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Milí sousedé,

čas Vánoc a vánočních svátků se opět pomalu 
blíží. Kdo by si pomyslel, že tradiční rozsvěcení 
vánočního stromu za poslechu koled, zpěvu našich 
úžasných Soviček a popíjení dobrého svařáku si 
letos nebudeme moci společně užít tak, jak jsme 
byli vždy zvyklí. Jistě si pamatujete na skvělé dílničky, 
kde jste si mohli vyrobit svůj originální vánoční 
dárek či přispět na dobrou věc při dražbě obrazů 
Lenky Pilné. Kdo by si byl v tu dobu pomyslel, že to 

někdy může být vše úplně jinak a věci, které nám připadaly tak běžné, se 
stanou vzácnými. Svět kolem nás se skoro zastavil kvůli pandemii, která 
nám kromě mnoha omezení a negativ přinesla přeci jen něco pozitivního. 
Začali jsme si více vážit všeho, co nám dříve přišlo tak samozřejmé.
Velmi mě mrzí, že jsme se nemohli společně potkat na mnoha akcích, které 
byly plánovány a zažít tu správnou pohodu a zábavu, která z nich vždy 
vyzařovala a na kterou jste se těšili. A přesto i v této nelehké době, kdy se 
mnozí z vás osobně potýkají s důsledky náhlé pandemie, která ovlivňuje vše 
kolem nás, se můžeme podívat na věci i z té lepší stránky. Zpomalili jsme 
své uspěchané životy, více se obracíme k rodině, blízkým lidem a snažíme 
si uchovat život takový, jaký býval. Místo nájezdů na obchodní centra 
pečeme doma cukroví, vyrábíme adventní věnce a trávíme mnohem více 
času v přírodě. I proto jsme chtěli přispět k vaší vánoční pohodě, a i když 
nemůžeme společně rozsvítit náš vánoční strom, i k nám do Újezda 
jsme přenesli atmosféru Vánoc, kterou si můžete společně vychutnat při 
večerních procházkách parkem u prvního stupně Masarykovy základní 
školy. Věřím, že alespoň takto na vás dýchne atmosféra plná pohody 
a klidných svátečních dní. Pokud se tam společně potkáme, velmi rád vám 
popřeji hezké svátky osobně.
Život v Újezdě se ale nezastavil. V rámci dalšího stupně rekonstrukce 
úřadu MČ jsme osadili nové automatické vstupní dveře a upravili některé 
kanceláře, kde se s vámi úředníci potkávají. Stojím si za tím, že úřad má 
být přátelské místo, kde se cítíte fajn a kde se vám každý snaží ve všem 
pomoci.
Mezi velké dokončené projekty patří především rekonstrukce obou našich 
tělocvičen. V době, kdy čtete tento můj úvodník, by mělo být vše předáno 
a budeme čekat na moment, kdy to společně s plnou parádou otevřeme 
nejen pro naše žáky, ale i širokou veřejnost. Stejně tak máme záměr 
využít sportovní plochy v okolí školy pro volnočasové aktivity. Jsem rád, 
že spolupráce se školou je nyní na velmi dobré úrovni, velmi mě to těší. 
Máme stejný cíl, a tím je co nejlepší kvalita výuky a dalších, i mimoškolních 
aktivit.
Pokud sledujete pravidelně mé úvodníky, tak jistě vnímáte, že se snažím 
informovat o všem, co se v Újezdě událo, anebo co pro vás chystáme. Těší 
mě pak vaše slova poděkování a uznání za naši práci. Všem vám za to 
děkuji nejen jménem svým, ale i celého úřadu, který se snaží pro vás být 
maximálně vstřícný, i když ne vždy lze vše vyřídit k plné spokojenosti vás 
všech.
Přátelé, přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví 
a mnoho pohody s lidmi, které máte rádi. A pokud vás něco trápí, dejte mi 
o tom vědět. Pokusíme se s tím něco udělat.
Držte se, moji Újezďáci.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
Rada MČ Praha 21 na svých jednání v lis-
topadu projednala 30 bodů, ve zkratce si 
vás dovolím informovat o následujících. 
Již během jarní koronavirové vlny jsme 
schválili smlouvu na poskytování „Mo-
bilního rozhlasu“. Tato služba umožňu-
je zaregistrovaným uživatelům posílat 
upozornění a SMS s důležitými zprávami 
z  naší MČ. Abychom mohli Mobilní roz-
hlas nadále využívat, rada prodloužila 
smlouvu do 31. 12. 2021. 
Hasičárna je již dokončena, požádali jsme 
o využití zbylých finančních prostředků 
z  její výstavby na zlepšení zázemí pro 
naše dobrovolné hasiče. Zastupitelstvo hl. 
m. Prahy nám vyhovělo a využití financí 
na dovybavení hasičárny schválilo. Pro-
to proběhla poptávková řízení na nábytek 
a profesionální pračky se sušičkou na péči 
o zásahové obleky. Rada s nákupy souhla-
sila a schválila jejich objednání.  
Naší MČ byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
svěřen do správy pozemek parc. č. 4084/9. 
Jedná se o část komunikace v Toušické po-
dél budovy České spořitelny, která nava-
zuje na další pozemky svěřené do správy 
MČ. Tím dojde ke sjednocení správy a údrž-
by těchto pozemků, rada s tím souhlasila. 
V souvislosti s klimatickým závazkem 
hl.  m. Prahy pokračujeme v plnění dal-
ších jeho cílů, a proto jsme podali žádost 
o podporu alternativních způsobů do-
pravy. Chceme vyměnit již velmi zastaralá 
a neekologická auta za nové elektromobi-
ly, které budou moct využívat zaměstnan-
ci úřadu při své práci.
Rozšiřujeme revitalizaci zeleně 
u  2.  stupně ZŠ, a to nejen na náhradní 
výsadbu za pokácené topoly z minulého 
roku, ale i  na další oblasti u školy. Celý 
prostor si zaslouží revitalizaci, rozhodli 
jsme se proto k dofinancování celé akce 
nad rámec již získané dotace. Dojde tak 
k  úpravě zahrady u kotelny v Polesné, 
u tělocvičen i u hlavního vchodu. 
V minulém čísle jsme vás informovali o ví-
tězných projektech pilotního participa-
tivního rozpočtu. V této souvislosti rada 
schválila tři rozpočtová opatření. Do kon-
ce roku se stihne zrealizovat venkovní 
posilovna u dětského hřiště v Luníkovské, 
cyklopumpičky u nádraží Klánovice a u ZŠ 
a „květníky“ na sídlišti Rohožník v blízkosti 
Rákosníčkova hřiště.  
Za celou radu bych vám chtěla popřát 
klidný adventní čas a krásné prožití vánoč-
ních svátků. 

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Jako minulý rok jsme na programové dotace 2021 vyčlenili celkem 500 ti-
síc Kč. Více informací získáte na webu www.praha21.cz v sekci Dotační 
komise. Nově mohou být v termínu od 9. 12. 2020 – 9. 1. 2021 podává-
ny jednotlivé žádosti na celkovou částku 50 000 Kč. Jeden žadatel může 
podat i tři žádosti, ale také v součtu max. 50 tisíc Kč. Seminář na téma 
programových dotací tentokrát plánujeme online, proto sledujte naše 
webové a facebookové stránky. 
Věříme, že se současná situace zklidní a v příštím roce se opět vrátíme 
k  pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Prostředky 
z programových dotací tak budou smysluplně využity. 
 Kristýna Kopecká,

místostarostka

Programové dotace 2021

Od 1. prosince 2020 platí novela vyhlášky o používání pyrotechnických vý-
robků na území Prahy. Zakazuje používání laické pyrotechniky po celý rok 
až na stanovené výjimky a rozšiřuje zákaz jejího používání i na Silvestra 
a na Nový rok, a to v nejcitlivějších částech Prahy, jakými jsou památková 
rezervace, vodní toky a jejich břehy, okolí nemocnic či zoo, domovů pro 
seniory, zvláště chráněná území či přírodní parky. Novela také zcela zaka-
zuje používání tzv. „lampionů štěstí“ na celém území Prahy. Ze seznamu 
míst, kde lze odpalovat pyrotechniku, novela odstranila mimo jiné i mul-
tifunkční hřiště v Čentické ul.
I když je na Silvestra používání pyrotechniky při dodržení předepsané 
vzdálenosti (u nás se to týká 50 m od lesa) povoleno, prosím o ohledupl-
nost. Berte ohled na psy a další zvířata, které mohou rachejtle či bouchací 
kuličky v jejich blízkosti zbytečně neurotizovat. Používání těchto předmě-
tů v rozporu s vyhláškou mají právo postihovat městští strážníci. Mohou 
uložit blokovou pokutu na místě až tisíc korun a ve správním řízení může 
být pokuta dosáhnout až 3 000 Kč.

Jitka Carbolová,
komise životního prostředí

Změny v používání pyrotechniky 

V Újezdě je zvykem, že městská část ke konci roku finančně podporuje 
mateřské školy a Masarykovu ZŠ. I letos se radní rozhodli vyslat Ježíška 
k dětem. Naše školky a škola obdrží z rozpočtu 220 tisíc Kč na  dárky. Děti 
ve školkách se mohou těšit na nové panenky, auta, kostky, stavebnice 
a třeba i koloběžky a odrážedla. Školní družiny a školní klub budou 
dovybaveny novými pomůckami. ZŠ ani školky nemají ve svém rozpočtu 
finance na nákup hraček a  didaktických pomůcek, a tak MČ Praha 21 
tímto příspěvkem pomáhá. 

Rada MČ Praha 21,
odbor školství a kultury

Vánoce přicházejí i do školy a školek

Výročí Dne vzniku samostatného československého státu, které připadá na 
28. října, jsme si každý rok připomínali za účasti spoluobčanů, zastupitelů, 
zástupců spolků, našich pamětníků a s hudebním doprovodem školního 
sboru Sovičky. Letos se tento pietní akt za přítomnosti veřejnosti nemohl 
uskutečnit. Památku jsme tedy alespoň uctili věnci k pomníku T.G. Masary-

ka a pomníku Republiky 
1918 - 2018, které spo-
lečně položily místosta-
rostka Kristýna Kopecká 
a  tajemnice Úřadu MČ 
Praha 21 Šárka Zátková. 
Za pořízení a poskytnutí 
fotografií děkujeme Fili-
pu Šestákovi z Masary-
kovy ZŠ.

Markéta Slavíková,
odbor školství a kultury

Věnce k 28. říjnu
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KaKalendárium na lendárium na prosinecprosinec
Toto číslo ÚZ vznikalo v době, Toto číslo ÚZ vznikalo v době, 
kdy nebylo jasné, zda a za jakých kdy nebylo jasné, zda a za jakých 
podmínek bude možné akce podmínek bude možné akce 
uspořádat. Sledujte, prosím, uspořádat. Sledujte, prosím, 
aktuální informace v kalendáři aktuální informace v kalendáři 
na webu www.praha21.cz.na webu www.praha21.cz.

V pondělí 16. listopadu byl v parku před I. stupněm Masarykovy ZŠ osazen nový 
újezdský vánoční strom. Potřebuje klid a čas na bezpečné a důkladné zakořenění, 
a proto letos ještě není slavnostně ozdobený. 
Snažili jsme se přiblížit strom místu, na které jste zvyklí. Nově zasazená šestimetrová 
jedle ojíněná tedy není příliš vzdálena od místa, kde stál pravidelně v posledních le-
tech uříznutý vánoční strom upevněný do stojanu.
Park před školou byl zrekonstruován v roce 2014 a původní projekt s vánočním stro-
mem počítal. O rok později byl osazen vánoční strom na rohu parku v blízkosti ulice 
Staroklánovická a dnešního pomníku Republiky 1918-2018. Strom bohužel uschl a ni-
kdy nebyl ani ozdoben. 
Letošní rok je pro všechny, a to nejen v naší republice, složitý a náročný. Bylo nám 
líto, že z epidemických důvodů jsme nemohli zasadit náš nový vánoční strom za pří-
tomnosti veřejnosti, ale věříme, že to pochopíte a o to víc se těšíme, až tuto krásnou 
jedli všichni společně v roce 2021 ozdobíme a rozsvítíme. Přeji vám všem krásné Vá-
noce a předvánoční čas prožijte v pohodě a ve zdraví.

Hana Pelčáková, 
radní

Nový vánoční strom již roste

9. ročník soutěže
„Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“

Soutěž končí 15. 1. 2021. 
Všechny exponáty budou vystaveny v Újezdském muzeu od února 2021. 

Výstava bude zahájena vernisáží.

Pravidla soutěže: Soutěžní kategorie: 

 účastnit se může osoba od 60 let
 soutěžící žije v Újezdě nad Lesy

Exponáty doložte fyzicky do 15. 1. 2021 na ÚMČ Praha 21, Odbor sociálních věcí, Staroklánovická 260, 
Praha 9 – Újezd nad Lesy, budova B, 1. patro, kancelář č. 26 paní Mgr. Editě Gramatové

 fotografie
 kresba a malba
 literární tvorba
 volná tvorba

Rok 2020 je rokem netradičním a pro mnohé složitým. Již od jarních měsíců nás 
všechny provází různá opatření, která omezují naše každodenní aktivity.
Protože nebylo vůbec jisté, jaká budou omezení v letošním adventním čase, rozhodlo 
se vedení MČ potěšit své občany netradičním, ale jistě o to zajímavějším vánočním 
osvětlením.
Původní myšlenka byla nechat ozdobit lampy veřejného osvětlení v celé délce hlavní 
silnice, ale od toho jsme upustili, když jsme propočítali na jedné misce vah náklady 
a na druhé přínosy této změny.
Naším přáním totiž bylo dát vám cíl vánoční procházky, abyste si mohli po celý ad-
ventní čas přijít do klidnější části Újezda osvětlení prohlédnout a nasát příjemnou 
vánoční atmosféru. Jasnou volbou byl tedy park u školy.
Protože letos již nebylo možné dát strom do stojanu a nový strom jsme zasadili 
až v listopadu, byl pro nasvícení zvolen největší strom u ZŠ. Působí skutečně maje-
státně a shlíží z výšky na dění v parku. Nechali jsme také po loňském úspěchu opět 
nazdobit sakury, které lemují cestu ke škole. A abyste měli skutečný cíl vycházky, 
najdete v parku jako třešinku na dortu vánoční „fotopoint“, v naší pracovní hantýrce 
„kouli“. Budeme velice rádi, když nám fotky z parku a s vánoční koulí budete posílat 
třeba přes náš Facebook (www.facebook.com/praha21).
Protože jsme nechtěli hlavní křižovatku ani letos úplně připravit o vánoční osvětle-
ní, ozdobili jsme fasádu Polyfunkčního domu. A abychom vám neprozradili úplně 
všechno, jděte se sami podívat, co tam svítí. I přesto, že rok 2020 je jiný, přejeme vám 
šťastný adventní čas.
 Úřad MČ Praha 21

Adventní osvětlení letos jinak

V minulém čísle ÚZ jsme vás in-
formovali o tom, že jste si vybrali 
4 projekty v rámci pilotního par-
ticipativního rozpočtu „Měníme 
Újezd“. Projekty, které jste sami 
navrhli, a které jistě udělají ra-
dost nejednomu z nás. 
Začal se stavět první z nich, a to 
venkovní posilovna pro veřej-
nost. Vedle dětského hřiště 
v  ulici Luníkovská začaly výko-
pové práce a workoutové prvky 
jsou již ve výrobě. Věříme, že 
v  průběhu prosince bude vše 
dokončeno a budete mít mož-
nost si stroje vyzkoušet.
Druhým z projektů, který ještě 
letos stihneme zrealizovat, je 
„Kvetoucí plácek“ na Rohožní-
ku. Umístíme zde tři vyvýšené 
záhony a připravíme je tak, aby 
se na jaře mohly osadit. Věříme, 
že tím podpoříme komunitní 
život na sídlišti, a že se míst-
ní obyvatelé o záhony budou 
s láskou starat a využívat je. 
Letos (případně začátkem roku 
2021) chceme stihnout i projekt 
„Pro duše cyklistů a koloběžká-
řů“. V blízkosti ZŠ (ulice Čentická) 
a u nádraží Klánovice (na újezd-
ské straně) budou umístěny ve-
řejné cyklopumpy. S příchodem 
jara, a tedy i lepšího počasí, tak již 
budou plně v provozu. Poslední 
z projektů „Hry na chodníku“ bu-
dou realizovány na jaře, jakmile 
nám to počasí dovolí. 
Brzy vyhlásíme další kolo spo-
lečného projektu „Měníme 
Újezd“. Začněte již přemýšlet, 
co by vám udělalo radost, či co 
vám v Újezdě chybí. Den, kdy 
vás vybídneme k zasílání no-
vých návrhů, se blíží! 

