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Milí sousedé,
máme tu krásný slunečný podzim a vy právě
začínáte číst můj další úvodník v ÚZ. Tradičně se
pokusím shrnout dění za uplynulý měsíc a to, co
můžeme čekat v nejbližším období.
Podrobné informace k tématům, jako jsou buspruh, směna pozemků a záměr realizace multi
generačního hřiště či další zásadní informace,
můžete najít uvnitř tohoto čísla, a tak mi dovolte informovat o dalších zajímavých tématech. Začněme
hned aktuální informací, která reaguje na mnohdy zoufalý stav internetové
konektivity v mnoha místech Újezda. Podařilo se nám dojednat s firmou
CETIN posílení datové infrastruktury formou vybudování páteře optických
rozvodů, a tím dojde ke zkrácení délky metalických vedení k vašemu domovu. Délka vedení je totiž zásadní pro rychlost internetu na technologii
VDSL, kterou mnozí využíváte. Tímto krokem by měla být ve většině
lokalit možnost dosáhnout navýšení rychlosti, někde až nad 100 Mbit/s.
Samozřejmě, že ideální by bylo mít optické rozvody do každého domu,
a tím mít do budoucna možnost si pouze vybrat operátora a rychlost, která
vám vyhovuje. I o tom jednáme a je možné, že v některých lokalitách tato
možnost bude realizovatelná v blízké budoucnosti. Naprosto jednoznačně
podporujeme koordinaci výstavby sítí, a tedy pokud se někde bude reali
zovat výkop, bude možné založit i optická vlákna a připravit tak vše pro
budoucí využití. Jinak je věc nejen velmi finančně náročná, ale rozkopat
najednou Újezd je to poslední, co by si kdokoliv přál. Na mém facebooku
starosty (QR dole na stránce) můžete sledovat aktuální informace nejen
o této věci.
Proběhl další ročník turnaje O koš starosty ve streetballu. Již teď se těším
na jarní turnaj, který jsem borcům slíbil. Je skvělé, že mají chuť změřit své
síly pod košem a za zvuku muziky si užít sportovní den. Děkuji všem, kteří
s organizací pomohli.
Běželo se i za Újezdskou sovou. Tato akce má v názvu Běh o pohár starosty a bylo mi ctí být opět součástí této skvělé akce. I příští ročník má naši
jednoznačnou podporu a uvidíme se nejen na startu, ale především v cíli.
Vítězem je totiž každý, kdo se toho nebojí a závod si zkusí.
Proběhly i mnohé další akce. Pokud se vám líbily nebo pokud máte náměty na zlepšení, dejte nám o tom vědět. Na vašem názoru nám záleží.
Jistě jste si již všimli, že se podařilo dojednat s TSK opravu ramene hlavní
křižovatky na Koloděje. Máme tam nyní kompletně nový povrch. Tak si
přejme, ať nám co nejdéle vydrží.
Když už jsme u dopravy, mnohé uzavírky v okolí komplikují život i u nás.
Prosím tedy o trpělivost. Osobní doprava stále narůstá, a tak si přejme,
ať se přeložka I/12 stane realitou. Je smutné, že realizace nabrala takové
zpoždění.
Čas běží rychle a blíží se nám opět po roce čas adventní a vánoční. I letos
jsme si pro vás připravili malé překvapení a také akce s tímto časem klidu
a pohody spojené. Aktuální informace naleznete vždy na facebooku a také
můžete využívat platformu Mobilní Rozhlas,
která vám přináší aktuality o dění v naší městské části na jakékoli komunikační médium, třeba
až na vaše chytré hodinky. Nic vám tak neuteče
a budete mít vždy prst na tepu Újezda.
Přeji vám, moji Újezďáci, krásný podzimní čas.
Těším se, až se opět někde společně potkáme.
váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady
Jako každý měsíc vám předkládám
informace, co projednala Rada MČ
Praha 21. V říjnu radní navýšili další prostředky na opravy chodníků
v městské části. Tentokrát přišel na
řadu chodník v Lišické ulici u mateřské školky Sedmikráska, náklady se
předpokládají ve výši 600 tisíc Kč.
V části parku Zbyslavská se v nejbližší
době začne budovat oplocení a prvky
„psího hřiště“. Ježkův park, který je na
rohu ulic Vlkanovská a Klešická, také
projde proměnou. Radní schválili pro
tento park pořízení mobiliáře s poznávacími prvky, co v parku roste, abychom nejen dětem rozšířili obzory.
Vzhledem k tomu, že příští rok skončí
platnost našeho strategického plánu, radní schválili smlouvu o dílo s firmou TheSign, s.r.o. na jeho aktualizaci.
Mateřské školky musely být v období
pandemie covid-19 zavřeny a vznikla
jim tak ztráta z příjmů plateb od rodičů. MŠ Sedmikráska fungovala i během tohoto období pro děti integrovaného záchranného systému. Rada
proto schválila dokrytí této ztráty ve
výši 132 tisíc Kč.
Radní opět, jako v předchozích letech, schválili finanční příspěvek
pro všechny čtyři mateřské školky
a družinu základní školy v celkové výši 205 tisíc Kč na pořízení didaktických
pomůcek a hraček jako vánoční dárky.
MŠ Rohožník byla v tomto roce
úspěšná a získala dotaci od MHMP na
revitalizaci školní zahrady, konkrétně na vybudování „Vodní kaskády“
a „Tvořivé hromady“ ve výši 250 tisíc Kč. Nicméně náklady na realizaci
těchto projektů jsou vyšší, a proto
požádala radu o pomoc s dofinancováním těchto projektů. Radní této žádosti vyhověli a tyto projekty podpoří
částkou celkem ve výši 280 tisíc Kč.
V letošním roce jsme za finanční podpory hlavního města Prahy otevřeli
hřiště vedle tělocvičen na II. stupni
základní školy. Příští rok v tom chceme pokračovat, a proto jsme schválili podání této žádosti znovu tak, aby
hřiště mohla využívat i veřejnost v odpoledních hodinách.
Na závěr bych chtěla poděkovat za
uspořádání výstavy Ovoce a zelenina v klubovém areálu zahrádkářů,
na které spolupracovali paní učitelky
se svými žáky z MŠ a základní školy
a zahrádkáři.
Kristýna Kopecká,
místostarostka
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O čem jednalo zastupitelstvo
Na konci září se konalo již 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Po schválení programu zastupitelstva byli zastupitelé informováni o činnosti rady.
Následovalo předložení rozpočtových opatření, která byla za uplynulé tři
měsíce provedena. Týkala se především přijetí dotací, např. přijetí finančních prostředků na sociální práci, pro mateřské školky a školy, dotace související se změnou klimatu ve výši 2 350 tis. Kč na revitalizaci zelených ploch
v Újezdě. Nově jsme zapojili finance ve výši necelých 4 mil. Kč na další opravy
chodníků a dofinancování vzduchotechniky v tělocvičnách školy. Poté jsme
schválili plnění rozpočtu za 1. pololetí, které ukazuje na stav rozpočtu a také
jak je postupováno v investičních akcích. Na závěr jsme schválili směnnou
smlouvu na pozemky v oblasti Druhanická se společností SPIRIT FINANCE.
O této plánované směně jsme informovali již v květnu 2020. Městská část
díky této směně získá větší pozemek a propojení ulic Druhanická a Dražická.
Více informací se dozvíte v článku na str. 9-10.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Poděkování za volby
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jsem moc
rád, že všechno proběhlo bez větších problémů, všechny nedostatky byly
vždy bryskně vyřešeny.
Velmi si vážím práce všech, kteří pracovali nejen přímo v okrskových komisích, ale také těch, kteří byli takzvaně vzadu za oponou. Bez vás všech
by volby v Újezdě takto hladce neproběhly. Děkuji!
Milan Samec,
starosta MČ Praha 21

Programové dotace
Rada MČ Praha 21 na začátku října vyhlásila programové dotace pro rok
2021. Podrobnější informace i s formuláři jsou uveřejněny na internetových
stránkách úřadu
http://www.praha21.cz/informace/grantove-rizeni-mc-praha-21.
Celková částka na programové dotace bude opět 500 tisíc Kč. Pokračujeme
tak v podpoře aktivit z oblasti sociální, kultury, sportu, školství a životního
prostředí. Žádosti můžete podávat od 11. 11. do 10. 12. 2021.
Zdeňka Hubínková,
radní

Klubovna pro seniory
V listopadu bude klubovna pro seniory 10. 11. a 24. 11. od 9.30 hod.,
tentokrát v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 21 (v přízemí).
Kristýna Kopecká
místostarostka

PROJEDNÁNÍ OBCHVATU

U stavebního úřadu MČ Praha 21 je vedeno územní řízení o umístění
stavby „Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly“.
Veřejné ústní jednání se bude konat 2. 11. 2021 od 10 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ, ul. Staroklánovická 230,
(vstup z ulice Čentická)
Akce proběhne za dodržení aktuálně platných epidemických opatření.

Očkování v Újezdě

Kalendárium na listopad

Očkování přímo v Újezdě může pokračovat. Na základě jednání se zástupci Zdravotního střediska v Jirnech je v případě dostatečného počtu zájemců
možné objednat mobilní očkovací tým. Zároveň jsme se dohodli, že v prosinci
začneme očkovat občany třetí dávkou. Týká se to lidí, kteří tuto službu využili
na jaře právě v Klánovicích a doběhne jim v prosinci půlroční lhůta od dokončeného očkování. Přesné datum, čas a místo vám zavoláme na začátku prosince. Tuto službu můžeme nabídnout i občanům, kteří byli naočkováni v jiných
očkovacích centrech, stačí zavolat na tel. 770 197 012.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

Covidcentrum na Rohožníku

Na Rohožníku bude nově otevřeno odběrové místo na covid-19, které bude
provozovat společnost Váš praktik s.r.o. Testovací místo je u zdravotního střediska. Otevírací doba bude od Po – Ne 7.00 – 20.00 hod. Centrum bude provádět jak antigenní, tak PCR testy. Věříme, že vám to ulehčí od cestování na
okolní testovací místa.
Kristýna Kopecká,
místostarostka

2. 11.		 veřejné projednání
		 přeložky I/12,
		 divadelní sál ZŠ, od 10 hod.
6. 11.		 keramická dílna,
		 pořádá DDM, Polyfunkční
dům, od 10 hod.
6. 11.		 Újezdský Strašiles,
		 multifunkční hřiště,
		 od 16 hod.
9. 11.		 vycházka na Malvazinecký
hřbitov,
		 pořádá SPCCH, viz str. 26.
9. 11.		 přednáška Marka Holečka,
		 divadelní sál ZŠ,
		 od 19 hod.
10. 11. vycházka do Loretánského
kláštera,
		
organizuje KAS,
		 podrobnosti na str. 26.
10. 11. Klubovna pro seniory,
		
zasedací místnost Úřadu MČ
Praha 21,
		 od 9.30 hod.

Pronájmy nebytových prostorů
Úřad MČ Praha 21 pronajme tyto nebytové prostory:
Suterén domu Žiželická 1613 – 56 m2 v suterénu domu, kolaudováno
jako dílna a sklady
Zdravotní středisko Živonínská 1630, Rohožník. Prostory je možné
využít nejen pro ordinace lékaře či alternativní medicíny, ale i za účelem
poskytování služeb, např. kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže apod.
Min. nájemné 1 200 Kč/m2/rok,
nájem na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982
jaroslava.bendova@praha21.cz

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru
58 cm x 83 cm (plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).

Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč,
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

Bližší info: Jaroslava Bendová,tel. 281 012 982,
jaroslava.bendova@praha21.cz

20. 11. Kangsim Cup 2021,
		 program na str. 36.
23. 11. koncert Petra Kotvalda,
		
divadelní sál ZŠ,
		 od 19 hod.
24. 11. Klubovna pro seniory,
		 zasedací místnost Úřadu MČ
Praha 21,
		 od 9.30 hod.
27. 11. výroba adventního věnce,
		
pořádá DDM, Polyfunkční
dům,
		 od 10 hod.
28. 11. Filumena Marturano,
		 představení divadla Gong,
		 podrobnosti na str. 24.
28. 11. rozsvěcení vánočního
		 stromu,
		 program na str. 2.
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MILOSTIVÉ LÉTO
PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky,
kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:











NA CO SI DÁT POZOR?
•

Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných
soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se
milostivé léto nevztahuje!Dlužník nesmí být v insolvenci.

•

Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. Platby exekutorovi
před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu
příslušenství, nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby
na milostivé léto započítány!

