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Kam k vodě



Když chcete prodat,
není co řešit.
Váš realitní tým Alter Ego s.r.o.

tel. 725 293 655
Praha – Újezd nad Lesy
Oplanská 2614 – OC Blatov

www.alteregocz.cz

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

RealitNí Makléř PRO tutO Oblast

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

Ráda zprostředkuji prodej, nebo pronájemVaší nemovitosti

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

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

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

Nabízím doporučitelskou odměnu 10% z každého uskutečně-
ného obchodu

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

A nyní letní sleva: provizní odměna od 2%
prodej a pronájem nemovitostí, výkup nemovitostí, správa nemovitostí, odborné
posouzení tržní ceny, profesionální fotograf, videoprohlídky, technická inspekce
nemovitosti, home staging, odborné konzultace, právní servis, ale především:

I VAŠI NEMOVITOST PRODÁME DO 100 DNÍ
(více info na www.alteregocz.cz v záložce„Alter Ego aktuálně“)
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EDITORIAL

Máme před sebou dva nejpří-
jemnější měsíce v  roce, dva 
měsíce prázdnin. Málokdo 

z nás si sice může dva měsíce oprav-
dového volna dopřát, ale i  tak bude 
velice příjemné, že ráno nebudeme 
muset budit děti do školy a večer do-
hlížet na psaní domácích úkolů. Tak, 

jako je důležité umět zabrat, je důle-
žité umět i  odpočívat. A  tak teď od-
počívejme a užívejme léta. Dopřejme 
si (pokud to půjde) o prázdninách víc 
klidu, radostí a v neposlední řadě víc 
času pro rodinu a  přátele. V  září se 
potkáme odpočatí a  plni nové ener-
gie. Těším se.

Přeji vám krásné 
letní dny, příjemnou 
dovolenou a šťastné 

návraty domů, milí 
Újezďáci. 

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace ze zasedání rady
Rada na svých dvou zasedáních 24. května a 7. června pro-
jednávala celkem 43 bodů. Podkladové materiály obsaho-
valy více než 780 stránek. Naštěstí jsou tyto materiály pře-
dávány a projednávány pouze elektronicky, úspora tisku 
je při tak rozsáhlých materiálech skutečně veliká. 
 V  oblasti investic rada vybrala ve veřejném řízení do-
davatele na rekonstrukci kotelny v mateřské škole na Ro-
hožníku, dále dodavatele na odstranění původní stavby 
skautské klubovny (následně bude po výběrovém řízení 
zahájena výstavba nové klubovny) a  zadala výběrové ří-
zení pro rekonstrukci kotelny na druhém stupni základní 
školy. Mimo jiné odsouhlasila prodloužení termínu předá-
ní přístavby Masarykovo základní školy v Polesné ulici, na 
které měl dodavatel stavby nárok a o které požádal. Toto 
prodloužení však nebude mít vliv na otevření nových pro-
stor v  září. Rada odsouhlasila nákup šesti interaktivních 
tabulí s příslušenstvím pro vybavení nových tříd a zadala 
výběrové řízení pro dodání nábytku.
 Dále rada odsouhlasila zasypání veřejné studny v Sudě-
jovické ulici, která se již po řadu let nevyužívala, odsou-
hlasila několik žádostí o zřízení služebnosti pro Pražskou 
plynárenskou Distribuci pro nové přípojky plynu v ulicích 
Cerhýnská, Onšovecká, Starokolínská a Dědická. 

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
V  oblasti financí rada odsouhlasila účetní uzávěrky MČ 
Praha 21 a jí zřízených organizací za rok 2015 včetně závě-
rečného účtu. Všechny tyto materiály budou předloženy 
zastupitelům ke schválení. Souhlasila s  plněním rozpoč-
tu za první kvartál letošního roku a v neposlední řadě se 
opakovaně věnovala schválení účetní závěrky za rok 2014 
v Masarykově základní škole po splnění nápravných opat-
ření, které byly stanoveny po provedeném auditu v minu-
lém roce. Příspěvkovým organizacím odsouhlasila přeroz-
dělení zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního 
fondu a fondu odměn. Dále doporučila zastupitelstvu při-
jmout dar od dárce Play games, a.s. ve výši 50 tisíc Kč.
 Rada také pověřila kontrolní výbor kontrolou vydávání 
Újezdského zpravodaje v období duben až prosinec 2015. 
Kontrola by se měla zaměřit na dodržování pravidel vydá-
vání Zpravodaje a fakturování inzerce. Přestože je kontro-
la činnosti kontrolního výboru ze zákona svěřena zastu-
pitelstvu, zastupitelé na minulém zasedání zastupitelstva 
svým usnesením umožnili radě zadávat úkoly kontrolní-
mu výboru přímo. To umožní efektivnější činnost kontrol-
ního výboru, protože úkoly mohou být uloženy operativ-
něji. Výsledky kontrol musí být předkládány zastupitelům 
včetně doporučení, jakým způsobem řešit případné nedo-
statky.

STÍŽNOSTI NA KYNOLOGY
Rada reagovala na stížnosti občanů k provozu kynologické 
organizace a pověřila odbor vedlejší hospodářské činnosti 
jednáním a  předložením dodatku ke smlouvě obsahují-
cí provozní řád, kterým by se výcvik psů v kynologickém 
areálu řídil. Dále vyhověla žádosti FK Újezd nad Lesy na 
poskytnutí finančního příspěvku ke krytí mimořádných 
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v  ex-
trémně suchém létě v minulém roce a žádosti spolku Ne-
poseda k  poskytnutí finanční dotace na terénní sociální 

práce s dospívajícími. Obě žádosti budou předloženy zastu-
pitelům ke schválení.

POVOLENÍ PRO KAMIONY
Ke zlepšení dopravní situace týkající se průjezdu kamionů 
rada odsouhlasila požadavek na změnu textu na dodatkové 
tabulce u osazeného stávajícího dopravního značení zákazu 
vjezdu nákladních automobilů na hlavní komunikaci. Pokud 
tento požadavek dopravní policie a magistrát schválí, bude 
kamionům umožněn průjezd pouze na základě povolení vy-
daného naším úřadem. To by mělo provoz kamionů výrazně 
zmenšit.
 Rada doporučila zastupitelům technickou změnu jedna-
cího řádu zastupitelstva, který bude reflektovat elektronické 
hlasování zastupitelů. Součástí změny je i doporučení posu-
nout termín interpelací na 19. hodinu, aby byly dostupnější 
pro více občanů.

Pavel Roušar, místostarosta 

 

 

 

0. ročník turistického pochodu 
 

Za loupežníkem 
DRHOLCEM 

 
Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy a KČT, odbor POHODA Praha (oblast Praha) 

pořádají za finanční podpory MČ Praha 21 

v sobotu 10. 9. 2016 
Start: Masarykova základní škola, Polesná 1690, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy  

8:00 – 10:00 

Startovné: 5 Kč děti do 15 let; 10 Kč členové KČT a 15 Kč ostatní turisté 

Trasy:   5 km (zastavení naučné stezky Lesní Galerie I) 
   7 km (zastavení naučné stezky Lesní Galerie I – Nové Dvory - Novodvorský křížek) 
 10 km (zastavení naučné stezky Lesní Galerie I a II a Po stopách středověké vesnice Hol) 

Cíl: Masarykova základní škola, Polesná 1690, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy 
 10:00 – 13:00 

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili a razítka. 

Informace: Tento pochod je zařazen do projektu „TÝDEN ZDRAVÍ“, v cíli bude ochutnávka salátů 
a možnost jejich hodnocení. Dále bude možné podpořit sbírkový projekt Nadačního  fondu 
Českého rozhlasu „Světluška“ zakoupením předmětů (propisky,tykadla, náramky). 

Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělé osoby. 

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: zezulova@kct.cz 
 Ing. Eva Danielová, mobil: 602 660 684, email: eva.danielova@gopas.cz 

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu  

Naši partneři: MČ Praha 21 
 

Dětem začaly dvouměsíční prázdniny a jelikož 
nastává doba dovolených, má letní pauzu 
i Újezdský zpravodaj. Držíte v rukou letní 

dvojčíslo 07/08-2016. Další číslo ÚZ se tedy ve 
vašich schránkách objeví počátkem září. 

(red)

Jak vychází ÚZ
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Kalendárium na červenec a srpen

11. 7.     Pétanque v Kolodějích každé  
pondělí od 18 hod. u fotbalového 
hřiště v Kolodějích

13. 7.     Chození s holemi každou středu  
od 16 hod., sraz před tělocvičnou 
v Polesné ulici

15. 7.     Prázdninová party, pétanque, živá 
hudba a indická kuchyně odpoledne 
v KC Nová Beseda v Klánovicích

23. 7.     Setkání historických vozidel a jízda 
okolo Vidrholce, start ve 12. 30 hod.  
od hotelu Smolík

26. 7.     Jednání Rady MČ  
Praha 21 Úřad MČ Praha 21

20. 8.     Hudební festival Brod 1995 od 12 hod 
na Atletickém stadionu v Českém 
Brodě, více na: www.brod1995.cz

25. 8.     Letní kino Černý Most od 21 hod.  
na střeše OC Černý Most,  
více na: www.centrumcernymost.cz

27. 8.     Velká cena města Úval  
Závod cross country mtb,  
více na: www.triprozdravi.cz

27. 8.     Klánovický hudební minifestival, Quar-
ter 21, Nevereasy, Juicy Freak, Tango 
Jazz Band, FreeQ, FKK a další, od 15 
hod. v KC Nová Beseda v Klánovicích

30. 8.     Jednání Rady MČ Praha 21,  
Úřad MČ Praha 21

3. 9.       Den zdraví a loučení s prázdninami, 
bohatý program s občerstvením, mo-
derace Martin Císař (Rádio Blaník), od 
14 hod. před Domem s pečovatelskou 
službou v Běchovicích

5. 9.       Týden zdraví - Exhibice taekwondo, 
Kangsim Dojang pod vedením Marka 
Doxanského, od 17 hod. na Multifunkč-
ním hřišti v Čentické ulici 

5. 9.       Podzimní cyklus Újezdské akademie, 
První přednáška k tématu Milostné 
příběhy řecko-římské mytologie,  
od 9,30 hod v Polyfunkčním domě

10. 9.     Den zdraví a Újezdské kolodění,  
od 12 hod. na Multifunkčním hřišti 
v Čentické ulici 

10. 9.     Zájezd seniorů do Krkonoš, Nová 
Paka (klenotnice, muzeum v domě 
Suchardy) – Vrchlabí – lanovka na Žalý 
– Špidlerův Mlýn (přehrada, procházka, 
výjezd autobusem na Špindlerovku), 
viz str. 25, odjezd v 7 hod. z parkoviště 
u prodejny Lidl

10. 9.     Zájezd zahrádkářů do Polska, Wroclaw, 
hlavní město Slezska (viz str. 30), odjezd 
v 6 hod. z parkoviště u prodejny Lidl

Pečovatelská služba dostala nové auto

Zastupitelé si schválili elektronické hlasování
Zasedání zastupitelstva se konalo 
20. června. Začátek byl pozname-
nán neúčastí několika opozičních 
zastupitelů. Zastupitel Duchek hned 
na začátku schůze rozporoval zápis 
minulého zasedání v části interpela-
cí, kdy požadoval do zápisu provést 
změny, které však zastupitelstvo hla-
sováním neakceptovalo a ponechalo 
zápis v původní podobě. 
 Rovněž požadoval, aby nebyl ak-
ceptován návrh na dočasnou a  jed-
norázovou  změnu jednacího řádu 
pro umožnění elektronického hla-
sování a dožadoval se hlasování po-
mocí rukou dle aktuálního jednacího 
řádu. Zastupitelé však jeho návrh 
odmítli a  elektronické hlasování na 
schůzi zastupitelstva prosadili. 
 Na programu jednání bylo nako-
nec i projednání návrhu změny jed-
nacího řádu ve smyslu umožnit elek-
tronicky hlasovat a  materiály takto 
projednávat. Tento bod byl většinou 

přítomných zastupitelů později při-
jat bez jakýkoliv připomínek, a  tak 
je napříště elektronické hlasování 
zakotveno v  jednacím řádě zastupi-
telstva. Zastupitelé schválili všechny 
předložené body v navržené podobě 
připravené radou městské části bez 
jakýchkoliv změn či dodatků. Tato si-
tuace svědčí o pevné a jednotné ko-
alici či slabých návrzích opozice, kte-
ré si nenašly napříč zastupitelstvem 
podporu. Jediným neprojednaným 
bodem bylo udělení dotace fotba-
lovému klubu na spolufinancování 
grantu získaného z  Magistrátu hl. 
m. Prahy , který rada v rámci schva-
lování programu stáhla, protože si 
po upozornění nebyla jista, zda je 
stavba hřiště realizována na základě 
platného povolení stavebního úřadu 
a rozhodla se tento stav před přidě-
lením dotace dodatečně prověřit.

Pavel Roušar, místostarosta

S nárůstem počtu odběratelů obědů se prostor vozidla Dacia Logan, kterým 
se rozváželo jídlo uživatelům Pečovatelské služby, stal zcela nedostačujícím. 
Pečovatelská služba proto požádala Radu Městské části Praha 21 o zakoupe-
ní vozidla většího. Rada žádosti vyhověla a Pečovatelská služba tak s pomocí 
pana tajemníka mohla zahájit výběrové řízení na nejvhodnější vozidlo. Tím se 
stal po oslovení několika firem Citroen Jumpy. 
 Naši senioři tak nemusejí mít strach, obědy budeme dál rozvážet v tak hoj-
ném počtu jako doposud a nebudeme muset odmítat klienty z důvodu nedo-
stačující kapacity.

Lucie Nováková,
koordinátorka pečovatelské služby

27. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva 

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva

V září a říjnu; středy v 19.00 h., v aule 
MZŠ; data dosud neupřesněna

2 filmy a dva hosté o jejichž přítomnost na 
FK21 usilujeme, i s Vámi, již dlouho:

JÁ MILUJEM, TY MILUJEŠ
Slovenského režiséra Dušana HANÁKA 

HOST: hlavní role Mistr IVA 
JANŽUROVÁ

*

SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN
Režisérů Elmara Klose a Jána Kadára
HOST: hlavní role Mistr JAN KAČER



KLÁNOVICE
Koupaliště
Adresa: V Jehličině 391, 
Praha 21-Klánovice
Otevírací doba: Po-Pá 10-19 hod, 
So-Ne 9-19 hod.
Vstupné: 
Dospělí celodenní 110 Kč/po 16. hod 
60 Kč, studenti 70/40, děti do 150 cm 
60/30, děti do 100 cm zdarma
Kontakt: www.klanovicekoupaliste.cz, 
tel. 774 553 542

Klánovické koupaliště má dva bazény 
(25x10m a  15x10m), moderní sociální 
zařízení, převlékárny, bohaté občerst-
vení a dvě zahrádky. Relaxovat můžete 
u  bazénu na lehátkách nebo na roz-
lehlé travnaté pláži. Pro děti jsou při-
pravena dvě dětská hřiště, trampolíny, 
houpací zvířátka, stůl na stolní tenis, 
minigolf a pro sportovně založené hři-
ště na plážový volejbal. 
 Někdy ovšem bývá přeplněné 
a zvláště počátkem léta tu čekejte spíše 
studenější vodu.

ŘÍČANY
Centrum na Fialce
Adresa: Mánesova 2530, Říčany
Otevírací doba: Po, St, Pá 6-21 hod., 
Út, Čt 9-21 hod, o víkendu 10-21 hod.

Vstupné: dospělí od 105 Kč, 
děti od 60 Kč
Kontakt: www.nafialce.cz, 
tel. 607 059 584

Součástí Centra pro volný čas Na Fial-
ce v Říčanech je 25 metrový krytý pla-
vecký bazén s  brouzdalištěm pro děti 
a  párou. Naleznete zde i  infrasaunu, 

biosaunu a  finskou saunu. Bazén dis-
ponuje unikátním čistícím systémem, 
který zaručuje čistou vodu a je zároveň 
neprodukuje nadměrně chlór. Přes léto 
nabízí Fialka zvýhodněné permanentky 
na 20 vstupů. 