Helena Gryčová,
koordinátorka participativního 

plánování a MA 21

Čtyři projekty 
pro Újezd



Setkáváme se v době, kdy pravděpodobně vrcholí dru-
há vlna koronaviru. Spousta újezdských obchodů muse-
la zavřít, restaurace opět fungují přes okénko. Co může 
pro tyto občany udělat obec?
Obec musí svým občanům především pomoci. Sbíráme ná-
měty a nápady a zavádíme je do praxe. Oslovujeme všech-
ny podnikatele, snažíme se získávat maximum informací, 
jak na tom jsou a co pro ně můžeme udělat. Každý se mů-
že ozvat se svou nabídkou na facebookovém účtu Úřadu 
městské části Praha 21 nebo účtu starosty či emailu a my 
to zveřejníme. Máme připraveny dezinfekční prostředky  
- pokud o ně bude zájem. Jako lokální patriot doporučuji 
podpořit místní prodejny a služby tím, že budeme kupovat 
především u nich. To je asi to nejlepší, co pro ně můžeme 
nyní udělat a pomoci jim tak udržet se nad vodou. 
V Újezdě jsou desítky nejrůznějších kroužků, cvičení 
nebo kurzů, které ale není kde pořádat. Máme Poly-
funkční dům, ten je ale plně obsazený. Nechybí nám 
obecní prostor, kde by byly malé sály a tělocvičny, kte-
ré by se daly pronajmout?
Mám takovou vizi, které pracovně říkám „kancelář v příro-
dě“. Každý den spousta lidí jezdí do Prahy, druhý směr je 
prázdný. Vytvořme tu nějaký „hub“, centrum, které by na 
sebe navázalo vzdělávací, podnikatelské i volnočasové ak-
tivity. V zahraničí je to běžné, v centru Prahy také, tak proč 
ne u nás v Újezdě, místě se zázemím a dobrou dopravní 
obslužností. V tom se samozřejmě neobejdeme bez stra-
tegického investora.
Pak jsou tu ale malé kroky, které udělat můžeme sami. Diva-
delní sál by si zasloužil extra vstup, aby se nemuselo chodit 
po školních chodbách. A pak taky rekonstrukci, která ale ne-
musí být nijak zásadní. Jsem přesvědčen, že zrovna divadel-
ní sál může mít mnohem širší uplatnění, než má dnes. 
Když zůstaneme u kultury a sportu - jak je to s přípra-
vou dalších investic?
Finišují se tělocvičny, kde jsme prozíravě udělali přípravu na 
vzduchotechniku. Získali jsme další dotace od magistrátu, 
takže to teď můžeme dodělat kompletně. Výsledkem budou 
dvě nádherné tělocvičny. A rádi bychom pokračovali s ven-
kovním prostorem – mezi tělocvičnami a hlavní silnicí. 
Z rozpočtu městské části nejsme schopni udělat větší akce. 
Náš rozpočet je určen na provoz MČ a na přípravu investic. 
Musíme proto hledat jiné finanční zdroje na magistrátu. 
Z  vlastních prostředků jsme ale schopni dát dohromady 
takové projekty jako příkladně velmi úspěšný pumptrack 
na Rohožníku. Za mě skvělá věc – na jaře jsme začali, v září 
bylo hotovo. Je tam plno a dostávám od lidí spoustu pozi-
tivních ohlasů. 
Chceme dál rozvíjet i okolí tenisových kurtů, kde je multi-
funkční a volejbalové hřiště a posilovna pod širým nebem. 
Vytváříme tam i prostor na další sportovní aktivity. Máme 
nápad vybudovat další takový miniareál na jiném místě 
Újezda, to už bych ale hodně předbíhal.  
V tom, jak to chodí na magistrátu, jste se už zorientoval?
Je třeba hledat si kontakty. Musím říct, že v tomhle mi ohrom-
ně pomáhá běchovický starosta Ondřej Martan. Přeci jen je 
znát, že je starostou 13 let, já jsem tu dva roky. Právě konti-
nuita je přitom základním předpokladem k dobrému fungo-
vání obecní politiky a rozvoje. Když jsme přišli my, nebylo po-
pravdě v čem pokračovat a co rozvíjet, protože jsme zdědili 

průšvihy typu rozestavěné hasičárny nebo Ideal Luxu. Navíc 
teď ještě pár měsíců ztratíme kvůli koronaviru!
Co s budovou Ideal Luxu na Blatově? Předchozí vedení 
obce tam chtělo zdravotní středisko, váš koaliční part-
ner zase úřad…  
Na budovu Ideal Luxu je vázaná účelová dotace ve výši 
25 milionů korun na zdravotní služby. Žádali jsme magistrát 
o přeúčelování, ale nevyhověli nám. Za této situace nemá 
cenu snažit se o nové prostory pro úřad městské části, byť 
by si to zasloužil. Jdeme tedy cestou rekonstrukce budovy 
ve Staroklánovické ulici, měníme vstupní dveře za automa-
tické, máme v plánu vybudovat výtah. Beru to jako druhou 
fázi proměny úřadu, tou první byla personální obměna. 
S tím, jak úřad funguje, jsem spokojen. A nejen já, protože 
jsme městská část s přenesenou působností, dostávám po-
zitivní ohlasy i z Koloděj, Běchovic nebo Klánovic. 
Zpět ale k Ideal Luxu – dokážu si představit smíšený model, 
že bychom kromě zdravotních služeb měli v přízemí i kultur-
ní sál. Protože je fakt, že nám chybí prostor pro setkávání li-
dí. Takový, jako mají Běchovice po rekonstrukci Staré pošty. 
Pokud si vzpomínám, měl jste tenhle plán, už když 
jste nastupoval do funkce. Stejně jako bulvár vedoucí 
od školy k nádraží…
Neříkal bych tomu bulvár, protože to si lidé spojí spíš s čás-
tí města, kde jsou obchody a jezdí tam tramvaje. Jednali 
jsme o tom s Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy, kterým patří do-
tčené pozemky. A nikde jsme nenarazili na odpor. Řešíme 
teď jiné priority, ale nápad široké spojnice pro pěší a cyk-
listy vedoucí na nádraží rozhodně neopouštíme. Mimo jiné 
i proto, že ať chceme nebo ne, jedním z center Újezda je 
právě prostor, kde je budova úřadu, škola a park, který se 
už teď používá na různé společenské akce. Dovedu si před-
stavit další revitalizaci parku, kde získáme důstojné zázemí 
pro posvícení, vánoční trhy a další akce. 
Opozice navrhovala něco podobného, ne?
Ano, jenže na soukromém pozemku a podél hlavní komu-
nikace. Představa, že nám někdo nabídne pozemek a my 
ho koupíme, když cena v Újezdě atakuje 10 tisíc korun 
za metr čtvereční, je nereálná. Byť to nakreslené na papíře 
může vypadat hezky. 
Na druhém konci této lesní spojky je nádraží, což je ne-
uralgický bod Újezda. Ve vašem prvním rozhovoru pro 
ÚZ jste říkal, že jedno z řešení je vybudování podélné-
ho parkoviště podél kolejí. To pořád platí?
Tady musím začít zeširoka. První podmínkou jakýchkoliv 
plánů na regulaci parkování je rekonstrukce dolní části 
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Staroklánovické ulice. Tu mohlo již minulé vedení začít 
připravovat i bez změny územního plánu, což bohužel 
neudělalo. Rozšíření této části silnice nám přinese legální 
podélné parkování a zkapacitnění průjezdu, což je klíčové 
zejména pro průjezd autobusů. Projekt, který by řešil nejen 
parkování, ale i odvodnění, míří do projekční fáze. Cokoliv 
dalšího nejde dělat bez změny územního plánu. A tady jsme 
také začínali od nuly, protože již připravovanou změnu 
radnice za starostování pana Roušara nechala stáhnout. 
Podélné stání kolem kolejí chtěla i opozice. Bavíte se 
o tom s nimi?
Je fakt, že tady nacházíme určitý programový průnik. Pro-
blém ale je s technickým řešením. Na úzké ploše se míjejí 
autobusy MHD, auta, pěší i cyklisté. Vznikaly by tam kolizní 
situace. Zvlášť, když někdo spěchá na vlak a nedává pozor.  
Takže preferujete parkovací dům?
V případě, že zrekonstruujeme i přilehlou ulici u hájovny, 
která nemá ani jméno, pak ano. Ovšem ne nějaké beto-
nové monstrum, jak mi mnozí podsouvají. Měla by to být 
lehká montovaná stavba, která by ideálně měla zaplout 
mezi stromy a byla co nejméně vidět. V zahraničí to takhle 
funguje, tam často nepoznáte, že tam nějaké P+R stojí. Ne-
chceme ani kácet velké množství stromů, jak je nám pod-
souváno, není to pravda, ale i tak se u nás dělá politika. 
Parkoviště u nádraží není navíc nic, co bych si já vymyslel. 
I současné vedení magistrátu podporuje vznik P+R, počítá 
s tím i metropolitní plán.
Častým argumentem proti parkovacímu domu je názor, že 
tím přivedeme další dopravu do Újezda. Jenže ta dopra-
va už tady je, nejen u nádraží. Běžte se ráno podívat do 
Hulické ulice, kde auta parkují až na další křižovatku nebo 
ke stanicím MHD. Auta v Újezdě máme a my je chceme 
centralizovat s co nejmenším dopadem na naše obyvatele. 
Množství vozidel bude navíc stále narůstat.
Nevyřeší dopravní zátěž chystaná přeložka I/12?
Myslím, že pokud se bavíme o nádraží, tak ne. Na I/12 se 
přesune tranzit. Ale lidé, kteří pojedou autem do centra, 
budou dál jezdit přes Újezd, protože chtějí zaparkovat 
a přestoupit na vlak. 
V souvislosti s přeložkou existuje ještě jeden projekt 
– snížení nivelity hlavní silnice. Jaká je naděje, že se to 
povede jako v Běchovicích?
Já věřím, že k výsledkům vedou otevřená jednání a dohody. 
Jednali jsme s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem 
a koncem září vypracování projektu na snížení nivelity hlavní 
silnice odsouhlasila i Rada hl. m. Prahy. Projekt by měl být 
hotov do dvou let a zdaleka nebude řešit jen výšku silnice. Je-
ho součástí je také odvodnění, nové osvětlení nebo kabelové 
sítě. Jsme u toho a věřím, že se to podaří.
K dopravním problémům Újezda určitě patří i sporné 
jednosměrky. Dočkají se revizí?
Pracujeme na konceptu dopravy, který má nahradit doprav-
ní generel, má to na starosti pan místostarosta Zdeněk Rů-
žička. A abychom nebyli nařčeni, že to politizujeme, zadali 
jsme studii odborné firmě, která s tím má zkušenosti. V tuto 
chvíli běží poptávkové řízení. Každopádně chceme něko-
ho, kdo má nějaké zkušenosti z místa, protože bez znalosti 
místních poměrů se taková studie udělat nedá. 
Poslední téma z dopravy – autobusy. Jak je to se zříze-
ním nové linky, která by obsloužila i jižní část Újezda?
Tak o to opravdu a dlouhodobě usilujeme. Chtěli bychom 
linku, která by začínala v Květnici, obsloužila by Sibřinu včet-
ně zastávky u školy, dál jela na hřbitov, Zaříčanskou, kde au-
tobusové spojení chybí. Pak na světlech doleva, do Hulické, 

přes nádraží dál do Klánovic, Šestajovic a Jiren, a pak možná 
ještě do Horoušan. Bavili jsme se o tom se zástupci ROPIDu. 
Je to ale běh na pořádně dlouhou trať. Projekt se musí 
schválit jako záměr, pak je třeba vysoutěžit dopravce, do-
hodnout se s vedením Středočeského kraje na spolufinan-
cování. V ideálním případě to prý zabere dva roky. V pří-
padě Oplanské, kde by ideálně měl autobus zajíždět také, 
zase narážíme na technické problémy, kterými jsou příčné 
prahy. Nadějnější je v hluchých dopoledních intervalech 
protažení linky od Lidlu směrem na hřbitov a k sibřinské 
škole, kde by se autobus otočil a jel zpět. Ale i tady trvá, 
než se něco posune dál. Bohužel to nefunguje tak, že si 
to napíšete do volebního programu a pak si večer otevře-
te facebook a píšete, co všechno radnice pro občany není 
schopná zařídit. Kritizovat z tepla domova je totiž snadné 
a laciné. My jsme venku a věci řešíme.   
Pojďme k dalšímu tématu – obecním pozemkům. Měst-
ská část v roce 2018 zakoupila pozemek u rybníka ve Sta-
roújezdské ulici. Existuje nějaký záměr, jak ho využít?
Ten pozemek je určen pro volnočasové a sportovní aktivity 
a dovedu si tam představit cokoliv od hřiště po odpočinko-
vou zónu. Ale opět – je třeba řešit celé území na jihovýchod 
od rybníka. V územním plánu je to historicky vyblokova-
né jako místo pro veřejně prospěšnou stavbu, konkrétně 
sportovní areál pro školu, což je velmi svazující určení. Pro-
to si letos v létě zastupitelstvo odhlasovalo vypuštění této 
nerealizované stavby z plánu.  
U rybníka jsou také pozemky ve správě FN Motol. 
My jsme o nich s Fakultní nemocnicí jednali a bylo nám ře-
čeno, že se svými pozemky mají plány. Což chápu, protože 
třeba poliklinika v těchto místech by měla dobré napojení na 
budoucí přeložku I/12 a nakonec by byla výhrou i pro Újezd. 
Další obecní pozemek leží u blatovského fotbalové-
ho hřiště. Dlouho se debatuje o tom, že by tam mohl 
vzniknout domov pro seniory. Je to reálné?
Obec na výstavbu takového domu prostředky nemá. A po 
pravdě si nedovedu představit, že by ho mohla sama pro-
vozovat – sousední Běchovice s tím mají negativní zkuše-
nost. Pokud se najde strategický investor, dovedl bych si 
představit nějakou dohodu s obcí – třeba formou přednost-
ního umísťování újezdských občanů. Samozřejmě s tím, že 
by se obecní pozemek, který je určen pro veřejnou vybave-
nost, neprodával, ale pouze dlouhodobě pronajímal. 
Dva roky ve funkci máte za sebou. Jaké si berete z uply-
nulých dvou let poučení pro ty další dva roky v tomto 
volebním období?
Praha 21 má rozlohu i populaci okresního města, ale při-
tom velmi omezené financování. Určitě jsem se za ty dva 
roky naučil, že věci nejdou tak rychle, jak by měly jít a jak 
bych chtěl. Mým cílem ale není pouze to, abych něco jen tak 
rozjel, pak si přestřihnul pásku a nechal se u toho vyfotit. 
Věci musí mít jasný koncept a využitelnost pro nás, co zde 
společně žijeme. Budu spokojený, když dotáhnu co nejdál 
všechny projekty, o kterých jsme mluvili a mnohé další, kte-
ré připravujeme. A když si lidé řeknou, že jsou hrdí na to, 
že žijí v Újezdě, protože jsou tu spokojení. Když jsou lidé 
spokojení, může být spokojený i starosta. Na závěr bych 
rád poděkoval celému našemu týmu koaličních zastupitelů 
a všem, kteří mi denně pomáhají mnohdy náročné úkoly 
zvládat. Bez fungujícího týmu není totiž možné věci udržo-
vat, natož rozvíjet. Do voleb v roce 2022 máme ještě dva 
roky a to je dost času ještě více dokázat, že má Újezd po 
dlouhé době vedení, co se toho prostě nebojí.

Pavel Moudrý
Blahoslav Hruška



V ÚZ o adventu obvykle na tomto místě naleznete tipy, 
kam se vypravit na nějakou výstavu, kde mají hezký bet-
lém nebo předávají zvyky našich předků. Letos je vše ji-
nak, v době uzávěrky tohoto čísla nebylo vůbec jisté, zda 
vůbec či za jakých podmínek se akce mohou konat. Oslovil 
jsem proto vybrané osobnosti z Újezda s krátkou vánoční 
anketou. Odpovědi těch, kteří se zúčastnili, naleznete níže 
seřazené podle příjmení. A jaké byly otázky?
1. Jaké zvyky a obyčeje o Vánocích dodržujete?
2. Jaké byly vaše nejkrásnější Vánoce?
3. Jaký nejvtipnější/nejkurioznější dárek jste dostal/dostala?