•

Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut
milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona
č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

Česká republika,
územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části
hlavního města Prahy,
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby
(dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické
služby obcí a měst, ČEZ

Potřebujete poradit? Zavolejte na help linku: 770 600 800

Mostek na Blatově: jak je to
se zákazem vjezdu kamionů
V poslední době zde někteří zastupitelé uvádějí nepravdivé informace ohledně vjezdu nákladní dopravy do Újezda. Prý až se postaví buspruh, bude sem
automaticky umožněn vjezd nákladní dopravě.
Ve skutečnosti to závisí na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, a ne na nás. My se pouze snažíme, aby bylo toto opatření zachováno. Zatím
každé vedení magistrátu naši situaci chápalo
a snažilo se zákaz vjezdu nákladní dopravě zachovat.
Pokud jde o samotné dopravní značení, nelze ho
přehlédnout. Mohu vás ujistit, že pokud pojedete z jakékoli strany do Újezda, všude je zákaz
vjezdu nákladní dopravy nad 6 tun. Například
směrem od Klánovic je první dopravní značení
již v Šestajovicích před Billou (zákaz 6 t mimo
dopravní obsluhu a bus), další po trase je u učňovského střediska v Klánovicích a další je na výjezdu na most přes trať. Zde jsou i s dodatkovou
cedulí „mimo souhlas ÚMČ PRAHA 21“. Stejným
způsobem jsou umístěny i značky od Úval, Sibřiny, Běchovic. To, že sem i přesto vjedou nákladní auta, se prostě někdy stane. Buď řidič značku
přehlédne, anebo ji uvidí těsně před Újezdem,
nemá se kde otočit a jede dál. Někteří z vás neustále kritizují Policii ČR a Městskou policii, že
nekonají. Ale zamyslete se nad jednoduchou
otázkou. Kde je mají zastavit? Nemáme zde místo s možností odstavit nákladní vozidlo. Na zastávce to nejde a na silnici také ne. To bychom si
pak stěžovali, že tam blokují dopravu.
Zdeněk Růžička,
místostarosta
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TÉMA

Máme v plánu multigenerační hřiště
Když jsem přemýšlel, jak začít tento příspěvek, napadlo mě jedno přirovnání, které se předává z pokolení na pokolení a vystihuje mnohdy
přístup a myšlení těch, kteří do světa hlásají různá provolání a „zaručené“ informace. Ano, jedná se o tolik opakované „podle sebe soudím
tebe“.
5
10 v úzeTakto lze nahlédnout i na dlouho projednávaný
záměr dohody
2
mí mezi ulicemi Dražická a Druhanická, o kterém jsme informovali již
v červnovém čísle ÚZ v roce 2020. Pokud ho nemáte k dispozici, na
3 či pročíst a určitě bude k nahlédnutí
webu MČ je možné si ho stáhnout
1
i v naší místní knihovně. Informovali jsme vás o záměru na směnu pozemků v této oblasti, kde městská část získá o cca 1000 m2 větší pozem4
ky s tím, že na tomto území by ráda vybudovala nový multigenerační
park, který v lokalitě tak zoufale chybí. Součástí dohody je i propojení
3
ulic Druhanická a Dražická, kde se momentálně chodí přes soukromé
6
pozemky vlastníka a je jen na jeho vůli, zda tuto skutečnost toleru7
je. Není to první místo v Újezdě, kde na první pohled veřejný prostor
8
nepatří městské části a má soukromého vlastníka. V rámci smluvního
9
ujednání navíc městská část získá zdarma možnost dále užívat současný parčík po dobu minimálně tří let s možností prodloužení na další
období. Vše probíhalo za spolupráce a dohledu právního zastoupení
naší městské části a ve spolupráci s interním právníkem.
Možná vás zarazil můj netradiční úvod tohoto příspěvku. Reaguje tak
na smutné skutečnosti, které kazí radost z jinak skvělého záměru konečně dořešit veřejný prostor v této oblasti a dát možnost k vybudování něčeho pěkného. Daří se nám revitalizovat a rozvíjet různé části
Újezda, tak proč se o něco podobného nepokusit zde? Pochopím, že
opoziční zastupitelé nechtějí tleskat ve stoje a chválit náš záměr, ale
odmítáme veškerá nařčení, strašení místních obyvatel výstavbou obrovských několikapatrových domů a populistická prohlášení o tom, jak
špatně vedeme městkou část. Zisk pozemků pro městkou část v hod-
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notě podle znaleckého posudku překračující 12 000 000
korun, možnost konečně řádně propojit toto území nejen
pro pěší, ale i jiný druh dopravy a možnost vybudovat záměr, který jsme prezentovali, a bude sloužit širšímu okolí
obyvatel, jsou nejlepší odpovědí. Územní plán se nemění,
v místě je tedy možné stavět pouze to, co je s ním v souladu
a na to směna žádný vliv nemá. Jistě jste také zaznamenali
opoziční mantru o neznámém „koncovém vlastníkovi“ společnosti SPIRIT FINANCE, a.s., s kterou je dohoda a směna
realizována. Pravda je, že koncový vlastník je známý, řádně
zapsaný v registru skutečných majitelů a jedná se o veřejně
dostupnou informaci.
Na jednání zastupitelstva zazněla i mnohá obvinění, některá až z říše sci-fi. Hlavním tématem byla domněnka, že věc
není v souladu s nařízeními či doporučeními magistrátu,
a tedy by mohlo dojít k zásadnímu pochybení. Ani v tomto
případě však k tomuto rozhodně nedošlo a magistrát neshledal postup vadným. A tak se i k věci vyjádřil. Městská
část má navíc k dispozici i řádně vypracovaný znalecký posudek o obvyklé ceně pozemků.

Těšíme se, až vám představíme detailnější podobu
záměru, který máme v plánu v místě vybudovat.
A vy budete u toho a řeknete nám, jak se vám to
líbí. Vytvoříme to prostě společně.

Milan Samec,
starosta
Dvě možné podoby multigeneračního hřiště, které vidíte na
této dvoustraně, vytvořil ing. arch. Jan Záhora.
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INZERCE

ODPOLEDNÍ ÚKLID
17 tis. Kč/měs.
Kanceláře, sociálky, práce se strojem.
Přišimasy, Hradešín, sklady Marca
(z Úval BUS 423).
tel. 728 995 839
9

Jak volil Újezd
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou za
námi, povolební jednání běží naplno. Stojí ovšem za to alespoň letmo se ohlédnout, jak by volby dopadly, kdyby o nich
rozhodovali jen občané v Praze 21. Oproti celorepublikovým číslům Újezd i v těchto volbách potvrdil několik trendů,
které jsou typické pro okrsky na území hl. m. Prahy.
Tím prvním je vysoká volební účast, která dosáhla lehce přes
75 procent. Oproti celé zemi (65,43 %) je to účast nadprůměrná, v samotná Praze nikoliv ale rekordní. Největší zájem
voličů vykázala Troja (84,85 %), do první pětky se ale vešly
i sousední Koloděje (82,09 %). Zajímavé je, že v samotném
Újezdě měla volební účast velký rozptyl: od 56,23 % v okrsku
21003 (střed obce) až po 84,17 % v okrsku 21005 (jih Újezda).

Výsledky voleb do PSP ČR v Praze 21

Druhým trendem, kterým se Újezd přihlásil k Praze, je
jasné vítězství koalice Spolu v kombinaci s propadem
ANO 2011 oproti celorepublikovým výsledkům. Koalice Pirátů a STAN naopak zůstala víceméně na stejných
číslech, jako jsou celkové výsledky voleb. Čtvrté parlamentní uskupení, SPD, by se v Újezdě do parlamentu
nedostalo, stejně jako všechny další kandidující strany.
S tím souvisí i třetí trend: vysoký počet „propadlých“ hlasů. Tedy těch, které voliči odevzdali ve prospěch stran,
jež skončily pod hranicí pěti procent. Celkem jich bylo
1239, což je více než pětina všech platných odevzdaných
hlasů.
Blahoslav Hruška

Otevřeme ČR normálnímu životu

14

0,24

Politický subjekt

hlasy celkem

v%

Švýcarská demokracie

13

0,22

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

2 438

43,02

Aliance pro budoucnost

12

0,21

ANO 2011

1 066

18,81

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

11

0,19

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

1 031

18,19

Hnutí Prameny

6

0,10

SPD

255

4,50

Koruna Česká (monarch. strana)

5

0,08

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

233

4,11

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

5

0,08

ČSSD

227

4,00

SENIOŘI 21

4

0,07

Trikolora Svobodní Soukromníci

172

3,03

Moravané

3

0,05

KSČM

97

1,71

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

3

0,05

VOLNÝ blok

39

0,68

Levice

0

0,00

Strana zelených

32

0,56
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Thálie z Blatova

Letošní cenu Thálie pro činoherce do 33 let získala Denisa Barešová, která vyrůstala na Blatově. Svou hereckou
dráhu začala hned na naší první scéně. V Babičce režiséra
Pitínského v titulní roli s Vlastou Chramostovou ztvárnila
malou Adélku. Na scénu Národního divadla se později vrátila jako Kitty v Pýše a předsudku.
Vystudovala pražské hudební gymnázium, na DAMU absolvovala v roce 2014 s Cenou Jiřího Adamíry. Po úspěšném hostování se v roce 2018 stala členkou Švandova di-

KULTURA
vadla. Postavy, které zde vytvořila, jsou sice rozdílné, ale
jedno mají společné. Jde o mladé dívky, které v sobě mají
jistou křehkost, ale zároveň vnitřní sílu.
Taková byla její Luisa v Schillerových Úkladech a lásce,
Ofélie v Hamletovi nebo Kateřina Lintonová v inscenaci
Na Větrné hůrce. Zvláštní příležitost dostala Barešová
v inscenaci Hadry, kosti, kůže o rozporuplném soužití
dvou velkých umělců, Jana Wericha a Vladimíra Holana.
V koronavirové době divadlo nazkoušelo severskou hororovou romanci Ať vejde ten pravý, kde Barešová ztvárňuje Eli, tajemnou postavu moderní upírky.
Na talent Denisy Barešové sázejí i filmoví a televizní režiséři, naposledy zaujala v seriálu Kukačky, kde suverénně
zahrála vedle excelentní matky Sabiny Remundové postavu její dcery, svérázné a charismatické Marcely.
Kdyby nebyla herečkou, chtěla by být pekařkou nebo
cukrářkou. Naštěstí zatím jeviště za pec nemění. Patří
totiž mezi netalentovanější herečky nastupující divadelní
generace. (Převzato z webu cenythalie.cz, upraveno).
Rozhovor s Denisou Barešovou si můžete přečíst na str. 13.

Rukopisné bible
a jejich osudy
Výstava bude pokrývat časový úsek bezmála 1 200 let našich kulturních dějin. Staroslověnské období budou připomínat ukázky z nejstaršího hlaholského Evangeliáře. Latinské
období připomene zejména faksimilie kodexu, který vznikl k první královské korunovaci českého krále Vratislava II.
v roce 1065 a zapůjčil ji náš příznivec. V polovině 14. století
vznikl kompletní staročeský překlad bible (vlivem válečných
událostí však v roce 1914 shořel, byla ale zachráněna část
fotografií textů bible). Počátkem 15. století vzniká nový překlad Nového zákona. Po roce 1410 se objevuje třetí redakce,
která se vyznačuje novým překladem starozákonním. Představitelkou této verze je Bible táborského hejtmana Filipa
z Padeřova, na výstavě bohatě zastoupená. Poslední redakce bible byla patrně určena již pro tisk. Našimi prvotisky
celých biblí do roku 1500 jsou Bible pražská, tištěná v roce
1488, a Bible kutnohorská z roku 1489.