ŘÍČANY
Koupaliště Jureček
Adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
Otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.

Vstupné: Dospělí 40 Kč, děti do 15 let 
20 Kč, do 6 let zdarma
Kontakt: www.jurecek-ricany.cz, 
tel. 323 607 186

Přírodní koupaliště na okraji Říčan 
nedávno prošlo rekonstrukcí. Jsou tu 
k  dispozici převlékací kabiny, travna-
tá pláž, dětské hřiště, venkovní stolní 
tenis a hřiště na plážový volejbal. Ne-
chybí ani kiosek s občerstvením, těsně 
u vchodu do areálu je i stylově oprave-
ná restaurace. 

UHŘÍNĚVES
Podleský rybník
Adresa: vstup na hráz z ulice Podlesek
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: nevybírá se
Kontakt: www.prahazelena.cz/okoli-
-podleskeho-rybniku.html

Třetí největší rybník v Praze si prý kdysi 
oblíbil i prezident T. G. Masaryk, který 
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Kam vyrazit k vodě
Jak jsme již informovali v  minulém 

čísle ÚZ, i  letos bohužel zůstává za-
vřené jedno z nejbližších a také nej-
oblíbenějších koupališť – to v  Úva-

lech. Betonový bazén je vypuštěný 
a areál zarostlý travou. Příběh koupa-
liště trochu připomíná újezdský Poly-
funkční dům – nekvalitně provedená 
stavba, vysoké provozní náklady a tím 
pádem i  nulový zájem provozovatelů. 
Na rekonstrukci je potřeba 30 milionů 
korun. Zda je úvalská radnice uvolní 
ze svého rozpočtu, bude jasné v říjnu. 
To totiž o osudu koupaliště rozhodnou 

obyvatelé Úval ve vůbec prvním míst-
ním referendu.
 Nejbližší koupání tak najdeme v Klá-
novicích, jestli bude léto chladnější, jistě 
přijde vhod i říčanský bazén. A ještě taj-
ný tip ÚZ – všichni, kterým vyhovovala 

voda i  atmosféra v  Úvalech, by měli 
zkusit koupaliště v  Kolovratech. 
Dostat se sem dá třeba i na kole po 
málo frekventované silnici ze Sibřiny 
na Kralovice a odtamtud do Nedvězí 
a Kolovrat.

Újezd má rybníky sice hned 
dva, ani jeden z nich ale není 
vzhledem k vysychajícím pří-
tokům a kvalitě vody ke kou-
pání vhodný. Přesto v  okolí 
Újezda najdeme hned něko-
lik koupališť a vodních ploch, 
které v horkých letních měsí-
cích přijdou vhod.

Koupaliště Jureček.

Centrum na Fialce.

Koupaliště Klánovice.



sem zajížděl z nedalekého zámku v Ko-
lodějích. Kvalita vody na Podlešáku (též 
Podlesáku) ale dost kolísá a  ne vždy 
jsou louky u vody posečené. 

KOLOVRATY
Koupaliště 
Adresa: Nad Nádrží 22a, Praha 10-Ko-
lovraty
Otevírací doba: Po-Ne 9-20 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 60 Kč, dě-
ti 30 Kč, zlevněné vstupné po 16. hod.
Kontakt: http://koupalistepraha.cz/
praha-10/koupaliste-kolovraty/

Koupaliště Kolovraty je ke koupání pří-
stupné pouze v letních měsících. Jedná 
se o požární nádrž s betonovým dnem 
a travnatými břehy. Výhodou je poma-

lé klesání do vody. V areálu je možné si 
zahrát nohejbal, plážový volejbal a růz-
né hry. V létě tu bývá otevřen i bar. 

LHOTA
Jezero Lhota
Adresa: Boleslavská 37, Lhota
Otevírací doba: Po-Ne 6-21 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 50 Kč/ po 
17. hod 30 Kč, děti do 15 let 30/20 Kč, 
do 6 let zdarma

Kontakt: www.lhotajezero.cz, tel. 326 
971 418

Štěrkopískové jezero o  rozloze 25 
hektarů poblíž obce Lhota u  Staré 
Boleslavi. Nabízí dobrou kvalitu vody 
i  v  parných měsících, písečné pláže 
a  stinné borovice. Část severního 
a celý východní břeh jezera je vyhrazen 

nudistům. Nevýhodou je velká 
návštěvnost a  také fakt, že téměř 
všichni na Lhotu míří auty. Příjezdové 
cesty tak bývají často ucpané. 

POČERNICKÝ RYBNÍK
Kdysi poměrně dobré místo ke koupání. Kvalita vody ale ne-
bývá v létě dobrá a chybí tu vhodné vstupy do vody. Východ-
ní cíp rybníku (blíž k běchovickému nádraží) je neformálním 
územím nudistů. Vysoká, neposečená tráva a bahnité břehy 
ale neslibují kdovíjaký zážitek z koupání bez plavek.

HÁJEK
Rybník ležící v údolí Rokytky pod skalním ostrohem Na Mar-
kétě dříve býval oblíbené místo ke koupání s udržovanými 
zelenými plochami, jeden čas tu stával i  pojízdný stánek 
s občerstvením. Developer, který v Hájku rozprodal pozem-
ky bývalého JZD, ovšem zrušil polní cestu a k rybníku se dnes 
dá dostat jen po kraji pole. Tak jako ostatní vodní plochy 
v okolí Újezda, bojuje i Hájek s nedostatkem vody.

MALVÍNY
Členitá vodní plocha na levém břehu Labe mezi Lázní Toušeň 
a Čelákovicemi. V létě doslova v obležení návštěvníků, je tu 
mělká voda a  bohužel i  množství odpadků. Kdysi písečné 
dno je místy zanesené bahnem. Mnohem příjemnější je 
koupání v  samotném Labi – třeba poblíž mostu pro pěší 
a cyklisty na okraji Čelákovic.

Blahoslav Hruška
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Kde to raději nezkoušet

Tip
Kvalitu vody vhodné ke koupání lze průběžně sledo-
vat na webu Hygienické stanice hl. m. Prahy (http://

www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx) nebo Krajské hy-
gienické stanice Středočeského kraje (http://khsstc.

cz/koupaliste.aspx)

Plovárna v Újezdě

Na jižním břehu Újezdského rybníka stávala plovár-
na s dřevěným molem a dřevěnými převlékacími 

kabinkami. Vznikla v roce 1925, krátce po vybudování 
obecního rybníka. Plovárnu provozoval Okrašlovací 
spolek, nejstarší újezdský spolek vzniklý roku 1903, 
který si vodní plochu od obce pronajímal. Dřevěné 
kabinky dobře posloužily jako převlékárna i v zimě, 

když rybník zamrzl a stalo se z něj kluziště. 
Kdy přesně dosud jediná újezdská plovárna zanikla, 
známo není. Okrašlovací spolek každopádně zanikl 

těsně po konci druhé světové války. 

Jezero Lhota.

Koupaliště Kolovraty.

Podleský rybník.

INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

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

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

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



CO SE CHYSTÁ
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Šest nových tříd bude od začátku příštího školního 
roku umístěno v nové budově, která je chodbou sta-
vebně přímo spojená s hlavní budovou „nové školy“ 

v Polesné. Uvozovky jsou tu na místě. Přestože výraz nová 
se ve spojitosti s komplexem školy a tělocvičny v Polesné 
užívá hlavně proto, aby se budova odlišila od historické 
školní stavby v parku ve Staroklánovické ulici, z hlediska 
stáří o žádnou novotu nejde. Budova v Polesné byla ote-
vřena v roce 1991, tedy před čtvrt stoletím. 
 A protože se MZŠ kapacitně stále rozrůstá, rozhodla se 
MČ Praha 21 jako zadavatel loni v květnu vypsat výběro-
vé řízení na novou dvoupodlažní přístavbu školy. Z veřej-
né soutěže vzešla jako vítěz firma Daka Stav ze Starého 
Města u Uherského Hradiště. Nabídla nejnižší cenu – 25 

milionů korun včetně DPH. Smlouva byla podepsána loni 
v říjnu, stavět se začalo vzápětí. Finální cena se navýšila 
o  pouhých 300 tisíc korun za dodatečné zhutnění pod-
kladu. Oproti původnímu plánu, který počítal s předáním 
hotové budovy ještě v červnu, se termín posouvá, ohrozit 
nový školní rok by to ale nemělo. (O prodloužení termínu 
pro stavební firmu píšeme v tomto čísle ÚZ v rubrice Zprá-
vy z radnice). 

TŘÍDY PRO ČTVRŤÁKY
Dvoupodlažní budova bude mít vlastní vchod z Čentické 
ulice. A jací žáci ve zbrusu nové škole usednou do lavic? 
„Plánovaně do ní nastoupí žáci čtvrtého ročníku, celkem 
se tam bude vzdělávat 155 dětí. Zatím se počítá s využitím 
šesti nových učeben pouze pro výuku a školní družinu,“ 
popisuje ředitelka MZŠ Alena Sochůrková.  V nové škole 
se čtvrťáci budou moci těšit také na nové vybavení tříd. 
To by mělo být nadstandardní.  „Na nejmodernější inter-
aktivní tabule s ovládáním perem i rukou bude moci psát 
několik žáků současně,“ dodává ředitelka Sochůrková. 
 Školu s  koncem školního roku opustilo asi 115 žáků. 
Jde o děti, které odcházejí na víceletá gymnázia, sportov-
ní školy,  a  také žáky 9. ročníku. K zápisu do první třídy 
přišlo rekordních 197 dětí, z nichž 150 do školy nastou-
pí. Celkem bude mít škola v  příštím školním roce okolo 
985 žáků. Pro srovnání – je to šestkrát víc, než kolik měla 
újezdská škola v roce 1934, kdy byla otevřena první řádná 
budova.

Blahoslav Hruška 

Prázdniny sice začaly, neznamená to ale, že by 
dva měsíce volna měla i Masarykova základní 
škola (MZŠ). Letos bude mít o prázdninách na-
pilno. Připravit je totiž nutné nejen výuku pro 
až tisícovku žáků, kteří se ve škole od září bu-
dou vzdělávat, ale také novou přístavbu.

Po prázdninách 
v novém

Z historie školy

1930 –  Otevírá se provizorní třída v soukromém do-
mě na Staroújezdské 65, do té doby újezdské 
děti navštěvovaly školu kolodějskou

1934 –  Na obecním pozemku vzniká první stálá 
školní budova. Náklady na stavbu byly 407 
912 Kč, na domek pro školníka 41 286 Kč a na 
školní zařízení 34 622 Kč. O tři roky později 
dostala škola jméno Masarykova.

1961 –  Vzniká další školní budova postupnou adap-
tací bývalé pošty ve Staroklánovické ulici 
(dnes MČ Praha 21).

1991 –  Po dlouhých letech plánování je otevřena 
budova v Polesné.

2003 –  Původní stavba v parku prochází rekonstruk-
cí, vzniká severní křídlo s divadelním sálem.

2016 –  Otevírá se nová přístavba školní budovy 
v Polesné. 

INZERCE



Osteoporóza a Denzitometrie
Tichý zloděj kostí či tichá epidemie, 
tak je často nazývána osteoporóza 
neboli řídnutí kostí. Toto meta-
bolické onemocnění kostry je 
charakterizováno ztrátou kostní 
hmoty, která ubývá záludně 
pomalu a „tiše“ bez klinických 
symptomů až do doby prvních 
zlomenin, zejména zlomenin obratlů 

a kyčle. Kromě zlomenin je osteoporóza 
spojená i se snížením tělesné výšky, 

zmenšenou pohyblivostí páteře a pato-
logickým zakřivením páteře (kyfózy).
    Jednou z možností diagnostiky 
osteoporózy je vyšetření denzitome-
trem. Na dni zdraví bude k dispozici 

ultrazvukový denzitometr, který slouží 
k orientačnímu vyšetření množství kost-

ní hmoty. Využijte jedinečnou příležitost.

TÝDEN ZDRAVÍ
4. 9. – 10. 9. 2016VÝZVA: 

Zorganizujte pro nás ostatní nějakou sportovní aktivitu nebo cokoliv, co se do 
problematiky zdraví dá zahrnout, a podpořte propojení občanů a radnice v tak dů-
ležitém tématu, kterým podpora zdravého životního stylu bezesporu je! Zajistíme 
prezentaci vaší akce v kalendáriu a pozveme naše občany. Můžeme pomoci se 
zajištěním prostorů i třeba drobných cen a diplomů pro vítěze.

PRAHA
21

Kontakt: pavel.rousar@praha-21.cz nebo jaroslav.jenicek@praha-21.cz

10. 9. 2016 Den zdraví na hřišti v ulici Čentická 12,00 až 17, 00 hodin

Občerstvení. Hudba. Zdravá strava. 

STOP Obezitě – poradenství

Zábava pro děti. Ukázky sportovních klubů z Újezda nad Lesy

Měření hustoty kostí – denzitometrie, měření krevního tlaku, 

melanomové poradenství a další aktivity



Dnešní Městská část Praha 21 
slučuje Újezd nad Lesy, Bě-
chovice, Klánovice a Kolodě-
je. Má to své historické opod-

statnění – dlouhou dobu totiž Újezd 
a Koloděje tvořily jediný celek. 

 Teprve po vzniku samostatného 
Československa povoluje ministerstvo 
vnitra výnosem č. 82.300 ai 20 ze dne 
31. 12. 1920 rozloučení obce Kolodě-
je, politický okres Žižkov, ve dvě sa-
mostatné obce, a to: Koloděje, vzniklé 
z osady téhož jména a Újezd, skládající 
se z  osady Újezda, části tzv. Koloděj-
ského Zálesí a osady Blatova. 
 Úřední akty pokračovaly. Následuje 
výnos Zemské politické správy v Praze 
ze dne 17. 6. 1921, číslo 196.235, kte-
rým se rozpouští místní zastupitelstva 
Koloděj i  Újezda a  zřizují se obecní 
správní komise. V Újezdě se stává čle-

ny obecní správní komise všech deset 
členů dosavadního obecního zastu-
pitelstva a  k  němu jsou jmenováni 
dva členové za osadu Blatov. Okresní 
politická správa v  Žižkově potvrzuje 
rozloučení obcí výnosem ze dne 7. 8. 
1921. První schůze obecní správní ko-
mise se koná 14. srpna 1921 a předse-
dou je zvolen dosavadní místní staros-
ta Antonín Smolík, místopředsedou se 
stává Karel Filip. Datum 14. srpna 1921 
je tak i datem vzniku samostatné obce 
Újezd. 
 V té době ovšem Újezd neměl ještě 
své definitivní jméno. Vzhledem k  to-
mu, že Újezdů byly v  českých zemích 
desítky, svolává dne 16. srpna 1920 

starosta Smolík veřejnou schůzi obec-
ního zastupitelstva, za účasti občan-
stva Újezda i  z  osady Blatova a  Nové 
Sibřiny. Jedním z  bodů programu byl 
návrh na nový název obce, který by se 
lišil od ostatních Újezdů. 

