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KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (září – říjen 2011)
I. Pražský chovatelský den v Újezdě nad Lesy
od 13:00 do 18:00 na multifunkčním hřišti v Čentické ulici,
zápis zvířátek do soutěže od 13:00 do 14:00 hod.
Více na www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz
Chovatele i návštěvníky zve Marcela Lamešová, ZO ČSCH

Zápis do hudebních kurzů
od 16:00 v budově Městské policie v Lomecké ul.
klavír – prof. Svatoňová tel. 728 262 680
Qétna – prof. Razsbergerová tel. 602 855 639

Taekwondo – sportovně zábavní odpoledne
od 13:00 ve skateparku MZŠ (multifunkční hřiště
v Čentické ul.). U příležitosti desátého výročí vzniku klubu
srdečně zve SK Kangsim Dojang, WWW.KANGSIM.CZ

Zahájení sportovní sezony TJ Sokol v ZŠ Polesná
16:00 – 18:00 sportovní gymnastika dětí v malé tělocvičně
s Hankou Rosovou, tel: 777 025 022
19:30 – 20:30 cvičení žen ve velké tělocvičně s Líbou
Maškovou tel: 774 214 317 a Ivou Kleinhamplovou

„Podnikání jako cesta pro seberealizaci matek
při péči o děti“ - informační setkání
9:00 – 12:00 ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260
Registrace: www.cestakpodnikani.cz, více informací:
+420 724 535 898, info@cestakpodnikani.cz

Rekondiční cvičení s prvky jógy – 2. skupina / 1.
pro kardiaky, zdravotně oslabené a seniory
16:00–17:00 v tělocvičně ZŠ, ul. Polesná, pořádá SPCCH.

„Čaj o páté se starostou“
v 17:00 v zasedací místnosti úřadu

Přednáška p. Dohnálka s besedou „ Pouze
postižený mající vůli k aktivní činnosti,
může něco dokázat“
od 15:00 v zasedací místnosti úřadu, pořádá a všechny
zve SPCCH a SD Újezd nad Lesy.

Zahájení sportovní sezony TJ Sokol v ZŠ Polesná
20:00 – 21:00 cvičení žen v malé tělocvičně
Těší se na vás Dana Kurková.

Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně
oslabené a seniory
7:30-10:30 ve Wellness centru Blatov, Starokolínská 306
Srdečně zve SPCCH za podpory Wellness centra Blatov
a MČ Praha 21.

Zahájení sportovní sezony TJ Sokol v ZŠ Polesná
17:00–18:00 cvičení žáků a žákyň ve velké tělocvičně
Těší se na vás Míša Křelinová tel: 732 812 869,
Petra Šebestová a Lucka Vlasáková.

Běžecký závod Mladé Běchovice
zahájení tradičně v 8h 50min na hřišti v Běchovicích,
přihlášky do 16. 9. na www.mladebechovice.cz.,
info@mladebechovice.cz.

Čtvrté újezdské posvícení
od 9:00 na multifunkčním sportovišti
- bohatý program i občerstvení
Srdečně zve MČ Praha21.

Vernisáž výstavy akad. malířky Alžběty Štulcové
od 10:00 v Újezdském muzeu

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické
od 16:30 v Újezdském muzeu, Buďte vítáni! Výbor KZ ČCE.

„Pojeďte s námi na kole na zámek Ctěnice!“
sraz v 9:00 před úřadem v Hulické ulici, kola, svačiny
a pláštěnky s sebou!
Na třetí újezdský cyklovýlet vás srdečně zve MČ P21
a KSOK, organizuje Petr Mach, tel: 606 190 402.

Trénování paměti s Libuškou
od 15:00 v zasedací místnosti úřadu, pořádá
a všechny zve SPCCH a SD Újezd nad Lesy.