Nové knihy

Rudolf Vambera,
kurátor výstavy

PRO DOSPĚLÉ












 Barbara Hannay Venkovská svatba
Beate Maxian – Vražda v hotelu Sacher
Costin Wagner – Světlo v temném domě  Amanda Quick –
Dáma na útěku
Darina Hamarová – Slzy anděla
 Leo Kessler – T-Force: Projít peklem
Kim Alkemade – Sirotek č. 8
 Pavel Šporcl – Můj život nejen
James Patterson – Pastýř
s houslemi
Bev Thomas – Dost dobrá matka
Dagmar Novotná – Mušketýrská čest  Japonsko plnými doušky: umění
japonského životního stylu
Darko Macner – Rembrandt: příběh
kočky
PRO DĚTI
Aimee Molloy – Stoprocentní matky
 Monika Kudelová – Vyjmenované
Barbara Bradford – Hříchy panství
příběhy
Cavendon
 Jitka Vítová – Kamarádi z lesa
Fiona McIntosh – Tajemství parfému

 Jindřiška Kratschmarová – Hugo a jeho
psí kousky, Max a chlupatí přátelé
 Pierre Couronne – Zuzanka a její
přátelé
 Joanna Krzyzanek – Dorotka a sedm
koček
 Anna Blum – Kouzelné přání, Kouzla
přátelství
 Dav Pilkey – Nejmocnější robot
Rickyho Ricotty
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Živý odkaz generála Krause
Pro generála Stanislava Krause, hrdinu od Tobrúku,
který se po válce vrátil ke svému učitelskému povolání
a od roku 1946 učil téměř třicet let na újezdské škole,
je symbolickým měsícem říjen. Narodil se 8. 10. 1912,
30. 10. 1996 zemřel. K 10. výročí úmrtí byla panu učiteli, který svými životními postoji ovlivnil generace svých
žáků, v Újezdě odhalena pamětní busta. Najdete ji ve
vestibulu školy ve Staroklánovické ulici.
Letos jsme si odkaz Stanislava Krause připomněli také.
Ve čtvrtek 30. září navštívili naši školu vojáci z 252. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic, praporčík
Dušan Seidl a podplukovník Petr Řezníček. Proč právě
naši školu? Tomuto protiletadlovému raketovému oddílu
byl totiž prezidentem republiky propůjčen 28. 10. 2020
bojový prapor a čestný název „252. protiletadlový raketový oddíl generála Stanislava Krause“. Slavnostní nástup na pražském Vítkově byl kvůli koronaviru přesunut
na 30. 6. 2021 a zúčastnili se ho potomci generála Krause
– dcera Hana Synková a vnuk Stanislav Synek.
Jak nám sdělili na schůzce praporčík Seidl a podplukovník Řezníček, jména válečných veteránů jsou pro udělování čestných jmen navržena Vojenským historickým
ústavem. Panu řediteli Skalovi byl za přítomnosti újezdské paní učitelky Jany Synkové, vnučky generála Krause,
předán prezidentský dekret o propůjčení čestného názvu. Navázali jsme spolupráci a dohodli první společnou
akci připravenou vojáky pro celou Masarykovu ZŠ na
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farní louce a v lese. Naplánována byla na 25. a 26. října
a vzhledem k symbolickému postavení tohoto měsíce
v životě generála Krase doufáme, že se podobné akce
budou vždy v říjnu opakovat.
252. protiletadlový raketový oddíl je součástí 25. protiletadlového pluku. Co bylo důvodem pojmenovat oddíl
právě po panu učiteli Krausovi? „Propůjčení bojového
praporu i čestných názvů je pro nás velkou ctí. Jako příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku se hlásíme k odkazu československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili pod velením plukovníka Karla
Klapálka u Československého lehkého protiletadlového
pluku 200 – Východního a proslavili se při dnes již legendárním obléhání Tobrúku v severní Africe. Proto také
náš pluk nese čestný název Tobrucký, který mu v roce
2011 udělil tehdejší prezident Václav Klaus,“ uvedl velitel
strakonického útvaru plukovník Luděk Teger.
Z řad druhoválečných veteránů – důstojníků Československého lehkého protiletadlového pluku 200 byly vybrány tři zajímavé osobnosti, po kterých byl pojmenován
prapor podpory a oba oddíly. 251. protiletadlový raketový
oddíl tak nese čestný název „generála Jaroslava Selnera“,
252. protiletadlový raketový oddíl „generála Stanislava
Krause“ a praporu podpory byl propůjčen čestný název
„plukovníka Karla Mathese“.
Eva Danielová

LIDÉ

Mám pocit, že jsem pořád na začátku
Jaké to je, když ji lidé poznávají na ulici, proč se rozhodla odejít ze stálého angažmá, ale i co ji chybí v Újezdě.
O tom všem si s ÚZ povídala Denisa Barešová (25), čerstvá držitelka Thálie pro mladé herce.
Od osmi let jste působila v Dismanově dětském rozhlasovém sboru, ve 12 jste debutovala v Národním
divadle v Babičce. Necítíte se jako čerstvá držitelka
Thálie pro mladé činoherce spíš jako „zasloužilá“
umělkyně?
Rozhodně jsem si při předávání cen jako zasloužilá
umělkyně vedle Ivy Janžurové nebo pana Švehlíka nepřipadala. Taky jsem zjistila, že se ceně, kterou jsem
dostala já, říká „baby thálie“. Něco na tom bude. Mám
pocit, že jsem stále na začátku kariéry. Ale je pravda, že
už se tomu docela aktivně věnuji od útlého věku a řekla
bych, že dost zodpovědně. Možná se mi to teď začalo
rozjíždět tak, jak jsem si přála. Taky se stále rozkoukávám. I když je ten náš rybníček malý, pořád ho nemám
celý zmapovaný.
Jestli dobře počítám, hrála jste v osmi seriálech
a pěti filmech, diváci si vás ale pamatují především
z Kukaček. Je tenhle seriál pro vás také přelomový?
To je častá otázka a také na místě. Kukačky mě určitě vykoply vpřed. Ono být v pátek každý večer za lockdownu
v televizi docela obličej zviditelní, takže jsem se tím asi
dostala do povědomí více diváků. Ale v té době jsem už
byla pár let v angažmá v Praze, to je třeba v divadelním
světě docela velké štěstí, zůstat po škole v hlavním městě a nejít na oblast. Také jsem za sebou měla filmy jako
je Jan Palach s Robertem Sedláčkem nebo Krajina ve
stínu od Bohdana Slámy. To jsou pro mě důležité milníky. Spolupráce s lidmi, jejichž práce si vážím. Tam došlo
k nějakým mým vnitřním přelomům a krokům vpřed.
Zároveň vnímám novou vrstvu mé profese, cizí lidi mi
na ulici děkují za krásný seriál, že o lockdownu žili od
pátku k pátku a těšili se celý týden. Takhle krásné divácké reakce jsou pro mě novinkou a já mám radost, že
můžu dělat radost.
Letos v létě jste odešla ze stálého angažmá ve Švanďáku. Není to risk?
Ano, je to velký risk. Dlouho jsem zvažovala pro a proti. Pak jsem se vrátila zpátky k intuici a ta mě přivedla
k odchodu. Během divadelní pauzy mi došly spousty věcí
a došla jsem k závěru, že jít na volnou nohu a řídit si čas
a případné příležitosti v první řadě podle svého uvážení
a potřeby, je pro mě pocit vysvobození a taky způsob,
jak v téhle branži nezešílet. A ano - bojím se, že se divad
la znova zavřou. Já chci ale svou práci dělat svobodně
a s radostí a raději jí budu dělat méně a klidně si budu
vydělávat i nějakou jinou prací, než aby mi někdo diktoval, co budu a nebudu dělat a já nebudu mít možnost říct,
jestli to dělat chci nebo ne.
Stále hrajete ve Švandově divadle a ND, máte nový
projekt s Divadlem Maso. Na co byste čtenáře po-

zvala do divadla? A na jaké filmy, kde hrajete, se mohou těšit v kině?
Určitě do Švanďáku zajděte na Ať vejde ten pravý, inscenaci podle severského románu o dvou outsiderech
z panelákova, kteří si navzájem pomůžou přežít. Pak
mám moc ráda inscenaci Hadry, kosti, kůže o Vladimíru Holanovi a Janu Werichovi, jak žili ve vile na Kampě
a bouchaly se tam navzájem jejich ideologie a životní
postoje. Rozhodně nesmíte minout minisérii Podezření
v režii Michala Blaška na ČT, která bude mít premiéru
začátkem příštího roku, to je moje srdeční záležitost.
První část se promítala na KVIFF s moc dobrými ohlasy od diváků. Na jaře vyjde film s názvem Promlčeno,
detektivní thriller v hlavní roli s Karlem Rodenem, kde
hraji dceru Vilmě Cibulkové. Pak připravujeme debutový krátký film, kde se scénáře i režie ujal Igor Chmela, na
to se moc těším!
Co vy a Újezd? Co vás tu baví, co tu chybí?
Na Blatov jsme se přistěhovali, když mi byly asi čtyři
roky, chodila jsem tu chvilku do školky a pak na 1. stupeň. Moje třídní učitelka byla paní Timurová, s velkou
láskou na ní vzpomínám, byla skvělá. Nevím, jestli si tohle přečte, ale jestli ano, moc srdečně zdravím! Víte, já
si skoro jako Újezdačka nepřipadám. Od 6. třídy jsem
jezdila na gymnázium na Žižkov a tam jsem byla skoro
furt, takže se mi i přátelské vazby zpřetrhaly. Vlastně
v Újezdě už nikoho neznám a s nikým se nevídám. Od 18
let žiju na Vinohradech. Mám tu ale ráda les a skvělou
dostupnost vlakem. Chybí mi tu nějaká pěkná kavárna
s řemeslnou pekárnou, to by se mi líbilo. Upřímně, bylo
by bezvadné, kdyby tu byly i farmářské trhy! Ale s radostí se vždy do Újezda za rodinou vracím, to jo! Pohladím
koníčky, když si jdu zaběhat podél trati. Mám to tu ráda.
Blahoslav Hruška
foto Fabiana Mertová
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LISTÁRNA
ŽALOSTNÁ DOPRAVNÍ SITUACE

SMĚNA POZEMKŮ

Dopravní situace je v Újezdě docela žalostná. Na obchvat I/12 čekáme přes 20 let a je
stále v nedohlednu. Kolínská a kutnohorská
výpadovka jsou jediné pražské výpadovky
v úpravě jen s 1+1 pruhy. K tomu přidejme
notoricky ucpanou štěrboholskou spojku
z důvodu nepropojené D11 a D1.
Pět let se bez vědomí veřejnosti chystá
vyhrazený pruh Blatov – Běchovice. Kvůli
tomuto jen zcela dílčímu řešení je nesmysl
ten pruh prodlužovat o asi 200 m do blatovského parčíku a stavět zde opěrnou
zeď. Ve špičce je silnice ucpaná až do
hloubi Újezdu a dvě kritické křižovatky
v Běchovicích stejně zůstanou.
Tak mostek přes potok na Blatově je či
není opraven? Proč tam zůstává omezení
30 km/h?
Zjednosměrnění místních ulic bylo nákladné
(jedna značka cca 5000 Kč) a přitom zkomplikovalo dopravu. Co se tím sledovalo, když
máme křižovatky bez vyznačené přednosti?
Který odborník zavedl jednosměrný provoz
do obytné zóny, kde se smí jezdit 20 km/h?

Očekávaný bod na zářijovém ZMČ týkající se směny pozemků mezi MČ a Spirit
Finance (SF) nakonec zabral cca 4 hodiny útoků a překřikování hlavně z uskupení Piráti a STAN (PaS) a p. Roušara (paní Čechová tradičně nedorazila).
Jednání začalo domáháním se zast. Charvátovou striktního používání
roušek, aby nakonec právě zastupitelé za PaS museli být 2x tajemnicí napomínáni za jejich nenasazení.
Kdo čekal, že PaS přijdou s něčím zásadně novým, byl zklamán. Neustále se omílala témata jako podezřelá firma, špatná smlouva, vznikne
škoda, my tomu rozumíme, my chráníme občany apod. Prostě obvyk
lá mantra PaS - co tvrdí vedení MČ je špatně, co tvrdíme my je správně.
Přitom jednání ZMČ předcházela pracovní schůzka zastupitelů ve snaze
předejít nedůstojnému napadání na ZMČ. Jenomže dle vyjádření koaličních
zastupitelů i na tomto jednání byli ze strany PaS napadání a dokonce i uráženi.
Na ZMČ pak PaS napadli i to, že by na směně SF vydělal, což už připomínalo
marxistické poučky o zničení kapitálu.
Nade vše ovšem vyčnívalo chování zast. Havrdy. Neustále porušoval
a zneužíval JŘ, nerespektoval pravidla slušného chování, vykřikoval, hádal
se s předsedajícím, který se ho snažil umravnit a „poučoval“ ostatní.
Připomínal nezvladatelného žáka, se kterým si učitel neví rady. Osobně
jsem byl tak znechucen jeho hulvátským jednáním, že jsem předčasně
odešel a dokoukal jednání on-line.
Člověku bylo smutno, kam až může klesnout „politická kultura“ v podání
PaS. Opravdu chceme, aby jednání ZMČ vypadala takto a aby skupina těchto
„vševědoucích zastupitelů“ ostatní poučovala, co je správné a co není?

Ing. Robert Husák

Ing. Jiří Lameš

K ZASTÁVCE MHD A BUSPRUHU

PODĚKOVÁNÍ

V článku p. Růžičky v ÚZ o pruhu pro autobusy směr Běchovice se mimo jiné píše, že bude
provedena nová zastávka na Blatově. To je chvályhodné, stávající je ostudou MČ 21. Doufám
jen, že to nebude jako nová zastávka ve stanici Rápošovská, to se dá v nejlepším označit
jako slunečník, před ničím jiným totiž nechrání. Co se týká řešení pruhu pro autobusy
v oblasti Blatova, souhlasím s příspěvky ing. Kučerové a RNDr. Roušara. Nemohu pochopit
souhlasné stanovisko radnice jako účastníka řízení se současným navrhovaným řešením
na Blatově. Pokud ovšem pan starosta říká, že má z toho radost a p. Růžička přitakává, že
zeleň bude muset malinko ustoupit, tak nevím.