VIDRHOLEC? PŘÍLIŠ NĚMECKÉ
Dochoval se k tomu zápis v obecní kro-
nice, z něhož citujeme: „K bodu tomuto 
rozpředla se velmi živá debata, při níž 
ze stanoviska lokálního, historického 
i  národního podány různé návrhy na 
jméno naší budoucí obce. Vyskytlo se 
mnoho návrhů jako: Újezd Nový, Újezd 

u Koloděj, Újezd u Vidrholce, který byl 
zamítnut s  poukazem, název Vidrho-
lec neodpovídá českému duchu, že je 
to jméno německé. Z  dalších návrhů: 
Újezd u  sv. Anny, Újezd Zálesí, Újezd 
V lesích, Újezd nad Lesy, Újezd Žižkův, 
Újezd Husův a další. Pan Dr. Žižka žádá, 
aby se požádal některý z historiků o vý-
klad a vyjádření. Pan Sedláček míní, že 
záležitost tato mohla by se vzhledem 
k významu svému lépe s určitým termí-
nem na uváženou rozluštit. Pan Rohá-
ček dává návrh, aby vzhledem k tomu, 
že není jednotnost názorů, zvolen byl 
osmičlenný poradní sbor, jenž vážně 
otázku tuto probere a  zastupitelstvu 
sdělí. Za tou příčinou žádá o přerušení 

schůze. Podle hlasování 
přerušena potom schů-
ze místního zastupitel-
stva.“

STARÝ ÚJEZD BYL 
ODHLASOVÁN. 
NAKONEC ALE  
NEPROŠEL
Kdo by čekal, že oficiál-
ní název Újezd nad Lesy 
vzešel z  hlasování, mý-
lil by se. Zápis v obecní 
kronice totiž pokračuje 
takto: „Po přestávce 
zahájil starosta Smolík 
schůzi podruhé a sdělu-
je, že poradní sbor z ob-
čanstva zvolený usnesl 
se šesti hlasy ku dvěma 
na názvu Újezd Starý. 
Pan starosta doporuču-
je návrh ten místnímu 
zastupitelstvu ke schvá-
lení, což přijato jedno-
hlasně. Po odhlasování 
žádají ještě přítomní 

občané blatovští o pojmenování Újezd-
-Blatov, neb Újezd blatovský, vzhledem 
k tomu, že jako osada stará, zájem na 
pojmenování tomto mají.“
 Není známo, jak a  podle čeho se 
ministerstvo vnitra nakonec rozhodo-
valo, ale 7. 2 1922 schvaluje název ob-
ce Újezd nad Lesy, současně s vytýče-
ním katastrální hranice mezi Sibřinou 
a  Újezdem. Dnes s  odstupem času 
můžeme být s  tímto výběrem spoko-
jeni, určitě je sympatičtější, než tehdy 
navrhovaný Újezd Starý.  

Marie Tomaidesová, kronikářka
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HISTORIE

Újezd slaví 95 let
Znáte Husův nebo Žižkův 
Újezd? Ani nemůžete – tako-
vé obce v Česku nejsou. Přes-
ně tak se ale mohl jmenovat 
Újezd nad Lesy, jehož naro-
zeniny coby samostatné ob-
ce si v srpnu připomínáme.
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Jak Újezd přišel ke jménům ulic

První soustavné pojmenování 
uliční sítě se Újezd dočkal ještě 
před druhou světovou válkou. 
Hlavní silnice byla přejmenová-

na na Pražskou třídu, zatímco z historic-
ké cesty do Koloděj se stala v dobovém 
duchu Masarykova třída. Na mapě z ro-
ku 1935 bychom ale objevili i ulice, které 
dnes najdeme v  jiných koutech Prahy. 
Namátkou třeba Nerudovu, Jungmann-
ovu, Karoliny Světlé nebo Štefánikovu. 

NÁMĚSTÍ BYLA HNED DVĚ
Újezd měl v té době hned dvě náměs-
tí – byť šlo reálně jen o křižovatky ulic. 
Náměstí 28. října bychom podle mapy 
z  roku 1935 našli na průsečíku dneš-
ních ulic Hrádková a Sudějovická. Dru-
hé, Náměstí Republiky, se nacházelo 
na křižovatce dnešní Ratajské a Dobro-
vické. Po katastrálním sloučení naší ob-
ce s Novou Sibřinou v roce 1953, došlo 
o tři roky později k přejmenování ulic. 
Úkolem byl pověřen dlouholetý před-
seda komise výstavby Místního národ-
ního výboru Engelbert Svoboda, který 
k tomu uváděl: „ Požádal jsem kulturní 
a školskou komisi o vypracování sezna-
mu vhodných jmen. V té době seznam 
samozřejmě začínal Marxem a  přes 
Gottwalda a  další potentáty končil 
českými spisovateli. Vytvořil jsem na 

tehdejší dobu poměrně revoluční, ale 
praktický systém pojmenování a to tak, 
že jsem od začátku vypustil 38 jmen 
a nahradil je čísly, která dostaly všech-
ny ulice kolmé na státní silnici od č. 1 
do č. 38. Začínalo se od Prahy, vlevo by-
la čísla lichá, vpravo pak sudá. Všechny 
ulice souběžné se státní silnicí dosta-
ly jména spisovatelů. Výjimku tvořily 
pouze ulice Klánovická, Kolodějská a 5. 
května.“
 Tím ovšem historie jmen újezdských 
ulic nekončí. V  roce 1974, když byl 
Újezd nad Lesy připojen k Praze, poža-
doval pražský magistrát novou změnu 
názvů. Již zmíněný Engelbert Svoboda 
na to vzpomíná takto: „Bylo nám dopo-
ručeno použít názvy obcí, kolínského 
a čáslavského okresu. Opět jsem se ujal 
tohoto úkolu a v roce 1976 jsem zvolil 

systém, který rozdělil obec na několik 
oblastí, v  nichž byly názvy ulic voleny 
podle stejného počátečního písmena 
a to na kolmé, nebo souběžné se státní 
silnicí. Názvy pak byly seřazeny od se-
veru k jihu a od západu k východu. Nej-
větší problém byl s Rohožníkem, který 
tehdy nebyl ještě úplně dokončen. Po-
dle směru dostala název Staroklánovic-
ká, podle původní obce, Novosibřinská, 
a podle nejstarší části obce, Staroújezd-
ská  a pod. Uměle vytvořené názvy ulic, 
byly Polesná a Pilovská. Domnívám se, 
že tyto názvy ulic, i když byly vytvořeny 
před čtyřiceti lety v období normaliza-
ce, nemusí nikdo měnit ani za sto let“. 
 Zatím se již čtyřicet let názvy ulic ne-
měnily, uvidíme, jak tomu bude za sto 
let.
  Marie Tomaidesová, kronikářka 

Újezd se dlouhou dobu obe-
šel bez jmen ulic. Není divu 
– v době svého vzniku v roce 
1921 měl všehovšudy 98 do-
mů rozmístěných především 
kolem tehdejší státní silnice 
(Novosibřinské) a  silnice do 
Koloděj (Staroújezdské). 

INZERCE
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KULTURA

Ve středu 25. 5. se konala v sále 
Polyfunkčního domu slavnost-
ní vernisáž výstavy „Pamatuj 
si své jméno“. Přestože téma 

nebylo vůbec jednoduché, sešlo se 
neuvěřitelně mnoho literárních a  vý-
tvarných prací a zaplněny jsou všechny 
prostory muzea. Po zásluze byli všich-
ni, kteří se zapojili, odměněni za finanč-
ní podpory MČ Praha 21 poukázkou do 
Knihkupectví nad Lesy nebo Romanti-
ky paní Šebíkové. 
 Vernisáž byla spojena s  charitativ-
ním koncertem školního sboru Sovič-
ka, který pod vedením Mgr. Daniely 
Janoušové zpříjemňoval spolu s autor-
ským čtením literárních prací žáky V. 
A (K. Malinská, M. Škývarová, J. Vokur-

ka) a V. C (M. Zíková, E. Křenová) celý 
středeční podvečer. Výtěžek z charita-
tivního koncertu byl věnován Verunce 
Pilné z II. E., trpící dětskou mozkovou 
obrnou. Díky peněžnímu daru moh-
la Verunka odjet se svou třídou na 
dětském speciálním kole na sedm-
náctikilometrový cyklovýlet do Úval. 
Spolužáci z  II. E s  třídní učitelkou D. 
Janoušovou a paní asistentkou L. Kru-
panskou vyrobili levandulové panáčky 
pro ty, kteří přispěli. Bylo vybráno 15 
500 Kč. Děkujeme.

NA VÝSTAVĚ SE PODÍLELI:
Předškoláci
1. MŠ Čentická, MŠ Sluníčko Polesná, 
Ondřej Hlaváč (5 let)

I. stupeň ZŠ
I. F (I. Novotná), II. B (H. Rosová), II. E 
(D. Janoušová), III. B (M. černá), III. C (Z. 
Vopálenská), V. A  (M. Vrátná), V. B (Z. 
Věchtíková), V. C (E. Lukešová), V. D (V. 
Valentová), V. E (V. Němečková), Tereza 
Černá (11 let)

II. stupeň ZŠ
všechny třídy (paní učitelky J. Kurková, 
L. Najmanová, V. Valentová, I. Poláková)

Výtvarný kroužek Malíři paní učitelky 
Daniely Janoušové

Kroužek malování Koloděje paní učitel-
ky Lady Husové

Občané
Josef Vodička – fotografie a  životopis 
dědečka Josefa Vodičky

 Eva Danielová, Újezdské muzeum

Muzeum v zajetí jmen
Újezdské muzeum uspořádalo výstavu prací na téma Pama-
tuj si své jméno. Vernisáž byla spojena s charitativním kon-
certem, jehož výtěžek putoval žačce trpící vážnou nemocí. 
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Od počátku měsíce srpna budou v podatelně místní-
ho úřadu závazné přihlášky, které laskavě odevzdej-
te do 22. srpna, abychom mohli od 5. září začít. 

My si Vašimi přihláškami potvrdíme účast a také stávající, 
případně nové kontakty, přes něž, bude-li to třeba, budeme 
moci spolu komunikovat.
 Prvním tématem bude celkem osm besed na téma 
Milostné příběhy řecko-římské mytologie ve světovém vý-
tvarném umění. Lektorkou je dr. Jana Jebavá, cyklus poběží  
do 24. října 2016. Od 31. října pak naváže druhé téma pod-
zimní Újezdské akademie, taktéž osm přednášek na téma 

Kůže z pohledu celostní medicíny – Péče o pleť, možnosti 
korektivní a estetické dermatologie; nejčastější onemocně-
ní a jejich léčba. Lektorkou je MUDr. Ivona Kosová, cyklus 
poběží do 19. prosince.  
 Přednášky jsou stále nastaveny na pondělí od 10. hodin, 
a to v Domě dětí a mládeže (taky seniorů) - dříve Level. Na 
první přednášku přijďte, prosím, vždy už v 9.30 hod. kvůli 
vyřízení administrativy. Cena jednoho cyklu (8 besed) zůstá-
vá i nadále 250 Kč. 

 Petr Mach

Újezdská akademie startuje po prázdninách

Až jednou půjdeš hledat svět,
jenž mnohé krásy skrývá, 
nezapomeň, čí šeptal ret 
jméno, co do srdce se vrývá.

Byla to ústa maminčina,
co šeptala Tvé jméno 
a od té doby vzácné je Ti,
pokaždé, kdy vysloveno....

MŠ Sluníčko

Jeden je tatínek, jedna je maminka,
jedno je tělíčko, pusa, nos, bradička.
Jedno je sluníčko, jeden je měsíc.
Jedno je Česko, v něm spousta školiček.
Tu naši jako první známe, je naše celičká,
nikomu ji neprodáme.
Velcí, malí kamarádi, mají se tu spolu rá-
di.
Hrají si a dovádějí, nudu spolu zahánějí.

1. MŠ Čentická

Jmenuji se Jakub. Jestli chcete vědět, 
jak jsem k jménu přišel, co jsem s ním 
zažil, co znamená nebo odkud pochá-
zí, bedlivě poslouchejte.
 Moje jméno pochází z hebrejštiny. 
V  hebrejštině se píše Jakhobe. Vý-
znam tohoto jména je druhorozený 
nebo ten, co se drží za patu. Asi jste 
podle prvního významu jména po-
znali, proč se jmenuji Jakub. Historie 
mého jména sahá až do doby několi-
ka tisíc let před Kristem. Jakhobe byl 
druhorozený syn Izáka a Rebeky. Jeho 
bratr se jmenoval Ezau. Proto se mé 
jméno uvádí významem druhorozený. 
A jen pro zajímavost - jako dívka jsem 
se měl jmenovat Anna. Se svým jmé-
nem jsem nadmíru spokojen. 

Jakub Šmatlák, V. C

Jméno Markéta znamená perla. Přiro-
zeně je inteligentní, učenlivá a  citlivá. 
Má vibrace pracovitosti, obětavosti 
a lásky. Má citlivou a krásnou tvář. Bu-
de opravdová žena. Anglicky se jme-
nuje Meggie. Jméno Markéta pochází 
ze staroindického slova „Mandžárí“. 
Jméno Markéta se nejvíce hodí na vod-
náře, raka a  kozoroha. Má svátek 13. 
července.
 Já jsem se měla jmenovat Viktor, ale 
jsem Markéta. Se svým jménem jsem 
spokojená. Moje jméno je 26 nejob-
líbenější na světě. Malm svoje jméno 
docela ráda.

Markéta Škývarová, V. A

Jméno Adéla je germánského původu. 
Znamená vznešená, ušlechtilá a vzne-
šená bytost. Vzniklo ze jména Adelheid. 
Někdy se Adéle přezdívá Heidy (Hajdy).
 Toto jméno mi vybrala máma. Ne-
měla žádný konkrétní důvod, prostě se 
jí libilo.
 Velice známá Adéla je třeba zpěvač-
ka Adele nebo rostlina z  filmu Adéla 
ještě nevečeřela.Také motýl se jmenu-
je Adéla-adéla pestrá.
 Jméno Adéla se mi líbí a jsem s ním 
spokojená. Raději bych se jmenovala 
Aneta nebo Lucie.
 Kamarádi mi říkají: Ádo, Áďo ne-
bo Adel. Rodiče mi říkají: Adelí, Adélo, 
Adel, Andělo nebo Angelíno (Andželí-
no).

Adéla Heráková, V. C

V  České republice jsem druhé nejroz-
šířenější jméno. Honza vznikl z  ně-
meckého jména Hans. Nebo ze jména 
Johannes. Význam mého jména je ve 
spojitosti s  Bohem- Milovaný dar Bo-
ha. Měl jsem se jmenovat Filip nebo 

Tomáš. A  kdybych byl holka, jmeno-
val bych se Dorota. Toto jméno bych 
v  oblibě na 100% neměl. Ale jméno 
Honza není špatné. Slavím svátek 24. 
6. na Jana Křtitele, protože Honza je 
v kalendáři 2x v roce. Nejraději mám, 
když mi říkají: Honzíku, Honoušku, 
Myšáčku, Honzi, a  naopak nemám 
rád, když mi někdo říká: Honzo, Jen-
do, Honzáči, Jane, Jeníku a Jeníčku. Mé 
jméno vzniklo náhodou, protože táta 
chtěl Jiřího a máma Filipa, jenomže se 
neshodli, a tak to táta rozhodl a pře-
mluvil mámu. Jsem rád, protože toto 
jméno je velmi hezké, ale občas se 
s někým spletu (co se dal dělat, když 
toto jméno má 294 737 lidí v ČR). 

Jan Vokurka, V. A

Jméno Kateřina je nejčastěji spojováno 
s řeckým jménem Aikaterine, které vy-
chází ze slova kathará a znamená cud-
ná nebo počestná. Dále by mohlo být 
odvozeno od řeckého slova hekateros, 
tedy osoba, jež dosahuje svůj cíl.
 V  úvahu připadá i  egyptský původ, 
pak bychom ho překládali jako koru-
na. Toto jméno má základ ve jméně 
řecké bohyně Hekaté. Jméno Kateřina 
znamená čistá, cudná, mravná. Jméno 
s  sebou nese zvídavost, komunikativ-
nost, velkou citlivost a emotivitu, znač-
nou energičnost, potřebu vše prožít na 
vlastní kůži a procítit. Kateřina nemívá 
pak problém vnímat lidi ne podle oble-
čení a slov, ale podle skutečné kvality 
jejich ducha.
 Já mám své jméno ráda, ale vadí mi, 
když mi někdo říká zdrobněle, např. 
Katriko, Kačenko. Mám ráda, když mi 
říkají Káčo, Kačko anebo příjmením 
Malino. Na to slyším úplně nejlépe.