Blahoslav Hruška
(obrázky od dětí z Masarykovy ZŠ)
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Vánoční anketa
TÉMA

Hana Cermonová,
ředitelka Masarykovy ZŠ
1. Vánoce v době mého dětství byly okleštěné od křesťan-

ských obyčejů. Vždycky mě to mrzelo. Proto teď máme 
čistě perníkový stromeček, jeden rok jsem dokonce vy-
střihovala papírové postavičky, protože nic dalšího na 
ten správný stromek (snad kromě slaměných ozdob 
a červených jablíček) nepatří. Pouštíme lodičky ze sko-
řápek a zkoušeli jsme i lití olova. Vaříme kubu. Zpíváme 
koledy, máme kapra se salátem a rybí polévkou. Hos-
podyně od stolu nevstává a všechno o slavnostní večeři 
zařizuje muž. Pod talířem najdete rybí šupinu a Ježíšek 
přivolává děti zvonečkem. Děláme adventní věnce a nad 
stolem visí jmelí.  Trošku se to mění. Pantoflem už nikdo 
nehází, ale zase přišly na řadu ty kouzelné, čistě vánoční 
příběhy, které jsem vždycky dětem kupovala. Už je nečtu 
jim nebo s nimi, teď už je poslouchají má vnoučata...

2. Každé moje Vánoce jsou nejhezčí. Pokaždé trochu ji-
né - když byly děti malé, mělo to jiné kouzlo, než když 
byly v pubertě. A dnes mají všichni ti kdysi adolescenti 
své děti a já se těším na stromeček spolu s nimi.

3. Jeden mám v hlavě. Ale byl tak originální, že o něm takhle 
na veřejnosti vlastně ani nemůžu mluvit. Takže to i nadá-
le zůstane čistě v rodině.

Eva Danielová,
předsedkyně Muzejní rady
1. Štědrý den by se neobešel bez houbového kuby k obědu, 

odpolední kávy s vánočkou a cukrovím a kapra s bram-
borovým salátem k večeři.  Protože slavíme se sestrou 
a rodinami u maminky a sejdou se všechny naše děti, 
chodíme po společné kávě ke hrobu mého tatínka, kde 
každé vnouče rozsvítí dědečkovi svíčku. Dárky rozdá-
váme od nejmladšího po nejstaršího a za rok naopak. 
Při deseti lidech to bývá časově náročné, ale štědrove-
černí pohádku jsme zatím vždy stihli.

2. Krásné, když je rodina pohromadě, byly zatím všechny. 
Nejvzácnější byly ty v roce 2002, kdy s námi naposledy 
seděla u stolu moje babička Boženka, maminka mého 
tatínka (a jak já říkám „šťastná to žena“, která mi do ži-
vota dala spoustu rad), a kdy jsme u stolu seděly čtyři 
generace. A pak ty v roce 2003, kdy naposledy přivolal 
zvonečkem své vnuky ke stromečku můj tatínek.

3. Nemám ráda pavouky. Jednou jsem tak dostala chytač 
pavouků na tyči. Vřele tuto vtipnou a praktickou pomůc-
ku, díky níž pavouk zůstane živý, doporučuji. Nejkurioz-
nějším dárkem byl bílý porcelánový kroužek s otvorem 
uprostřed. Dvě hodiny jsem si lámala hlavu, co otvorem 
prostrčit, kam ho navléci. Nakonec mi „Ježíšek“ prozradil, 
že se jedná o stojánek na mezizubní kartáček. 

Marek Doxanský,
trenér a předseda klubu Kangsim Dojang
1. Dodržujeme zdobení vánočního stromečku, přes den 

koukáme na pohádky a pouštíme koledy, ke štědrove-
černí večeři míváme kapra s bramborovým salátem a po 
večeři si rozdáváme dárky. Co se nám narodila dcera Lu-
cie, tak jsme zavedli také krmení zvířátek.

2. Jsem především rád, když jsou vánoční svátky klidné 
a panuje příjemná atmosféra. I dětem na tréninku říkám, 
že není nejdůležitější kolik dárků dostanou, ale že Váno-
ce jsou o tom, aby si lidi uměli dát najevo, že se mají rádi 
a že k tomu také mohou přispět např. tím, když pomo-
hou s něčím maminkám, protože většinou právě na nich 
je veliká zátěž. Ale abych odpověděl na otázku, nejkrás-
nější Vánoce jsou pro mě od té doby, co máme dceru.

3. Řekl bych, že jsem celkem prakticky založený, proto mě 
asi nejvíce překvapilo, když jsem před asi sedmi lety do-
stal jako vánoční dárek plyšového Kung Fu Pandu a na-
fukovací kladivo.

Blanka Exnerová,
předsedkyně zahrádkářů
1. U nás je to klasika. Začínáme adventem, rozsvícení svíček 

v nedělním podvečeru. Po Mikuláši začínám připravovat 
svých dvanáct druhů cukroví, za každý měsíc v roce jed-
no, týden před Štědrým dnem peču vánočky, a to nejen 
pro nás, ale i pro známé v mém okolí, kteří jsou sami ne-
bo to neumí. Na Štědrý den máme v poledne kubu, večer 
klasiku: rybí polévku, salát, řízky z kapra, drůbeží, manžel 
se neobejde bez bílé klobásy. Jíme také závin. Na stole 
již roky máme o jeden talíř s kompletní výzdobou navíc. 
Pod talíř dávám šupiny z kapra, malý peníz a kousíček 
jmelí. I když mám květiny velmi ráda, tak raději na záho-
nech, tam je jejich krása delší, ale na vánoční svátky musí 
ve váze být. Půlnoční si pustíme v televizi, vždy je z jiného 
místa naší země.



2. To byly ty první s naším synkem, kterému bylo malinko 
přes sedm týdnů.

3. Nešokujeme se dárky. Jeden rok jsem si přála židli k pra-
covnímu stolu, židle pod stromkem nikde, pouze obálka 
s krásně namalovanou židlí a doporučením, že si ji mu-
sím vybrat sama, aby se mi dobře sedělo. Ježíšek měl 
pravdu, není židle jako židle.  

Jan Jacek,
skautská legenda
1. Snažím se dodržovat lití olova a krájení jablka. Oba zvy-

ky mají v sobě kouzlo. Olovo vytváří různé patvary a vy 
v  nich vidíte samé špatné věci, neštěstí a tragédie, ale 
vaši blízcí v nich naopak vidí štěstí, zdraví, dlouhá léta. 
Vy v rozkrojeném jablku vidíte křížek, ale ostatní vás pře-
svědčí, že je to hvězdička. Zvykem je i přezpívání koled 
a o půlnoci známý budíček: „Hej, mistře, vstaň bystře...”

2. To je jako označit nejkrásnější ženu, když jsou všechny 
krásné. Asi to bude znít fádně, ale nejkrásnější Vánoce jsou 
ty malých dětí. Kdy ještě nevědí a netuší, když tatínek jde 
na balkón vyhlížet Ježíška a vzápětí zazní z pokoje zvoneček 
a oni stojí před rozsvíceným stromečkem. A krásné jsou ta-
ké ty, kdy naopak vy tím zvonečkem zvoníte pro své děti.

3. Obyčejná kytara. Představte si samouka, který se pracně 
naučí 3-4 akordy, s nimi „otravuje” ostatní a všude pyšně 
nástroj vláčí s sebou. Tak jako já na jedné ze skautských 
výprav. Zakopl jsem o kámen, upadl a kytara to nepře-
žila. Tváříte se hrdinně, ale ostatní poznají, že vám je to 
líto. A tak se tajně na Vánoce složí a koupí vám jinou. 
Moc si nepomohli, otravoval jsem je hraním dál. Ale mně 
tím udělali radost. 

Pavla Jakubcová
Jitka Kašparová,
knihovnice
1.  PJ:  Jediné zvyky, které se snažíme dodržet, jsou: polibek 

na Štědrý den pod darovaným jmelím a snažit se vy-
držet celý den nejíst, abychom viděli zlaté prasátko. 
Ale to se nám zatím ještě nikdy nepodařilo dodržet. 
A nakonec máme jednu ta-
kovou rodinnou tradici a to, 
že štědrovečerní polévku jí-
me při svíčkách.

 JK:  Nejsme rodina se zajímavý-
mi vánočními zvyky a obyče-
ji, tedy kromě cukroví, stro-
mečku a kapra se salátem.

2. PJ: Když už pomine stres a shon 
před svátky a nastane ten 
opravdový klid, tak jsou 
všechny Vánoce hezké. Ne-
vzpomínám si na žádné kon-
krétní, které by byly nejkrás-
nější.

 JK:  Každé Vánoce máme krásné 
a pohodové.

3. PJ: Kuriozní nebo vtipné dárky si 
nedáváme.

 JK:  U nás je to také tak. Jinak Je-
žíšek rád nosí vstupenky na 
všelijaké kulturní akce.

Martina Machalíčková,
galeristka
1. Je mnoho krásných tradic a dodržují se především na 

Vánoce. Jsou tak vžité, že bez nich vánoční svátky být 
nemohou.  Stromeček, vánočka, jmelí… ale to jsou ty 
všeobecně známé. Pak jsou ještě ty rodinné a jsou ne-
méně důležité. Naše dospělé děti si stále vymiňují psaní 
Ježíškovi. Nashromáždí okolo sebe pastelky, pustí se ko-
ledy, uvaří čaj a všichni si sedneme ke psaní toho svého 
dopisu. Další zvyk je společné vybírání stromečku. Je to 
velmi zodpovědný proces a většinou se prodavač raději 
vzdálí a tváří se, že ten šestnáctý stromeček už opravdu 
rozbalovat nebude. Tradičně se většina cukroví sní dáv-
no před Vánocemi. Rodinné tradice jsou jako rodinné 
zlato. To se nikde neztrácí, nerozdává se. Dědí se a zů-
stává v rodině, která je tím jedinečná. 

2. Každé Vánoce jsou úžasné a jedinečné. Celá atmosféra, 
dlouhé přípravy, těšení se na dárky. Když máte malé dě-
ti, myslíte si, že nic krásnějšího není. Pro mě budou vý-
jimečné Vánoce letos. Poprvé je budeme slavit ve svém 
domě, se všemi dětmi a mými i manželovými rodiči. A to 
je pro mě nyní asi to úplně nejvíc.

3. Dárky mám ráda kdykoli a v jakémkoli počtu a zatím si ti 
mí Ježíškové dávají záležet. Ale upřímně…nejraději dárky 
dávám.

Libuše Mašková,
cvičitelka Sokola
1. Těch zvyků moc není, rozkrojíme jablíčka, jestli tam bu-

de hvězdička. Na Štědrý den dopoledne připravím veče-
ři rybí polévku, bramborový salát a smaženého kapra. 
Po večeři zpíváme koledy a čekáme na Ježíška, který za-
tím vždycky přišel.

2. Nejkrásnější Vánoce byly a jsou, když jsou děti malé. 
Ta radost, jakou mají z dárků, se nedá popsat. 

3. Snad když mi bylo asi deset let, tak u nás byla teta a ta 
všechny dárky někam schovala. Když jsem přišla ke stro-
mečku, tak tam nic nebylo. Musela jsem si je všechny na-

jít, ale ten šok byl velký .

Markéta Plášilová,
praktická lékařka
1. Každý rok před Vánocemi si s dce-

rami vytvoříme z chvojí vlastní 
adventní věnec, který si ozdobí-
me. Samozřejmě pečeme cukro-
ví. Na Štědrý den ráno zdobíme 
stromeček, a poté podnikáme 
pravidelně výlet do přírody, vět-
šinou s sebou nosíme pamlsky 
pro zvěř jako jablka a mrkev.

2. Nejkrásnější Vánoce byly, když 
byly děti malé a Vánoce pro ně 
měly tajemné kouzlo.

3. Nejvtipnější dárky dostává ce-
lá naše rodina od mé sestry. 
Já jsem například loni dostala 
šampon značky Ahava šikovně 
upravený na Ohavu s přesným 
návodem k použití včetně obráz-
ků před a po.
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Daniela Poková,
vedoucí baletního studia
1. Navštěvujeme prarodiče a pře-

dáváme si jmelí. Společně zdobí-
me vánoční stromeček a rozkra-
jujeme jablíčka. Nejíme celý den, 
abychom viděli zlaté prasátko. 
K  večeři máme tradičně rybu 
nebo řízek s bramborovým sa-
látem. Po večeři všichni trávíme 
čas u stromečku a rozdáváme si 
dárky.

2. Nejkrásnější Vánoce jsem zažívala 
jako malá na chalupě v Jeseníkách.

3. Chůdy. Prvním krokem jsem spadla na stromeček.

Milan Samec,
starosta
1. Vánoce vnímám jako pohodu, klid a zastavení shonu, 

který mě jako starostu provází celý rok. Určitě dojde na 
šťavnatý řízek, salát a dobré pití. Je třeba si připomenout, 
že ne všichni mají stejné štěstí a příležitost toto prožít. 
A já s pokorou jsem za to vděčný. Určitě se půjdu projít 
do přírody a vezmu něco zvířátkům na přilepšenou.

2. Jako malý kluk jsem prožíval Vánoce mnohem intenzivněji. 
Všude vonělo cukroví a čas běžel celkově tak nějak poma-
leji. Sněhová nadílka za oknem a praskání dřeva v kamnech 
jen zvýraznily celou sváteční atmosféru. Doba nebyla tolik 
uspěchaná a lidé měli k sobě blíže. Bylo by skvělé a přeji si, 
aby i v dnešní době byli lidé k sobě více ohleduplní a navzá-
jem si přející s ochotou nezištné pomoci druhým.

3. Doufám, že mě tento dárek stále ještě čeká :-) Myslím, že 
právě v tom je ukryta podstata obdarování. Překvapit a po-
těšit toho druhého, aby na to dlouho vzpomínal a udělalo 
mu to radost. Chce to totiž mnohem více než výpravu do 
nákupních center, či v dnešní době spíše e-shopů s poci-
tem, komu všemu ještě něco musím koupit. Já to mám na-
stavené jinak a velmi rád dělám radost po celý rok nějakou 
maličkostí. Myslím, že to obdarovaného potěší nejvíce. 

Petr Vácha,
knihkupec
1. Tradičně máme ke štědrovečerní večeři, jako asi větši-

na lidí v Česku, kapra a bramborový salát a jako dezert 
spoustu domácího cukroví spolu s ovocným salátem. Mi-
mo to žádné další zvyky asi nedodržujeme. Popravdě na 
to není ani moc čas, protože před Vánoci je vždy v knih-
kupectví největší nápor lidí, a tak jsme tam většinou sko-
ro celá rodina.

2. Vybrat jedny nejkrásnější Vánoce asi nedokážu. Nejra-
ději ale vzpomínám na doby, kdy byly moje děti malé 
a Vánoce pro ně byly něco kouzelného. Jak netrpělivě 
čekaly u pohádek na zazvonění zvonečku a pak se hnaly 
ke stromečku a měly rozzářené oči a ze všeho takovou 
radost.

3. Rozhodně nejkurioznějším a nejvtipnějším dárkem, 
který jsem kdy dostal, a který mě pod stromečkem nej-
více překvapil, byl ubalený joint, který mi má dcera da-
la se slovy, abych se konečně po předvánočním stresu 

v práci trochu uklidnil a hodil do 
pohody. 

Helena Vojtová,
předsedkyně Klubu aktivních 
seniorů
1. Je to česká klasika: rybí polév-

ka, smažený kapr, bramborový 
salát, navíc celerový salát a lití 
olova.

2. Vánoce – roku 1945 pro mě jako 
čtyřletou to byly první Vánoce 
bez zatemnění a mohlo se po-
slouchat rádio.

3. Pod stromečkem jsem od manžela našla obálku se 
smlouvou a fakturou na dodávku třiceti metrů žlabů na 
chalupu.

Šárka Zátková,
tajemnice Úřadu MČ Praha 21
1. Vzhledem k tomu, že máme ještě malé děti, tak se sna-

žíme opravdu o tradiční české Vánoce. Jak už to bývá, 
čerpáme s manželem hlavně z našich dětských let a ze 
zvyků od našich rodičů a prarodičů. Naším nejoblíbe-
nějším zvykem je určitě krájení jablíčka po sváteční ve-
čeři, o to se u nás tradičně stará nejstarší muž u štědro-
večerního stolu. A vždycky tam hvězdička byla! Hvězda 
znamená zdraví a štěstí, tak snad tam bude i letos. Naše 
děti milují přivolávání Ježíška. Děda vezme housle, děti 
flétny a hrajeme a zpíváme koledy, aby k nám Ježíšek 
našel cestu. 

2. Nejkrásnější byly všechny. Vánoce se pro mne rovná čas 
s rodinou. Pokud se dokážete zastavit a věnovat svůj 
čas blízkým, jsou to vždy nejkrásnější Vánoce. Jedny 
naše Vánoce ale převyšují vše, ty první s prvorozenou 
dcerou.

3. Nejvtipnější dárky nám dával v 90. letech můj tatínek. 
Měl doma tři ženy a neměl to s vymýšlením dárků leh-
ké. Tak nám kupoval každé tiket Sazky. Vždycky to scho-
val do stromečku. Pamatuji si, že jsem jeden rok vyhrá-
la asi 50 korun a měla jsem z toho ohromnou radost!