Při příležitosti mých 80.
narozenin jsem obdržela
blahopřání, květiny a dárky
od Úřadu MČ Praha 21,
spolků KAS, SPCCH i milých
sousedů. Všichni jste mě
potěšili a tímto vám všem
moc děkuji.

Vladimír Vašek

Helena Vojtová

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Děkuji všem, kteří jste volili ANO 2011
a také děkuji volebním komisařům, že
nám pomohli hlídat regulérnost voleb. Osobně mi udělalo velkou radost
943 preferenčních hlasů, které jsem
od Vás dostala. Vážím si toho. Na parlament to nestačilo, ale z 15. místa na
kandidátní listině to také bylo krajně
nepravděpodobné. Pobavilo mě, že
to bylo více hlasů, než dostaly některé strany.
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Kdo jste nestihl unikátní výstavu ke
100 letům Újezda v parku před školou, máte ještě možnost zhlédnout
její část každou středu od 13 do
17 hodin v Újezdském muzeu, kam
byla přemístěna (celá se vrátí opět
v únoru, kdy si připomeneme 100
let od názvu Újezd nad Lesy). Velký
dík za vytvoření panelů přehledně shrnujících historii i současnost
obce patří nejen manželům Tomaidesovým a Evě Danielové, ale i všem

předchozím generacím újezdských
kronikářů, z jejichž materiálů bylo
možné pro výstavu čerpat.
Závěrem bych Vás ráda pozvala na
rozsvěcení vánočního stromu 28. 11.
před školou, kde pro Vás chystáme
překvapení v podobě autorské vánoční hry, kterou se chceme pokusit
navázat na tradici ochotnického divadla v Újezdě. Hrát budou známé
újezdské osobnosti, tak schválně,
jestli je poznáte.

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
Vážení Újezďáci, podzim je v plném
proudu, rozběhla se spousta aktivit všech věkových kategorií. Volejbalový turnaj, atletika. Důchodci
cvičí a diskutují, zedníci rachotí na
stavbě školky. My zastupitelé jsme
si „užili“ dlouhé zasedání zastupitelstva. Přes předchozí schůzky
s opozicí jsme se zadrhli na pro mě
nepochopitelném problému: Druhanická. Neshoda vznikla - nevím
proč - v předminulém zastupitelstvu
a táhla se až doposud. Náš výsledek jednání s vlastníkem pozemku

je výhodný pro obec - zajišťuje průchodnost, zisk dosti veliké plochy
a přemístění hracích prvků do lokality kolem vzniklé cesty spojující jižní
část s MHD. Dostupnost nákupních
center je stejná. Na jednání s opozicí několik dní před zastupitelstvem
nám bylo řečeno, že pokud nebudeme akceptovat do puntíku variantu
opozice, jsme hloupí, včetně našich
expertů, a taky máme menší vzdělání než opozice. Ach.
Po 30 letech práce v zastupitelstvu
vím, že je potřeba zdravý selský rozum, hrát fair play, umět se dohod-

Mgr. Lucie Doležalová 			
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Poslední zastupitelstvo bylo smutnou
přehlídkou toho, jak by to rozhodně
vypadat nemělo. Koalice ODS/ANO
předložila směnnou smlouvu, kterou chce uzavřít se společností Spirit
Finance (je to ta stejná, co roky blokovala výstavbu hřiště v Druhanické
a neoprávněně se domáhala na MČ
náhrady škody ve výši cca 62 mil. Kč).

Naše námitky, že smlouva nechrání dostatečně zájmy MČ a sankce jsou v podstatě nevymahatelné, koalice vůbec
nevzala v potaz. Znalecký posudek na
ceny převáděných pozemků šitý očividně horkou jehlou pár dnů předem byl
zastupitelům předložen až v průběhu
zasedání, takže nebylo možné se s ním
před hlasováním o věci seznámit.
Koalice naprosto ignorovala i závěry
stanoviska renomované advokátní

Petr Duchek (PATRIOTI)
Máme po sněmovních volbách a vidíme, jak nevděčná kobylka je politika.
Piráti financovali i odpracovali 2/3
volební kampaně koalice a stejně dopadli jako sedláci u Chlumce. I u nás
se kroužkovalo. Za jejich ostudný
propad ale nemohli jen jejich podivné předvolební výstupy a klesající
obliba, ale i nedodržení dohody mezi
Piráty a STAN o nekroužkování. Lídři STANu basu nedrželi a voliče ke
kroužkování vyzvali. On je to takový
tichý a vyčkávací styl kultury uskupení STAN.

Před půl rokem jsem napsal článek, „Kam vítr, tam STAN“, který je
na webu www.svobodnyujezd.cz. Píši
v něm i o oportunismu tohoto uskupení. I tentokrát se naplnil. Nejdříve
STAN spolupracovali s pravicovou
TOP 09, nyní s extrémně levicovými
piráty. To voličům nepřišlo divné,
že se celá strana takto přesunula
partnersky zprava doleva? Například
naše pí zast. Kučerová přešla z TOP
09 ke STAN a unikátním současným
fenoménem je zast. Havrda. Ten
zde kandidoval za STAN, ale veřejně o sobě píše, že je ve skutečnosti

pirát. Vyberte si. Přihlásil se proto
do výběrového řízení do správní
rady Pirátského institutu. Ale pirátská základna ve veřejném hlasovaní řekla NE a poslala ho ke dnu.
Vadilo jí například ono sezení na
dvou židlích. Nevadilo však vedení
pirátské strany. Když neprošel demokraticky, tak si ho do funkce dosadili direktivně. K čemu tedy pak
ta komedie s hlasováním? Pan zast.
Havrda tak na mne působí jako rozkládající cizí element vyslaný k nám
z Bruselu, než patriotický ochránce
Újezda. Pozor na něj!

Mgr. et Mgr. Marek Havrda Ph.D.
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Tři roky práce v zastupitelstvu mi jako
sociologovi umožnily pozorovat nové
prostředí a byly skutečně zajímavými. Z pohledu praktika, který přispívá
k lepšímu rozhodování mj. OSN, byly
ale hlavně frustrujícími. Vyvrcholením
bylo poslední jednání zastupitelstva,
které p. starosta Samec svolal na
27. 9., tedy na pondělí mezi víkendem a st. Svátkem, a na které byla
zařazena směna pozemků v lokalitě
Dražická - Druhanická na Blatově.
I když koalice ODS/ANO o této smě-

ně v hodnotě desítek milionů uvažuje
přes rok, záměr oficiálně zveřejnila
v nejzazším možném termínu. Znalecký posudek prokazující údajnou
výhodnost směny pro městskou část
byl zastupitelům předložen až přímo
na jednání zastupitelstva.
Vzhledem k značné hodnotě směňovaného majetku jsme kromě vlastních
analýz zajistili analýzu od advokátní
kanceláře. Ta poukázala na rizikové
závazky městské části a nedostatečné pojistky (např. vůbec nebyl využit
institut věcného břemene). Nejdůležitější je, že „se městská část zbavuje

možnosti se společností SPIRIT FINANCE, a. s, dále jednat a výrazně si tak
zhoršuje pozici pro případné ovlivnění
stavebního záměru na území městské části.” Podle územního plánu zde
může vyrůst menší sídliště viladomů
se všemi důsledky ohledně požadavků
na veřejnou infrastrukturu. Bohužel se
ukázalo, že přítomní zastupitelé ODS/
ANO stejně jako p. zastupitel Duchek,
díky jehož hlasu byl před 22. hodinou
návrh schválen, nemají potřebné kompetence danému textu porozumět, či
odmítají vzít na vědomí skutečnosti
z něj vyplývající.

nout a občas podřídit vlastní zájmy
zájmům celku. Jsou vědci, kteří jsou
super ve své profesi, ale v praktickém životě jsou nepoužitelní. To je
teorie relativity, Její autor by v komunální politice myslím moc užitečný nebyl.
A teď z jiného soudku. Parlamentní
volby. Moc děkuji všem, co dali hlas
koalici Spolu a pomohli nám k vítězství. Držím palce zvoleným poslancům, aby dokázali naší zemi dobře
vést. Protože to vládnutí procházka
růžovým sadem určitě nebude. Hezký zbytek podzimu.
kanceláře, která v něm upozorňuje
jak na rizika této směny pro MČ,
tak i na možný rozpor se Statutem
hl. m. Prahy. My jakožto opozice
(Piráti a STAN) jsme žádali, aby se
hlasování o směně odložilo, dokud
nebude řádně připravena a nebudou
vypořádány všechny námitky. ODS/
ANO a p. Duchek však přesto všechno
dali podepsání smlouvy se Spirit
Finance zelenou.
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Ing. Kristýna Kopecká (ODS)
Milí sousedé, máme za sebou zářijové
zastupitelstvo, jehož hlavním bodem
byla směnná smlouva se společností Spirit Finance. Městská část touto
smlouvou smění svůj pozemek na
rohu Oplanské a Druhanické za větší
pozemek ve stejné oblasti Druhanická/Dražická, jen v blízkosti ulice Rápošovská, čímž získá navíc cca 1100 m2.
Součástí této smlouvy je i možnost
vybudovat silnici, která spojí ulice Druhanická a Dražická. A to považuji za významnou dohodu, protože propojení
celé lokality zde dlouhodobě chybí.

Na zastupitelstvu bylo o této smlouvě
řečeno mnoho, přítomen byl i právní
zástupce, který na smlouvě pracoval.
Všem zastupitelům byla ještě před
konáním zastupitelstva nabídnuta
neformální schůzka nad tímto tématem. Bohužel, co bylo na této schůzce
od opozice slyšet, byly urážky. Velmi
mě mrzí tento způsob jednání. Tím
spíš, že na začátku našeho volebního
období jsme všichni, koalice i opozice,
vystupovali s tím, že chceme změnu
pro Újezd. Skutečnost je bohužel jiná.
O směně pozemků jsme veřejně informovali již v roce 2020 a každý ze

zastupitelů se mohl o věc aktivně zajímat a svými návrhy přispět do řešení
a rozhodování v této ne lehké záležitosti. O to spíše se důrazně ohrazuji proti vyjádřením zástupců Piráti
a STAN o zpochybňování práce úředníků, o špatně zpracované smlouvě
od právníka a o nevěrohodném znaleckém posudku. Naopak chci úředníkům poděkovat za jejich práci. Děkuji
všem, kteří přišli k volbách. Volební
účast v Újezdě ve výši 75 % ukazuje,
že vám budoucnost není lhostejná.
Jsem ráda, že zde s vámi mohu žít,
a děkuji vám za to.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Osm let všechna vedení naší MČ odolávala tlakům majitele pozemků mezi
Druhanickou a Dražickou, vyhrála
všechny soudní spory a prosadila nezpochybnitelný veřejný prostor uprostřed Blatova. Ale současné vedení
se uklonilo až k zemi, vyšlo majiteli
dalekosáhle vstříc a pozemky určené
pro hřiště, komunikaci a pruh podél
Oplanské, směnilo za jiné. (dokumenty www.ujezdzije.cz) Navíc přihodilo
i řadu závazků a omezilo manévrovací prostor obce do budoucna. Přitom

firma nepředložila žádný konkrétní
projekt, nebyl důvod ke spěchu a pozemky mohly zůstat jak jsou až do příchodu skutečného investora. Sloučení
pozemků do jednoho a četné závazky
obce znamená zhodnocení pozemků
firmy o desítky milionů, takže je jednoznačný vítěz této transakce.
Vedení obce prezentuje jako úspěch,
že obec získá o cca 1000 m2 větší pozemek, ale nepravidelného tvaru v odlehlejší lokalitě, pro občany z JZ Blatova špatně využitelné, do kterého bude
muset investovat miliony a není ani
jisté, zda vůbec půjde a bude mít smy-

sl tam budovat nové hřiště. Obec ztratí
pozemek pro komunikaci skrz budoucí
zástavbu navazující na proluku v Dražické směrem k Penny. Tvrzení, že tzv.
blokační pruh 0,5 m ve vlastnictví firmy
brání napojení komunikace na Dražickou, neobstojí, v takových případech je
možné požádat soud o vložení věcného břemene za účelem propojení komunikací. Nejnápadnější je spěch, aby
smlouva byla uzavřena a vložena na
katastr honem ještě v tomto volebním
období, i za cenu procesních nejasností,
přestože se v dohledné době v lokalitě
nic dít nebude. Nabízí se otázka - proč?