Kateřina Malinská, V. A



STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

INZERCE
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Do nově otevřené prodejny v Praze  – Újezd nad Lesy  hledáme : 
 

 prodavače/čky 
 
 
Práce je vhodná pro všechny, bez ohledu na předchozí zkušenosti, 
profesionálně Vás zaškolíme.  
Pokud hledáte práci a jste komunikativní osoba, neváhejte nás kontaktovat.          
 
Požadujeme:  
čistý trestní rejstřík, příjemný vzhled a vystupování, pracovitost a učenlivost.         
Základní znalost průmyslových a automobilových ložisek, elektrického, 
ručního nářadí,  autodoplňků, autokosmetiky, zahradní techniky. 

 
Nabízíme : 
práci v příjemném kolektivu, platové ohodnocení dle dohody,          
profesionální zaškolení. 

 
Kontaktujte nás: 
prodej@rommar.cz 

s tímto izerátem od 5. 9. do 10. 9.
sleva 5% na veškeré nákupy

ale...

Vážení zákazníci,
od 16. července zavíráme naši prodejnu na
Blatově v OC Blatov,

...NOVĚ vás přivítáme od 1. srpna v prosto-
rách bývalého kadeřnictví Fontána.

Chystáme pro vás také několik překvapení
v podobě změn sortimentu.

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, TĚŠÍME SE NA VÁS!

Všechny novinky najdete na našem
facebooku.

Romatika-kreativní svět, Račiněveská 2444/21,
tel.: 776 659 653, 776 090 856,

www.facebook.com/Romantikakreativnisvet

inzerce_89x132:Sestava 1 16.6.2016 9:46 Stránka 2

velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
Endokrinologie

Praha – Klánovice, Axmanova 131

Přijímáme nové pacienty

MUDr. Markéta Weichetová, PhD.

Tel. 734 130 778

www.dia-endopraha9.cz
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LISTÁRNA

Listárna
ŠKÁLA GRANTŮ JE ŠIROKÁ

Nedá mi, abych se nepozasta-
vila nad představou pana To-
máše Vlacha  v  Listárně ÚZ 

6/2016, která se týká grantů: „Ne-
dostává snad proto ÚS granty z  jed-
noho veřejného rozpočtu? Statisíce 
třeba přes magistrát“ Když je to tak 
prosté, tak proč ty „statisíce třeba 
přes magistrát“ do Újezda nepřine-
se i  hlasitý spolek Oko? Zjevně pro-
to, že tak prosté to není. Kdo někdy 
zpracovával žádost o  grant ví, jak 
náročná práce s  nejistým výsledkem 
to je. Nárok žadatele na příspěvek 

neexistuje a  dárce má právo vybrat 
někoho jiného a podpořit jiný projekt. 
Pro Újezd bude jen dobře, když se do 
grantových vod mimo MČ odváží i další 
místní spolky a  sdružení a  do Újezda 
přinesou peníze na veřejně prospěšné 
projekty, na které újezdský rozpočet 
nestačí. Grantové programy vypisu-
jí nadace a  instituce, včetně hlavního 
města, ministerstev a evropských fon-
dů. Škála je široká a vybrat si lze podle 
zaměření i podle obtížnosti zpracování 
a  nároků na  provedení projektu. To 
se ostatně již řešilo na schůzce MČ se 
spolky letos na jaře.

 Každopádně: za 11 let své existen-
ce přinesli amatéři ze spolku Újezdský 
STROM do Újezda zvenčí více než 2 mi-
liony korun, z  nichž pak obnovili pěší 
cesty, vysázeli aleje a  vytvořili naučné 
stezky. O  příspěvek v  grantovém pro-
gramu MČ žádali jen dvakrát – v r. 2009 
na přenosné ohniště pro komunitní 
využití a v r. 2015 na informační ceduli 
pro dokončení naučné stezky Lesní ga-
lerie I. 
 Možná, že s granty mimo zdroje MČ 
pracuje místních spolků víc, snad se 
Oko poučí od nich.

Zita Kazdová

VYZNÁNÍ 
SPOKOJENÉHO RODIČE 

Nechci touto cestou poděkovat 
celému kolektivu klánovické 
mateřské školky SMÍŠKOV, to 

udělám osobně, ale ráda bych podě-
kovala šťastné náhodě, která mě před 
dvěma lety na doporučení jiného spo-
kojeného rodiče přivedla ke dveřím to-
hoto zařízení.
 Našla jsem v něm pro své děti to, co 
si každý rodič přeje – radost. Je spousta 
bezvadných školek, ať už státních ane-

bo soukromých, a Smíškov patří do ka-
tegorie TOP.
 Dámy se starají skvěle o všechny děti 
bez rozdílu věku, ale přidaná hodnota 
pro předškoláky je podle mého soudu 
bezkonkurenční. Což je v dnešní době, 
kdy je odkladů nástupu do prvních tříd 
nemalé množství, malá velká výhra. 
Soukromé školky mnoho z nás, rodičů, 
volíme ve chvíli, kdy se nám nepodaří 
juniory umístit v jejich třech, čtyřech le-
tech do státních mateřinek, a následně 
z nich odcházíme, Smíškov je ale nato-

lik kvalitní, že opačný postup, kdy sem 
rodiče zapisují často až právě i  před-
školáky, je vlastně přirozený.
 A  tak bych i  já dnes chtěla předat 
svou zkušenost dalším rodičům z okolí 
MŠ o tom, jakou jistotu ve svém okolí 
mají. Jinými slovy, že existuje zařízení, 
které je maximálně profi a na prvním 
místě u  něj stojí dětský parťák, jeho 
spokojenost, rozvoj, výchova, a  kde 
finanční stránka je investicí smyslupl-
nou, mnohonásobně zúročenou. Krás-
né léto všem. Eva Nezavdalová

UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU

Podle vzoru radnice si dovolím 
uvést na pravou míru nepravdi-
vé tvrzení ve sloupku zastupitele 

Roušara v  minulém ÚZ, týkajícího se 
slovní rozepře mezi ním a  újezdským 
občanem.
 P. Roušar v  úvodu svého sloupku 
nepravdivě tvrdí, že: „Spolek OKO, či 
možná politická strana SÚL a  Patrioti 
zde mají nějakou sešlost.“ Pravda je 
ale taková, že zmíněná politická strana 
SÚL a Patrioti ani neexistuje a v Leve-
lu se konalo promítání filmu Kolja, na 

němž zástupci spolku předávali výher-
cům soutěže magazínu Oko ceny. Po-
dle p. Roušara ale zřejmě na film mohli 
pouze jím prověření občané, ostatní 
tam měli politickou sešlost. Zapomněl 
ovšem uvést, že přítomni byli napří-
klad i představitelé strany Soukromní-
ků. Nic z toho mu však nebránilo, aby 
urážel ve svém příspěvku pouze spolek 
OKO, který s tím, že mu jeden z obča-
nů Újezda řekl do očí, co si o něm my-
slí, neměl nic společného. Spolek OKO 
nemůže za to, že o p. Roušarovi takto 
někteří občané smýšlejí a  dávají mu 

to najevo. Za své kroky na radnici je 
odpovědný právě občanům a  musí si 
zvyknout na to, že ne každý občan je 
s  jeho kroky srozuměn a schvaluje je. 
Že nemá odvahu si to s tímto občanem 
vyříkat a špiní místo toho spolek OKO 
jen dokumentuje jeho morální kvality. 
 Pokud si, pane Roušare, představu-
jete práci místostarosty jako urážení 
spolků a  přispíváte ke zkvalitnění ži-
votních podmínek v Újezdě formou ne-
podložených pomluv a  nenávistných 
osobních výpadů, je to vaše prohra.

Jiří Lameš 

PODĚKOVÁNÍ MATRICE
Byl jsem mile překvapen blahopřáním k mým narozeninám od matriky  
občansko-správního odboru. Velice touto cestou děkuji.
 Ladislav Pařez
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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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SLOUPKY

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Diskusní fórum
Tak jsme se přece jen dočkali. Po-
litici na naší „otevřené“ radnici ko-
nečně našli odvahu a na stránkách 
úřadu se pomalu znovu otvírá 
především jejich cenzurou na ro-
ky umlčené diskusní fórum. Zatím 
sice nese název „Uvádíme na pra-
vou míru“, ale to jsou jen porodní 
bolesti. Trochu větší způsobuje ov-
šem fakt, že zatím do něho může 
vkládat příspěvky jen někdo. Ale 
i to se snad časem poddá. Nyní jsou 
v něm úryvky z mých článků a k nim 
poněkud zmatečně kritické komen-

táře, že se mýlím a lžu, od, těžko říci, 
neboť nikdo nenašel odvahu se ote-
vřeně pod ně podepsat. Říkejme mu 
tedy například „Zbabělý Anonymus“, 
který za veřejné peníze lže. Nevím 
sice, čím si právě mé dva články za-
sloužily takovou speciální pozornost, 
ale pokud radnici pomohly najít 
ztracenou péči řádného hospodáře, 
jenom dobře. Nakonec negativní re-
klama je taky reklama.
 Co mi však dělá vrásky na čele je 
fakt, že jsem radnici žádal o vložení 
mého dementi k  oběma článkům, 
ale dostalo se mi odpovědi, že si 

mám napsat příspěvek do ÚZ. Hm, 
tak radnice má čas i peníze na vytvá-
ření nových webových záložek a šíře-
ní pomluv, ale už nemá čas a odvahu 
uspokojit rovně právo občanů na in-
formace, zejména týkají-li se výdajů 
i z jejich veřejného rozpočtu.
 Bolestivý porod fóra už jen pod-
trhuje to, že Zbabělý Anonymus mi 
do jedné věty převzaté z původního 
článku v ÚZ vložil dvě slova. To už je 
hotová cenzorská diagnóza.
 Příspěvek píši 10. 6. 2016, je mož-
né, že po jeho přečtení budou na něj 
naši politici kvapně reagovat.

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

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

Komunální volby v Újezdě nad Lesy jsou daleko, ale boj 
o voliče probíhá. Spolek OKO plný politiků a kandidátů  
nás přesvědčuje, že senioři v Újezdě bez sebeobrany 
nepřežijí již ani den (5 příspěvků v listárně ÚZ) a OKO 
to nedělá jen pro hlasy v dalších volbách. Občan La-
meš demokraticky využívá listárnu, v tomto roce pět-
krát, a stále tvrdí, že v ÚZ je cenzura! Bývalý starosta 
a člen dozorčí rady Kolektory Praha a.s. za ANO 2011 
netransparentně podporuje některé spolky v Újezdě, 
ale již nenechá podpořit akce úřadu MČ, jako jsou 
Den země či Den zdraví. A  v  interpelaci zatají, koho 
a jak podpořil!  Předsedkyně SPCCH poděkuje MČ za 
přidělení grantu v článku v Otevřených novinách, ale 
nezapomene poděkovat i za nepřidělení grantu spol-
ku OKO. Nevím proč. Podpora seniorů je v MČ vysoká 
a  mnoholetá. Nový šéfredaktor byl již 2. 6. vystaven 
e-mailovému obviňování z cenzury a je nazýván slou-
hou vedení MČ. Kontrolní výbor se již 4 zasedání zabý-
vá mým přechodným působením v roli zastupujícího 

Co napsat do sloupku s uzávěrkou pět dní před konáním 
červnového jednání zastupitelstva?  Snad postesk, že 
neumíme uzávěrky později, třeba jako klánovičtí, jejichž 
zpravodaj vychází v obdobných termínech. Psal jsem na 
jejich prosbu o naučné stezce Hol. Zastupitelstvo kona-
né 20. v měsíci bychom dle jejich uzávěrek okomentovat 
těsně stihli. Větší aktuálnost by zastupitelským sloupkům 
prospěla. Na druhé straně, jak se nám daří skutečně in-
formovat? S  obavou sleduji, jak mnoho zastupitelskou 
komunikaci zatěžuje vytváření dezinformací ze strany jis-
tých osob, vyvolávající spirálu reakcí a vyvracení ze stra-
ny napadených namísto užitečnější komunikace. V sou-
ladu s jedním národním rčením „zatímco pravda si ještě 
obouvá boty, lež už oběhla celou zeměkouli“ a  českým 

„na každém šprochu je pravdy trochu“ si pak řada spo-
luobčanů není jistá, co se v jejich MČ vlastně děje.  Mám 
proto radost ze zavedení nové rubriky „Uvádíme na pra-
vou míru“ na webových stránkách MČ, kde lze najít dopl-
ňující oficiální informace k uměle vytvářeným „aférám“. 
 Rád bych zakončil prázdninově. Cestujme a  dívejme 
se. Dobré zkušenosti si přinášejme. Vrátil jsem se ten-
to týden z Vídně, kde jsem viděl nakolik je podporována 
cyklistika a jiná než automobilová doprava a kolik lidí al-
ternativ využívá. I městečka na hlavním tahu z Mikulova 
do Vídně, stejně jako my dnes postižených tranzitní do-
pravou, soustavně vylepšují postavení chodců, místních 
obyvatel a doplňují pásy zeleně, aby se v nich dalo přede-
vším dobře žít.
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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

šéfredaktora, přičemž takřka stejní lidé v jiných funkcích to-
lerovali 9 měsíců chaotické působení bývalého řádného šéf-
redaktora pana Varyše. Jen prosím, občané a voliči, všimně-
te si, že naše MČ po ustanovení široké koalice v lednu 2016 
normálně funguje a  jsou připravovány i  akce do budouc-
nosti. Výkřiky jednotlivců, kteří jsou pro koaliční spoluprá-
ci nepřijatelní, proces nezastaví. Jen si povzdechnu. Jak by 
bylo potřeba mít věcnou opozici ke korekci našich postupů 
a kroků. Nikdo z nás přece není neomylný.

INZERCE
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SLOUPKY

Letos prvně připravujeme namísto jednodenní akce Den 
zdraví celý Týden zdraví. V termínu od 3. do 10. září plá-
nujeme řadu aktivit souvisejících s podporou zdravého 
životního stylu, ukázky činností újezdských sportovních 
klubů, přednášek o nemocech a jejich prevenci. Zapojte 
se i vy! Nejen jako diváci, ale jako organizátoři. Nechte se 
vyhecovat a zorganizujte pro nás ostatní nějakou spor-
tovní aktivitu nebo cokoliv co se do problematiky zdraví 
dá zahnout a podpořte propojení občanů a radnice v tak 
důležitém tématu, kterým podpora zdravého životního 
stylu bezesporu je! Může to být turnaj ve fotbálku, ku-
ličkách, přednáška nebo cokoliv jiného. Zajistíme pre-
zentaci vaší akce v kalendáriu a pozveme naše občany. 
Můžeme pomoci se zajištěním prostorů i třeba drobných 

cen a  diplomů pro vítěze. Můžete nabídnout, že uspo-
řádáte večerní běh Klánovickým lesem, nebo nabídnout 
volné místo v autě při cestě do fitka. Ukažte, jak na to. 
Meze tvořivým nápadům se nekladou a jsou vítány. Rov-
něž uvítáme sponzory jednotlivých aktivit a nebo i gene-
rální sponzory, kteří budou tuto problematiku podpo-
rovat každoročně a  spojí s  její organizací své jméno či 
podnikatelskou aktivitu. Podpořte naší komunitu a jdě-
te příkladem. Přeneste příklady dobré praxe ostatním, 
kteří třeba také chtějí začít sportovat, ale neví jak na to. 
Zapojte i své známé a podpořte happening zdraví, který 
připravujeme. Budete-li mít chuť nám pomoci, napište 
mi nebo zavolejte. Můj email je rousar.pavel@gmail.com 
nebo telefon 775581820.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Kam s odpadem
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dne 7. června měl proběhnout 
svoz mobilního odpadu na trase A, 
tento svoz se z technických důvo-
dů neuskutečnil. Ve spolupráci se 
svozovou společností byl zajištěn 
náhradní svoz, který proběhne 
dne 12. července

12. července křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500–1520

úterý křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530–1550

křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 1600–1620

7. září ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630–1650

středa křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700–1720

křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730–1750

křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800–1820

křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830–1850

19. července křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500–1520

úterý křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530–1550

křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600–1620

křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630–1650

křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730–1750

křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800–1820

křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830–1850

PRAHA 21 - TRASA A

PRAHA 21 - TRASA B

Občané (fyzické osoby s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy) 
mohou obsluze svozových 
vozidel ZDARMA odevzdat tyto 
odpady: baterie, akumulátory, 
nádoby od sprejů, zahradní che-
mie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 
detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování 
plísní), zářivky a výbojky. 