Tomáš Zeman, 
sekretář FK Újezd nad Lesy
1. Klasická výzdoba pro navození slavnostní a poklidné at-

mosféry, nakupování dárků :-), asistence při pečení cuk-
roví, 24. 12. dopoledne chodíme na fotbálek s kamarády, 
se kterými jsme hráli za FK Újezd nad Lesy v mládežnic-
kých kategoriích. Zbytek Štědrého den trávím vždy v ro-
dinném kruhu, k večeři máme kapra se salátem a hra-
chovou kaši a na závěr dne jdeme na půlnoční mši.

2. Každé Vánoce jsou pro mě jedny z nejkrásnějších dní 
v  roce. Vždy na mě ta atmosféra působí klidným do-
jmem a prožívám jí s těmi nejbližšími. Konkrétní nej-
krásnější Vánoce ale v paměti nemám. Jako jeden z nej-
větších dárků, které si pamatuji dodnes, bylo jízdní kolo, 
které jsem dostal jako malý na prvním stupni základní 
školy. V tu chvíli to byly moje nejkrásnější Vánoce. Ná-
sledující roky pak i všechny ostatní :-)

3. Popravdě moc vtipných dárků nedostávám. Od sestry 
jsem jednou dostal koláž fotek mé oblíbené zpěvačky, 
kde byly na první pohled neviditelné portréty i mé sest-
ry. Případně kurz vaření! :-)
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Loňský prosinec byl plný krásných vánočních akcí. Koncer-
ty, workshopy, povídání o Vánocích. Ten letošní prosinec 
je v tomto směru jaksi ochuzený. Jedinou akcí, které se 
opravdu nechci vzdát, jsou „Vánoční přání“. Pomozte s tím-
to projektem i vy! 
Naše skvělé pečovatelky ze sociálního odboru během lis-
topadu roznesly přáníčka, na která si naši senioři mohou 
vepsat to, co by jim na Vánoce udělalo největší radost. Ten-
to rok to mají právě ti nejstarší opravdu nejtěžší. Kontakt 
s rodinami, s přáteli, ale i pouhé popovídání se sousedy je 
mizivé. Koncert, na kterém se dárky měly předávat, nebude. 
Malí zpěváčci ze Soviček sice letos moc nezkoušeli, ale i tak 
se se svojí sbormistryní Danielou Janoušovou připojí a spo-
lečně půjdeme dárky rozdávat přímo na adresy. 
A jak to všechno proběhne? Pokud otevřeme anebo bude 
jen „okénko“, vždy si u nás můžete vyzvednout vyplněná 
přáníčka. Vyberte přání, které chcete splnit, pořiďte ho, za-
balte a spolu s přáníčkem (je na něm jméno, adresa a kon-

Vánoční přání

PRO DOSPĚLÉ
 Evžen Boček - Aristokratka u královského dvora 
 Václav Cílek - Jak přejít řeku 
 Josef Formánek - Kniha o tichu 
 Lawrence Wright - Na konci října 
 Jakub  Szántó - Z Izrastiny s láskou 
 Michaela Hošková - Matěj maluje mapy 
 Buddy Levy - Labyrint z ledu 
 Petr Sagitarius -Trujkunt 
 Gad Šimron - Exodus podle Mosadu
 Renia Spiegel - Reniin deník 
 Sally Rooneyová - Normální lidi 
 David Zábranský - Republika 
 Anne Jacobsová - Kavárna u Anděla 2. 
 Marie Lacrosse – Vinařství
 Marie Lamballe – Maják na útesech
 Olivia Hawker - Na hraně noci 
 W. Bruce Cameron - Psí slib 
 Delia Owens - Kde zpívají raci 

 Andrew Mayne - Temný vzorec 
 Roman Vaněk - Snadno a rychle 3.
 Jiří Kratochvíl – Liška v dámu
 Anna Bolavá - Před povodní 
 Harlan Coben - Chlapec z lesů 
 Tim Weaver - Muž bez minulosti 
 Jonas Jonasson - Sladká pomsta 
 Lars Kepler – Zrcadlový muž
 Jeffery Deaver – Komunita truchlících
 Vlastimil Vondruška - Křišťálový klíč 3., Manželské zrcadlo
PRO DĚTI
 Christopher Paolini – Spát v moři hvězd
 Lucy a Stephen Hawkingovi - Jirka a modrý měsíc
 David Böhm - A jako Antarktida 
 Magdalena Jelenska - Archistorie 
 Dan Brown - Divoká symfonie 
 Vláďa Kadlec - Vodopád 
 Jaroslav Němeček - Věhlasné příběhy Čtyřlístku
 Blanka Jehlíková – Dar proroka Eliáše: židovské pověsti
 Nikola Kucharska – Cesta kolem světa
 Alex Flinn – Čarovná

Nové knihy 

KULTURA

Čtenářům knihovny přejeme klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 především pevné zdraví a spokojenost.
Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 

knihovnice     

takt na dotyčného) přineste zpět do Zeleného Domu 
do pátku 18. 12. V neděli 20. 12. se v 15 hodin sejdeme 
před Zeleným Domem a společně půjdeme dárky rozdá-
vat. Na Vánoce se přání mají plnit.

Martina Machalíčková

RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE

NA TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

21. 12. –23. 12. 2020 

Místo prodeje: 
LIŠICKÁ 1549 – Újezd nad Lesy 

Prodej bude probíhat do vyprodání zásob
tel.: 737 662 496, e-mail: ryby.ujezd@seznam.cz 

INZERCE
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Osobnosti podzimu
Procházím loňský prosincový zpravodaj a vzpomí-
nám na předvánoční újezdské události, o které le-
tos z velké části přijdeme. Od jara stále něco pře-
souváme, těšíme se na realizaci v novém termínu 
a  pak opět rušíme nebo přesouváme. Doba už je 
teď taková a čas je na věci odsouvané. Při třídění 
školního archivu jsem otevřela složku „české osob-
nosti“. Připomenu slovem a obrazem alespoň ty 
osobnosti, které souvisí s letošním podzimem, 
újezdskými akcemi a školou.

T. G. Masaryk
28.  října si pravidelně připomínáme Den česko-
slovenské státnosti u pomníku prvního českoslo-
venského prezidenta v parku, letos bez veřejnosti 
a  zpěvu Soviček alespoň položením věnce i k po-
mníku Republiky

Anežka Česká
12.  11. loňského roku byl v den 30. výročí svato-
řečení Anežky ve Vatikánu předán v Galerii Zelený 
Dům finanční výtěžek z charitativní výstavy „Daruj 
květinu“ žákyni naší školy Anežce Hrubé na léčbu 
alopécie. Letošní výtěžek z charitativní výstavy 
„Nejmilejší tvář“ měl být předán v  červnu, pak v 
říjnu a nakonec opět symbolicky 12. 11. Markétce 
Šádkové na léčbu systémové sklerodermie (info 
www.praha21.cz). Galerie je připravena, obrázky jsou 
namalované a čekají na možnost otevřít výstavu …

Jan Amos Komenský
15. 11. uplynulo 350 let od narození vlastence, mys-
litele a zakladatele moderní pedagogiky, jemuž prá-
vem náleží titul Učitel národů. Český rozhlas připra-
vil téměř šestihodinovou rozhlasovou koláž z jeho 
textů a písní Čtení o Janu Amosovi. Vzpomněla jsem 
si na výstavu v březnu 2012, která byla věnována 
újezdským pedagogům, vystaveny byly všechny 
školní kroniky a po létech se na úřadě našlo kladív-
ko, kterým v květnu 1934 představitelé obce pokle-
pali na základní kámen školy v parku.
Václav Havel
Ke 30. výročí sametové revoluce jsme před rokem 
15. 11. zavěšovali srdíčka vyrobená dětmi a od té 

HISTORIE

doby máme v parku nový druh, Srdcovník újezdský. Inspirovali 
jsme se srdíčkem, které pan prezident Havel připojoval ke své-
mu podpisu. 18 12. uplyne již devět let od jeho úmrtí. Čtu právě 
knihu Náš Václav Havel, formou dvaceti sedmi rozhovorů je ma-
pován jeho život v období od 60. let do prosince 2011. Pro mě 
nové informace nejen ze zákulisí sametu a doby polistopadové. 
Tehdy v listopadu 1989 jsme jako studenti věřili, že pravda a lás-
ka zvítězí nad lží a nenávistí. Stále čekáme …

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum

Vycházka s tajenkou 
Protože se ruší jedna hromadná 
akce za druhou, připravily jsem si 
pro vás s újezdskou kronikářkou 
paní Tomaidesovou malý vánoční 
dárek. Vycházku, na kterou může-
te vyrazit individuálně a kdykoli. 
Nebo s sebou můžete vzít třeba 
děti nebo vnoučata. Popis vycház-
ky si můžete vytrhnout z tohoto čísla 
Újezdského zpravodaje a najdete ho 

i na www.praha21.cz/vychazky. Text 
je částečně přizpůsoben dětem 
a  převážně jim je určena i  mapka 
výletu.
Pokud se vám podaří cestou zod-
povědět všechny otázky a vyplnit 
tajenku, můžete si za ni v knihovně 
v multifunkčním domě Level vyzved-
nout drobnou odměnu, ale až to epi-
demiologická situace dovolí. 

Budu ráda, když mi napíšete, jak se 
vám vycházka líbila a jestli byste uví-
tali nějakou další.  Za inspiraci děkuji 
Petru Lachnitovi, radnímu Prahy 5 
a  Centru sociální a ošetřovatelské 
pomoci Praha 5 a jejich výletům s ta-
jenkou.
Mapu a text s otázkami najdete na 
str. 15-18 uvnitř tohoto čísla ÚZ.

Jitka Carbolová
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O výtvarném umění, dortech, ale také cha-
ritě jsme si tentokrát povídali s Martinou 
Machalíčkovou-Schiffmannovou, jejíž Café 
Galerie Zelený Dům je na mapě újezdských 
kulturních míst nepřehlédnutelná. 

Martino, kdy ses zamilovala do umění?
Já jsem měla vztah k umění již od mala. Tatínek maluje, 
doma jsme měli spousty knih, obrazů, poslouchali jsme 
šansony Hany Hegerové, rock´n´roll nebo opery. Už na 
ZŠ mě výtvarnou výchovu vyučoval akademický malíř Ivan 
Špirk. Ten mi řekl: „Když budeš chtít, k výtvarničině si cestu 
najdeš.“ To jsem si často opakovala, i když začátek mé prá-
ce vycházel spíše z módy, kde jsem uplatnila oděvní vzdě-
lání. Vystřídala jsem v tomto oboru víc firem, získávala 
zkušenosti a postupovala v žebříčku jako osobní stylistka. 
Bavil mě byznys styl pánského oblékání. Ten u nás byl teh-
dy v počátcích, a tak jsem klienty z vyššího managementu 
učila nejen se oblékat, ale i základům etikety. V Česku jsem 
pak rozjížděla značku Alain Delon, kde tento herec opravu 
pracoval jako výkonný ředitel. Byli jsme výhradní pánskou 
značkou na Karlovarském filmovém festivalu, kde jsem 
oblékala mnoho známých osobností. 

Ale od toho ke kavárně s galerií to nemohl být jednodu-
chý přechod…
No a já tuto etapu navíc zahájila boreliózou, kterou lékař 
nepodchytil včas a já byla nemocná dlouho. Přemýšlela 
jsem, co budu dělat a rozhodnutí se ukázalo nasnadě. 
Maminka mého muže měla před lety galerii v rodinném 
domě, kterému se v Újezdě říká Zelený dům. A maluje ta-
tínek, potomci i já. Znovu rozběhnout dříve zavedenou ga-
lerii byl proto logický krok.

Prozraď mi, jaké jsi měla plány, jakou podnikatelskou 
filosofii?
Především jsem rozšířila výstavní prostory a přidala zázemí 
pro kavárnu. Bylo jasné, že jen s galerií nevystačím. Malé ga-
lerie mají už několik let problém s návštěvností i v centru a 
mnoho jich skončilo. Miluji Francii, v každém městě a vesnici 
tam jsou galerie. A čím se liší od těch našich? Najdete v nich 
kavárnu! Ta kombinace více zážitků mě zaujala a začala jsem 
kavárnu rozvíjet v tomto směru. Přidala jsem doprovodné 
programy a workshopy s výtvarníky. Každoročně pořádám 
výtvarnou soutěž pro děti ze ZŠ. Výtěžek jde na podporu 
konkrétního nemocného dítěte zde v Újezdě. Další krásná 
akce je pro seniory – vánoční přání. 
K tomu stále rozšiřuji nabídku kavárny. Začínala jsem se 
třemi dorty, nyní jich máme patnáct. Nakupujeme u firmy, 
která dodává suroviny těm nejlepším cukrářům v  zemi. 
Spolupracuji s jejich cukrářkou, naučila jsem se od ní po-
stupy a techniky. Vsadila jsem na kvalitu a nehodlám v 
ničem slevit.  Mám pocit, že konečně dělám něco, co má 
smysl. Ke kvalitnímu umění patří i kvalitní občerstvení. A 
mám tu výhodu, že jsem první, kdo vidí, zda a jak jsou zá-
kazníci, dospělí i děti, spokojeni. A mou zásadou i hrdostí 
je, že podnikám sama, za svoje prostředky a bez finanční 
pomoci státu.

Jak si vybíráš a jak získáváš pro spolupráci umělce? 
Jeden návštěvník se přiznal, že nevěřil, že by v galerii 
v Újezdě mohlo být vystaveno něco tak kvalitního. A pak 

zase nevěřil, koho všeho galerie vystavuje. Je to proto, že 
mám ráda díla, kde je vidět řemeslo, nápad, vtip. Pak je 
jedno, zda jde o impresionismus, abstrakci nebo hyperre-
alismus. Dále je velmi důležitá důvěra a spolupráce při pří-
pravě výstavy. Výtvarníci jsou bohémové, praktická strán-
ka je nezajímá. Já je oslovím a díky své výřečnosti, často 
přemluvím i ty, kteří s malými galeriemi obvykle nespolu-
pracují. Nabídnu jim servis - dopravu, pojištění, zavěšení 
obrazů, doprovodný program.  Tím vzniká důvěra a dlou-
hodobá spolupráce. Často se z nás stávají přátelé a rádi u 
mě vystavují opakovaně. Teď mám nasmlouvané výstavy 
až do roku 2022. A samozřejmě do toho patří i chemie, to 
jak na sebe umělec a galerie působí. Výstavy v Zeleném 
domě nejsou pro kritiky, ale pro návštěvníky.

Ty se v galerii realizuješ a členové tvé rodiny také, že?
To tedy ano. Já galerii vedu, dům patří mému muži, jeho 
maminka mi zpočátku velmi pomohla radou i doporučení-
mi. Tatínek maluje a opakovaně tu vystavoval. S maminkou 
zde pořádají přednášky, oblíbená je historie. A obě dcery se 
zúčastňují akcí a pomáhají jako brigádnice.

A jak tě uspokojuje vést kavárnu a galerii v Újezdě?
Zaprvé to uspokojuje můj smysl pro estetično, mám mož-
nost různými akcemi pomáhat potřebným. Zadruhé se tu 
scházejí lidé. Na vernisáž, workshop, na kávu s dezertem. 
Seznamují se zde, povídají si a užívají si pohodu. Často 
slýchám, že je to místo k potkávání nových přátel. Velkou 
radost mám, když s sebou vezmou děti a zavítají společ-
ně nejen do kavárny, ale i do galerie. A za třetí, myslím, 
že propojení kavárny a galerie se povedlo. Nápadů mám 
mnoho. Újezd je velikostí jako okresní městečko a  není 
třeba za vším jezdit do centra Prahy. Můj cíl je dostat Zele-
ný dům do povědomí velké části obyvatel. Zatím to fungu-
je a mám z toho radost. Dává mi smysl podnikat v místě, 
kde bydlím. 

Martina Machalíčková (47) – provozuje Café galerii 
Zelený dům. Od mládí má ráda malování. Na výtvarnou 
školu se hlásit nemohla, studovala tedy na škole oděv-
ní. Spolupracovala s vybranými butiky, školila se v Paříži 
u světoznámých módních značek, pracovala u americké 
firmy GANT a rozjížděla v ČR exkluzívní francouzskou 
značku Alain Delon. Vedla také výtvarné kroužky. Je vda-
ná, z prvního manželství má dvě dcery.