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Poprvé jsem se do politiky zapojil,
když hrozilo vykácení 100 ha Klánovického lesa kvůli golfovému hřišti.
Les se nám podařilo uhájit a já se
shodou okolností stal starostou. Na
počátku to nebylo lehké, o lokální
politice jsem toho moc nevěděl. Prosazoval jsem zapojování občanů do
spolurozhodování, tvorbu koncepcí
i potřebu plánování. Prosazovali jsme
udržitelnost, které se ostatní vysmívali. Dozvěděl jsem se hodně o tom, co
politika znamená, jak nás každodenně ovlivňuje a proč je důležitá.

Lidem záleží na jejich komunitách
a chtějí se zapojit do občanského života. Většina lidí nemá dostatek informací o místní samosprávě a o otázkách,
které jsou pro ně nejdůležitější. Mají
pocit, že nemají možnost vyjádřit svůj
názor. Existuje spousta lidí, kteří chtějí
pomoci své obci, nicméně nevědí, jak
na to. Chtěl bych povzbudit ostatní,
aby se zapojili do lokální politiky. Mys
lím, že můžete ovlivnit rozhodovací
proces. Pokud nejste spokojeni s přijatými rozhodnutími, můžete je změnit.
Můžete přispět k tomu, aby rozhodnutí byla lepší.

Myslím si, že v naší městské části
nemáme tolik příležitostí, kolik bychom chtěli. Myslím, že to můžeme
změnit a že bychom to měli udělat.
Komunální volby jsou sice až za
rok, ale ten uteče jako voda. Můžete se podílet na změně, kterou
potřebujeme. Rád bych vás vyzval,
abyste pomohli utvářet budoucnost našeho města. Rád bych vás
pozval k práci pro lepší budoucnost.
Napište. Zavolejte. Zapojte se.
pavel.rousar@praha21.cz,
tel. 775581820.

Milan Samec (ODS)
Milí sousedé, sloupky zastupitelů
jsou většinou místem, kde se kritizuje z opozičních řad práce radnice,
mnohdy naprosto nepochopitelně,
a to na základě pouhých domněnek
či kusých, často velmi zkreslených informací. Je to pro mě vždy zarážející,
že místo čekání na další číslo zpravodaje, kde bude možné se vypsat
a pěkně nám to nandat, se nikdo nezastaví osobně v mé kanceláři. Aby se
tedy stejně z toho mohl následně do
sloupku vypsat.

Já bych ale rád tento prostor věnoval
poděkování. Poděkování všem našim
úředníkům, kteří naprosto bezchybně
zastali místa členů volebních komisí
v nedávných volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Není to jednoduchá práce a je třeba k ní přistupovat velmi zodpovědně. Jmenovitě bych
rád poděkoval především paní tajemnici
Ing. Šárce Zátkové a Bc. Lence Drdlové,
které volby nejen bezchybně zorganizovaly, ale zajistily i jejich řádný průběh.
Mé poděkování patří i Vám, občanům,
kteří jste šli volit a projevili tak svůj ná-

zor, postoj, přání. V neposlední řadě děkuji ale všem voličům koalice SPOLU za
právě jejich hlas. Bylo Vás v Újezdě přes
43 %. Přejme si, ať nová vláda směřuje
naši krásnou zemi k úspěchu. Nebude
to snadné. Procházíme velmi složitou
dobou, která se dotýká každého z nás.
Držme si společně pěsti. A až si zase
na tomto místě přečtete něco, co Vás
zarazí, znervózní či překvapí? Ozvěte se
a podíváme se na to. Máme úřad plný
schopných lidí a vše se dá uvést na pravou míru a vysvětlit. Bohužel, ne vždy
všem. Děkuji a pevné zdraví.
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Ing. Ondřej Vojta (ODS)
Vážení spoluobčané, tentokrát si dovolím jako řadový zastupitel podělit
se s vámi o zážitky z posledního zastupitelstva. Program jednání byl celkem obvyklý, snad až na jediný bod
– směna pozemků mezi ulicemi Dražická a Druhanická. Při projednávání
tohoto bodu jsem si nepřipadal jako
na jednání zastupitelstva, ale jako
na praktické části semináře asertivní
komunikace, zaměřené na trénování
techniky přeskakující gramofonové
desky. Tato technika je založena na

neustálém předkládání požadavku,
dokud není splněn. Opakujete danou
věc stále dokola a dokola jako pokažená gramofonová deska. Tento postup
přináší úspěch obvykle jen při řešení
jednorázových záležitostí, jako je třeba reklamace – zákazník si vynucuje
na prodavačce uznání reklamace bot.
Naši opoziční zastupitelé ovšem posunuli tuto v zásadě primitivní techniku (jeden na jednoho) na úplně
novou úroveň, fungovali totiž jako
jukebox, do kterého někdo naházel spoustu mincí a namačkal jednu

a tutéž přeskakující desku. Když jednomu zastupiteli vypršel čas na opakování požadavků reklamace směnné smlouvy, jeho místo okamžitě
zaujal další se stejnými, urputně se
opakujícími požadavky.
Od určitého okamžiku průběhu jednání zastupitelstva se i citace judikátů panem zastupitelem Roušarem,
ze kterých vyplývalo, že nejen kdo takovou smlouvu podepíše, ale kdokoli, kdo pro ni i jen hlasuje, bude nevyhnutelně odsouzen k mnohaletému
vězení, jevila jako osvěžující.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A - středa 10. listopadu

Praha 21 - trasa C - úterý 9. listopadu

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 		1500 - 1520
2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická
1530 - 1550
3. křižovatka ul.Zalešanská – Lomecká
1600 - 1620
4. křižovatka ul. Rohožnická
		1630 - 1650
(na parkovišti u prodejny Albert)
5. křižovatka ul. Velimská – Klešická
1700 - 1720
6. křižovatka ul. Velimská – Klešická
1730 - 1750
7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820
8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská
1830 - 1850

1. křižovatka ul. Načešická x Borovská
2. křižovatka ul. Čentická x Polešovická
3. křižovatka ul. Hulická x Soběšínská
4. křižovatka ul. Novosibřinská x Svojšická
5. křižovatka ul. Žárovická x Žehušická
6. křižovatka ul. Tuchotická x Velebného
7. křižovatka ul. Domanovická x Račiněveská

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

13. listopadu
		

V neděli 7. listopadu 2021 budou přistaveny od 9 – do
12 hod. velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad
na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na
Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány.
Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny
kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do
něj odložit odpad.

Starokolínská – park Blatov u křížku
Žehušická/Měšínská

Doba přistavení: od 9 do 13 hod.
Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto
sklo a kovové 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).

POSLEDNÍ SVOZ POPELNIC
NA BIOODPAD
Poslední svoz popelnic na bio
odpad proběhne ve čtvrtek
25. listopadu pokud máte svoz
1x týdně a v pátek
26.
listopadu
u svozu 1x 14 dní.

1500 - 1520
1530 - 1550
1600 - 1620
1630 - 1650
1700 - 1720
1730 - 1750
1800 - 1820

PODĚKOVÁNÍ ZA KOMPOSTÉRY
Loni jsme vás informovali o průzkumu na pořízení kompostérů z dotace EU. Tu se
nám podařilo získat a letos od poloviny června do začátku září jsme je zájemcům
(jak těm, kteří si požádali v předběžném průzkumu, tak těm, co požádali letos)
vydávali. Celkově bylo pořízeno 300 kompostérů, 200 malých a 100 velkých z modulárního systému tvořeného ocelovými sloupky a bočnicemi z borového dřeva.
Chceme vám tímto poděkovat za velký zájem a omluvit se všem, na které se nedostalo. V případě opakování této akce vás budeme opět informovat prostřednictvím ÚZ, webu úřadu, Facebooku a obecní vývěsky.
Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy
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Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Rozhodnutí udělat něco pro své zdraví a zapracovat
na zlepšení kondice nás přivedlo do klubu Park Holiday,
který se brzy stal pevnou součástí našeho života.
Oslovily nás zde široké možnosti sportovního vyžití,
ale zejména klidná klubová atmosféra, která je protipólem
všech masových zařízení. Klub je v tomto směru opravdu
výjimečný, protože do konce roku 2022 plánuje ukončit
přijímání nových členů, aby tuto exkluzivitu,
pro nás členy, zaručil.
Každá návštěva klubu nás neskutečně nabíjí pozitivní
energií. V rámci klubových akcí jsme zde potkali mnoho
zajímavých lidí, kteří mají podobné zájmy a pohled
na svět. Mnozí z nich jsou dnes našimi přáteli.
V Parku Holiday se cítíme opravdu skvěle.“

Vyzkoušejte!
31
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klubparkholiday.cz

ŠKOLY A ŠKOLKY

Přeměna školní
zahrady na Rohožníku

MŠ Rohožník oslovila Jana Cindra, ekopedagoga s dlouholetou praxí v projektování a realizování zahradních úprav,
který se zabývá propagací přírodních dětských hřišť a herních zahrad. Spojením jeho zkušeností a nápadů zaměstnanců MŠ Rohožník vznikl projekt na obohacení zahrady
ve školce novými herními prvky v přírodním stylu. MŠ Rohožník využila Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí a získala dotaci na projekty
„Vodní kaskáda“ a „Tvořivá hromada s králičí norou, hmatový chodník a balanční palisádu“. Podporu zajistila i MČ
Praha 21, která dofinancuje potřebnou částku.
Záměrem je upravit souvislou část zahrady tak, aby lépe
odpovídala potřebám dětí, kapacitě a provozu MŠ a umožňovala bezpečné spontánní hry děti v přírodním prostředí.
Nové uspořádání zahrady by mělo podporovat spolupráci, tvořivost a zdatnost dětí. Při přestavbě bude použito
převážně přírodních materiálů. Celý areál bude rozčleněn

do několika „hnízd aktivit“. Realizace započala již v tomto roce. Na zahradě nám vyrůstá balanční palisáda, která
bude oddělovat písčitou plochu tvořivé hromady. Věříme,
že palisáda bude lákat děti k testování rovnováhy při jejím
přecházení, k posezení, ale i hrám a tvoření z přírodních
materiálů a písku.
Další část, kterou bychom rádi ještě tento podzim stihli, je
podzemní telefon, který spojí jednotlivá „hnízda“ a bude
atraktivní součástí her. Jak můžete vidět na fotografii, jeho
testování již probíhá. Pro tuto akci využijeme spolupráci
s rodiči, kteří byli na setkání rodičů s projektem seznámeni a nabídli pomoc. Velice děkujeme rodičům za účast
na brigádě. Vážíme si jakékoliv pomoci od rodičů, kterou
nám nabídli. Na jaře se rádi pochlubíme s další částí realizace projektů. Za kolektiv MŠ Rohožník
Iveta Průšová,
ředitelka

Na vlnách v akvaparku
Dne 30. září se děti ze 2. E vydaly zažít spoustu dobrodružství
a legrace do Aquapalace Praha. Vyzkoušely si nejen svoje plavecké dovednosti, ale také se svezly na různých tobogánech,
zažily umělé vlnobití a sjezdy ze strmé skluzavky. Na závěr si
děti pochutnaly na skvělém obědu a s celým akvaparkem se
rozloučily dováděním na pirátské lodi.
Tereza Hrubá

Den bez aut slovem i obrazem

Během středečního rána přijížděly děti
na kolech, koloběžkách, školním autobusem nebo přicházely pěšky. U vstupu do školy čekala na „neautomobilisty“ sladká snídaně - koláček a džus,
zajištěný hlavním organizátorem Dne
bez aut MČ Praha 21. Na Multifunkčním hřišti se pak některé třídy 1. stupně zúčastnily programu připraveného
městskou policií, a to odborem prevence. Policisté simulovali na dopravním hřišti situace, které mohou nastat
v běžném provozu. Děti absolvovaly
jízdu zručnosti, dopravní dílničky, seznámily se s pravidly silničního provozu, vyplnily test a odměnou za všechny
aktivity jim byl udělený řidičský průkaz.
Eva Danielová
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Výstava komiksů
Jako každým rokem se děti vrátily po prázdninách do školy plné zážitků a já se již moc těšila, jak si ještě trochu prodloužíme léto, zavzpomínáme a navzájem se pochlubíme,
kde kdo byl a co pěkného viděl a zažil.
Ale paměť je věc ošidná, zážitků mnoho… Naštěstí se vždy
na konci školního roku domluvíme na nějaké aktivitě, která nám pomůže si vše lépe zapamatovat, aby nám šlo vyprávění jak se říká „od ruky“, tedy v našem případě spíše
„od pusy“. Letos byla dohoda, že se každý pokusí k nějakému svému prázdninovému výletu nebo zážitku, vytvořit
krátký komiks.
A povedlo se. Teď na začátku nového školního roku nastal
ten čas, kdy jsme si s dětmi všechny komiksy prohlížely,

vyprávěly si a bavily se pěknými obrázky i vtipnými texty.
A aby se dětem dostala za jejich práci i nějaká hmotnější odměna, uspořádaly na chodbě před třídou malou výstavu a požádaly kamarády z ostatních tříd, aby pomohli
vybrat nejlepší autory. Ti si nakonec za svou snahu a um
vysloužili.... no co jiného, než komiks?!
A tak bych na závěr za celou 4. C chtěla poděkovat dětem
ze školy i jejich učitelům, kteří nás přišli podpořit a udělali
si čas na hlasování. Bez nich by naše výstava neměla tu
správnou atmosféru. Děkujeme a těšíme se, že příště pozvete na výstavu zase Vy nás!
Alice Hornychová,
třídní učitelka 4. C

