělo otevřít své brány veřejnosti.
Úvaly letos chtějí vybudovat také městský kamerový
systém za 6,6 milionu korun. Stejná částka je připravena na učebny fyziky a chemie v místní základní škole. Finančně nejnáročnější akcí je rekonstrukce ulice 5. května, která má spolykat 58 milionů korun a trvat do léta
roku 2020. Podíl města je 12 milionů korun. S výjimkou
koupaliště, kde je investorem jen město Úvaly, ostatní
stavby spolufinancuje Středočeský kraj a různé dotační
programy.
Celkově Úvaly letos hospodaří se 195 miliony korun
v rozpočtu, vzhledem k vysokým investicím v minulých
letech ale musí splácet úvěry, a tak 33 miliony z městské kasy poputují na dluhovou službu.
„Letošní rok bude mimořádně náročný na stabilitu
městského rozpočtu a bude nutné velmi dobře plánovat, kdy a jak které výdaje realizovat. Tempo obnovy
ulic v jednotlivých úvalských čtvrtích tak v roce 2019
v porovnání s lety 2015 – 2018 výrazně zvolní,“ napsal
k tomu na webu města úvalský starosta Petr Borecký.
(red)
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KULTURA

PROGRAM únor 2019
VÝSTAVA MĚSÍCE
VIETNAM - DOSUD NEOBJEVENÝ
Tentokrát společně s autorkou výstavy Magdalénou Radostovou navštívíme na fotografiích Asii - VIETNAM. Čeká nás setkání s krásnou
a turisty dosud málo známou zemí.
Jen malá ochutnávka toho čím je Vietnam zajímavý. Výstava je prodejní a potrvá do konce února.
FILMOVÝ KLUB
4. 2. pondělí, 20:00
Členové filmového klubu si budou
moci vybrat mezi za A) A DÝCHEJTE
KLIDNĚ nebo za B) ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
KINO
6. 2. středa, 20:00
ŽENY V BĚHU
Komedie o radostech a strastech
toho, když se jedna nesportovní
rodina rozhodne zaběhnout maraton.
Česko / komedie / 93 min
DIVADLO PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE
10. 2. neděle, 17:00
a 11. 2. pondělí, 10:00
SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ
Prostřednictvím šesti loutek, dvou
fléten, kytary a živé komunikace
s divákem předává lidový vypravěč
poselství o síle odpuštění. Inscenace zprvu určená těm nejmenším
byla v průběhu let obohacována
o komunikativní prvky vtahující do
děje všechny přítomné, tedy i učitele a rodiče, kteří se pod vlivem
vypravěčovy bezprostřednosti stávají hercovým spoluhráčem, partnerem v dialogu, z něhož se představení odvíjí. Hraje: Divadlo VÍTI
MARČÍKA

POZOR!!! NOVINKA!!!
12. 2. úterý, 19:30
PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci!!!
PubQuiz neboli hospodský kvíz je
vědomostní týmová hra oblíbená
po celém světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále
něco pamatujete ze školních lavic!
Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!
KINO
13. 2. středa, 20:00
FAVORITKA
Olivia Colman, Rachel Weisz a Emma
Stone v hlavních rolích velkolepého
historického dramatu z počátku
18. století. Irsko, Velká Británice /
2018 / drama, historický, komedie,
životopisný / 119 min / s titulky
BIO SENIOR
14. 2. čtvrtek, 14:00 DÁMSKÝ KLUB
První z pravidelného promítání pro
seniory! Komedie o čtveřici dlouholetých kamarádek, které v podzimu
života zažijí nová milostná vzplanutí. USA / 2018 / komedie, drama,
romantický / s titulky / zvýhodněné
vstupné pro seniory 60 Kč
BLUES JAM SESSION
14. 2. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
KINO
25. 2. pondělí, 20:00
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Nový film V. Michálka (Pohádkář,
Babí léto, Je třeba zabít Sekala).
Česko / 2019 / drama, komedie

KINO
27. 2. středa, 20:00
VŠICHNI TO VĚDÍ
Herecký koncert Penelope Cruz
a Javiera Bardema v pečlivě vypointovaném rodinném dramatu. Španělsko, Francie Itálie / 2018 / drama, thriller, psychologický
DIVADLO
13. 3. čtvrtek, 19:30 PAN THEODOR MUNDSTOCK
Osud jednoho českého Žida za
protektorátu. Pan Theodor Mundstock (1963) je slavnou románovou
prvotinou Ladislava Fukse. Mundstock žije v divné době, která ho
„válcuje“ stejně jako všechny, které
osud, krev a norimberské zákony
nahnaly do jednoho stáda. Mundstock se ale nevzpírá, neumí to, na
to je moc slabý. Jen miluje život,
i kdyby to bylo pouhé přežívání. Jeden konkrétní osud českého Žida
v době protektorátu. Hraje: Jaroslav Achab Haidler
AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.
AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace:
www.kcnovabeseda.cz,

tel.: 245 019 061,
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KINO KAVÁRNA je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00,
So ZAVŘENO, 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.
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