Pavel Moudrý

Kavárna a galerie ve francouzském stylu 

LIDÉ
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Vidíte pod silnicí blatovský park? Tam dnes začneme. 
Blatovští zde původně chtěli vytvořit náves, kde by se 
mohly konat trhy. Obec zakoupila v roce 1921 pozemky od 
Lichtenštejnů, kterým patřila od 17. století rozsáhlá území 
v okolí včetně Klánovického lesa. Pozemek byl, k nelibosti 
blatovských obyvatel, hojně využíván kočujícími společ-
nostmi, a tak zde nakonec zůstal zachován pouze tento ne 
příliš široký park.

V parku jsou tři památky: křížek, pomník obětí 2. sv. 
války a zvonička. Najdete je? 

Křížek nechali postavit v roce 1874 manželé Jeřábkovi ja-
ko poděkování za uzdravení dcery. V roce 1942 byly kolem 
křížku vysazeny čtyři lípy. Na vycházku po lípách v Újezdě 
vás ale pozveme někdy příště. 

Pomník občanům, kteří zahynuli za války v koncentrač-
ních táborech nebo padli při květnovém povstání, byl od-
halen v srpnu 1945 u Masarykovy školy a sem byl přemís-
těn v roce 2003. 

1. otázka: Na pomníčku zjistěte příjmení Rudolfa, kte-
rý zahynul v koncentračním táboře, a vepiš-
te ho do prvního řádku doplňovačky, kterou 
najdete na konci popisu vycházky.

Zvonička byla podle kronikáře postavena kolem roku 
1890. 

Budeme se sice vracet parkem zpět, ale kdo chce, může 
dojít nejprve na konec parku, kde leží Blatovský rybník 
a před ním dětské hřiště a venkovní posilovna. Šetřete ale 
síly na další cestu.

Projděte parkem zpátky, po přechodu přejděte na druhou 
stranu Starokolínské silnice a vydejte se kousek směrem 

Vycházka s tajenkou za historií Újezda 
Naši vycházku začneme na autobusové zastávce Blatov. Bude měřit 4 km, je vedena nenáročným terénem po měst-
ských ulicích a bude vám trvat asi 1,5 až 2 hodiny. Je vhodnější se na ni vydat o víkendu, kdy je menší provoz. Pro-
jdeme si při ní nejstarší části Újezda, podíváme se na krásné vily, zjistíme, kde bývalo koupaliště a kde taneční sál. 
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k Běchovicím. Za čínskou restaurací je divočina ze vzrost-
lých stromů. Před lety zde rostly i orchideje, ale teď už je 
zde nenajdete. Zato kousek od silnice zkuste najít beto-
novou studánku zřízenou v roce 1921. Teče z ní voda, ale 
pozor, pitná není. Studánka nevysychala ani v dobách nej-
většího sucha, jakými byly roky 1947-1949.

2. otázka: Jaké stromy jsou nad studánkou? 

Pokud jste se nezašli podívat na Blatovský rybník, můžete 
si ho prohlédnout alespoň zpovzdálí odsud. Byl vybudo-
ván v roce 1962 původně jako požární nádrž a od roku 
2004 slouží sportovnímu rybolovu.

Vy však vyrazíte opačným směrem, ulicí Ochozskou, kte-
rá vede do mírného kopce kolem čínské restaurace. Pro-
cházíte vilovou zástavbou z konce 20. a počátku 21. sto-
letí. Území Blatova bylo osídleno již v pravěku. Koncem 
18. století zde bylo 7 domků a říkalo se zde „u sedmi zlo-
dějů“, protože prý tehdejší osadníci přepadávali v noci po-
cestné i povozy cestující po zemské erární silnici (dnešní 
Starokolínské). Blatov byl původně samostatnou osadou, 
patřící spolu s Újezdem pod obec Koloděje a od roku 1921 
je součástí Újezda nad Lesy jako samostatné obce. I když 
od roku 1932 se blatovští snažili o odluku od Újezda, ke 
které nakonec nedošlo kvůli sporům o území.

Dojděte až na křižovatku s ulicí Oplanskou k oplocené ze-
lené ploše. Podívejte se vpravo. Vidíte začátek nové cyk-
lostezky? 

Nesoutěžní otázka: Do které městské části cyklostezka 
vede? Její jméno připomíná pohádkového obra z divadla 
Járy Cimrmana, ale ve skutečnosti pochází od kolářů, 
kteří se živili opravami vozů. 

Pokračujte rovně ulicí Druhanickou a u třídících kontej-
nerů odbočte vpravo do ulice Rozhovické. Na jejím konci 
se dejte doleva ulicí Dubinskou. Došli jste k chovnému 
rybníku s klubovnou Českého rybářského svazu. Byl vybu-
dován v roce 1925 a do roku 1949 sloužil jako obecní kou-
paliště. Byly zde i dřevěné převlékací kabinky a v zimě se 
tady hrával hokej. Rybáři ho v 70. letech 20. století společ-
ně s hasiči zrekonstruovali a zvětšili na dnešních 0,9 hek-
tarů. Rybník je zásobován vodou z Běchovického potoka, 
vedeného částečně pod silnicí, vodou z polí odvodněných 
meliorací na začátku 20. století a dešťovými srážkami. La-
vičku u rybníka můžete využít k odpočinku a vyplnění dal-
šího řádku doplňovačky.

3. otázka: Jak se jmenuje ryba nejčastěji chovaná 
v  českých rybnících? Mnozí ji míváme ke 
štědrovečerní večeři. 

Za koncem rybníka odbočte vlevo na ulici Staroújezd-
skou. Víte, že to je nejstarší újezdská ulice? Existovala už 
ve 14. století. Lepší povrch získala v roce 1791, kdy majitel 
Koloděj, kníže Jan Josef z Lichtenštejna, zřídil novou (a jak 
píše kronikář „jako podle pravítka rovnou“) silnici z Koloděj 
do Újezda. Při příležitosti 80. narozenin prezidenta Masa-
ryka požádali újezdští zastupitelé prezidentskou kancelář, 
aby silnice nesla jeho jméno. Následně přišel souhlas pa-
na prezidenta s pojmenováním silnice „Masarykova třída“, 
které měla do roku 1957, kdy byla přejmenována na Kolo-
dějskou a v roce 1976 na Staroújezdskou.

Pokračujte dále po levé straně Staroújezdské ulice. Mírně 
stoupáte esovitou zatáčkou. Někde tady, po pravé straně 
ulice, kde je nyní dům číslo 1, stával kostel sv. Bartoloměje 
se hřbitovem, připomínaný již v roce 1350. Kostel byl zbo-
řen v r. 1806 a materiál byl použit ke stavbě kostela v Ko-
lodějích. Proti kostelu na rohu s Druhanickou ulicí stávala 
vedla domu čp. 38 fara, která byla pro špatný stav zbořena 
v roce 1960. Na protějším rohu Druhanické ulice stojí nová 
hasičská zbrojnice a před ní Lípa svobody, která byla vysa-
zena 28. října 1919 za osobní účasti prezidenta T.G. Masa-
ryka a jeho dcery Alice u příležitosti prvního výročí vzniku 
republiky. Na protější straně Staroújezdské ulice probíhá 
výstavba rodinných domů projektu „Domy pod lípou“. 

Po necelých 100 metrech míjíme domek číslo 4, který má 
ve štítě letopočet 1869 a patří tak mezi nejstarší domy 
v Újezdě. Vlastně o žádném starším domě nevíme. Vy ano?

O tři domy dál procházíme kolem domu číslo 5, který je 
dnes v poměrně neutěšeném stavu, ale dříve v něm bý-
valo Pekařství a krupařství. Prodejce zvaný krupař přijímal 
od mlynáře mouku, kterou v obchodě prodával. Kromě 
toho prodával i další obilniny jako kroupy nebo proso.

4. otázka: Jak se jmenuje vyloupané proso? Vaří se 
z něj třeba jahelník.

Naproti nepřehlédněte kamenný křížek, na kterém bý-
vala plastika Ježíše a nápis „Tento kříž gest postawen ku 
cti a chvále Boží občanu augeztských“. Víte, co je Augezt? 
To bylo, jak víme ze starých map, jedno ze dřívějších po-
jmenování Újezda. 



Po dalších 50 metrech stojí na protější straně ulice u auto-
busové zastávky zvonička, původně dřevěná, nyní  žulová 
se zvonem. Za německé okupace byl v roce 1943 zvon za-
baven pro válečné účely a nový zvon, který je na zvoničce 
dnes, zakoupili v roce 1949 Baráčníci. Na této zvoničce 
i na zvoničce v blatovském parku, kde jsme naši vycházku 
začínali, se dlouhá léta zvonilo poledne a večerní zvonění 
- klekání, ale i úmrtí občanů.

5. otázka: Jak se jmenuje strašidlo chodící při večer-
ním zvonění?

O kousek dál, také na pravé straně, naproti odbočce k poš-
tě, je dům čp. 37, kde býval od roku 1870 hostinec, dnes 
je z něho rodinný dům. O tři domy dál je čp. 49, od roku 
1902 „Újezdský hostinec“. V letech 1921 až 1932 se zde 
scházelo obecní zastupitelstvo a později Místní osvětová 
rada. Pořádaly se tady různé kurzy a scházely se tu spolky. 

Po dalších 50 metrech, nyní pro změnu na naší levé straně 
hledejte dům čp. 70 se starorůžovou fasádou. Postavil ho 
v roce 1907 Antonín Smolík, od roku 1921 první starosta 
samostatného Újezda. V tomto domě, v jedné malé míst-
nosti, začínal svou činnost obecní úřad. 

Po cca 100 metrech jistě nepřehlédnete na levé straně uli-
ce „Areál snů“ Českého zahrádkářského svazu. Újezdští 
zahrádkáři nejprve zakoupili v roce 1966 dům č.p. 68, ale 
po nařízení, že spolky nesmí vlastnit objekty s bytovými 
jednotkami, byli nuceni v roce 1969 obytnou část prodat. 
Zůstal jim pouze zadní trakt se dvorem a vjezdem, ke kte-
rému svépomocí přistavěli moštárnu a klubovnu. Také 
sem jezdíte moštovat?

Popojděte k  zastávce MHD a za ní, na naší levé straně 
hledejte dům čp. 55. Původně ho jako vilu „Marii“ postavil 
v roce 1904 František Řehák, obchodník z Královských Vi-
nohrad. Od něj dům později koupil František Němec a vilu 
přejmenoval na „Toničku“. Posléze zde byly lékařské or-
dinace.

Za pozornost jistě stojí i vila Jitka čp. 47 na pravé straně 
s krásným reliéfem ženy, po níž asi vila dostala své jméno. 
Příběh k ní si však musíte domyslet sami.

Došli jste na hlavní újezdskou křižovatku. Na jejím rohu 
stojí multifunkční dům Level, který slouží jako Dům dětí 
a mládeže, knihovna a muzeum. Na jeho místě byl v roce 
1899 postaven hostinec „U Háje“. Dům dal postavit Jo-

sef Kňourek, který vlastnil v Újezdě několik domů. Nový 
majitel, Karel Mráz, rozšířil restauraci o velký sál, a bu-
dova se tak stala nejvýznamnějším domem v obci, cen-
trem společenského i kulturního dění v Újezdě. Budova 
sloužila až do roku 1992 spolkům a organizacím nejen 
ke schůzím, ale pořádaly se zde i plesy a divadla, bylo 
zde kino. Sál se využíval i jako tělocvična, připravovaly se 
zde sokolské slety a později spartakiády. Panu Mrázovi 
byla budova zabrána v roce 1948 a jeho dědicům vráce-
na v roce 1992. Noví majitelé dům zbourali a měli velké 
plány na vybudování nového společenského centra. Plán 
se jim však nepodařilo realizovat, a tak jsme celých 15 let 
chodili kolem ošklivé „jámy Karel“. V roce 2008 zde byl 
postaven polyfunkční dům.

Projděte kolem něj do ulice Starokolínské. První dům za 
Levlem je vila Anička a má číslo 42. Jeho majitelem byl 
známý pražský prvorepublikový cukrář pan Berger, který 
měl vyhlášenou cukrárnu ve Vodičkově ulici.

Za ním je dům Kollingerových čp. 54. Původní vila z r. 1903 
se jmenovala Otylka a vykukuje na nás za pekařským ob-
chodem, který byl přistavěný později, stejně jako celá pe-
kárna, která je v širokém okolí vyhlášená zejména svým 
skvělým chlebem. Pekárnu Jana Kollingera po znárodnění 
provozovaly od roku 1949 Středočeské mlýny, národní 
podnik a Kollingerovým se vrátila v roce 1990.

6. otázka:  Jaký je letopočet ve štítě vily Otylka? 

Naproti, porostlá břečťanem, stojí vila „Bóža“ čp. 155 
postavená v roce 1929 pražským kavárníkem Polesným. 
Domu se říkalo „U hodin“, protože do přestavby byly nad 
vchodem umístěny velké hodiny. Dům „U hodin“ sloužil 
podle sdělení současných majitelů za I. republiky jako ve-
řejný dům pro pražskou smetánku. Dost možná, že i jako 
hodinový hotel. Že by proto ty hodiny?

Za pekárnou následuje dům Bergerových z roku 1904 
s čp. 59. V domě bydlel Antonín Berger, syn cukrářského 
mistra Bergera, jehož dům jsme si prohlíželi před chví-
lí. Ve  velké hale bývalo koncertní křídlo (piano) a  pan 
Berger byl do vysokého věku velký sportovec a ještě 
v 80 letech hrával tenis. Tato secesní vila od architekta 
Novotného je od roku 1987 kulturní památkou. Najdete 
na střeše kohouta? Kohout představuje tradiční ozdo-
bu střechy a symbol bdělosti. Dům a jeho obyvatele má 
chránit před bleskem, ohněm a žhářstvím.

Na protější straně silnice uvidíme u zastávky pizzerii 
s podloubím čp. 95. Víte vlastně, co je to podloubí? Je to 
ten krytý prostor před domem se sloupky. Někde podlou-
bí sloužila jako takový krytý chodník, aby na chodce nepr-
šelo nebo na nich trhovci nabízeli své zboží. Tady ale slou-

17



18

žilo spíš pro posezení hostů restaurace „U Kunců“, která 
tady dříve byla. V roce 1950 byla restaurace zrušena, panu 
Kuncovi byl povolen pouze výčep v levé části a zbytek byl 
používán jako školní jídelna. V roce 1960 byla jídelna pře-
sunuta do nově postavené budovy školy a tady se usídlila 
knihovna a agitační středisko. 

Další dům na naší, levé straně má číslo 66 a je to krás-
ná vila s vysokou rohovou věží. Byla postavena v roce 
1906 a v roce 1937 tady byl otevřen první Poštovní úřad 
v Újezdě. V letech 1957 – 1990 zde sídlil Místní národní 
výbor a byla zde i obřadní síň.

Pokračujte dál stejným směrem asi 200 metrů až k oran-
žovému domu se čtyřlístkem. Po jeho levé straně vidíte 
v původně veliké zahradě větší dům čp. 132, kde bývala 
v roce 1949 zřízena ve dvou velkých místnostech MUDr. 
Šůrové mateřská škola. V roce 1961 byla budova vyvlast-
něna a po roce 1989 vrácena majitelům, ale školka tady 
byla v nájmu až do roku 2005. Později byla zahrada rozdě-
lena na nynějších 5 pozemků.

7. Otázka: Jaké znamení vidíte ve štítě domu? (Zapište 
dvě slova bez mezery)

Dále za oranžovým domem je elegantní štíhlý dům čp. 174 
s vysokou věžičkou a fasádou do růžova. V zahradě si 
všimněte romantického altánku. Dům původně patřil dru-
hému starostovi Janu Kylarovi.

A zde končíme naši vycházku po zajímavých místech nej-
starší části Újezda nad Lesy. Vy můžete buď pokračovat 
dál a dojít zpět na zastávku Blatov nebo využít k odjezdu 
nejbližší zastávku Rápošovská, která je kousek zpátky.

Jestli s sebou máte děti, můžete se s nimi zastavit ještě 
třeba na hřišti před nebo za školou v Čentické ulici nebo 
na hřišti u blatovského rybníka vedle parku, kde jsme vy-
cházku začínali.

Pro návrat na zastávku Blatov nemusíte jít po hlavní, ale 
můžete odbočit vlevo do Ranské. Na první křižovatce 
uhněte vpravo do Dědické a na jejím konci pokračujte 
rovně po zámkové dlažbě mezi viladomy. Před plotem vás 
chodník navede doprava kolem Penny Marketu, před ním 
uhněte doleva a projděte  parkovištěm až k lékárně a ulici 
Oplanské. Po ní se vydejte vpravo ke Starokolínské, po 
které pokračujte vlevo až k zastávce Blatov.

Pokud se vám podařilo zodpovědět všechny otázky a vy-
plnit tajenku, můžete si za ni v knihovně v multifunkčním 
domě Level vyzvednout drobnou odměnu, až to epide-
miologická situace dovolí. 