Školská rada z pohledu rodiče
Úvodem bych chtěla moc poděkovat
rodičům za jejich hlasy, které mě vyslaly do školské rady (ŠR). Spolu se
mnou byli za rodiče žáků zvoleni Gábina Pikorová a Marek Buchtel, všichni tři se známe mnoho let a školní témata spolu řešíme často a rádi.
Od naší volby se ŠR sešla už dvakrát. Nejprve krátce, za účelem volby
předsedy, jímž se opět stala paní uč.
Květoslava Bělohubá. Podruhé nad
výroční zprávou školy, kterou ŠR kaž
doročně schvaluje, a změnou Školního vzdělávacího plánu.
V příjemné atmosféře jsme prodiskutovali i další témata, paní místostarostka Kristýna Kopecká informovala,

že stavba nové budovy MŠ Sluníčko
probíhá dle plánu a prostory 3. pat
ra by měly být k dispozici škole již
pro školní rok 2022/2023. Diskutovali
jsme výuku cizích jazyků a dělení dětí
do skupin, také stížnosti na nedostatky ve školní jídelně, které pan ředitel přislíbil napravit. Požádala jsem,
zda by bylo možné více využívat pochvaly a slovní hodnocení žáků. Dále
jsem navrhla zopakování mapování
klimatu ve škole (spokojenost rodičů a dětí), které proběhlo před několik lety; škola zváží provedení dalšího šetření na konci tohoto školního
roku, pokud bude probíhat standardně prezenčně. Marek Buchtel se ptal

na možná řešení špatné dopravní si
tuace u obou budov ZŠ. Pan ředitel
sdělil, že se situací zabývají a mají připravená některá opatření. ŠR se dohodla, že se k tématu vrátí na příštím
zasedání. Zápis z jednání naleznete na
webu školy www.zspolesna.cz. Budu
ráda za vaše návrhy a postřehy, které
budu tlumočit na dalším jednání ŠR.
Lenka Danielová

Kompletní složení školské rady
za zřizovatele: Milan Samec, Kristýna
Kopecká, Lucie Tomanová
za učitele: Květoslava Bělohubá, Jaroslava
Pincová, Daniela Janoušová
za rodiče: Marek Buchtel, Lenka
Danielová, Gabriela Pikorová

Jazyková příprava pro žáky cizince
Naše škola jako škola určená Úřadem městské části Praha 21
organizuje od 1. 9. 2021 jazykovou přípravu pro žáky cizince.
Mají na ni nárok žáci cizinci, kteří se v ČR vzdělávají maximálně
12 měsíců (pro tento školní rok maximálně 24 měsíců).
Tato příprava je poskytována ve dvou skupinách patnácti
žákům. První skupina je určena pro žáky 1. stupně, účastní
se jí 10 žáků, z toho 9 žáků cizinců s nárokem a jeden žák
s odlišným mateřským jazykem české národnosti s nulovou znalostí vyučovacího jazyka. Druhá skupina je určena
pro žáky 2. stupně, navštěvuje ji pět žáků, z toho tři žáci cizinci s nárokem a dva žáci s odlišným mateřským jazykem,
kteří se v ČR vzdělávají déle než 24 měsíců, ale i přesto stále potřebují intenzivní jazykovou podporu. Dvě žákyně ci-

zinky s nárokem na jazykovou přípravu se znalostí českého
jazyka na úrovni A0-A1 k nám dojíždějí na prezenční výuku
z jiných škol správního obvodu (Klánovice a Běchovice).
U všech žáků, kteří mají nárok na jazykovou přípravu
a jejichž zákonní zástupci podali žádost o zařazení do
skupiny jazykové přípravy, byla provedena jazyková
diagnostika podle vstupního orientačního testu Národního pedagogického institutu ČR (NPI). Každá skupina
má na základě provedené a vyhodnocené jazykové diagnostiky nárok na 200 hodin výuky, která je rozvržena
do deseti měsíců. Výuka probíhá dle kurikula češtiny
jako druhého jazyka, které zpracovalo NPI ČR.
Klára Tvrzová
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Ovoce plné vitamínů

Újezdský zahrádkářský výstavní prostor zaplnily letošní výpěstky zahrádkářů a spolu s dětskými pracemi potěšily opět oči návštěvníků.
Děkujeme 1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska, MŠ Sluníčko a dvaceti
jedna třídám Masarykovy ZŠ (2. A, 2. E, Malíři, 2MA, 4. E, 4. D, 5. A, 5.
D, 5. E, 5. F, 6. B, 6. E, 7. B, 7. C, 7. D, 7. F, 8. B, 8. C, 8. E, 9. C, 9. D) za
dodané práce a doufáme, že mnohé nápady, výtvarné či fotografické,
budou inspirací pro podzimní vyrábění s dětmi. Stačí barevné nové
nebo použité papíry, noviny, lepidla všeho druhu, vodovky, tempery,
křídové pastely, ubrousky, staré kalendáře, ovoce k svačině, zavařené kompoty, skořápky ořechů, provázky, pak už jen šikovné ruce
a nápad - inspirace Arcimboldem, ubrousková metoda, kašírování,
koláže z ovoce na papíře nebo venku v trávě.
A co je největším přínosem této výstavy? „Škola hrou“ - generace
prarodičů a rodičů pěstuje, generace dětí fotí a maluje a všichni se
od sebe mezi ovocem plném vitamínů v barvách podzimu navzájem
učí.
Eva Danielová
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Dvojí výročí zahrádkářů
Nemám ve zvyku psát co bylo, ale jednou za rok a letos je to pro
nás, zahrádkáře, rok významný - 75. výročí založení spolku zahrádkářů, 65. výstava ovoce a zeleniny a posedmé je naše výstava spojena s výstavou dětských výtvarných prací. A to vše stojí zato. Výroční
členská schůze se konala v nezvyklém termínu 4. září na nezvyklém
místě v našem areálu pod širou oblohou při krásném slunečném
počasí. Jako vždy jsme vzpomněli na naše členy – přátele, kteří navždy odešli z našich řad. Předložily jsme účty naší činnosti i plány,
i když částečně již splněné, po občerstvení byla diskuze, spíše volné
popovídání. Bylo to krásné odpoledne.
Ve čtvrtek 7. října jsme aranžovali výpěstky našich členů i příznivců
do již vyzdobené výstavní místnosti dětskými pracemi z 21 tříd Masarykovy ZŠ a tří MŠ. Vzpomněli jsme na naše vystavovatele, kteří
již nikdy nepřijdou a naše obavy, jak vše dopadne, pomalu opadávaly, stoly se zaplnily, výstava byla opět krásná. V pátek dopoledne
přišly děti, letos jich bylo o trochu méně, ve 13 hodin jsme slavnostně zahájili výstavu a oslavili 75 let trvání zahrádkářů. Bylo opět
slunko a teplo jako na objednávku. Návštěvníci přicházeli, prohlédli
si výstavu, poseděli, popovídali, pokud jsme věděli poradili, bylo to
hezké přátelské odpoledne. Děkujeme Evě Danielové za koordinaci mezi školkami a třídami ve škole. Díky všem vystavovatelům, musím vyzdvihnout rodinu př. Šárové, přes 40 druhů ovoce, ořechů,
jablka starých odrůd. Každý vystavovatel byl odměněn a pochopitelně jako vždy na děti čeká sladká odměna. Za zahrádkáře
Blanka Exnerová
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Zahrádka v listopadu
Listopad je vstupem do období zimy, pro nás zahrádkáře je to čas úklidu a nejistoty, jaké počasí bude. Méně známé pranostiky říkají „Jaký listopad - takový
březen“ nebo „Studený listopad - zelený leden“. Následuje pár rad.
Co jsme nestihli v říjnu, musíme rychle dodělat, zejména vyprazdňujeme všechny nádrže na vodu, kterou ještě zalijeme stále zelené dřeviny, u těch není nikdy
před zimou vody dost. Pokud je příznivé počasí ještě na začátku měsíce naposledy posekáme trávník, čím je kratší, tím menší ztráty utrpí přes zimu. Posekanou trávu nesmíme nechat na trávníku, pečlivě shrabeme. Chcete-li mít méně
mechu, pohnojíme trávník dobrým kompostem a rozhrabeme rovnoměrné
v tl. 4 – 6 mm.
Pěnišníky (rododendrony), cesmíny či bobkovišně ochráníme tak, že nasteleme
pod rostlinami alespoň 10 cm silnou vrstvu listí nebo rašeliny. Tyto rostliny jsou
zcela mrazuvzdorné, ale je potřeba je chránit před zimním sluncem a ostrými
východními větry, k tomu postačí lehká konstrukce se smrkovými větvičkami
nebo netkanou textilií.
Kadeřavost broskvoní: již v listopadu po opadu listů musíme provést postřik
broskví proti kadeřavosti. Vhodnými přípravky jsou měďnaté fungicidy. Můžete použít Kuprikol, výborným přípravkem je i Syllit WP, Dithan DG nebo Neotec. Postříkejte nejen větve, ale celý kmen. Postřiková kapalina musí pupeny
jednoletých výhonů i povrch větví v celé koruně dokonale pokrýt a následně
zaschnout, nikoliv zmrznout. Proto je vhodné využívat spíše dopolední hodiny
bezmrazých dnů. Účinnost fungicidů je podstatně zvyšována smáčedly. Druhý
a třetí postřik udělejte v předjaří.

Záhony vyčistíme od zbytků zeleniny, plevelů,
zryjeme na hloubku rýče, a hlavně necháme
v hroudách. Listí na záhonech, pod keři či stromy tam záměrně necháme, ochrání rostliny
před promrznutí, přes zimu se rozloží a obohatí
půdu o humus. Na jaře se budeme divit, kde to
listí je.
Chryzantémy – listopadky (je to název podle měsíce, kdy kvetou?) se již zabydlely na našich zahrádkách a pokud máte problém, že vám špatně vykvétají, mají málo vláhy, zalévejte a uvidíte
krásné květy, které jsou ozdobou našich zahrad.
Zveme vás na naše stránky
https://kvetyujezda.ic.cz, kde je vše o nás.
Za zahrádkáře
Blanka Exnerová

Hvězdy v Újezdě: Petr Kotvald – RECITAL (XXXV)
Po době „kovidí“ se i oblast kultury začíná zvedat. Spolek OKO
připravil na listopad mimořádný
koncert velké star především z 80.
a 90. let a stálice naší populární
scény. Existuje proto část generace, která na hitech Petra Kotvalda
vyrostla. A nejen pro ni jsme se
rozhodli Petra přivést i do Újezda
a požádali ho o krátký rozhovor.
Jak jste prožíval mimořádná opatření znemožňující koncertovat?
Cítil jsem se nesvobodně a omezovaný, jako snad zatím nikdy v životě.
Rozum mi sice velel, že to je nejspíš logické, ale uběhlý čas, během něhož
jsem nemohl dělat to, co mi dává na světě největší smysl a radost, už
nám nikdo nevrátí.
Máte mezi svými hity nějakou vyloženě oblíbenou a neoblíbenou
písničku?
Těžká otázka. Jsou to všechno moje děti. Každá písnička vznikla z jasného důvodu a je více či méně otiskem konkrétního rozpoložení, životní
situace nebo stavu v daném čase. I vybrat písničky pro každý koncert
je pro mě těžký úkol. Do 90 minutového koncertu se zkrátka vejde tak
maximálně 22 – 23 písní. Na těch dalších 250 se zkrátka každý večer
nedostane.
Když jste se S. Hložkem začínal dělat de facto doprovodný sbor paní
Haně Zagorové, napadlo Vás, že se po šesti letech vydáte na sólovou
dráhu?
Zpěvákem jsem chtěl být vždycky. Moje babička tvrdila, že jsem dřív
zpíval než mluvil. A tak na tom moje zastávky v jednotlivých uměleckých projektech nemohly nic změnit (smích).
A jak vidíte svoji uměleckou budoucnost?
Pokud bude moje zpívání dál přinášet radost mně a mým posluchačům,
a pokud se budeme chtít a smět dál navzájem potkávat, nebudu mít
o další inspiraci a důvod ke štěstí nouzi. Moc se na vás všechny těším.
Děkuji za rozhovor a také se těšíme.
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K rozhovoru ještě doplním, že koncert vychází
z výročí třicetipětileté sólové dráhy a je de facto
průřezovým projektem „Best Of“. Navíc je ale obohacen o příběhy z vystupování, natáčení a možná
i o nějaké pikantnosti. Snahou je sblížit Petra divákům co nejvíce. Za Spolek OKO
Petr Duchek

Kdy: 23. 11. 2021
V kolik: 19:00 hod.
Kde: divadelní sál ZŠ, budova na Staroklánovické 230 (vchod z Čentické ul.)
Jednotné vstupné: 390,- Kč
Kamenný předprodej: Romantika - váš kreativní svět, Račiněveská 2444 / ABC Dětské botičky, Starokolínská 2716 / Knihkupectví Nad
Lesy, Staroújezdská 45 / Chovatelské potřeby,
Malešovská 1652
Aktuální informace o předprodeji, situaci
„COVID“ aj., najdete na
www.svobodnyujezd.cz/kultura-a-osveta-2021/
nebo na tel. č.: 602 270 253 či přes Facebook –
Petr Duchek.
SPCCH v Újezdě nad Lesy vás zve na hru

Filumena Marturano

Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích
slavné komedie, která patří k tomu nejlepšímu
z italské tvorby. Co všechno musí podstoupit
prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče
a pro své syny zabezpečila rodinu?