25. srpna křižovatka ul. Načešická – Borovská 1500–1520

čtvrtek křižovatka ul. Čentická – Polešovická 1530–1550

křižovatka ul. Hulická – Soběšínská 1600–1620

křižovatka ul. Novosibřinská – Svojšická 1630–1650

křižovatka ul. Žárovická – Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Tuchotická - Velebného 1730–1750

křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská 1800–1820

PRAHA 21 - TRASA C
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Martin Švejnoha, Odbor životního prostředí a dopravy, Tel. 2810 129 43

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

23. července -  Čenovická x Pilovská  
Lomecká x Zaříčanská

10. září -  Starokolínská (u parku na Blatově) 
Rohožnická (u prodejny Albert)

13. srpna -  Žehušická x Měšínská 
Valdovská x Hrádková

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

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

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

Jeníček inzerce 1-43 podval 183x66_Sestava 1  17.4.2015  8:56  Stránka 1
INZERCE

23. července -  ulice Lišická (naproti mateřské školce č. p. 1502), od 10:00 do 16:00
27. srpna -  ulice Pilovská x Čenovická,  od 8:00 do 14:00

Dne 2. července byly přistaveny kontejnery do ulice Chotěnovská na nové místo, stanoviště je umístěno 
po levé straně ulice před začátkem výstavby cca 50 metrů od křižovatky s ulicí Staroújezdská. Omlouvá-
me se za nepříjemnosti spojené s dočasným zrušením tohoto stanoviště.

Přesunuté stanoviště Chotěnovská

Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů,  
do kterých můžete odložit tyto druhy odpadu:  
 objemný odpad
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.
 odpad ze zeleně tzv. bioodpad
listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané ovoce, zemina 
z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny, skořáp-
ky z vajec, sedliny kávy a čaje, květináče z lepenky a rašeliny.

Magistrát hl. m. Prahy nabízí dva dotační programy, které jsou určené pro obměnu tepelných zdrojů v bytech a rodin-
ných domech. Jde o program Čistá energie Praha 2016 a program s názvem Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze 
– pořízení ekologického vytápění v domácnostech, známý také jako „kotlíková dotace“. Přinášíme jejich zkrácený 
popis. Plné znění a podmínky čerpání na:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace/kotlikove_dotace_Praha2016.html

Kotlíkové dotace a čistá energie pro Prahu

 dřevěný odpad
různý dřevěný odpad, který nemá charakter 
objemného odpadu (např. rozložený dřevěný 
nábytek bez kovových, skleněných či plastových 
doplňků nebo jeho součástí)
 kovy
veškerý kovový odpad vyjma výrobků podléhajících 
zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV a PC moni-
tory, videa, mikrovlnky, ledničky, atd.) 
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+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
znalecký posudek pro daňové účely
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Hledám ubytování, 
garsonieru, 1kk, 

popřípadě 2kk v Újezdě 
nad Lesy nebo v okolí.

Děkuji předem
za nabídky.

Dusková Gabriela
Tel. 733514856

PRONÁJEM
 Pronajmu obchodní prostor 

v polyfunkčním centru Blatov.
Přízemí, celkem 76m2. 

Volný ihned.

Kontaktní telefon: 
724 002 798

NOVA

„Uvažujete o prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti?
Neváhejte mne kontaktovat, přijedu za Vámi“
Nabízím:

Dana Vlasáková, tel.: 739 486 426, e-mail: dana.vlasakova@re-max.cz 

Bydlím s Vámi v Újezdě nad Lesy...

- Bezplatnou konzultaci
- Posouzení tržní ceny Vaší nemovitosti
- Bezpečný a komplexní  prodej  Vaší nemovitosti
- Pomoc s vyřízením hypotéky
- Služby spojené s převodem nemovitostí
- Vyřídím pro Vás energetický štítek či investiční analýzu

Prodej hezkého bytu Újezd na Lesy – Prodáno Chalupa  s výhledem u hradu Kamýk –  2.559. 000 Kč

NA PRODEJ

Prodej bytu pod Harfou – Prodáno
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V  minulém čísle Újezdského zpravodaje jsme měli 
možnost přečíst si velký rozhovor s   ředitelem Do-
mu dětí a mládeže (DDM) Praha 10 Urbancem, který 

nám představil činnost DDM a také vizi využití Polyfunkč-
ního domu (dříve restaurant Level). K tomuto tématu se 
také vztahovalo jednání dalšího ze série Kulatých stolů, 
které se uskutečnilo 6. června ve společenském sále Leve-
lu. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový komu-
nitní prostor v Újezdě a současně „žhavé“ téma, 
očekávala bych větší návštěvnost. 
 V úvodu vystoupila paní starostka Karla Jakob 
Čechová, která stručně shrnula historii tohoto 
prostoru i jeho poněkud nešťastné dispoziční ře-
šení. Také neopomněla vysvětlit o  jakou finanční zátěž 
pro naši malou městskou část jde. To byl ostatně jeden 
z důvodů, proč nápad spolupracovat s DDM vznikl.
 Pak už následovalo vystoupení ředitele Urbance a bu-
doucího vedoucího újezdské pobočky DDM Vojtěcha Ty-
leho. Mohu směle napsat, že realita předčila očekávání. 
Z  pana ředitele energie a  zápal jen sršely. Pan Tyle se 
představil jako velmi milý, ochotný a spolupráci nakloně-
ný mladý muž.

PŘIBUDOU ŠATNY A KERAMICKÁ PEC
Pánové nám nejprve ukázali návrh loga, které by mělo být 
umístěno na Levelu. Pokračovali úpravami prostoru – zde 
se žádné zásadní změny neplánují, půjde pouze o funkč-
nější povrchy (koberce + plovoucí podlaha), přibudou šat-
ny a pec na vypalování keramiky. DDM do úprav investuje 
200 tis. Kč tak, aby šlo o vratné investice. Kromě kroužků 
a  dopolední pro maminky s  dětmi bude součástí i  Ote-
vřený klub pro děti a mládež od jedenácti do 18 let, kde 
budou k dispozici hudební nástroje, které si kdokoli může 
přijít vyzkoušet, a také PC a televize.
 V první fázi se DDM chystá pořádat pro děti sobotní po-
hádky, aby děti i  rodiče měli možnost zvyknout si Level 
navštěvovat. Počítá se též se spolu pořádáním jednorá-

zových akcí (např. karnevalu), garantováním sportovních 
soutěží, vzdělávacími kurzy či s možností využití prostoru 
i pro individuální kurzy hudební výchovy.
    Pánové jsou zjevně zastánci hesla: kdo je připraven, ne-
ní překvapen; proto si provedli průzkum kroužků v okolí, 
aby se navzájem doplňovaly, a též se předběžně domluvili 
o zajištění přesunu dětí ze školy a zpět. 
 Následovala velmi živá diskuze a padalo množství do-
tazů. Co jednorázové akce, které už zde někdo pořádá 
a získaly si své příznivce – např. masopust? Jaká je před-
stava dohody DDM se spolky a aktivními občany Újezda? 
A taekwondo ? Mohou dál využívat prostory k tréninku? 

Jak to bude s tančírnou? A další, a další.
    Pan ředitel Urbanec i pan Tyle naše občany 
ujistili, že DDM poskytne našemu komunitnímu 
životu veškerou podporu; již probíhající aktivity 
občanů v Levelu pokračují, rozvrh se bude tvo-
řit po setkání se spolky. S pořádáním akcí naší 

městské části a  jejích občanů (např. plesu, taneční aka-
demie, aj.) se i nadále počítá. Jen po sobě budeme muset 
uklidit….
 Na závěr padl příslib, že se za rok opět sejdeme a zhod-
notíme změny. A velmi doufám, že se sejdeme ve větším 
počtu, než tomu bylo tentokrát. Start 19.9.2016!

Lucie Molínová,
odbor školství, kultury a MA 21

S dotazy a připomínkami můžete kontaktovat přímo DDM: 
Vojtěch Tyle – tel. 732 587 117, tyle@dumum.cz

Urbanec - tel. 603 155 422 (volat do 20 hod.),  
urbanec@dumum.cz

Nová energie v Levelu
Dům dětí a mládeže investuje do Polyfunkční-
ho domu 200 tisíc korun. Jeho činnost aktivity 
újezdských spolků nijak neomezí.

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samostat-
nou polovinu prodejního stánku na konečné zastáv-

ce autobusů sídliště Rohožník. Obchodní plocha 
12,12 m2, zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený 

prostor má samostatný elektroměr a vodoměr. Vytá-
pění je řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
4.840 Kč + energie

informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem zděného prodejního stánku 15,70 m2,  
sídliště Rohožník – konečná zastávka autobusů

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

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

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

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

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 

 

INZERCE
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Dočkáme se bezpečné křižovatky?

Doprava v Újezdě zajímá mno-
ho obyvatel Újezda a  okolí. 
Bylo to i zřejmé z počtu těch, 
kteří přišli v  podvečer 30. 

května do sálu Polyfunkčního domu na 
další jednání Kulatého stolu a živě dis-
kutovali. Zastoupení ze strany  úřadu 
naší městské části bylo též početné. 
 Stěžejními body programu byly: 
zabezpečení hlavní křižovatky u  poly-
funkčního domu Level; zřízení nových 
mini/midibusových linek k  budově 
školy v  Polesné a  na vlakové nádraží 
Klánovice, a také parkování u vlakové-
ho nádraží. 
 Úvodní slovo přednesl pan mís-
tostarosta Jan Slezák, který přítomné 
stručně seznámil s  aktuální situací 
a  součinností s  hl. městem Prahou. 
Značnou pozornost věnoval staveb-
ní úpravě hlavní křižovatky u  Levelu 
a tímto bodem také zahájil diskuzi.

ÚJEZD JE PRO DĚLÍCÍ 
OSTRŮVKY
Ve hře jsou dvě studie: velkorysá, 
s  dělícími ostrůvky v  přechodech pro 
chodce, a  úsporná. Cílem obou je 
zajistit bezpečný a  plynulý průjezd 
křižovatkou, snížit nivelitu, přidat od-
bočovací pruhy a  časově koordinovat 
rekonstrukci světelných signalizací. 
Naše městská část ovšem podporuje 

velkorysou variantu úpra-
vy. (viz obrázek)
 K dalšímu klíčovému té-
matu, totiž řízení nových 
mini/midibusových linek: 
Co je snahou Újezda? Za-
vést linku podobnou lince 260 do již-
ní či jihozápadní trasy. Také nesmíme 
zapomenout na aktivní vyhledávání 
vhodných a  možných míst pro auto-
busové zastávky. Ovšem naší priori-
tou musí být bezpečné dopravení dětí 
k budově školy v Polesné. To je jasné 
i  z  požadavku našich občanů, kteří 
chtějí zřídit linku z Božkovny, tedy z no-
vé zástavby na jihu Újezda. 
 Jako zdravá městská část usilujeme 
i o snížení osobní automobilové dopra-
vy, což by nám umožnilo navázání au-
tobusové dopravy na vlak, respektive 
návaznost linky autobusu č. 303.

P+R? PŘEDSTAVY 
SE ROZCHÁZEJÍ
Následovalo téma z  nejpalčivějších - 
parkování u  vlakového nádraží v  Klá-
novicích. Nutno říci, že pohled naší 
městské části a pražského magistrátu 
se naprosto rozchází. Praha se snaží 
o vytvoření prstence parkovišť P+R ko-
lem Prahy. Priorita naší městské části 
je poněkud odlišná - ochránit místní 
obyvatele a  území. Parkoviště P+R by 

jednoznačně znamenalo zvýšení do-
pravního zatížení pro tuto oblast, když 
vezmeme v  potaz, že již nyní hlavní 
křižovatkou ve špičce projede cca 500 
automobilů v hodině! 

    Předseda dopravní ko-
mise M. Hájek představil 
podnětný projekt, v němž 
se nejedná o  řešení par-
koviště P+R, ale o  dvou-
pruhovou komunikaci 
šířky cca 16 m s  řešením 
cyklistické a  pěší dopra-

vy a  parkováním podél komunikace. 
Projekt nezapomíná ani na zdravotně 
postižené. Následovat bude speciální 
jednání, kde budou představeny vý-
hody i nevýhody navrhovaných řeše-
ní. 
 Dále přišly na pořad věcné a inspi-
rativní podněty našich občanů; nová 
řešení k  zamezení průjezdu nákladní 
a  kamionové dopravy, dopravní zna-
čení na hlavní silnici ve směru od Úval, 
zpomalení dopravy na komunikaci – 
Staroújezdská, resp. V Lipách a další. 
 Závěrem představitelé MČ Praha 
21 přislíbili, že případné změny týka-
jící se dopravy budou projednávány 
s veřejností ještě předtím, než se za-
čnou realizovat. Jen tak mohou ob-
čané vznést připomínky a  postřehy, 
které pak budou zohledněny při jed-
náních naší městské části.
 Podrobný i  zjednodušený zápis 
z Veřejného fóra k dopravě naleznete 
na webových stránkách MČ Praha 21.

Lucie Molínová,
odbor školství, kultury a MA 21

Doprava je téma, které trápí mnoho Újezďáků. Na posledním 
Veřejném fóru se probíralo, jak zpřehlednit hlavní křižovatku, 
zda se dočkáme nových autobusových linek i to, jak se bude 
parkovat u nádraží. 
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Nemůžeme vařit jen to, co dětem nejvíc chutná

Uplynul téměř celý školní rok a to 
je čas na zprávy o dění ve škole. 
Především jsem si vědoma, že 

dlužím vysvětlení, jak je to se školním 
stravováním.
 Školní jídelna je snad na všech 
školách předmětem kritiky, a  to 
zejména žáků vyšších ročníků. Také 
v  naší škole z  dotazníku vyplynulo, 
že čím starší žák, tím vyšší negace 
odpovědi. Uvědomujeme si, že je více 
faktorů, které hodnocení ovlivňují - 
pohled na talíř, přístup kuchařek, doba 
čekání ve frontě, prostředí jídelny 
a složení jídla. 
 Pohled na talíř je pro některé dě-
ti rozhodující. Aniž by jídlo ochutnaly, 
nesou ho vrátit a zasytí se polévkou či 
moučníkem. Ti, kdo disponují penězi, si 
doběhnou koupit něco úplně nezdra-
vého, např. brambůrky. Pro čekání ve 
frontě zatím nevidíme řešení, ale ku-
chařky jsou velmi vstřícné, dětem jídlo 

dle potřeby přidají a reagují pouze na 
nevhodné chování dětí. Prostředí jídel-
ny je po rekonstrukci útulné, zde pře-
kážku nevidíme.
 K  složení jídla: víme, že děti mají 
rády rajskou omáčku, svíčkovou spíše 
s krůtím masem, smažený řízek, guláš, 
krupicovou kaši, špagety, kuřecí na pa-
price, bramborový knedlík se špená-
tem a masem, sladké knedlíky, rajskou 
polévku, gulášovou, kuřecí se zavář-
kou, vývar se zavářkou či bramboro-
vou. Naproti tomu na některá jídla ne-
jsou zvyklé z  domova, nemají 
rády ryby, luštěniny, dušenou 
zeleninu, houby, zeleninové 
polévky.
 My ale musíme závazně 
plnit tzv. spotřební koš, který 
zastoupení uvedených složek 
(jedná se o maso, ryby, mléko, mléčné 
výrobky, tuky, cukry, luštěniny, bram-
bory, ovoce, zeleninu) ve stravě určuje. 
Z toho plyne, že nemůžeme vařit jen to, 
co dětem stoprocentně chutná. 
 Používáme zdravější potraviny 
(kuskus, bulgur, tarhoňu, červenou 
čočku, černou čočku), cizrnovou , špal-
dovou, hrachovou, čočkovou a  rýžo-
vou mouku pro zahušťování polévek. 
Personál školní jídelny spolupracuje 
s diplomovanou nutriční terapeutkou. 
Konzultujeme s ní sestavování jídelníč-
ku přímo ve škole. Rovněž pravidelně 
beseduje se žáky o zdravé výživě.