Zaujalo vás naše putování historií? Spoustu dalších zají-
mavostí najdete v knížkách „Střípky z újezdské historie“ 
nebo „Újezd nad Lesy a okolí nejen na starých pohledni-
cích“ od manželů Tomaidesových, ze kterých jsme také 
čerpali a ve kterých najdete i historické fotografie navští-
vených objektů. 

Vycházku pro vás připravily 
Marie Tomaidesová a Jitka Carbolová
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RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
Stále více pochybuji o kompetentnos-
ti starosty, zejména o jeho rovném 
přístupu k zastupitelům a procesům 
ve veřejné správě. Proč? Zcela mě 
zaskočilo rozhodnutí starosty nepo-
skytnout mi zápis z pracovního se-
tkání zastupitelů, na které jsem byl 
pozván, leč kterého jsem se neúčast-
nil. Zápis je prý pouze interním do-
kumentem přítomných zastupitelů!? 
A to i přesto, že jednání bylo svoláno 
na základě usnesení celého zastupi-
telstva! Po mém odvolání proti nepo-
skytnutí zápisu následovalo rozhod-

nutí magistrátu, který konstatoval 
řadu pochybení a přikázal našemu 
úřadu věc napravit.
Myslíte, že už zápis mám? Ale kdeže! 
Tentokrát tajemnice vydala rozhodnutí 
o odmítnutí s novým vysvětlením, prý 
tento zápis nepotřebuji k výkonu práce 
zastupitele. Kocourkov? Ba ne, jen vě-
domé a účelové házení klacků opozič-
nímu zastupiteli pod nohy.
Není to poprvé, kdy požaduji informa-
ce a úřad mi je nechce poskytnout. 
Smutné je, že jsou do této špinavé hry 
vtahováni úředníci, kteří to v tomto 
duchu musí zprocesovat a připravit. 

Co je mi moc líto, že se úřad zpoliti-
zovává.
Následovat bude další odvolání a další 
zbytečná práce úředníků na magistrá-
tě i našem úřadě. A starosta moc dob-
ře ví, že mi zápis musí poskytnout.
Kompetentní je ten, kdo ví, jak věci 
dělat, umí je dělat a také chce je dě-
lat. Netvrdím, že je starosta dělat ne-
umí, ale pochybuji, že některé, velmi 
důležité, dělat chce. 
Krásné Vánoce a poděkování všem 
bez rozdílu volebních preferencí, kte-
ří jste se v letošním roce zapojili do 
rozvoje Újezda!

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Petr Duchek (PATRIOTI)
Milí čtenáři, Patrioti na Praze 21 na-
vázali spolupráci s Trikolórou na Pra-
ze  21. Vzájemných důvodů ke spolu-
práci bylo několik, jedním z nich byl ale 
i dotaz, který jsem často dostával od 
našich voličů po volbách: „Proč nepře-
stoupíte do větší strany? Lidé kromě 
jména lídra volí i značku.“
Vědom si toho, že pravidelně získáme 
jeden mandát zastupitele, ale ke dru-
hému nám chybí doslova jen pár hlasů, 
pustil jsem se do hledání strany s větším 
potenciálem. Novou politickou kariéru 

jsem nehledal, šlo a jde mi o Újezd, ale 
chápal jsem, že přízeň voličů není neko-
nečná. Avšak představa, že bych členství 
v Patriotech vyměnil ryze účelově za vět-
ší stranu, byla pro mne nepřijatelná.
Zákulisní jednání trvala skoro rok. 
Z  nového spojenectví mám proto ra-
dost, protože nadále realizuji volební 
program Patriotů a ve volbách si dě-
láme naději, že tentokrát získáme více 
než jeden mandát v zastupitelstvu.
Partnerská jednání jsou natolik korekt-
ní, že hojně navštěvovaný lokální web 
Patriotů je nově i webem místní Triko-

lóry, stejně tak videozprávy na YouTu-
be a úplně nově jsme spustili společ-
nou stránku na Facebooku (FB).
Radost z práce nám kazí jen podivný 
anonym, který na FB vytvořil dvě faleš-
né stránky místní Trikolóry, označil je 
za oficiální a sebe lživě popsal jako je-
jího pracovníka, čímž se dopustil pod-
vodného jednání. Tak se mu raději i na 
FB vyhněte. Více je na našem webu.
Přeji vám zábavného Mikuláše, klidné 
Vánoce i štědrého Ježíška a šťastný No-
vý rok. Snad už brzy i bez stálých rou-
šek a respirátorů.

Mgr. et Mgr. Ph.D. Marek Havrda 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD) 
Koalice ODS-ANO přes naše opako-
vané žádosti nezajistila ani po dvou 
letech ve vedení MČ zpracování ana-
lýzy k řešení dopravy u nádraží. Dali 
jsme tedy dohromady alespoň data 
z realizovaných měření a metodolo-
gicky validních studií. Co data říkají: 
Praha-Klánovice je z pohledu počtu 
cestujících srovnatelná s žel. st. Praha-
-Holešovice. Naprostá většina z téměř 
6000 cestujících přijede busy MHD či 
přijde pěšky, tedy pro svou dopravu k 
nádraží osobní automobil nevyužívá. 

V okolí nádraží ve všední den par-
kuje způsobem „P+R” cca 280 osob-
ních vozů, z nichž přibližně 50 % je 
ze středních Čech, 25 % z Újezda, 
15 % z Klánovic. Realita Klánovic 
ukázala, že pokud je zajištěno dob-
ré spojení MHD, lidé raději volí jis-
totu autobusu před nejistým par-
kováním. O výsledcích naší analýzy 
jsme informovali újezdské zastupi-
tele a samozřejmě pana primátora 
a jeho náměstky. Dostupná data 
nás nepřesvědčila o potřebě změny 
územního plánu prosazované ko-
alicí ODS-ANO s cílem umožnit vy-

kácet stovky až tisíce stromů a  re-
alizovat parkovací plochu či dům 
za desítky až stovky milionů korun, 
což by  přineslo navýšení parkova-
cích míst odpovídající kapacitě ně-
kolika autobusů. 
Z videokonference, kterou k proble-
matice svolal pan primátor Hřib (Pi-
ráti), mj. vyplynulo, že zásadním kro-
kem ke zlepšení je v současné době 
rekonstrukce příjezdové komunikace 
k nádraží, která by bez kácení umož-
nila získat několik desítek legálních 
parkovacích míst na újezdské straně 
i posílit MHD. 

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI 
A STAN PRO ÚJEZD) 
V minulém zpravodaji vyšel rozhovor 
se starostou Běchovic panem Marta-
nem (ODS). V rozhovoru zazněla řada 
zajímavých informací kolem územní-
ho rozvoje našeho okraje Prahy. Pan 
Martan jako člen magistrátního Vý-
boru pro územní rozvoj a plánování 
je nepochybně osobou zasvěcenou 
a vždy si jeho názory rádi vyslechne-
me. Je jen škoda, že v jednom místě 
se nechal strhnout stranickou řev-
nivostí a neznalostí našich poměrů 
k vyjádření se, že „… snahy vaší radni-
ce jsou často narušovány diverzními 

aktivitami části opozice. Pak se není 
co divit, že pan primátor je spíše váš 
odpůrce než podporovatel.“
 Pokud jde o pana primátora, tak je-
ho vztah k Újezdu je zcela přátelský, 
několikrát osobně Újezd navštívil, 
naše problémy vnímá a názorům 
naslouchá. Pokud jde o aktivity na 
magistrátě, uskupení Piráti a STAN 
pro Újezd dělá přesně to, co dělá 
pan Martan a co sám doporuču-
je, tj. využívá svých osobních vzta-
hů a kontaktů k podpoře záměrů 
přínosných pro Újezd, namátkou 
rekonstrukce Staroklánovické, re-
konstrukce hlavní ulice, nulová to-

lerance hazardu, financování vyba-
vení hasičské zbrojnice, dotace pro 
dostavbu tělocvičen, projekt druž-
stevního bydlení, výkup pozemků 
pro ochranné pásmo přeložky (to se 
zatím nedaří, ale snažíme se). 
Rádi podpoříme i další záměry, když 
nás o nich koalice ODS/ANO bude 
informovat. Pouze v případě zámě-
rů, se kterými zásadně nesouhlasí-
me a byli jsme u nás nevyslyšeni, dá-
váme své argumenty i magistrátu. 
Jedná se zejména o záměr vykácení 
téměř hektaru lesa u nádraží pro 
účely vybudování velkokapacitního 
parkoviště. 
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
5. prosince Toušická - u spořitelny
   Rohožnická - u prodejny Albert
Doba přistavení: od 9 do 13 hod. 

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovo-
vé 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 
podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, 
TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

Rušení nedělních svozů 
plastů u vybraných stanovišť
Z důvodu krácení rozpočtu Odboru ochrany prostředí Magist-
rátu hl.m. Prahy dochází na celém území hlavního města k na-
řízeným úsporným opatřením. Nás se týká zrušení čtvrtého 
nedělního vývozu plastů, konkrétně se jedná o tato stanoviště

č. 1   v ulici Druhanická - u hasičské stanice, 
č. 6   u křižovatky Ochozská/Církvická, 
č. 12  v ulici Žíšovská u č.p. 1628, 
č. 16  u křižovatky Velebného/Votrubova,
č. 28  u křižovatky ulic Chabeřická/Týnecká. 

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s omezením možnos-
tí, jak třídit odpad, veškerý provoz stanovišť je však financován 
hlavním městem Prahou, takže změny rozpočtu na odpadové 
hospodářství budou mít vliv na omezení stanovišť na tříděný 
odpad ve všech MČ Prahy. Doufáme, že tento neobvyklý krok 
bude dostatečný a nebude nadále docházet k podobným opat-
řením.

Původně magistrát uvažoval také o rušení některých stanovišť, 
díky iniciativě Úřadu MČ Praha 21 však u nás budou všechna 
dosavadní stanoviště zachována. 

INZERCE
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18. listopadu se do opuštěných školních lavic vrátili na-
ši nejmladší žáci (přípravný ročník, 1. a 2. ročník a třídy s 
Montessori prvky). Upřímně jsem za to moc ráda, byť se to 
neobejde bez dodržování určitých hygienických opatření. 
Ale protože si plně uvědomujeme, že toto období je nároč-
né i pro rodiče, a abychom ulehčili právě i vám, rodičům 
dětí vyšších ročníků, které zůstávají prozatím stále na di-
stanční výuce, dohodlo se vedení městské části se školou, 
že zakoupíme zatavovací stroj pro balení hotových jídel s 
sebou. Výdej balených obědů byl zahájen 18. listopadu. 

DISTANČNÍ VÝUKA
Rozhodnutí o uzavření škol padlo 12. října a školy měly 
den na to, aby dokončily veškeré přípravy a od 14. října 
přešly plně na distanční výuku. I přes počáteční nervozitu 
rodičů, žáků i pedagogů musím říci, že ZŠ tento přechod 
zvládla. Nastavit vše u tak velké školy nebylo jednoduché. 
Zajištění technického vybavení, proškolení pedagogů, 
příprava nových rozvrhů, založení školních gmailů pro 
všechny žáky, díky nimž mohou využívat i základní služby 
G Suite (e-mail, dokumenty, disk, učebnu …). Je na místě 
také zmínit, že škola poskytla k zapůjčení všech 20 tabletů 

žákům, kteří neměli k dispozici technické vybavení pro on-
line výuku, nabídnuty byly datové SIM karty od T-Mobile 
těm, kteří nemají připojení k internetu. Žákům i rodičům 
jsou k dispozici během tohoto období školní psychologo-
vé. Na základě podnětu od vás, rodičů, škola od 5. listo-
padu v rámci dalšího online připojení umožnila družinové 
tvoření pro 1. – 3. třídy a pro 4. – 5. ročníky zpívání a čtení 
z knížek. Těší mě, že spolupráce mezi ZŠ, žáky a rodiči fun-
guje. Za to patří velké díky vám všem. 

FAKULTNÍ ŠKOLA
V listopadovém ÚZ paní ředitelka informovala, že pode-
psala smlouvu s PedF UK, na jejímž základě se naše škola 
stala školou fakultní. Těší nás, že si pracovníci PedF UK vy-
brali pro spolupráci právě naši školu a že se paní ředitelka 
společně s pedagogy rozhodla pro tuto cestu spolupráce. 
Věřím, že to bude přínosem pro všechny.
Mé poděkování patří také všem ředitelkám a pedagogům 
mateřských škol, že po celou dobu druhé vlny koronaviru 
zajištují provoz bez větších problémů.

Lucie Ponicová,
radní pro školství

Přechod na online škola zvládla
ŠKOLY A ŠKOLKY

Je ráno, krásný podzimní den a rosa se v trávě třpytí. Procházím par-
kem u školy proti městskému úřadu. Ve větru padá listí a pod stro-
my, kam se podívám, leží napadané zlato. Je podzim, jaký má být.
Jak se rozhlížím, paprsek slunce ozářil srdíčka na „srdcovníku“. 
Strom se v té momentální kráse vyjímal. Byl už bez listí. A tak jsem 
si vzpomněla na paní učitelky z loňských 3. a 5. tříd, které před ro-
kem tuto krásu s dětmi vyráběly a na slavnostní zavěšení srdíček 
na strom. 
Jen se otočím a naproti větrem vlají stuhy od pomníku k 100. výro-
čí republiky, který byl odhalen o rok dříve, 28. 10. 2018. V duchu si 
říkám, jak ten čas letí! Koronavirus také přiletěl a doufám, že bez 
velkých následků odletí.
Vcházím do budovy školy. Je mi smutno. Ticho a klid. Chodby 
prázdné, potemnělé. Ve třídách sedí za katedrou jen paní učitelky 
a vysílají online. Jen školník přeruší klid svým zaťukáním.

Rok se srdcovníkem

Je podzim opravdu takový, jak má být!
Marie Kolembářová, 

Masarykova ZŠ

Distanční vyučování podruhé
Když jsme pro vás v jednom z předchozích čísel ÚZ shrnovali 
výsledky ankety k distanční výuce na jaře tohoto roku, netu-
šili jsme, jak brzy a v jakém rozsahu se online výuka pro děti 
i rodiče stane opět realitou. Změna situace ze dne na den je 
bohužel mottem letošního roku. 
Z ohlasů, které se k nám dostaly, i z vlastních zkušeností vní-
máme, že se škola s nelehkou a stále se měnící situací popa-
sovala velmi dobře. 
První stupeň začal online fungovat prakticky okamžitě, paní 
učitelky skvěle navázaly na jarní zkušenosti. Online výuka se 
soustředí na základní předměty, její rozsah odpovídá věku 
dětí – od 1 do 3 hodin denně a střídá se se samostatnou prací 
dětí.  Na druhém stupni byla online výuka prostřednictvím 
Google Classroom spuštěna již druhý den po uzavření škol, 
což je úctyhodný výkon vzhledem k počtu tříd a celkové or-
ganizační náročnosti. S novou platformou se velmi rychle 
naučili pracovat pedagogové i děti, jejím prostřednictvím se 
nejen „vysílá”, ale slouží i k zadávání a odevzdávání úkolů. 

Přestože online výuka funguje, znovu jsme si také ověřili, co 
vše kromě znalostí a vědomostí škola dětem předává a v čem 
je její role nezastupitelná - možnost setkávání a sdílení, kon-
frontovat názory s ostatními a také zažít úspěch. Přestože 
chápeme, že prioritou jsou nyní zdravotní hlediska, moc si 
přejeme, aby se k této roli mohla škola brzy vrátit pro všech-
ny své žáky. 
Věříme, že se dělá v dané situaci maximum pro to, aby děti 
i rodiče situaci zvládli. Přestože se mohly vyskytnout dílčí po-
čáteční potíže, je zřejmé, že škola vnímá naše potřeby a rea-
guje na ně. Za tento přístup bychom chtěli jako Spolek rodičů 
poděkovat a popřát samozřejmě všem v prvé řadě pevné 
zdraví a při postupném návratu dětí do škol co nejméně ka-
ranténních opatření a jiných nenadálých změn.
Přejeme krásné vánoční svátky a co nejklidnější rok 2021! 
Za Spolek rodičů

Gabriela Pikorová,
Lenka Danielová
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Od listopadu jsme umožnily dětem 
další online připojení. Jedná se o vol-
nočasovou nepovinnou chvilku pro 
děti. Tohoto vysílání se ujaly kole-
gyně vychovatelky, které si s dětmi 
vypráví, skládají z papíru, kreslí na 
základě čteného textu. V době, kdy 
jsme přemýšlely o další pomoci rodi-
čům, přišel nám email od maminky 
M. Š., jejíž děti navštěvují třídu 3.  F, 
s nápadem, který jsme nakonec zrea-
lizovaly. Tímto bychom této mamin-
ce chtěly poděkovat. Ve fotogalerii, 
která je průběžně aktualizována na 
školním webu, můžete sledovat, jak 
se děti zapojily do práce.