Představení v divadle GONG navštívíme

v neděli 28. listopadu v 16.00 hodin
Zájemci, obraťte se na své důvěrnice.
Doprava MHD, cena vstupenky 250 Kč.

Petrův zdar

Výlov Újezdského rybníka patří mezi tradiční akce a ani letos nemohl chybět. Nebe bylo sice v sobotu 16. října zatažené, ale nepršelo. Při pohledu na plné kádě je dobré si připomenout, že ač je
rybník „nebesák“ a je tak závislý na tom, co do něj naprší či nasněží,
rybám se tu slušně daří. Svědčí o tom i statistika letošního výlovu.
Naši rybáři vylovili celkem 1000 kg kapra, 400 kg amura, 100 kg
štiky, 50 kg lína a také takzvané bílé ryby. Raritou byl sumec-albín,
který měřil 160 cm a vážil 20 kg.
Blahoslav Hruška
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Ozdravný pobyt v Luhačovicích
Ozdravný pobyt v Luhačovicích organizoval SPCCH již po jedenácté. První den uplynul v obvyklých nástupních povinnostech, lékařských prohlídkách a seznamování se s budovou,
která je členitá a nebylo výjimkou, že druhý nebo i třetí den
se hledala ta správná místnost.
V neděli začal volný program. Jeli jsme do Uherského Hradiš
tě – centra Slovácka, kde je řada zajímavostí, nově zrekonstruovaný komplex jezuitských budov s expozicí dějin města
a galérie Joži Úprky. Mladá pracovnice tak početnou návštěvu
zažila asi poprvé. Ale zvládla to a prohlídka byla opravdu zajímavá. A pak autobusem do Vlčnova, vesnice proslulé Jízdou
králů , kde se nachází i unikátní Muzeum pálenic. Viděli jsme
celý proces výroby slivovice od sběru a kvašení švestek či durancií, přes aparatury pro destilaci, až po skleněné „slzy“ stoleté slivovice, kterou daroval jeden místní občan muzeu, když
našel zakopanou lahev na zahradě. Zajímavý také byl původ
exponátů – většina pochází z Celní správy, která musí takto
zabavené zboží zničit, ale pod dohledem muzea může dobře
posloužit. A těch vtipných citátů všude na zdech.
Náš rytmus určovaly procedury: každodenní ranní cvičení na
podložkách nebo na židlích v režii naší cvičitelky Růženy Řezáčové, inhalace Vincentky nebo teplý parafin, uhličitá koupel,
masáže… Odpoledne volný přístup do bazénu. K tomu si někteří dopřávali pochody či procházky. A samozřejmě pitný režim teplé či studené Vincentky přímo u pramene. Každý den
byla vycházka pod vedením Mirky Branžovské, která pobyt

Listopadová vycházka SPCCH
na MALVAZINECKÝ HŘBITOV
s možností prohlídky WINTERNITZOVY VILY
se uskuteční v úterý 9. 11. 2021
Sraz: v 10.00 hod. u turniketů v metru B Anděl,
východ Na Knížecí.
Doporučená doprava: bus 250, nebo vlak z Klánovic
v 9.15 hod., přestup na metro B, výstupní stanice Anděl
Snížené vstupné do vily 100 Kč, členové SPCCH 50 Kč

Akce KAS

Vycházka s prohlídkou Lorety
Klub aktivních seniorů uspořádá ve středu 10. listopadu 2021
vycházku s prohlídkou Loretánského kláštera na Hradčanech.
Provázet nás bude osvědčený průvodce pan Šlechta, se kterým
jsme již dříve absolvovali vycházky v rámci organizace „Život
90“. Sejdeme se 10. 11. 2021 v 10 hodin na stanici Pohořelec.
Doporučená doprava: v 8.34 hodin ze stanice Újezd nad Lesy
(u Podrazských) autobus č. 250, dále metrem „B“ na stanici
Národní třída a tamtéž přestup na tramvaj č. 22. Výstup přímo na stanici Pohořelec.

Poděkování za koláčky

Dne 25. září byla uspořádána členská schůze KAS Praha 21.
O pohoštění se nám postaral pan Kollinger, který nám již jako
mnohokrát věnoval sponzorský dar, oblíbené svatební koláčky. Chceme mu proto touto cestou velice poděkovat za to, že
nám zachoval přízeň i v této těžké koronavirové době.
Za výbor KAS
Alena Machová
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organizovala. Někdo si prohlédl budovy a interiéry architekta
Jurkoviče. Společně jsme si prošli luhačovickou secesní Pražskou čtvrť se zajímavým Mirčiným výkladem.
Vyšli jsme si k přehradě i do Pozlovic, kde je památný kostel,
smírčí kříž a řada zajímavých domků. Vrcholem byla vycházka
k pramenům Viola a Marie a po Křížové cestě. Večerní programy zajistil Petr Mach promítáním filmů. V jednom jsme
si připomněli mladou Barbru Streisandovou a ve druhém
poslední film Jean-Paula Belmonda o neradostném stáří. Samostatnou kapitolou byl večer o žitkovských bohyních s autorem mnoha publikací o tomto fenoménu Jiří Jilíkem. Od něj
jsme se mimo dozvěděli, že domek poslední bohyně Irmy
Gabrielové byl málem zbourán, ale citlivostí nového majitele je tam nyní muzeum bohyňování, které se stalo turistickou atrakcí. Pobyt se všem líbil, určitě se pozitivně projevil
na zdravotním stavu a naprostá většina by si ráda podobnou
akci zopakovala.
Eduard Klimeš

SPORT

Pod vysokým košem
potřetí

Přes dvacet hráčů, hlasitá hudba, hra na jeden
koš, podařené útoky, ale i obranné zákroky,
nádherné počasí, ale hlavně spousta zábavy.
To byl již třetí ročník turnaje „O koš starosty” v 3x3 basketbalu, který se konal 10. 10. od
10:10 hod. na basketbalovém hřišti za druhým
stupněm Masarykovy základní školy.
Turnaje se zúčastnilo šest týmů kluků z Újezda,
v každém utkání proti sobě stáli na každé straně tři hráči. Nutno zmínit, že rozhodčí se zejména z počátku - i přes povzbuzování Milana
Samce, starosty a moderátora v jedné osobě - s píšťalkou moc nekamarádil, ale ono to
vlastně ani moc nebylo potřeba. Vše se neslo
v duchu maximální fairplay, jak to mezi kamarády a sportovci má být.
Celkem bylo odehráno 11 zápasů. Ve finále
jsme byli svědky jasného vítězství Amazonských Orlů nad týmem Pivo, čímž Orli Pivu
oplatili porážku ze základní skupiny.
Všichni si prosluněný den užili a krátce po
třinácté hodině si mohli jít vychutnat nedělní
oběd. Již nyní se můžeme těšit na další ročník.
Poděkování patří pořadatelům, všem hráčům,
divákům i vedení městské části za podporu.
Michal Hazdra

Premiéra turnaje v Újezdě
aneb tentokrát to vyjde!
Na začátku září proběhla oslava 20. výročí vzniku klubu Kangsim Dojang v podobě sportovně zábavného odpoledne. Nyní
je před námi další významná událost a tou není nic jiného, než
turnaj pořádaný naším oddílem – Kangsim Poomsae Cup. Tento turnaj se měl konat již v dubnu minulého roku, ovšem kvůli
nepříznivému vývoji pandemie koronaviru se bohužel musel
odložit.
Již za necelý měsíc, konkrétně pak 20. listopadu, přivítá Újezd
závodníky ze všech koutů České republiky, především pak
z Mělníka, Kolína, Berouna, Hradce nad Moravicí, Havířova atd.
Pro všechny účastníky jsou přichystány zajímavé odměny a pro
závodníky na prvních třech místech také věcné ceny nejen v podobě medailí. To samé platí také pro umístění v kategorii týmů,
kde tři nejúspěšnější kluby získají originální pohár. Na turnaji
bude využit elektronický systém bodování, tedy nejmodernější systém hodnocení v poomsae. Závodů se mohou zúčastnit
všechny věkové kategorie.

Přijďte se podívat, jak naši svěřenci měří síly nejen se závodníky z ostatních klubů, ale také se členy české reprezentace. Svoji
účast na turnaji přislíbil také starosta městské části Praha 21
Milan Samec a chtěli bychom tímto MČ Praha 21 poděkovat za
finanční podporu.
Kangsim Poomsae cup, turnaj v technických sestavách, je navíc
zařazen do národní ligy i extraligy poomsae. To znamená, že
se turnaje zúčastní nejen nízké pásky, ale i ty nejvyšší a všichni
budou bojovat o cenné body do celkového hodnocení jednotlivců i týmů za rok 2021. O kvalitu i kvantitu bude tedy postaráno. A to vše i přesto, že Kangsim Poomsae Cup bude vůbec
první turnaj pořádaný naším týmem v historii. Na tuto výzvu
jsme připraveni, moc se těšíme a věříme, že se náš turnaj brzy
zařadí mezi nejlepší a nejprestižnější závody v České republice.
Těšíme se na vás v sobotu, 20. listopadu v tělocvičně 2. stupně
Masarykovy základní školy.
Marek Doxanský

Arabeska sbírala medaile

:
Blatovské baletní studio Arabeska po koronavirové pauze
získalo na soutěži Plzeňský střevíček tato ocenění:
5x 1. místo
4x 2. místo
4x 3. místo
Odneslo si také zvláštní cenu poroty za choreografii a navíc ocenění jako nejúspěšnější baletní škola.
Milé děti, moc vám všem děkuji za vaši účast, nasazení
a píli - jedeme dál! Vaše výkony byly skvělé.
Velký dík patří také rodičům za podporu, fandění a pochopení pro naši práci.
Daniela Poková

27

Plavecko-běžecký pohár:
Újezd bral všechny kovy
Plavecko-běžecký pohár patří k velmi vydařeným závodům s mnohaletou tradicí. V uplynulých dvou letech
byl seriál těchto závodů opakovaně
přerušován s ohledem na epidemiologickou situaci. Všichni ale věříme, že
letošní 21. ročník již proběhne bez zásadnějších problémů a omezení.
První závod v tomto školním roce, jehož spolupořadatelem byla Praha 6,
se konal 17. 9. ve sportovním areálu
na Petynce. Opět jsme si porovnali síly
a výkonnost s ostatními dětmi z více
než dvaceti pražských škol. Ve velmi silné konkurenci jsme ale obstáli.
Naše nejmladší reprezentantka Bára
Chumlenová skončila na 2. místě
a náš nejzkušenější sportovec Tomáš
Tříska vybojoval mezi nejstaršími
chlapci bronzovou medaili. Všichni závodili, jak nejlépe uměli. Na start se
z naší školy postavilo celkem 26 žáků
a žákyň. V závěrečném bodování škol
jsme skončili jen o jeden bod za sportovní školou Campanus na druhé příčce a tak náš cíl v dalším kole byl jasný.
Posunout se o stupínek výše!
Podzimní slunečné počasí, příjemná
sportovní atmosféra a velké nadšení
přesně vystihují 2. závod Plavecko-běžeckého poháru. Hostitelem tentokrát byla Praha 8 a pod její záštitou
se 5. 10. v prostorách krásného plaveckého areálu plavalo a v sousedícím
Čimickém háji běhalo. Všichni chtěli
navázat na výborné výkony z předchozího závodu a to se jim povedlo.
Plavecká část je vždy náročná. Každá
vteřinka tu rozhoduje o pořadí, jak se
závodníci postaví na startovní čáru