VÍM, CO JÍM 
Pro příští školní rok plánuji práci v ak-
tivačním programu „Vím, co jím“. Za-
hrnuje doporučení pro žáky, kuchyň-
ský personál, pedagogy i  rodiče dětí. 
Pomůže při zlepšení znalosti nutriční 
skladby, tvorbě diet i  optimalizaci ná-
kladů. Škola projde vstupním screenin-
gem, obdrží sadu doporučení, a pokud 
pak splní nároky projektu, obdrží uzná-
vaný certifikát.   

A  co všechno se za jediný školní rok 
změnilo v MZŠ?
Chodby v Polesné dostaly barvu, praco-
valo se na jejich výzdobě a na zkulturně-
ní učeben. Byla rekonstruována cvičná 
školní kuchyňka. Plánuje se malování, 
úprava dvou učeben a další drobné či 
větší opravy. Na prostranství před ško-
lou v Polesné vznikl prostor pro zasetí 
trávy. Záhon s  růžemi plánujeme osa-
dit na podzim. Ve Staroklánovické se 
vyměnilo osvětlení chodeb a  v  řešení 

je splachování na WC. Nahradíme vyřa-
zenou keramickou pec. Testujeme vyu-
žívání nové techniky ve výuce, v  konci 
školního roku měla škola zapůjčené 
tablety a iPady na vyzkoušení.

KLIMA ŠKOLY? ZA 2
Po stránce personální obměňujeme 
technicko-hospodářské pracovníky 
a v učitelském sboru došlo k drobným 
výměnám, troufám si tvrdit, že k  lep-
šímu. Shodli jsme se na pedagogické 
radě a pracujeme na zlepšení klimatu 

školy. Vycházeli jsme jednak 
z  podnětů zjištěných z  dotaz-
níku Klima školy, který vyplnili 
žáci, jednak ze zjištění a potřeb 
pedagogů. 
 Dotazník vyplňovali všichni 
žáci čtvrtého až devátého 

ročníku, kteří byli v daný den ve škole 
přítomni. Průměr odpovědí byl 2,045, 
při samostatném vyhodnocení odpo-
vědí žáků 2. stupně pak docházíme 
k číslu 2,22, přičemž do průměru 2,2 je 
klima školy dle autora dotazníku pova-
žováno za příznivé.
 Silnou stránkou školy je podle do-
tazníků vzdělávací složka (učitelé jsou 
vnímáni jako kvalifikovaní, mají pře-
hled o  tom, co učí, poskytují dostatek 
informací) a spolupráce ohledně učení 
se spolužáky. Žáci mají pocit, že jsou 
vedeni ve škole k  samostatnosti, jsou 
přiměřeně trestáni za nedodržení škol-
ního řádu a mají ve škole možnost ob-
jevovat nové věci. Ale někteří vyjádřili 
i pocit nudy.  

SLABŠÍM MÍSTEM 
JE DŮVĚRA V UČITELE
Slabším místem se jeví důvěra v učite-
le, nepříznivě vyšlo ohodnocení vzhle-
du budovy, prostředí i vybavení a s tím 
související používání pomůcek. Poznat-
ky jsou rozporuplné a čím starší je žák - 
hodnotitel, tím kritičtěji se jeví výsledek 
dotazníku.
 Ve škole i  mimo ni se uskutečnila 
v  uplynulém školním roce řada akcí, 
návštěv divadel, žáci dvou ročníků se 
učili plavat, realizovala se řada ozdrav-
ných pobytů, výstav, dále lyžařský kurz, 
jarmark, soutěže všeho druhu. Naše 
škola získala ocenění DDM Prahy 9 
jako Nejúspěšnější základní škola ve 
vzdělávacích soutěžích a olympiádách. 
A na to jsme pyšní.

Alena Sochůrková, ředitelka MZŠ

Ukázka z jídelníčku MZŠ

Po 20. 6. 2016
Polévka: Rybí polévka

Hlavní jídlo: 
Bramborové šišky s mákem

Moučník: Ovocný nápoj, mléko

Út 21. 6. 2016
Polévka: Brokolicová

Hlavní jídlo: Pečené drůbeží ma-
so, brambory maštěné  

máslem, obloha
Moučník: Ovocný nápoj

St 22. 6. 2016
Polévka: 

Bramborová se zeleninou
Hlavní jídlo: Kuskus se zeleninou, 

žampiony na indický  
způsob, ovoce

Moučník: Ovocný nápoj, mléko

Čt 23. 6. 2016
Polévka: 

Vývar se zavářkou a zeleninou
Hlavní jídlo: Přírodní vepřový 

řízek, hranolky, dresink
Moučník: Ovocný nápoj

Pá 24. 6. 2016
Polévka: Zeleninová polévka

Hlavní jídlo: 
Hovězí guláš, těstoviny, ovoce

Moučník: Ovocný nápoj, mléko
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Zveme k nám důchodce i cizince

Jak jsme jeli za Jeníčkem a Mařenkou

Všichni jistě znáte pohádku o Perníkové chaloupce. 
Přestavte si, že takováto chaloupka stojí i pod Kuně-
tickou horou, nedaleko Pardubic. A jestli v ní je také 

ježibaba a je zlá? Tak o tom jsme se jeli společně 8. června. 
A opravdu – k chaloupce jsme dojeli a zjistili, že sem chodí 
často na návštěvu také dvanáct měsíčků, kteří se ohřívají 
u ohně. Ještě doutnal… U chaloupky nás čekal kouzelný 
dědeček, který sliboval, že nám všem vevnitř řekne, jak to 
vlastně s tím Jeníčkem a Mařenkou bylo. Vevnitř nás přiví-
tala vůně perníku, protože ježibaba byla taková normální 
babička, která pekla perníky. A kdo měl přece jen malinko 
strach, za chvíli jej dědeček přesvědčil o tom, že zbytečně. 

Vždyť přece, děti přišly k chaloupce a bez dovolení kradly 
babě perníky, lhaly a sváděly to na vítr a nakonec vešly do 
chaloupky, ani nezaklepaly a nepozdravily….to by se každá 
babička přece naštvala, i takhle hodná ježibaba. 
 A protože nejsme jako Jeníček a Mařenka, pozdravili jsme 
a chovali se tak, abychom ukázali, že jsme moc šikovní a vy-
chovaní. Mohli jsme si prohlédnout celou chaloupku, formy 
na perníčky a všechny krásné věci z perníku. A potom jsme 
navštívili nebe. A když nebe, došlo samozřejmě i na peklo. 
Ale tohle peklo nebylo strašidelné, čerti se tu náramně ba-
ví, a  tak nám dovolili sklouznout se na pekelné klouzačce. 
Krásně jsme si to užili a opravdu nikdo z nás se ani trošku 
nebál. S chaloupkou jsme se rozloučili s vědomím, že nikdy 
nezapomeneme na slušnost, úctu ke starším a že se nikdy 
nebere bez dovolení nic, co nám nepatří.
 Obědvali jsme v  restauraci s  příznačným názvem „Pod 
Kunkou“. Trpělivě počkali, až nám donesou všemi očekáva-
ný řízek. Mnoho nezbylo, spíše – nic nezbylo. Moc jsme si 
pochutnali a  nabrali síly na další pokračování slunečného 
výletu.
 Hurá do autobusu a za koníčky! Hřebčín v Kladrubech nad 
Labem je největší u nás. Milá paní nás provedla postrojov-
nou, zámkem a my jsme se už nemohli dočkat, až si pohladí-
me ta krásná a velká zvířata. Koníčci už na nás čekali. Někte-
ré jsme si skutečně mohli pohladit, a kdybychom nespěchali 
domů, určitě jsme tam chtěli zůstat. Ale i  koníci potřebují 
svůj klid, proto jsme se vydali zpět na cestu domů, plní krás-
ných zážitků.
 Děkujeme všem, kteří se o nás starali. Také děkujeme MČ 
Praha 21, že náš výlet finančně podpořila a poskytla část pe-
něz z grantu.

Jarmila Havlíčková, MŠ Sluníčko

Ve školním roce 2015/2016 jsme 
zažili jsme mnoho radostných 
a šťastných chvil, ale také trochu 

zklamání. Ale pěkně od začátku.
 Jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
navázat spolupráci s místní organizací 
seniorů. Zažili jsme mnoho krásných 
chvil ve společnosti babiček a dědečků 
– ať již to bylo v mateřské škole při hře 
a zábavě, na výletě v Loučeni, keramic-
ké dílně, velikonočním zdobení kraslic, 
či při čtení pohádek. Setkání byla pro 
nás vždy velice příjemná a doufáme, že 
naše spolupráce bude pokračovat.
 Úspěch jsme zažili na tradiční taneč-
ní přehlídce, která se konala v květnu 
v  prostorách Levelu. Naše vystoupení 
si odneslo cenu diváků. Kroužek vede 
Simona Andersová z ATS Domino Pra-
ha a  zkušenost malých tanečnic a  ta-
nečníka byla znát.
 Velké poděkování patří i  komunit-
nímu centru Inbáze, které nám zpro-

středkovává setkání s  cizinci, kteří se 
rozhodli žít v naší vlasti. Chvíle stráve-
né při čtení pohádek v rodném jazyce 
s  českým překladem a  následnou díl-
nou, kde pracujeme s tradičními mate-
riály, které jsou v jejich zemích typické, 
jsou pro nás vždy zajímavé. Již jsme 
měli možnost poznat tradice Mongol-
ska, Vietnamu, Ukrajiny a těšíme se na 
další setkávání.
 Ale nemyslíme pouze na sebe. 
Účastníme se charitativní sbírky plas-
tových víček pro nemocné kamará-
dy, v  rámci projektu „Recyklohraní“, 
sbíráme vyřazené elektrospotřebiče 
a baterie. Zapojení do tohoto projektu 
nejenže vzdělává, ale přináší také mož-
nost přímo přispět k ochraně životního 
prostředí. 
 Bohužel není nebe bez mráčku a ob-
čas přijde i nepohoda. Pro přírodu fajn, 
pro nás důvod ke chmurám. Pokusi-
li jsme se podat žádost o grant, který 

vyhlásila nadace Proměny na úpravu 
školní zahrady. Na podkladech jsme si 
dali hodně záležet, ale i tak to nestačilo. 
Na druhou stranu jsme poznali mno-
ho báječných lidí, kteří byli ochotni se 
s námi na projektu podílet – studenty 
gymnázia Na Pražačce, kteří zpracovali 
úžasné výtvarné návrhy na rostlé hrací 
prvky, zaměstnance mateřských škol, 
kde projekty úpravy zahrad již zrealizo-
vali, místní podnikatele a členy spolků, 
kteří náš projekt podpořili. Všem patří 
naše poděkování. I přes neúspěch ne-
necháme projekt zahálet.
 Přejeme krásné prázdniny všem 
našim kamarádům, rodičům a partne-
rům, kteří nám zpříjemňují chvíle pro-
žité v  mateřince, budoucím školákům 
vykročení do „velké“ školy správnou 
nohou a všem ostatním pohodové léto 
bez mráčků. 

Hela Kuprová, MŠ Čentická
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Ať žijí skřítkové

Závod batolat pobavil všechny generace

Letos se opět v místním lese, poblíž 
základní školy, objevili skřítkové. Te-
dy vlastně tam nebyli jen skřítkové … 
Ale hezky od začátku.
 Byla neděle 5.června odpoledne 
a  na multifukčním hřišti se začaly 
scházet rodiny s dětmi, aby pomohly 
sedmi skřítkům. Konal se totiž již 8. 
ročník Cesty za pokladem skřítků. Tu-
to akci každoročně pořádá občanské 
sdružení Rarášek z Újezda. 
 Pro zkrácení čekání na start se 
mohli všichni zabavit tvorbou velkých 
bublin, výtvarnou dílnou, malováním 
na obličej, bylo také plno dalších her, 
hudby a tancování. Maminky se moh-
ly nechat nalíčit u stánku firmy Mary 
Kay.
 No a v lese, tam bylo letos skuteč-
ně živo. Kromě skřítků, strážce po-
kladu a  lesní víly tam byly letos i ča-
rodějnice, které si zde otevřely své 
občerstvení s  červy a  lektvary a  na 
odvážlivce číhala dokonce banda lou-
pežníků. Ta nechala projít lesem jen 
toho, kdo jí donesl drahokam, který 
děti dostávaly u registrace. 
 Kdo splnil sedm úkolů a nebál se 
nástrah, tak si mohl ze skřítkového 
pokladu odnést také něco na památ-
ku. Skauti z  místního oddílu Dou-
glaska opět připravili pro dospělé 

kvíz, a kdo jej měl správně vyplněný 
a hodil kostkou správné číslo, tak ne-
odešel s prázdnou.
 Letošní skřítky podpořilo újezdské 
hračkářství Jinohrátky, restaurace 
Na Hřišti a  Zdravé mlsání Míši Skal-
níkové, která se rozhodla přispět Ra-
ráškovi finanční částkou 10% z jejich 
denní tržby za zdravé dobroty pro 
děti. Děkujeme. 
 My dobrovolníci z  Raráška jsme 
moc rádi, že našimi akcemi můžeme 

podporovat aktivní vyplnění volného 
času rodin a to přímo tam, kde byd-
líme. Už teď máme spoustu dalších 
nápadů a podnětů pro další ročník.
 Nezapomeňte sledovat naše strán-
ky www.rarasek21.cz a  Facebook. 
Těšíme se na Vás v  sobotu 10.  září, 
na 8. ročníku Kolodění – závodech na 
všem, co má kolečka.

Šárka Skřivanová, Iva Taške, 
Rarášek, Foto Kamil Herák

Újezdský spolek měnící vzdělávání 
(ÚSMĚV) ve spolupráci s  Victoria 
School během jednoho sobotního 
odpoledne zaplnil multifunkční hřiště 
zajímavými rodinnými závody.
 Batolata do dvanácti měsíců se za 
obrovské podpory a  motivace svých 
rodičů a  přihlížejících diváků snažila 
překonat pět metrů dlouhou kober-
covou trať. Motivační prostředky ve 
vynalézavosti neznaly mezí, na trati 
se objevily jahody, klíče, knížky i tele-
fony. V druhé části tenisových kurtů 
se závodilo na odrážedlech a závody 
to byly také zajímavé. Nejmladší ka-
tegorie, kde se na trati setkali dvou-
letí, byla jednoznačně kouzelná. Ti 
starší už brali závody velice seriózně, 
ale připravené odměny pro každého 
zúčastněného závodníka zajistily bez-
slzičkový průběh. Přišly se podívat 
i maminky s ještě nelezoucími dětmi 
a malinko litovaly, že za rok už jejich 
dětičky budou zase chodit a  tak se 

závodů batolat nemohou zúčastnit. 
Zároveň příjemná atmosféra a velice 
kladné reakce rodičů nás přesvědčily, 
že bude tím správným řešením, po-
řádat takovéto závody dvakrát ročně. 
Další zábavné rodinné závody tedy 
nebudou až za rok, ale už letos 12. lis-
topadu. Bližší informace o plánované 
akci, případně videa a fotky z těchto 
závodů, jsou k dispozici na faceboo-

kovém profilu akce či na 
www.victoria-school.cz.
    Závěrem chceme podě-
kovat za podporu a spolu-
práci MČ Praha 21 – Újezd 
nad Lesy a paní starostce 
Karle Jakob Čechové za 
záštitu. Samozřejmě ta-
ké všem partnerům, kteří 
nám pomohli s  cenami 
pro vítěze: Jinohrátky do-
daly hračky, Rezidence & 
Wellness Kosshuth pouka-
zy do solné jeskyně, Café 

Útes vouchery na rodinné obědy, 
v Pekařství Kollinger napekli koláčky, 
Flora design věnovala kytice i s dud-
líkovou vazbou a  Victoria School 
věnovala odrážedlo, vouchery na let-
ní týdenní školku a drobné ceny pro 
všechny zúčastněné. 