Tereza Hrubá, 
Jana Sieberová, 
Masarykova ZŠ

Družiny tvoří
on-line

Prožívám distanční výuku coby asistent pedagoga na naší škole. Své zážitky z ná-
vratu dětí koncem května do školy jsem popsala v letním dvojčísle zpravodaje - 
mobily byly odloženy, ústní přenos informací nebral konce a objeveny dětskýma 
očima byly věci předtím nepodstatné. A teď přišla druhá koronavirová vlna, my se 
učíme už více než měsíc distančně, podle rozvrhu tři hodiny denně. Vidíme se sice 
každý den, ale pouze přes obrazovku. Pouze, ale přece! Abychom si všichni udrželi 
pravidelný režim, scházíme se na online hodině pár minut před osmou a stačíme 
si popovídat. Potřebují to děti i my dospělí. Přejeme si k svátku a narozeninám, dá-
váme si tipy na výlety a filmy, vyprávíme vtipy, víme, co dobrého měl kdo k obědu. 
O povinné třídnické hodině shrneme věci důležité pro zdárný průběh výuky, připo-
mínáme si významná výročí a aktuality z domova i ze světa. Často vzpomeneme na 
školu před uzavřením. Každý pátek máme i hodinu třídnickou nepovinnou a pře-
kvapuje mě, kolik dětí se dobrovolně připojuje. V pátek 13. 11. si vzpomněly na 
loňskou oslavu narozenin jedné spolužačky. Začala jsem s dětmi sdílet fotografie 
z našeho dvouletého třídního archivu a celá hodina pak pokračovala vzpomínáním 
a komentáři k jednotlivým zážitkům, ptaním se na věci, které za běžného chodu 
školy považují za nutnost. 
A tak jsme narazili na fotografii ze sázení Lípy republiky 11. 11. 2018. Dala jsem 
dětem dobrovolný úkol – zjistit proč byla vysazena, kdo chtěl, mohl ji dojít nafotit, 
výhled z tohoto místa na Újezd je jeden z nejhezčích. V sobotu 14. 11. byl den na 
procházku jako stvořený. Lípa zakořenila, byla ještě ovinuta původní trikolorou 
a v odpoledním slunečním svitu se její listy opravdu leskly „jak srdce ze zlata“. 
Ovinula jsem lípu novými stuhami, připnula symbolický vlčí mák a přemýšlela o li-
dech a světě před sto lety. Stejně jako oni tehdy prožívali nelehké období španěl-
ské chřipky, zažíváme my teď dobu koronavirovou. Zůstávám optimistkou a když 
je hůř, vzpomenu si na cimrmanovskou Píseň proti trudomyslnosti a těším se 
na další nepovinnou třídnickou hodinu s 6.B. Třeba opět narazíme s dětmi na 
nějakou událost, o které by normálně řekly „k čemu nám ta informace bude“. Teď 
máme vděčné posluchače a čas na vysvětlování…
S úctou k dětem, rodičům a kolegům v době distanční výuky

Eva Danielová

Výuka ve druhé vlně

Na myšlenku otevřít školní archiv před podzimními prázdninami nás přivedli ško-
láci ze 3. B, Barča a Matýsek, kteří zaslali paní učitelce Olince Matějkové vlastno-
ručně vyrobené paňáky. Stačily podzimní plody, listí, klacky, skořápky, ubrousky, 
pastelky, papíry a šikovné ruce. Postupně se přidali další šikulové a podzimní ar-
chiv se rozšířilo o nové nápady a fotografie (www.zspolesna.cz). Kdo bude chtít, 
může svůj výtvor poslat své paní učitelce. Školní archiv stále čeká...

Eva Danielová

Podzimní archiv se plní



Zahrada 1. MŠ skýtá dětem velký prostor pro relaxaci 
a sport, možnost spolupráce všech kamarádů i společná 
setkávání s rodiči při zahradních slavnostech. Jediné, co 
od počátku chybělo, byl přirozený stín. Výsadba stromů 
sice byla provedena, ale vzhledem k podloží, které jim pří-
liš nesvědčí, se jim u nás nedaří. I přes důkladnou péči 
o  ně, přihnojování, zalévání, postupem času schly, byly 
nahrazeny jinými, ale opět se stejným výsledkem. A  tak 
vznikl nápad na zastínění - ale jakou formou? Padla spous-
ta návrhů, až nakonec zvítězil ten, co využívá část zahrady 
pro tvořivé, rukodělné, pěstitelské a poznávací činnosti 
v průběhu celého roku. A venkovní učebna byla zvolena 
jako nejlepší řešení.
Po vyhlášení výzvy v rámci operačního programu Praha – 
pól růstu ČR se škola rozhodla podat žádost a pokusit se 
o získání podpory. Ačkoliv je projekt částečně financován 
z prostředků EU a dotace MHMP bylo jisté, že MŠ nemůže 
zbytek financovat z vlastního rozpočtu. Zde je třeba vyslo-
vit velké poděkování MČ Praha 21. Jako zřizovatel nejenže 
souhlasila s realizací projektu, ale současně převzala zá-
vazek financování projektové dokumentace, včetně další 
10 % spoluúčasti a dále předfinancování poloviny z celko-
vé částky projektu, a to až do schválení konečné zprávy, 
kdy budou dotace magistrátu a evropských fondů dopla-
ceny a vráceny do rozpočtu MČ Praha 21.
V roce 2017 začala strastiplná cesta plánování a žádostí 
projektu pod názvem „MŠ - venkovní učebna se zázemím 
(polytechnika a EVVO)“, jehož obsahem je vybudování 
venkovního polytechnického zázemí s hrabalištěm, ven-

kovní učebnou s mobiliářem, záhony a organickými chýše 
na školní zahradě pro polytechnickou výuku a enviromen-
tální vzdělávání.  
MŠ navázala kontakt s ateliérem Koncept34, který podle 
požadavků školy vypracoval projekt. Dalším partnerem 
byla organizace Profi škola, která nám pomohla s admi-
nistrativní činností, získáním příslušných povolení v soula-
du se stavebním zákonem a systémem kontrolní činnosti 
z hlediska poskytovatele dotace (MHMP), včetně výběru 
dodavatele stavby. Žádost splnila veškeré požadované 
podmínky a vše vypadalo nadějně, ale nakonec podpoře-
na nebyla. Nic jsme nevzdali, žádost neustále doplňova-
li o potřebné podklady a v červenci 2020 konečně přišla 
úžasná zpráva – můžeme stavět! 
Vzhledem k obtížím způsobených epidemií koronaviru, 
nebyla realizace jednoduchá, ale nyní  je stavba dokon-
čena a všichni věříme, že přinese dětem mnoho radosti, 
které rozšíří jejich dovednosti a znalosti.

Helena Kuprová,
1. MŠ

Děkujeme paní ředitelce Heleně Kuprové za zapojení škol-
ky do Operačního programu Praha - pól růstu ČR a za 
úspěšnou realizaci celého projektu. Dětem přejeme, ať se 
jim na zahradě líbí.

Rada MČ Praha 21
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Zahrada trochu jinak

Pořad UčíTelka patří mezi stálice ve vysílání ČT a nás 
může těšit, že se do televizní školy před kamerami napl-
no zapojily také dvě účastnice z Újezda – sestry Marké-
ta a Melisa Musilovy. „Holky natáčely vždy týden v kuse 
a pak měly týden volno. Denně jsem je vozila na Kavčí 
Hory. Úkoly a později i online výuku jsme dělaly v mezi 
pauzách mezi natáčením. Jelikož to byl přímý přenos 
a každá je v jiné třídě, tak byl prostor na domácí výuku,“ 
říká jejich maminka Michaela. 
Melisu, která navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský 
soubor, mohli diváci vidět třeba také v seriálech Modrý 
kód či Ordinace v růžové zahradě, hrála i v Divadle pod 
Palmovkou. Mladší Markéta již točí také a má za sebou 
mimo jiné focení kalendáře s Janem Saudkem.

Blahoslav Hruška

UčíTelka s žákyněmi z Újezda
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Sadbové brambory
Všichni, kdo máte zájem o sadbu brambor, objednávejte do konce ledna na tel. 
čísle 281 971 101 – Blanka Exnerová. Po termínu objednávku přijmeme, ale již 
nebudeme moci zaručit vybranou odrůdou, ale prostě jen tu, která zbude.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy přeje 
přátelům zahrádkářům, věrným čtenářům těchto stránek, příznivcům i ob-
čanům naší obce šťastné a klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 
2021 mnoho zdraví, lásky štěstí a pohody.  Děkujeme Úřadu MČ Praha 21 
a všem, co nám pomohli splnit naše plány. Těšíme se na vás při akcích pořá-
daných zahrádkáři v lepších, zdravých časech.  

SPOLKY

Prosinec je měsícem vánočních svátků, ale i měsícem, kdy bilancujeme, jak se nám 
povedl právě končící rok. Pro prosinec je mnoho pořekadel. Vybírám několik mé-
ně známých: „Lepší Vánoce třeskuté, než tekuté“, „Hvězdno na den Štědrý, bude 
rok úrodný“, „Třeskutý prosinec, hezké jaro“. 
A opět několik rad, je jich opravdu malinko:
Není dobré zarývat sníh, ten má na jaře vliv na opožděné zahřívání půdy, jako 
izolační   pokrývka je ovšem velmi žádoucí. V okrasné zahradě si dáváme pozor 
na silné sněžení - je zde nebezpečí rozlámání stálezelených dřevin včetně jehlič-
nanů. Pokud nemáte dřeviny svázané, neprodleně sníh setřeste, nejlépe lehkým 
poklepem zespodu. Rozlámat pod sněhem se mohou i rododendrony, z vlastní 
zkušenosti to mohu potvrdit. Pokud jsme nastlali k dřevinám a trvalkám mate-
riál na jejich ochranu před mrazem, kontrolujeme, zda se nám v něm neusadily 
myši. V první polovině prosince při absenci mrazů máme poslední možnost zalít 
stálezelené dřeviny. Dost často máme tyto rostliny v květináčích a měli bychom se 
postarat i o ně. Ne každý má možnost je přestěhovat do chladné chodby nebo do 
skleníku. A tak nezbývá nic jiného, než je ochránit přímo na stanovišti. V květináči 
musí být dobrá drenáž, aby se v něm nehromadila voda, protože mrazy by ne-
návratně kořeny rostlin poškodily. Ale i sucho vede k záhubě. Všechny květináče 
přesuneme ke zdi domu na závětrné místo, sestavíme je těsně k sobě a obalíme 
izolací (bublinková folie nebo postačí pytlovina či sláma). Pokud nastanou mrazy, 
zakryjeme rostliny netkanou textilií, když se přes den oteplí, měli bychom ji sun-
dat. Rostliny je potřeba občas zalít. Choulostivější rostliny zasazené přímo v zemi 
(např. fíkovník, kiwi) ochráníme tak, že zasypeme zem pod nimi listím a vlastní rost-
linu obalíme pytlovinou. Všechna tato opatření při silných dlouhodobých mrazech 
mohou být nedostatečná a musíme se smířit s tím, že příroda je silnější než my.   
Nezapomínejte na ptactvo, jsou to doktoři našich zahrad, krmte pouze doporu-
čeným krmivem, nikdy ne čerstvým pečivem, chlebem, brambory, knedlíky, to je 
jejich smrt. Nejlépe je koupit již připravenou směs s velkým podílem slunečnico-
vých semen. 
Vše o nás a virtuální výstavu najdete na https://kvetyujezda.ic.cz
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v prosinci

Již při přepravě z obchodu domů mu-
síme dát pozor, aby nám rostlina 
neomrzla, vždy ji přepravujeme peč-
livě zabalenou (moje zkušenost: sta-
čí 10  minut na chladnějším vzduchu 
a opad listí a celá krása je pryč). Květinu 
pěstujeme na světlém místě při běžné 
pokojové teplotě. Zálivka střední, je 
dobré udržovat stálou vlhkost, substrát 
by neměl být ani příliš suchý, ani pře-
mokřený. Občas ji můžeme orosit. Po-
kud chceme vánoční hvězdu pěstovat 
i v dalším roce, omezíme koncem ledna 
zálivku, ale ne až do úplného vyschnu-
tí. V této době ji můžeme také přistřih-
nout a není nic divného, když rostlina 
shodí listy. V období květen-srpen rost-
linu i s květináčem umístíme do země 
ve stínu stromů. S příchodem chlad-
nějších nocí ji přineseme do tepla, za-
čneme vydatněji zalévat a přihnojovat. 
Má-li znovu nasadit barevné listeny, od 
září ji dopřejeme jen 10-12 hodin svět-
la, zbytek dne musí být v naprosté tmě. 
Jen tak se na Vánoce budeme opět těšit 
z její krásy. Vánoční hvězda (poinsettie) 
patří do čeledi pryžcovitých rostlin. Její 
bělavá šťáva – latex je jedovatá, nesmí 
se dostat na sliznice a zejména do očí. 
Proto pozor zejména na malé děti. 

Blanka Exnerová

Jak pečovat 
o Vánoční hvězdu

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že vánoční poseze-
ní pro seniory, které každoročně pořádá náš spolek spolu se SP-
CCH, letos zrušíme. I kdyby došlo k uvolnění některých opatření, 
nechceme vystavovat naše seniory zdravotním rizikům. 
Protože Masarykova ZŠ i přes uzavření škol tradiční krásná přá-
níčka nachystala, rozdá je pečovatelská služba seniorům, o které 
pečuje. Doufáme, že udělají radost. Za spolek Újezd nad Lesy: kra-
jina pro život

Jitka Carbolová

Vánoční posezení 
pro seniory
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Újezdští hasiči jsou od září v pohotovosti a jejich služby nekončí. V rámci posí-
lení požární ochrany hlavního města Prahy sloužíme 24hodinové služby na ha-
sičské zbrojnici. Nejen my, ale také naši kolegové z celé Prahy, vždy v jeden den 
slouží čtyři jednotky sboru dobrovolných hasičů. Všechny pohotovosti a zásahy 
najdete zde nebo můžete nás sledovat na webových stránkách www.sdhujezd-
nadlesy.cz a facebooku SDH Újezd nad Lesy. Doufáme, že se situace uklidní 
a my budeme moci s vámi přichystat v příštím roce oslavy 95. výročí našeho 
sboru a uspořádat dětský den. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků 
a spoustu krásných chvil v kruhu rodiny.
26. 10. Sloužili jsme 24hodinovou pohotovost. V 17:24 hod. vyhlášen poplach 
- dopravní nehoda, ulice Radiová (Praha - Štěrboholy). Jednotka vyjela s T815 
CAS 32 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byla již na místě jednotka 
HZS Praha HS-5 a z rozhodnutí velitele zásahu byla naše jednotka pro dostaču-
jící síly na místě odvolána zpět na základnu.
29. 10. Znovu jsme sloužili pohotovost 24 hod. V 11:49 hod. vyhlášen poplach 
- technická pomoc, čerpání vody, ulice Bořivojova (Praha - Žižkov). Jednotka 
vyjela s DA Transit v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události byla již na místě 
jednotka SDH Ďáblice a odčerpávala vodu ze zatopených prostor. Naše jed-
notka nasadila plovoucí čerpadlo a pomáhala odčerpávat vodu ze zatopených 
prostor. Jednotka se vrátila v čase 13:24 hod. na základnu.
7. 11. Od sedmé hodiny ranní jsme sloužili 24 hodinovou pohotovost v počtu 
1+3 s výjezdem do 2 minut. Pohotovost jsme drželi v rámci posílení požární 
ochrany hl. m. Prahy a pomoc kolegům HZS hl. m. Prahy
14. 11. Jednotka se zúčastnila s T815 CAS 32 v počtu 1+3 taktického cvičení - požár 
nízké budovy, ulice Gercenova, Praha - Hostivař. Taktické cvičení bylo zaměřené na 
požár v domově důchodců, vyhledávání osoby v zakouřeném prostoru, vyvádění 
osob za pomocí vyváděcí masky a odvětrání přetlakovým ventilátorem. Cvičení se 
zúčastnili další dobrovolnické jednotky hl. m. Prahy pod vedením HZS Praha.
16. 11. Od sedmé hodiny ranní jsme sloužili 24hodinovou pohotovost v po-
čtu 1+3 s výjezdem do 2 minut. V čase 8:05 hod. vyhlášen poplach - technická 
pomoc, čerpání vody, ulice Stachova (Praha-Háje). Jednotka vyjela s T815 CAS 
32 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události zjištěno průzkumem zatopení 
vodovodní šachty porušením vedení vodovodního řádu. Během zásahu příjezd 
pohotovostního vozidla PVK, kterým jsme místo události předali.
16. 11. Jednotka po nahlášení na OPIS vyjela v počtu 1+3 s DA Ford Transit v ulici 
Novosibřinská  k likvidaci nebezpečného hmyzu - vos. Po provedení průzkumu 
bylo zjištěno vosí hnízdo o velikosti 15 cm vyskytující se u vstupu do půdních 
prostor. Hrozilo zde nebezpečí pobodání při otevření dveří. Po zneškodnění 
hmyzu za použití speciálního vysavače se jednotka vrátila zpět na základnu.