28

následujícího běhu. Zaplavali jsme výtečně. Do běžecké části jsme vstoupili
z velmi slibných pozic. a to se promítlo i do celkového pořadí. V nejmladší
kategorii dívek zazářila Bára Chumlenová a s přehledem vyhrála stylem
start – cíl. To ji zařadilo i na první příčku v celkovém průběžném hodnocení.
V kategorii starších chlapců na nepopulární, ale úžasné umístění těsně
pod stupni vítězů dosáhl Lukáš Tříska.
Ve skupině nejstarších žáků perfektně
takticky zvládli běžeckou část Tomáš
Tříska a Adam Škraňka a ze závodu si
odnesli zaslouženou stříbrnou a bronzovou medaili. Ostatní na cenné kovy
sice nedosáhli, ale jejich skvělé výkony
je zařadily většinou do první desítky.
Všichni účastníci si tímto závodem připisují další důležité body do průběžného hodnocení a věřím, že je tento
závod opět posune směrem k čelu tabulek. Již po dvou závodech se všichni
pohybují v první polovině startovního
pole, které čítá kolem 250 závodníků.
Musím opět všechny pochválit a podě-

kovat za výkony, které je radost sledovat. Věřím, že jim bude každý další závod motivací překonávat nejen ostatní
závodníky, ale i svá vlastní maxima.
Radka Kohoutová,
Masarykova ZŠ

TJ Sokol nabírá nové členy

Pokud vaše děti nemají vybraný volnočasový kroužek, k nám je stále možné
se přihlásit. Nabíráme členy ve věkovém rozmezí 5-12 let. Cvičíme každý
pátek od 17-18 hod. ve velké tělocvičně na 2. stupni ZŠ v Polesné ulici.
Náplní cvičení je všeobecná průprava, kde děti získají základy sportovní
gymnastiky, atletiky, míčových a pohybových her. Seznámí se i s ne
tradičními sporty jako jsou např. lakros, brännball, ringo. Pokud zvažujete navštěvování kroužku, přijďte si s námi v pátek zacvičit a využít bezplatné první hodiny. Budeme se těšit.
Hana Carbochová, Karolína Ploužková,
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Újezdská sova přilákala
na dvě stovky závodníků
I letos, jako každý rok, bylo pro nás ctí uspořádat běžecký
závod v krásném prostředí Klánovického lesa. Tento ročník
byl již 16. a proběhl pod patronací Milana Samce, starosty
městské části Prahy 21. Vzhledem k pochopitelným důvodům se závod nekonal v tradičním jarním termínu, nýbrž
na podzim. Naštěstí nám objednávka na krásné počasí vyšla a běhalo se za příjemného slunného dne.
Závody proběhly bez jediného zádrhelu i díky elektronické časomíře a dobře označené trati. Fanoušci byli úžasní
a i během dospělých kategoriích zůstali mladí členové našeho oddílu na trati a výborně povzbuzovali.
Velký dík patří našim sponzorům. Díky podpoře Zdeněk
Novák - Zámecká výroba uzenin a Pekařství Kollingerovi
jsme mohli nabízet běžcům občerstvení. Hmotné ceny vítězům dodali Lékárna Blatov, KOSSUTH Rezidence&Welness
Blatov, Lékárna Klánovice, pro dámy květiny Květinářství
Lucka v Klánovicích a dospělým něco na zapití úspěchu
UPB/WAREHOUSE #1.
Na závod dorazilo přes 200 závodníků, což je krásný počet,
zvlášť když se vezme v potaz konkurence dalších závodů
ve stejném termínu v okolí. Uskutečnilo se dohromady
16 startů všech možných kategorií, včetně nejmladší kategorie, broučci do 3 let.
Ať už jste stálí závodníci, sportovci, co si chtějí vyzkoušet
příjemný závod, nebo se vám na fotkách zalíbila atmosféra
závodu, rádi vás přivítáme příští rok, snad již v tradičním
jarním termínu. Za oddíl ŠSK Újezd nad Lesy
Michal Augusta
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SPORT
INZERCE
Mgr. Renata Prihoda, advokátka,
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti.

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

KADEŘNICKÝ SERVIS

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Střih vlasů pro dámy, pány a děti.
Stříhání, barvení a úprava účesu je v nižší
cenové relaci. Provádím veškeré
kadeřnické práce a přijedu za vámi.
Vaše přání a objednání na tel.: 775 957 080
Eva Jelínková, kadeřnice

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT

Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis bez čekání
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

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad L.
Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance
na pozice:



Servisní technik pro chladící a klima. zařízení
Instalatér / údržbář

Kontakty:
www.awcool.cz
administrativa@awcool.cz

281 867 578
775 213 201

Při prodeji Vaší nemovitosti se s důvěrou
obraťte na naši kancelář. Zajistíme Vám
kompletní právní servis a prodej za
optimální cenu. Dobrá znalost místních
podmínek a dlouholeté působení v této
lokalitě jsou pro Vás tou nejlepší zárukou.
Mgr. Miroslav Timura - realitní kancelář,
Starokolínská 22, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

tel.: + 420 603 435 950
e-mail: lawconsulting@seznam.cz
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INZERCE

S RT T E R A P I E

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Máte strachy, obavy z
budoucnosti, návaly paniky,
partnerské problémy, ekzémy
n e b o o p a ku j í c í s e o n e m o c n ě n í ?

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

N e b o j t e s e a ko n t a kt u j t e m ě .

Kamila Živnůstková
tel:773 298 122
www.srtkamila.cz
www.srt.kamila.webnode.cz

Zápis na
nový školní
rok zahájen
www.skolka-andelska.cz
Email: info@skolka-andelska.cz
Telefon: 777 515 515
Adresa: Čenovická 1085
Praha 9 - Újezd nad Lesy

andelska_89x132.indd 1

Soukromá mateřská
školka Andělská

20.02.2021 18:24
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Atelier4M

interiérový design
Ing. Marek Trešèák
+420 608 202 179
marek@atelier4m.cz
www.atelier4m.cz

Do KVĚTINÁŘSTVÍ
v Újezdě nad Lesy
PŘIJMEME

prodavačku-floristku

Nejlépe s min. dvouletou praxí v oboru,
anebo zaučíme vážné zájemce o práci.
Nejlépe na poloviční úvazek, dle domluvy
je možná brigáda nebo plný úvazek.
Nástup možný ihned!
Platové podmínky dle praxe a dovedností
v oboru anebo dle zručnosti po zaučení.
Prosím volejte na tel. č. 608 982 711
www.kvetiny-jasmin.cz

Oxytechnic spol. s r. o. hledá administrativní sílu s nástupem od ledna 2022.
Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání, prokazatelné zkušenosti
s prací na PC (Word, Excel), organizační schopnosti.
Jedná se o práci na poloviční úvazek s vyhlídkou na úvazek plný.
Náplň práce: fakturace, administrativa, komunikace s klienty a zdravotními pojišťovnami
Místo zaměstnání: Šestajovice

Kontakt: oxytechnic@oxytechnic.cz
ng. Bohumír Zachariáš, tel.: 608 734 398
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SOUSEDÉ
HORNÍ POČERNICE

Třikrát Havel
Letošní rok je ve znamení dvou výročí spjatých s Václavem Havlem. V říjnu jsme si připomněli nedožitých 85 let
bývalého dramatika, disidenta a prezidenta, v prosinci to
pak bude deset let, co Havel na své chalupě na Hrádečku
zemřel. Horní Počernice přichystaly pásmo několika akcí,
které jsou – řečeno oblíbeným Havlovým souslovím – tak
či onak spjaty s jeho životem a názory. Některé proběhly
již v říjnu, na tři z nich se můžeme těšit v listopadu.
V pondělí 15. listopadu v 19.30 hod. uvede Divadlo Horní Počernice komponovaný večer Salome, a to v duchu
odkazu básníka s kytarou a tvůrce československého
protest songu Karla Kryla. Zazní Krylovy písně v nových
a nekonvenčních aranžích, poezie i vzpomínky, které
nikdy nebyly zveřejněny. Účinkují Vladimír Kučera alias
Raven, Daniela Bakerová, František Čuňas Stárek a Jiří
Dědeček. V úterý 23. listopadu v 10.00 hod. je pro školy
zadáno představení Havlovy jednoaktovky Audience.
Sehraje ji divadelní soubor Na tahu v režii Andreje Kroba.
Ten ostatně právě v Horních Počernicích v roce 1975 premiéroval Havlovu Žebráckou operu, po jejímž uvedení
následovaly represe ze strany husákovského režimu vůči
režisérovi, hercům i divákům.

80. let. K vidění bude samozřejmě i ikonická fotografie
VH, která se objevila na plakátu „Havel na hrad“.
Blahoslav Hruška

Do třetice – od soboty 27. listopadu je na Chvalském zámku otevřena výstava Záblesky svobody, která představí
fotografie počernického rodáka Miloše Fikejze z konce

vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

BESEDA

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

listopad 21

2/11 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte vědomostní síly s dalšími!
Soutěžte o slevy a mistra Klánovic! Rezerv. stolu: www.nakviz.cz

3/11 středa

BIO SENIOR 14.00

KAREL režie: Olga Malířová Špátová

4/11 čtvrtek

KINO 19.30

Paralelní matky režie: Pedro Almódovar

5/11 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Moje slunce MAD režie: Michaela Pavlátová

6/11 sobota

14–18 h

SEKÁČ V BESEDĚ

7/11 neděle

DIVADLO PRO DĚTI 16.30

Šípková Růženka řežie: Víťa Marčík

10/11 středa

BIO SENIOR 14.00

Krajina ve stínu režie: Bohdan Sláma

VERNISÁŽ 18.30

Výstava fotografií Zdeněk Thoma Doteky himálajského větru

11/11 čtvrtek

KINO 19.30

KLÍCKA režie: Sean Durkin

12/11 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Zpráva režie: Petr Bebjak

13/11 sobota

KONCERT 19.30

Jakub Zomer Trio Jazzová kavárna

14/11 neděle

KINO PRO DĚTI 16.00

Dračí země režie: Tomer Eshed

16/11 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte vědomostní síly s dalšími!
Soutěžte o slevy a mistra Klánovic! Rezervace stolu: www.nakviz.cz

17/11 středa

PŘEDNÁŠKA 19.30

TERAPIE SDÍLENÍM LIVE Ester Geislerová a Jan Vojtko

18/11 čtvrtek

KINO 19.30

Kurz manželské touhy režie: Radek Bajgar

19/11 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Quo Vadis, Aida? režie: Jasmila Žbanič

20/11 sobota

KURZ 9.30–16.00

řezbářský kurz s Danielem Flekem, vhodné od 15 let

DIVADLO 19.30

Šneci v aspiku divadlo NAOKO, režie: Oldřich Janeba

21/11 neděle

KONCERT 19.30

ŽALMAN a spol.

24/11 středa

KONCERT 19.30

JAM SESSION milovníci všech hudebních žánrů, spojme se!

25/11 čtvrtek

KINO 19.30

Miloval jsem svou ženu režie: Ildikó Enyediová

26/11 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

JABKA režie: Christos Nikou

28/11 neděle

KONCERT 16.00

ČIPERKOVÉ (nejen) PRO DĚTI od 2 let

30/11 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte vědomostní síly s dalšími!
Soutěžte o slevy a mistra Klánovic! Rezervace stolu: www.nakviz.cz

17/11
5/ 10

7/11

– dejte oblečení druhou šanci

INZERCE

21/11

Koupím originální filmové a hudební nosiče
(VHS, CD, DVD, MC-kazety, LP desky)

a jiné sběratelské předměty.
E-mail: vhscddvd@seznam.cz , tel.: 704 142 317
33
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PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu
OC Šestajovice a výstavbu rodinných
domů o celkové výměře 61.579 m2,
Šestajovice
Informace k jednotlivým parcelám
pro rodinné domy u makléře

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM - nově zrekonstruovaný, zařízený byt 1+kk, 67 m2, terasa 23 m2, snížené
přízemí RD, Bendlova ul., Praha 9 - Miškovice

R
REZE

VAC E

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

PROD

ÁNO

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

20.11.
2021
10:00 - 18:00

Organizátor Kangsim Dojang z.s.
www.kangsim.cz
marek@kangsim.cz

Turnaj probíhá za
podpory MČ Praha 21

Masarykova ZŠ
budova 2. stupně
Polesná 1690
Újezd nad Lesy

Kangsim
Cup
Poomsae 2021
Turnaj zařazen do Národní ligy Taekwondo a do Extraligy Taekwondo

Partneři turnaje :
ČESKÝ SVAZ
TAEKWONDO