Rekondiční cvičení s prvky jogy – 2. skupina / 2.
16:00–17:00 v tělocvičně ZŠ, ul. Polesná, pořádá SPCCH

Schůze Zastupitelstva MČ Praha 21
od 18:00 v zasedací místnosti úřadu
Srdečně zve ÚMČ Praha 21 a Pavel Roušar, starosta
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Poznávací a rekondiční vycházka
„ Z Bohnic přes Troju k Vltavě a přívozem do Podbaby“
sraz v 9:00 u stanice Metra B na Černém Mostě
Nejenom své členy srdečně zve SPCCH

Návštěva Divadla ABC - „Ženy z kalendáře“
Pořádá Sdružení důchodců – bližší informace na vývěskách

Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně
oslabené a seniory
7:30-10:30 ve Wellness centru Blatov, Starokolínská 306
Srdečně zve SPCCH za podpory Wellness centra Blatov
a MČ Praha 21.

3. újezdské KOLODĚNÍ
13:00 - 19:00 hod na multifunkčním hřišti v Čentické ulici
Závody pro děti od 1 do 6 let na všem, co má kolečka
Srdečně zve OS Rarášek

Celodenní výlet Litoměřice – Zahrada Čech,
35. veletrh a výstava ovoce, zeleniny, keřů, ovocných
stromků, zahradní techniky, nábytku, hnojiv a postřiků
odjezd v 7:00 od Lidlu, pořádá Český zahrádkářský svaz
přihlášky pí Vacková, tel. 281 972 364
pí Líznerová, tel. 281 972 219

Závod na kolečkových bruslích In-line Běchovice
přihlášky v den závodu od 8:00 v ZŠ Běchovice,
hromadný start v 10:30
www.brusle-bechovice.blog.cz,
pořádá TJ Sokol Běchovice.

První kulatý stůl na téma „školství, kulturní
dědictví, volnočasové aktivity, cestovní ruch“
od 18:00 v zasedací místnosti úřadu
Srdečně zveme občany k moderované veřejné diskuzi
na dané téma se členy strategického týmu.
za ÚMČ Praha 21 Pavel Roušar, starosta

Rekondiční cvičení s prvky jogy – 2. skupina / 3.
16:00–17:00 v tělocvičně ZŠ, ul. Polesná, pořádá SPCCH.

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (září – říjen 2011)
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Plavání a cvičení v bazénu pro zdravotně
oslabené a seniory
7:30-10:30 ve Wellness centru Blatov, Starokolínská 306
Srdečně zve SPCCH za podpory Wellness centra Blatov
a MČ Praha 21.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
od 14:00 v polyfunkčním domě ( Dům na křižovatce)
Všechny oslavence – seniory srdečně zve Sdružení
důchodců za Pnanční podpory MČ Praha 21.

Rekondiční cvičení s prvky jogy – 1. skupina / 1.
pro kardiaky, zdravotně oslabené a seniory
18:00–19:00 tělocvična ZŠ ul. Polesná
Těší se na vás cvičitelky SPCCH.

Druhý kulatý stůl na téma „sociální
a zdravotní politika“
od 18:00 v zasedací místnosti úřadu
Srdečně zveme občany k moderované veřejné diskuzi
na dané téma se členy strategického týmu..
za ÚMČ Praha 21 Pavel Roušar, starosta

Rekondiční cvičení s prvky jogy – 2. skupina / 4.
16:00–17:00 v tělocvičně ZŠ, ul. Polesná

Třetí kulatý stůl na téma „životní prostředí“
od 18:00 v zasedací místnosti úřadu
Srdečně zveme občany k moderované veřejné diskuzi
na dané téma se členy strategického týmu.
za ÚMČ Praha 21 Pavel Roušar, starosta

55. výstava ovoce a zeleniny
Staroújezdská 495 od 14:00 do 18:00 - veřejnost
Všechny přátele zahrádkáře i občany Újezda n/L srdečně
zve ZO Český zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy.

Dotazovna Dr. Stanislava Pelešky
od 10:00 v rámci tradiční výstavy ovoce a zeleniny,
která je v sobotu 8:00–18:00, v neděli 9:00–16:00 hod.

Podzimní brigáda
informace budou upřesněny na plakátcích, na webu
a v říjnovém Zpravodaji. Srdečně zve Újezdský STROM o.s.
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