17.  11. V čase 2:15 
hod. je naší jed-
notce vyhlášen po-
plach. Požár - do-
pravní prostředky, 
ulice V  Záhorském 
(Praha - Dolní Po-
černice). Jednotka 
vyjela s T815 CAS 32 
v počtu 1+3. Po pří-
jezdu na místo udá-
losti již byla na místě 
jednotka ze Strašnic, 
která prováděla ha-
sební práce. Zajišťo-
vali jsme doplňování 
vody. Po dokonče-
ní hasebních prací 
se jednotka v čase 
03:40 hod. vrátila 
zpět na základnu.

 Lukáš Sady,
velitel družstva JSDH 

Újezd nad Lesy

Z hasičských zásahů

INZERCE



V rámci pravidelného putování po újezdských spolcích 
tentokrát zavítáme ke Spolku OKO. Vznikl v roce 2015 
u  sklenice piva v Galerii Kollmanka, kdy si zakladatelé, 
pánové Veselý a Duchek, řekli, že je čas začít pro Újezd a život 
zde „něco“ dělat. U založení spolku byli ještě pánové Jacek, 
Lameš a další, ze sousedů se stali příznivci. Aktivity spolku 
jsou zaměřeny zejména na podporu, propagaci a pořádání 
sportovních, volnočasových, kulturních a společenských 
akcí jak pro členy spolku, tak i veřejnost nebo jiné spolky. 
Za asi nejviditelnější počin můžeme považovat sérii 
hudebních vystoupení Hvězdy v Újezdě, kdy k nám mimo 
jiné zavítala zpěvačka Irena Budweiserová, tenorista Tomáš 
Černý a klavírista David Švec, kytarista David Wurczel 
a naposledy i Show Elvise Presleyho.

V minulých letech spolek připravil a realizoval projekt 
Sebevědomý senior, jehož cílem je naučit naše (nejen) 
starší a zranitelnější občany poradit si v různých životních 
situacích (první pomoc, napadení psem, ochrana před 
takzvanými šmejdy atd.), stejně jako umět se ubránit 
případnému agresorovi, a to přímo pod vedením mistra 
japonských bojových umění Františka Kollmana. Projekt 
měl naplánované pokračování i letos, bohužel všichni víme, 
jaká byla a je situace „kovidová“, tak snad v příštím roce...

Spolek též každé jaro a podzim pořádá úklidovou akci 
Ukliďme si Újezd. Kromě sběru odpadků v Klánovickém 
lese, kde je bohužel pokaždé co sbírat, členové a příznivci 
spolku čistí od vandalů počmárané obrázky v Lesní galerii. 
Spolek OKO věren svému názvu rozjel i projekt Zachraňte 
OKO. OKO bylo jednou z nejznámějších českých edic knížek 
pro děti a mládež formátu přibližně 10 × 15 cm. Cílem je 
sesbírat veškerá vydání z této kultovní edice. V edici vyšlo celkem 
112 knížek, stále jich však několik chybí. Po  zkompletování 
bude celá edice věnována újezdské knihovně. Máte-li doma 
nějakou knížku z této edice, určitě dejte spolku vědět, můžete 
mít dosud chybějící část celé skládačky.
Svůj název si podržel i při vydávání stejnojmenného 
Magazínu OKO, který pravidelně distribuoval zdarma do 
schránek újezdským občanům. Dnes vychází nepravidelně 
a nepravidelné jsou i naučné vycházky (třeba do čističky 
odpadních vod), veterán párty, přednášky o školství 
a vzniku života atd. 
Masovou akcí byl sběr podpisů pro vyhlášení referenda 
za zachování zdravotního střediska na Rohožníku. Během 
několika dní se spolku povedlo získat více jak třetinu 
podpisů dospělých obyvatel Újezda. O dalších aktivitách 
se více dozvíte na internetových stránkách https://www.
spolekoko.cz/ nebo na facebookovém profilu Spolku OKO.

Michal Hazdra
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Po delší odmlce jsme si dovolili se vám 
opětovně ozvat a zrekapitulovat tento 
náročný rok z pohledu naší spolkové 
činnosti. Ještě v lednu jsme měli kalen-
dář plný krásných akcí, které jsme pro 
vás chtěli zorganizovat, avšak okolnos-
ti učinili přítrž takřka všemu. V březnu 
jsme se měli vidět na našem prvním 
Sousedském plese. Po Újezdě vise-
ly krásné zlaté plakáty, vstupenky se 
v předprodeji rychle prodávaly, kapela 
natěšena, občerstvení bylo přichys-
táno. Pár dní předtím jsme bohužel 
museli ples odvolat. Nastal nouzový 
stav. Magistrátní dotaci na ples jsme 

mohli použít v dalším období, bohužel 
pandemie covid-19 zatrhla i podzimní 
akce. Věříme, že jednou pro Újezďáky 
Sousedský ples uspořádáme! 
Na jaře jsme trávili volný čas úklidem 
Komunitního plácku Bartoloměj. Po-
sléze se nám podařilo získat dotaci od 
Nadace VIA. Díky křovinořezu poříze-
nému za dotační příspěvek jsme poze-
mek zase o velký kus vyčistili. Koncem 
srpna k uctění patrona sv. Bartolo-
měje jsme uspořádali komunitní akci 
jednoduše nazvanou Akce na Bártovi. 
A v těsném závěsu na začátku září se 
povedl ještě jeden rychlý Vítr v šatní-

ku. Náročný rok plný obav o zdraví 
našich blízkých, starostí s dětmi, jež se 
potýkají s výukou na dálku, obav mno-
hých o své živobytí se chýlí ke svému 
konci. Bohužel tím naše obavy nekon-
čí, možná u někoho slábnou, u někoho 
se naopak mohou zvyšovat. Přejeme 
vám všem hlavně hodně zdraví, bez 
kterého nejde nic, pak pevné nervy, 
co nejméně stresu a ať si i v tomto 
všem najdete něco krásného, protože 
život by nás měl bavit, neměli bychom 
jej jen přežívat. A proto vám přejeme 
šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší 
v novém roce.

Hana Mertová, Blanka Charvátová, 
Míša Skalníková, Lenka Danielová 

OKO nezůstalo jen u piva

Rok 2020 spolku ÚJEZD.KOM
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Skautská činnost je stále pozastavena. Skauti se ale 
snaží být aktivní i tak. Na našem webu douglaska.cz se 
objevují články pro dlouhou chvíli. Například se dozvíte 
vše, co byste měli jako správný skaut mít doma. Zkrátka 
jaké skautské vybavení doporučujeme nosit na schůzky 
nebo si zabalit do krosny na výpravu. Najdete tam i to, co 
má být na skautský kroj, jaké nášivky patří na jaký rukáv 
a hlavně to, který šátek máte ke kroji nosit. Článek je určen 
především pro nově příchozí děti, ale pomůže samozřejmě 
i těm, kteří chodí už nějaký ten pátek. 
Připravili jsme také jednoduchou hru po okolí. Hru si může 
projít úplně každý. První stanoviště najdete u skautských 
kluboven na Rohožníku. Tam se dozvíte, kde naleznete 
první krabičku s příběhem. S sebou budete potřebovat 
určitě nabitý telefon a nejlépe stažené mapy.cz. Celá 
trasa má přibližně 20 km. Nemusíte se ale bát, všechna 
stanoviště se nachází v blízkém okolí. Pokud se rozhodnete 
projít si hru celou, uděláte si krásný jednodenní výlet. 

Nakonec tu máme ještě tipy na výlety od Myšky. Celý 
článek najdete na našem webu, ale rozhodla jsem se, 
že některé tipy připojím i sem, abyste mohli vyrazit do 
přírody hned. Vždy se jedná o stezky, které jsou v okolí, 
tak nemusíte nikam daleko dojíždět. 
Jako první tip tu máme bojovku po klánovickém lese, kterou 
připravil MDDM Úvaly. Na jejich webu (www.mddmuvaly.cz) 
si můžete stáhnout soubor, kde máte mapu a pokyny. 
Zvládnete odpovědět na všechny otázky? 
Hned jako druhý tip tu máme Šestajovickou 
šifrovačku. Na webu Otevřené fórum občanů Šestajovic 
(www.otevrenesestajovice.cz) najdete informace k  výle-
tu, hra je jak pro děti, tak pro dospělé. Jestliže máte 
Klánovický les už prochozený, je čas zavítat do Šestajovic. 
Nezapomeňte si pořádně přečíst pravidla a užít si den. 
Jako poslední tip bychom mohli doporučit Včelí stezku. 
Pokud nechcete nic luštit a prostě se máte chuť jen 
příjemně projít, je tenhle výlet přesně pro vás. Stezka vede 
z Rohožníku lesem do Úval. Během výletu si můžete přečíst 
zajímavosti o včelách a také se těšit přímo na včelí úly. 
Doufáme, že něco z toho, co vám skauti, nabízejí zkusíte. 
Bohužel situaci zlepšit nedokážeme, ale můžeme vás tímto 
aspoň nalákat do přírody, kde se nadýcháte čerstvého 
vzduchu. Pokud vyrazíte, nebojte se nám dát vědět třeba 
fotkou na instagramu pod hashtagem douglaskapraha 
nebo komentářem na našem facebooku. Rádi se dozvíme 
také něco nového od vás. Přejeme všem pevné zdraví a ať 
nám to tady všechno dobře dopadne. 

Barbora Radová

Tipy na výlety od skautů

Po domácím online turnaji Stay Safe Cup, kterého se 
zúčastnilo celkem 138 závodníků z České a Slovenské 
republiky, a kde z dvaceti našich závodníků hned 10 
získalo medaili (dvě bronzové, pět stříbrných a tři zlaté), 
se 5 členů reprezentace či sportovního centra mládeže 
ČR zúčastnilo také mezinárodního turnaje 2nd Lents 
Taekwondo Poomsae Open. 

Zde už byla konkurence podstatně vyšší – bezmála 600 
závodníků z celého světa. Turnaj se konal během prvních 
dvou víkendů v listopadu. První víkend přišli na řadu 
Martin Horák, Kateřina Skotnicová a Adam Papež. První 
dva jmenovaní bohužel doplatili na velkou a kvalitní 
konkurenci a nepodařilo se jim postoupit do dalšího kola. 
Co se ale nepovedlo jim, to se povedlo Adamovi, který se 
díky svému výkonu v semifinále probojoval do finálového 
kola z pátého místa. Následující víkend ještě přeskočil 
jednoho závodníka a vzhledem k tomu, že se na velkých 
turnajích udělují 2 bronzové medaile, mohli jsme slavit. 
Další úspěch přidal Tomáš Přinda, který pro újezdské 
taekwondo získal další bronzovou medaili. Kangsim 
však zdaleka ještě tímto nekončil - na řadu přišla Julie 
Šlesingerová, která potvrdila svoji formu a ve své kategorii 
nenašla přemožitelku. Mimochodem, jedná se o její čtvrté 
vítězství na online turnaji v řadě. 
Všem třem medailistům gratulujeme, děkujeme za 
skvělou reprezentaci našeho oddílu na mezinárodní akci 
a přejeme pevné zdraví.

Martin Horák,
Kangsim Dojang

Kangsim sbírá úspěchy i virtuálně
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V prosinci oslaví spolek a občanské sdružení Újezdský STROM 15. výročí čin-
nosti v Praze 21 a okolí, připojuji proto malé ohlédnutí za podzimní činností. 
I přes komplikovanou situaci jsme podzim zahájili XXI. víkendovou úklido-
vou akcí, tentokrát ve spolupráci s klánovickou komisí životního prostředí. 
Udržovala se zeleň na klánovické straně nádraží a podél turistické značky na 
újezdské straně.  21.9. proběhlo shromáždění členů, které zhodnotilo výroč-
ní zprávu a plán činnosti na další období. S ohledem na ohlasy oslavy konané 
loni přímo v den státního svátku k připomenutí 100. výročí 1. oslavy vzniku 
ČR za osobní T.G. Masaryka v Újezdě se spolek rozhodl akci zopakovat.
Vzhledem k pokračujícím opatřením omezujícím pohyb a zpěv umístil před-
seda spolku 28. 10. k Lípě svobody T.G.M symbolickou květinu se stužkami v 
barvě trikolory. Ostatní se spojili v myšlenkách anebo dálkovými prostředky 
k improvizovanému zpěvu české hymny. 
Na přelomu října a listopadu se členové spolku připojili k výsadbě 7 000 stro-
mů z žaludů dubů letních a zimních v prostoru Klánovického lesa na místě, 
které lesníci vytvořili po kůrovcem napadeném porostu smrku.  V listopado-
vém ÚZ nás potěšilo oznámení, že během podzimu dojde k rozsáhle revita-
lizaci školní zeleně. Náhradní výsadba a projekt revitalizace byl jedou z pod-
mínek, které se podařilo prosadit v souvislosti s povolením kácení u školy. 
Měli jsme z prostředků dárců a veřejné sbírky pro MČ uhrazen též posudek 
soudního znalce, který umožňoval otevření zastávky a nabídku na prořez 
řádově levnější než odhady MČ. Přestože MČ nabídnuté řešení nakonec ne-
využila, zůstává pro nás možnost dostupné údržby (stromypodkontrolou.cz) 
trvalou devízou.    
Děkujeme všem, kteří na podzim pomohli a od vzniku spolku pomáhají své-
mu okolí a životnímu prostředí. První akce proběhla již začátkem roku 2006 
a zbavila les přiléhající okraji MČ mnoha pytlů odpadků a desítek pneumatik.

Michael Hartman 

Ohlédnutí za podzimem 
a poděkování

Vážení a milí spoluobčané,

srdečně Vám a Vašim rodinám přejeme pohodový, klidný a radostný adventní čas, krásné prožití Vánoc  a vstup do 
nového roku v plném zdraví. Těšíme se na setkání ve zdravějším čase.  

členky výboru SPCCH 

Zprávy od SPCCH
Vážení členové Svazu postižených civilizačními chorobami,
s ohledem na situaci s covidem jsme byly nuceny zrušit 
všechny plánované akce.

Doufáme, že se situace zklidní a vše, co bylo v plánu 
v podzimních měsících, se nám podaří uskutečnit na jaře 2021.
O výroční členské schůzi budete informováni, jak to jenom 
bude možné. Za výbor SPCCH 

Eva Štrasmajrová

INZERCE

Vykoupím staré knižní 
pozůstalosti, sbírky 
poštovních známek, 
fotografií, pohlednic, 

dokumentů, staré 
obrazy, staré rybářské a 
myslivecké potřeby atd. 

731 489 630 

INZERCE

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

dokumentace, insolvence, nemovitosti, 
rodinné právo (rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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Soukromá mateřská  
školka Andělská

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

Příjemné prosluněné prostory v rodinné 
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického 
lesa s velkou klidnou zahradou  
a vlastním dětským hřištěm poskytují 
harmonický rámec pro výuku v naší 
Soukromé mateřské školce s prvky 
výuky lesní školky.

Zápis na  
nový školní  
rok zahájen

Soukromá  
mateřská  

školka  
Andělská

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

andelska inzerce 183x266.indd   1 30.09.2020   15:42
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SERVIS, REVIZE 
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB 

STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY 

SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

Nízké ceny. Možnost dopravy.
Tel.: 602 248 464

Email: kcrt@seznam.cz

TERAPEUTICKÉ CENTRUM PRO DĚTI
Místo přijetí a rozvoje, kde pomáháme

rodinám s dětmi s autismem, dysfázií, ADHD 
i dalšími poruchami.

facebook: abaceda

Staroklánovická 125, Praha 9

tel.: 728 480 434
terapie@abaceda.cz

www.abaceda.cz
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PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohy-
bové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný RD
4+kk/G/T, podlahová plocha 122 m2, poze-
mek 673 m2, Kopretinová ul., Šestajovice

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

� 603 280 220
Makléř roku 2015REMAXČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
� 722 130 044

cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.czmarketa.vecernikova@re-max.cz

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959m2, ul.VeVilkách, Šestajovice

cena 5.990.000,-Kč +možnost odkupu garáže v domě za 250.000,-Kč

39.900,-Kč/měsíc + poplatky

cena 28.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2

+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

cena 23.900,-Kč/měsíc + poplatky cena 23.000,-Kč/měsíc + poplatky