Jana Svobodová,
Úsměv
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Za újezdským zvonem

Putování po středočeské krajině

Program letošní Noci kostelů v  pátek 
10. června v  našem farním kostele 
Povýšení sv. Kříže v  Kolodějích začal 
pravidelnou mší svatou, pokračoval 
koncertem a byl zakončen prohlídkou 
interiéru kostela.
 Hudbu doby baroka v  profesionál-
ním provedení zprostředkovala varha-
nice Štěpánka Fáberová a  dva bývalí 
členové České filharmonie – Jan Kvapil 
na housle a Vladimír Manoušek na vio-

loncello.  Tito tři hudebníci pravidelně 
provozují hudbu na kůru. Na koncert 
Noci kostelů si pozvali kolegiální posilu 
– manžele Kimelovy na cembalo a ho-
boj. Hodinový koncert zakončil farní 
sbor čtyřmi písněmi od Mozarta, Grie-
ga, Dvořáka a  od neznámého autora 
18. století.
 Prohlídku kostela, který je zachova-
lou klasicistní stavbou z r. 1807, využili 
hlavně návštěvníci, kteří nejsou jeho 

pravidelnými „uživateli“. Na půdu za 
zvony, které představil Jan Eibich, ale 
šplhali domácí i  přespolní. Dnes má 
kostel zvony dva. Ten větší a starší z r. 
1486 byl do Koloděj přenesen ze zru-
šeného gotického kostela sv. Bartolo-
měje v dnešním Újezdě nad Lesy, kde 
kostel stával uprostřed hřbitova na 
Staroújezdské ulici.

Monika Hartmanová

Byl to takový menší zájezd – jen po 
středočeské krajině, památkách a  za-
jímavostech. Začali jsme Máslovicemi, 
kde jsme navštívili Malé máslovické 
muzeum másla. Je jediné svého druhu 
ve střední Evropě. Vedeni průvodcem 
jsme si se zájmem prohlédli expozi-
ci, která nabízí různé druhy máselnic, 
odstředivek, forem na máslo a drobné 
předměty související s výrobou másla. 
Ve druhé místnosti byla výstava „Křídla 
motýlí“, na které jsme obdivovali ukáz-
ky našich i  cizokrajných motýlů. Obě 
expozice se nám líbily.
 Dalším cílem byly Holubice – obec 
snad ještě méně známá než Máslovice. 
I když je o ní zmínka již z r. 1204. V této 
obci je unikátní architektonický klenot – 
románský kostelík se dvěma absidami, 
gotickou věží a  barokní sakristií. Neví 
se, kdy a kdo ho postavil, ale muselo to 
být kolem roku 1200, takže patří mezi 
nejstarší stavby tohoto druhu u  nás. 
Půjčili jsme si klíč a prohlédli si vnitřek 
kostela. Na zdech věže jsou zachovalé 

malby z poloviny 14. století – jinak bo-
hužel slouží jako skladiště. Škoda. Ten 
kostelík by si zasloužil víc popularity 
a péče.
 Na cestě do Nelahozevsi jsme si 
v  autobuse připomněli něco ze života 
a  díla Antonína Dvořáka a  následně 
prohlédli expozici v  jeho rodném do-
mě. Při prohlídce zněla hudba z  Ru-
salky a  9. symfonie. Nedaleko od Ne-
lahozevsi stojí barokní zámek Veltrusy. 
Nechal ho postavit Václav Antonín 
Chotek kolem r. 1716. V roce 2002 byl 
zámek i  park silně poškozen povod-
ní.  Nyní probíhá rekonstrukce a  ještě 
asi 3 roky bude trvat, než se Veltrusy 
otevřou návštěvníkům v  celé kráse. 
Prohlédli jsme si zatím jen jedno křídlo 
zámku, kde žili poslední dva členové 
rodu Chotků a zahradu s  12 alegoric-
kými sochami měsíců a čtvera ročních 
období z dílny Matyáše Brauna. 
 A  na závěr zastávka v  Botanicus 
Ostrá, kde na návštěvníky působí at-
mosféra tradičních řemesel, která byla 

součástí života našich předků. Na pro-
hlídku celého areálu bylo málo času – 
zavírají v  17 hodin. Vzdor předpovědi 
vyšlo i počasí, takže to byl další hezký 
výlet. Klub aktivních seniorů přeje člen-
kám, členům a všem příznivcům krás-
né prožití letních prázdnin, pohodu 
a  radost z  vnoučátek a pravnoučátek, 
které si pěkně užijeme.

Irena Krajzingrová,
Klub aktivních seniorů

Výbor KAS Vás v předstihu infor-
muje, že pořádá 10. září zájezd 
do Krkonoš. Odjezd je v 7 hodin 

od prodejny Lidl. Navštívíme 
Novou Paku (Klenotnice, Muzeum 

v domě Suchardy), Vrchlabí – 
lanovka na Žalý, Špindlerův Mlýn 

– přehrada, procházka, výjezd 
autobusem na Špindlerovku. 

Cena bude stanovena dodatečně. 
Vzhledem k letním prázdninám 
sledujte aktuální informace v in-

formačních skříňkách.

Vydařená přehlídka. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci mód-
ní přehlídky konané v  Second handu 
U veverek v sobotu 18. 6. Rovněž děkuji 
všem, kteří přišli tuto akci jako diváci.

Eva Kuthanová
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Třetí sousedský pétanque

V týdnu od 30. 5. do 5. 6. 2016 se Čes-
ká republika podruhé zapojila do Ev-
ropského týdne udržitelného rozvoje 
(ETUR). Jedná se o celoevropský pro-
jekt propagující myšlenku udržitelné-
ho rozvoje a  iniciativy, které k němu 
přispívají. Nad akcí převzal záštitu 
premiér  Bohuslav Sobotka. 
 Své aktivity mohly přihlásit a  pod 
hlavičkou ETUR pořádat státní insti-
tuce, samosprávy, výzkumná cent-
ra, školy, muzea, nadace, komunitní 
sdružení, neziskové organizace, pod-
niky i  jednotlivci. Z  Újezda nad Lesy 
se do ETUR 2016 registrovaly Otevře-
né noviny, Újezdský STROM a Otevře-
ný Újezd.
 Internetový občanský deník Ote-
vřené noviny se přihlásil s projektem 
každodenních informací k  tématu 
udržitelného života. 
 Členové spolku Újezdský STROM 
a  komunity Otevřený Újezd uspořá-
dali sousedský turnaj v  pétanque, 

kterým zároveň již potřetí oslavili 
Svátek sousedů. V  přátelském zápa-
se na přírodním hřišti pétanque na 
stezce Lesní galerie I. svedlo bitvu 
družstvo A  s družstvem B v počtu asi 
20 hráčů. Oba týmy průběžně ladily 
taktiku nad přinesenými lahůdkami, 
v poslední hře zvítězilo méně favori-
zované družstvo B a  turnaj nakonec 
všichni svorně zhodnotili a zapili.
 Jestliže podle slov Vladimíra Špidly 
z Rady vlády pro udržitelný rozvoj je 
„klíčovým prvkem pro udržitelný roz-
voj schopnost společnosti zacházet 
sama se sebou“, pak lze dodat, že 
„udržitelnost“ se týká každého z nás. 
Je to zkrátka život ve své rozmanitos-
ti.

Zita Kazdová, Újezdský STROM 

Senioři na Šumavě
Za krásami a zajímavostmi Šumavy se 
vydalo 48 členů Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami (SPCCH).
 Ozdravný a  poznávací pobyt se 
uskutečnil v  CHKO Šumava v  hotelu 
Zadov, a to od 29. května do 3. června 
2016.  Projeli a prošli jsme celou řadu 
krásných míst - Kvildu, Modravu, Kaš-
perské Hory, a také šumavské skvosty 
- Chalupskou slať, Rokytu, Vchynicko-
-Tetovský kanál a Volyňsko, kde se do-
chovala venkovská architektura domů 
s krásnými ozdobnými štíty. Navštívili 
jsme středověký vodní mlýn v Hosla-
vicích, včelín v Krušlově s pětašedesáti  
vyřezávanými a malovanými úly. Včelí 
království se zachovalo dodnes. 
 Prošli jsme známé filmové Hošti-
ce a  navštívili hrob Michala Tučné-
ho. Cesty nás vedly krásnou krajinou 
v Povydří.  Na vycházkách po okolí ho-
telu jsme si prohlédli chalupu Katky 

Neumanové i  meteorologickou sta-
nici na Churáňově. Celým pobytem 
nás vozil sympatický pan řidič, který 
nám zastavil po cestě na místo v krá-
lovském městě Písku a  na zpáteční 
cestě v  Klatovech, v  obou známých 
městech jsme měli čas na prohlídku. 
Vše bezvadně organizovala paní Eva, 
ranní rozcvičky vedly cvičitelky Soňa 
a Růža. Ubytování a stravování v ho-
telu Zadov bylo báječné. Počasí nám 
přálo a všem se zájezd líbil. Děkujeme 
firmě Kolektory a.s. Praha za finanční 
podporu této akce.
 Milí újezdští spoluobčané, váže-
ní členové, přátelé a  příznivci Svazu 
postižených civilizačními chorobami, 
přejeme vám krásné léto plné radosti 
a pěkných zážitků. Těšíme se na další 
setkávání od září.

A.Smrkovská, L.Šiftová, SPCCH

Cvičení na podzim začne v tělo-
cvičně ZŠ Masarykova 10. října 

a bude se cvičit do 12. prosince, 
tj. celkem desetkrát. V tělo-
cvičně ZŠ Polesná začínáme 

cvičit 12. 10. a končíme 14. 12. 
Celkem tedy proběhne také 10 

cvičení.

Podzimní plavání 
a cvičení v bazénu bude:

každé úterý od 11. 10.
do 13. 12 (10x)

každý pátek od 14. 10.
do 16. 12.(10x)

Zájemci o bazén se přihlásí u pí.
Tomaidesové, tel. 775 377 769, 
nebo e-mail.: marytomaides@
seznam.cz, nejpozději do 15. 

září 2016.

Cvičení a plavání na podzim



V minulém čísle jsme Vás informo-
vali o medailové žni z Berlin open, 
v tomto vydání bychom na minu-

lé úspěchy rádi navázali neméně úspěš-
ným turnajem Bratislava open. Ten se 
uskutečnil 11. června ve slovenské me-
tropoli, Kangsim zde měl mezi účastní-
ky z  osmi zemí (příznačně) osm nadě-
jí. Mezi nimi se blýskla zejména Kačka 
Chejnová (2 vyhrané zápasy), kterou na 
své cestě za zlatem zastavila až rakous-
ká soupeřka ve finále a odvážela si tak 

stříbrnou medaili. V mužských katego-
riích se obdobně skvěle prezentoval Pa-
trik Malinský (2 vyhrané zápasy), který 
ve finále bohužel nestačil na slovenské-
ho protivníka a taktéž bral stříbro. Těs-
ně pod nejvyšším stupněm také skončil 
Denis Vlačiha a tak zkompletoval stříbr-
nou sbírku z celkové bilance 3x stříbro 
a 4x bronz pro Kangsim z mezinárodní-
ho turnaje Bratislava open!
 Rádi bychom také poznamenali, že 
některé aktivity našeho oddílu jsou 

finančně podporovány v  rámci Gran-
tového systému MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy. Jedná se o odborné seminá-
ře bojových umění zaměřené na zápas 
a  sestavy s  korejským mistrem Lee 
Youn Jae, které v 1. pololetí roku 2016 
proběhly v termínech 16. 1., 6. 2., 19. 3., 
9. 4., 28. 5. a 11. 6. 2016. V 2. pololetí bu-
dou probíhat od září do prosince, zhru-
ba 1x měsíčně, přesné termíny budou 
zveřejněny v  září na našich webových 
stránkách www.kangsim.cz. MČ Pra-
ha 21 také podporuje tréninkové a zá-
vodní sportovní aktivity našeho klubu, 
které se týkají především materiálního 
vybavení, dopravy a startovného na tur-
najích. Touto cestou bychom chtěli MČ 
Praha 21 poděkovat.

Marek Doxanský
předseda Kangsim Dojang
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Újezdské sovy braly bronz i zlato

Slunce a volejbal patří k sobě

Předposlední květnovou sobotu 
proběhl na antukovém kurtu 
v  Praze 8 na Meteoru tradiční 

volejbalový turnaje žen. Ačkoliv ještě 
ve čtvrtek nikdo nevěřil, že by se da-
lo venku hrát bez pláštěnek a rukavic, 
sluníčko se nad námi slitovalo a  roz-
hodlo se nám svítit v průběhu celého 
turnaje. Jedenáct přihlášených týmů 
bylo rozlosováno do tří skupin, hrálo 
se systémem každý s každým a po do-
hrání skupin ještě o celkové umístění. 
Celý turnaj byl provázen sportovní bo-
jovností, obětavými zákroky a  hlavně 
dobrou náladou. Náš tým Újezdské 
sovy skončil  na úžasném třetím místě. 

 Na dalším turnaji, který se konal 
11. června 2016 v Uněticích, se nám 
dařilo ještě lépe a  přivezli jsme do 
Újezda dokonce zlaté medaile. Celý 
turnaj se jako každý rok nesl v poho-
dové atmosféře stejně tak jako závě-
rečné posezením s  hráčkami všech 
zúčastněných oddílů.
 Újezdské sovy, jejichž věkový 
průměr již dávno  překročil dvacítku, 
trénují každou středu v  tělocvičně II. 
stupně základní školy od 20 hod. a rá-
dy přivítají do svých řad nové zájem-
kyně.

Radka Kohoutová, Újezdské sovy

Po ukončení soutěží jsme se s na-
šimi svěřenkyněmi rozjeli užít si 
jarních turnajů venku na antuce. 

Všechny se konaly v krásném prostře-
dí.
 V sobotu 28. května se konal turnaj 
mladších žákyň o  zlatý míč osady La-
da v Tehově u Říčan, který  se vydařil. 
Naše dvě družstva se v konkurenci ne-
ztratila a zahrála si pěkné zápasy.  Na 
konec nás rozehnal prudký déšť, který 
ukončil poslední zápas. Souběžně se 
konal turnaj pro naše malé naděje, 
Břežanské hvězdičky, kam jsme vysla-
li dvě družstva.  S pomocí rodičů, kteří 
nás na turnaji zastoupili jako trenéři, 
se povedlo dosáhnout na jedno šesté 
a jedno jedenácté místo.

 Další akcí, kterou jsme 
pořádali v neděli  5. červ-
na u  nás v  Újezdě nad 
Lesy na multifunkčním 
hřišti, byl Dětský den 
s volejbalem. V rámci té-
to akce jsme pozvali  dvě 
družstva ze SK Slavia, se 
kterými naše dvě druž-
stva sehrály přátelské zápasy. Pro ma-
lé děti jsme uspořádali soutěže, skoky 
přes překážky, přes švihadla, hod na 
cíl, driblink s míčem nebo balancování 
na rovnovážné desce, za které dostaly 
malé odměny. Myslím, že si odpoledne 
všichni užili.
 A  poslední turnaj jsme absolvovali 
s  našimi malými volejbalistkami v  so-

botu 11. června na Pragov-
ce v  barevném volejbale, 
který se hraje dva na dva. 
Měli jsme skvělé dva týmy, 
oba se dostaly na vynikají-
cí  místa. Získali jsme jed-
nu bramborovou medaili 
a jedno páté místo.
 Tímto jsme ukončili 

jarní sezónu. Nyní nás čeká letní sou-
středění a  na podzim se zase vrhne-
me do dalších soutěží Přeboru Prahy. 
V  září náš oddíl otvírá v  Běchovicích 
přípravku pro ročníky 2008-2009. Čin-
nost oddílu je finančně podporována 
v rámci Grantového systému MČ Praha 
21.

Petr Plzenský, SK Joky

Taekwondisté opět bodovali



Mistři ČR v ragby jsou dva Újezďáci

Újezdská taneční přehlídka

Plavecko - běžecký pohár: třetí těsně před finálem

Poslední květnová sobota se stala 
důvodem k  oslavě pro Újezďá-
ky Jakuba Havla a  Karla Krále. 

Oba mládenci vybojovali v  barvách 
RC Mountfield Říčany titul Mistra ČR 
v  ragby kategorie kadetů do šestnácti 
let pro rok 2016. V posledním zápase 
sezóny významně pomohli k  vítězství 
nad RC Tatra Smíchov 22:5 a  završili 
tak úspěšný rok. 
 V  průběhu uplynulé sezóny jejich 
tým podával vynikající výkony v  celo-
státní lize, dominanci potvrdili hoši i ve 
zmíněném finálovém utkání a mohli tak 
převzít po celoroční tréninkové dřině 
zlaté medaile. Jakub se stal navíc i čle-
nem širšího kádru reprezentace ČR do 
šestnácti let a úspěšným hráčem olym-
pijské varianty ragby o sedmi hráčích.

 Oba mládenci se ragby věnují již 
několik let, avšak začínali aktivně spor-
tovat v  místním atletickém klubu ŠSK 
Újezd nad Lesy. Karel dodnes repre-
zentuje zejména ve vrhu koulí, Kuba se 
věnuje i fotbalu a nastupuje k utkáním 
dorostu FK Újezd nad Lesy.
 Jak mohli mnozí ze sportovních fan-
dů vidět loni na podzim v přenosech ČT 
ze Světového poháru ragby, je to tvrdý 
a  fyzicky náročný sport, který je však 
postaven na přístupu fair play, úctě 
k soupeři a přátelství. To je i to, co jeho 
hráči oceňují. K samotnému hraní žád-
né speciální vybavení není potřeba, pro 
začátek stačí vhodná sportovní obuv.
 Velký dík za úspěch kluků patří i  je-
jich minulým a  stávajícím trenérům, 
kteří v  amatérských podmínkách vě-

nují spoustu svého volného času práci 
s dětmi a mládeží. Kluky potěší, pokud 
svým příkladem budou vzorem pro 
ostatní a  pomohou jim najít cestu na 
hřiště a  stadiony, aby mohli také za-
žít ten krásný pocit úspěchu a radosti 
z pohybu.

Libor Král

Milí újezďáci, rády bychom se 
s vámi podělily o radost z vy-
dařené akce. Nejprve ale do-

volte, abychom se vám představily. 
Jsme taneční skupina Grip, fungujeme 
pod školním sportovním klubem, kde 
také vedeme taneční kroužek Ambra. 
Jako již tradičně jsme letošní taneční 
sezónu zakončily uspořádáním Újezd-
ské taneční přehlídky. Jednalo se již 
o sedmý ročník a sedmička se ukázala 
být opravdu šťastnou. Akci provázela 
báječná atmosféra vytvořená hojným 
počtem povzbuzujících diváků a úžas-
ných tanečníků. A  protože smyslem 
Újezdské taneční přehlídky je předsta-

vit vám širokou škálu tanečních stylů, 
mohli jste i  letos vidět ukázky moder-
ního tance (Ambra), baletu (Arabeska), 
tanečního mixu (BDS Klánovice a BDS 
Baby 3), roztleskávání (Běchovické 
včelky), hiphopu a disca (ATS Domino), 

street dance (DS Jirny), latinskoame-
rických tanců (Dominika Kny a  David 
Šmolík), akrobatického rock‘n‘rollu 
(TASK Silueta) a  hudebních kurzů Ya-
maha. Ačkoliv se jedná o  nesoutěžní 
taneční přehlídku, novinkou tohoto ro-
ku bylo vyhlášení Ceny diváků. Ti svým 
potleskem nejvíce ocenili vystoupení 
dětí z 1. MŠ Čentická (ATS Domino).  
 Děkujeme všem tanečníkům a divá-
kům za příjemné a inspirující odpoled-
ne. Již teď se těšíme na příští ročník! 

Lenka Murtingerová, Alžběta 
Martínková, Ivana Vaňková, Leona 

Pecková, taneční skupina Grip 

Dne 28. června, tedy v době, kdy již Újezdský zpravodaj 
šel do tisku, se vybraní žáci naší školy vydali napo-
sledy bojovat na plavecko-běžecké závody. Někteří 

z nich s jasným cílem umístit se na předních místech a jiní 
se skromnějšími cíli, například poměřit své síly s konkurencí, 

ale především dát do toho vše! Naše škola se tak zúčastnila 
závěrečného osmého kola XV. ročníku Plavecko- běžeckého 
poháru pražských základních škol. Stejně jako v předchozích 
kolech si závodníci změřili své síly v plavání na trati 50 me-
trů, tentokrát v  bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského, 
a pak je čekal přesun k běžecké části závodu do centrálního 
parku MČ Prahy 13, pod jejíž záštitou se závod koná.
 Před závěrečným kolem byla naše škola na krásném tře-
tím místě (z celkového počtu téměř třiceti škol) a z  jednot-
livců o stříbrnou medaili těsně před koncem školního roku 
bojoval Filip Goldman ze 7. A. Vzhledem k dosavadním výko-
nům je víc než pravděpodobné, že si tyto pozice  děti udrží.
 Závod je určen pro žáky 4. - 9. tříd a  tak letošní třeťáci 
musejí přes letní prázdniny zdokonalit svoje plavecké schop-
nosti. Příští rok budeme bojovat třeba o zlato!

Radka Kohoutová, Masarykova ZŠ
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Po sepsání historie města Úval 
a  nedalekého městyse Škvorce 
se nadšený historik Jan Psota 

mladší pustil do dalšího díla, které při-
spívá k poznání mikroregionu Úvalska. 
Nedávno vydal ve vlastní režii knihu 
s  titulem Klepec - vrch na Kolínsku. 
„Začalo to nevině. Od přítele knihovní-

ka Josefa Buchara jsem před lety získal 
turistický článek z Večerní Prahy a ně-
kolik vlastních fotografií Klepce. Přiro-
zeně to ve mě zapálilo touhu dozvědět 
se o vrchu a jeho kamenném městečku 
víc informací,“ řekl k tomu autor webu 
Úvaly.cz.
 Nakonec se mu podařilo shromáž-
dit stovky novinových výstřižků, po-
hlednic, map, zápisů z kronik i fotodo-
kumentace archeologických nálezů, 
jejichž středobodem je žulový balvan 
Slouha a  nedaleké bizarní kamenné 
útvary ležící na vrchu Klepec v katastru 
obce Přišimasy.
 Za pomoci několika dalších autorů 
sepsal Psota nejen dějinné události, 
jimiž byl Slouha němým svědkem, ale 
často i  okrajové historky, které se ko-
lem Klepce točí. Kromě geologie, histo-
rie nebo botaniky nechybí ani pohled 
„detektorářů“, tedy nadšenců prochá-
zejících terén s detektorem kovů. Pso-

ta nezapomněl ani na to, že Klepec je 
častým cílem horolezců. Na nevysoký 
balvan je popsáno celkem 16 lezeckých 
tras, z nichž ta nejtěžší má mezinárod-
ní klasifikaci VIII a je určena velmi zku-
šeným lezcům.
 Vrch Klepec Psotu fascinuje dodnes. 
„Nacházím tu soulad živé a neživé pří-
rody, ale především klid od každoden-
ního shonu a povinností. Pověsti o zka-
menělém slouhovi, zlé selce i fůře sena 
tu tiše doznívají v podobě přerostlých 
balvanů. Jako němí svědkové odedáv-
na přihlížejí své vlastní zdlouhavé de-
strukci a  s  kamennou tváří nehnutě 
sledují zásahy člověka v okolní krajině,“ 
píše o tom Psota.
 Jeho kniha o Klepci je výjimečná ješ-
tě v jednom ohledu. Autor na ni sbíral 
peníze prostřednictvím takzvaného 
crowdfundingu, tedy internetové ve-
řejné sbírky. Byť se nepodařilo vybrat 
vše, kniha přesto vznikla – k  radosti 
všech fanoušků regionální historie.
 Unikátní knihu o Klepci získáte v In-
focentru Městského úřadu v  Úvalech 
na Pražské ulici za 275 Kč. (red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Kniha o Klepci

Posilovna pod širým nebem

Výraz street workout zní sice uče-
ně, ve skutečnosti nejde ale o nic 
jiného než o posilovnu pod širým 

nebem.  Cvičenci (či workouteři, jak si 
sami říkají) využívají úplně obyčejné 
prolézačky, které nahradí klasické ná-
činí a stroje v posilovnách.
 Novým trendem je osazování veřej-
ných ploch prvky, které takové silové 
cvičení umožňují, přitom je ale mož-
né používat je také jako herní prvek 
pro děti. Malý streetworkoutový park 
nedávno vyrostl v  sousedních Bě-
chovicích v  parku před školou. Vznikl 
v místech, kde byly pokáceny vrby po-
škozené dřevokaznou houbou.
 „Pevně věřím, že nejen v  době po-
ledních přestávek najde mezi dětmi 
smysluplné využití. Pana tělocvikáře 
jsem pověřil, aby žáky seznámil s  jed-
notlivými cvičebními prvky. Na všechny 
pak apeluji, aby se seznámili s  jedno-
duchými pravidly uvedenými v řádu na 
desce v parku a dodržovali je,“ napsal 
o novém hřišti pod širým nebem ředi-
tel běchovické základní školy Jaroslav 
Svátek.
 Plocha pro street workout před 
školou dobře doplňuje i ostatní hřiště 

v  Běchovicích. Několik prvků pro ven-
kovní fitness je umístěno v Lesoparku 
Vinice směrem k Horním Počernicím.

ZAHRAJTE SI DISCGOLF
Loni tam bylo otevřeno hřiště na disc- 
golf, sport, který vznikl v 70. letech mi-
nulého století v  USA a  od té doby si 
získává stále větší popularitu po celém 
světě. Vychází z  pravidel klasického 
golfu s  tím rozdílem, že místo odpalu 

míčků hráč hází létající talíř, který se 
snaží umístit do discgolfového koše, 
jenž je ekvivalentem golfové jamky.
 Běchovické hřiště má 9 „jamek“ 
a svojí délkou 1 206 m je nejdelším hři-
štěm v Praze. Délka jednotlivých hodů 
na stanovištích se pohybuje v rozmezí 
od 62 do 227 m a svojí délkou a obtíž-
ností uspokojí i pokročilé hráče. Začá-
tečníci pak pravidla hry najdou přímo 
na tabulích v Lesoparku Vinice. 

Úvaly

Běchovice



KULTURA

30

KLÁNOVICKÉ DÉJÀ VU
Výstava fotografií Dana Bárty
Navazujeme na velmi úspěšnou vý-
stavu z  roku 2014 a  zároveň Vás 
zveme na druhou výstavu dalších 
pečlivě vybraných fotografií Dana 
Bárty, známého zpěváka, textaře 
a skladatele, jenž se zabývá fotogra-
fováním vážek,  za kterými cestuje 
do všech koutů světa. Pokud byste 
čekali „Hobby na víkend“ mýlíte se, 
Dan Bárta je uznávaným fotografem 
a  vážky fotí již 20 let. Spolupracuje 
s řadou odborníků doma i v zahrani-
čí, pravidelně publikuje v odborných 
i společenských časopisech.
 Výstava je prodejní a v KC Nová Be-
seda ji můžete zhlédnout od 27. červ-
na do konce srpna.

Více informací: http://kcnovabese-
da.cz/vystavy/klanovicke-dej-vu/

PRÁZDNINOVÁ PÁRTY 
V pátek 15. 7. Vás zveme na odpole-
dní, prázdninovou party v  malebné 

zahradě KC Nová Beseda. Přijďte si 
posedět s přáteli a známými. Zahrát 
si pétanque, poslechnout si živou 
hudbu nebo ochutnat indickou ku-
chyni - Rang De Basanti.  

KLÁNOVICKÝ HUDEBNÍ 
MINIFESTIVAL
Opět se na Vás těšíme na šestém roč-
níku Klánovického hudebního mini-
festivalu, který se uskuteční v sobotu 
27. srpna od 15:00 do 22:00  na za-
hradě KC Nová Beseda (v případě ne-
přízně počasí v sále KC Nová Beseda). 
 Festival bude i letos zaměřený pře-
vážně na hudební skupiny z Klánovic 

a okolí. Vystoupí Quarter 21, Nevere-
asy, Juicy Freak, Tango Jazz Band, Fre-
eQ, FKK a další.
 V  rámci doprovodného programu 
bude trh uměleckých řemesel, vý-
tvarná dílna, a zajištěno bude samo-
zřejmě jídlo a pití.
 Tuto akci podpořili: Klánovice 
spolu o.p.s., KC Nová Beseda a Lost 
Arrow s.r.o.

Vstupné: dospělí 150,- Kč / děti, se-
nioři, ZTP 70,- Kč - bez rezervace

Více informací:  http://kcnovabese-
da.cz/program

PROGRAM červenec/srpen 2016

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena  Po-Ne 16:00-21:00

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

Během letních prázdnin 
bude kavárna s venkovním 
posezením pod slunečníky 
a kaštany otevřená. Kulturní centrum má tzv. divadelní prázdniny.

Letní otevírací doba Beseda Café:
Po-Ne 16:00-21:00

ZO Českého zahrádkářského svazu v Újezdě nad Lesy 
zve občany na zájezd do Polska

„WROCLAW“ 
 „Evropské hlavní město kultury 2016“

Hlavní město Slezska nabízí
návštěvu gotických památek, mostů a ostrovů na
Odře (popř. vyhlídkovou plavbu), největší „rynek“

v Evropě, panoramatické vyhlídky z kostelních
věží nebo univerzity, Vratislavské muzeum, parky,

japonskou zahradu, botanickou zahradu.

Odjezd v sobotu 10.září 2016  
v     6:00 hodin od Lidlu v     Újezdě n/L.

Cena   cca   350   Kč     při obsazeném autobusu 48 osob,
 (cenu upřesníme).   

Vstupné do památek není v ceně.
Nezapomeňte si vyměnit „Polské zloté“ (1 PLN=6,25 Kč)

Přihlášky: pí Vacková 281972364, pí Šebíková 281861785
„Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému 

MČ Praha 21-Újezd  nad Lesy.“

3.-17.9.2016 v Muzeu Újezdě nad lesy 

 

Částečně interaktivní výstava zaměřená na kreativní tvorbu  
dospělých a dětí.  

K dispozici budou některé hry, i jednoduché tvoření.  
K vidění bude recy tvorba, enkaustika, doodling, pracord tvorba aj.,  
 



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

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

Horoušánky, okr. Praha – východ

www.zdiradpekarek.cz

ProdEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

cena 6.200.000,-Kč

ProdEJ – ŘRD s disp. 4+kk / G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová

plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

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

Makléř roku 2015 rEMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

ProdEJ – stavební pozemek o výměře
933 m2, ul. Manželů Starých, Šestajovice

cena 8.950.000,-Kč

cena 3.069.570,-Kč

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a rd

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

r e z e r va c e

ProdEJ – hezký stavební zasíťovaný
pozemek o výměře 740 m2,

Chudoměřická ul. Praha 9 – Klánovice

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
� 4+kk/G, přízemí 99m2 + terasa 

26m2, cena 4.490.000,-Kč, 
� 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa 

18m2, cena 4.690.000,-Kč, 
� 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa 

18 m2, cena 5.090.000,-Kč, 
� 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa 

23m2, cena 4.670.000,-Kč 
� 3+kk/G, podkroví, 91m2 + terasa 

23m2, cena 4.950.000,-Kč.

r e z e r va c e

Viladům Jižní terasy, Starokolínská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

P R O D E J  Z A H Á J E N

PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná 
až mimořádně úsporná budova).


