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Úřad Městské části Praha 21 
hledá nové kolegy do svého týmu

Nabízíme tyto volné pozice:

• Správce/správkyně informačních a komunikačních 
technologií – IT pracovník/pracovnice

• Sociální pracovník/pracovnice 
• na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

• Referent/referentka odboru 
• životního prostředí a dopravy – silniční správní úřad

• Referent/referentka finančního odboru – ekonom

Pozice jsou vhodné i pro absolventy, rádi nového kolegu či kolegyni 
zaučíme.

Čeká Vás perspektivní, dynamické a přátelské prostředí malého úřadu, 
kde se potkáte jak s  kompletní státní správou, tak samosprávou. 
Ze zaměstnaneckých benefitů nabízíme např. pružnou pracovní dobu, 
25 dnů dovolené, 5 dnů „zdravotního volna“, osobní konto zaměstnance 
ve výši 5 000 Kč, stravenky v hodnotě 100 Kč a další benefity.

Vyhlášená výběrová řízení na všechny pozice naleznete na našem webu 
v sekci „volná místa“ www.praha21.cz/nabidky-prace a také na úřední 
desce ÚMČ Praha 21.

Těšíme se, až Vás budeme moct přivítat v našem kolektivu!

http://www.praha21.cz/nabidky-prace


Milí sousedé,

sedím v křesle ve své kanceláři a přijde mi zpráva 
od  šéfredaktora, že je čas na další úvodník, který 
pro Vás každý měsíc osobně píši a snažím se Vám 
tak poskytnout malé shrnutí naší práce a toho, co 
pro Vás dále připravujeme. Člověk si tak uvědomí, 
jak čas rychle letí. Ten starostenský běží snad ještě 
rychleji. Je to jako včera, kdy jsem odesílal své 
úvodní slovo do květnového zpravodaje a máme tu 
červnový. Tak pojďme na to.

Mnozí z Vás si všimli, a děkuji za milá slova a řadu e-mailů s poděkováním, 
že jsme zahájili další etapu údržby naší zeleně. Snažíme se sekat co nejvýše 
od země tak, jak to technika a místo dovolí. Uvědomuji si, že je potřeba 
najít zdravý kompromis ve vztahu k zadržování vody kolem nás, a tak 
jsme v rámci rozvoje zeleně v naší MČ požádali MHMP o možnost získání 
finančních prostředků na pořízení cca 130 stromů do oblasti budoucího 
odclonění přeložky I/12. Bohužel zatím marně s odůvodněním, že nyní 
nelze finanční prostředky uvolnit, ale naši žádost vnímají. Velmi mě to 
mrzí, ale nevzdáváme to. Magistrát opakovaně deklaruje snahu o výsadbu 
v různých MČ v Praze. My máme vhodné místo, jsme na to připraveni, tak 
věřím, že slibované stromy brzy získáme.
V souvislosti se zachytáváním dešťové vody jsme zadali vstupní analýzy 
několika vhodných objektů, kde by bylo možné zachytávat dešťovou vodu 
a následně ji efektivně využít. Velmi vhodným objektem je například budova 
1. stupně Masarykovy ZŠ spolu s objektem umístěným na fotbalovém 
hřišti. Vybudováním systému zachytávání dešťovky v tomto místě bude 
následně možné využít vodu pro zalévání fotbalového hřiště a okolní 
zeleně. Snížíme tak nejen spotřebu pitné vody, ale zároveň i ušetříme 
nemalé finanční prostředky, které každoročně v této oblasti vynakládáme.
Nedávno se na mém starostenském profilu na Facebooku objevil ne 
náhodou obrázek pumptrackové dráhy s logem MČ. Ihned se rozjela vlna 
spekulací o budoucím možném umístění spolu s nadšením především 
té nejmladší generace. Již nějakou dobu na tomto projektu pracujeme 
a nyní se dostal do své závěrečné fáze. Věřím, že se nám ho podaří během 
léta zrealizovat. Byla zvolena dráha přírodního charakteru a plánované 
umístění je v prostoru za „Rákosníčkem“ na Rohožníku. Součástí by měla 
být také výsadba zeleně v okolí a skill centrum pro ty nejšikovnější bikery.
Klánovice se pomalu posunují k realizaci takzvaných modrých zón na části 
svého území a u vlakového nádraží. My jim v této věci nikterak nebráníme, 
ale případnou realizaci „modrých zón“ u nás v Újezdě vnímám jako velmi 
nešťastnou a vedení naší MČ s touto variantou u nás vyjádřilo zásadní 
nesouhlas. Újezd jde cestou krátkodobých parkingů v místech, kde je to 
žádoucí a zároveň dlouhodobou snahou o komplexní řešení parkování 
u nádraží. Vycházíme i z faktu, že MHMP má ve svém programu podporu 
P+R parkovišť na okrajích Prahy a ruku na srdce - než omezovat naše 
rezidenty a zpoplatňovat jejich vozidla v zónách, je přeci racionálnější 
umožnit parkování vozidel u nádraží bez devastace okolí divokým 
parkingem, a tím i častým omezováním průjezdu vozidel MHD a IZS.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na mě obracejí s dotazy či podněty. 
Všem se věnuji a snažím se na ně co nejrychleji reagovat. Jsem velmi rád, 
že se tato interakce rozběhla.
Tak se držte, moji Újezďáci.

Váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
V dubnu se měla uskutečnit řada kul-
turních akcí, mimo jiné Den Země, 
který byl vzhledem k situaci přesunut 
na nový termín.  Již během května vlá-
da začala postupně uvolňovat zákazy 
a omezení, a proto jsme se dohodli na 
novém datu, a to 11. září. 
Masarykova ZŠ požádala o souhlas, 
aby se mohla zapojit do operačního 
programu Potravinové a materiální 
pomoci Magistrátu hl. m. Prahy. Rada 
zapojení do programu odsouhlasila. 
Již několikrát jsme avizovali, že letos 
bude provedena kompletní rekon-
strukce tělocvičen na II. stupni základní 
školy. Proto bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele, které vyhrála fir-
ma Jílek Stavby s.r.o. a rada výsledek 
výběrového řízení schválila. I když 
v květnu již žáci mohou znovu navště-
vovat školu, tělesná výchova není do-
volena, a  proto jsme mohli přistoupit 
k  posunutí termínu zahájení rekon-
strukce, která začne již v těchto dnech.
Městská část obdržela z magistrátu in-
formaci o změně nařízení, které se tý-
kají „modrých zón“.  Zároveň jsme byli 
požádáni o připomínky k tomuto ná-
vrhu. Nově by tak v Klánovicích vznikly 
modré zóny a díky nim by došlo k pře-
sunutí parkování na újezdskou stranu 
u nádraží. Dlouhodobě žádáme magis-
trát o spolupráci tak, aby bylo řešeno 
parkování u nádraží komplexně. Proto 
rada nesouhlasila s návrhem a  ode-
slala své připomínky, které zahrnovaly 
i  návrhy řešení ve formě záchytného 
parkoviště na újezdské straně u nádra-
ží Klánovice a rekonstrukci ulice Staro-
klánovická.   
Rada na svých květnových jednáních 
projednávala také plnění rozpočtu za 
I. čtvrtletí tohoto roku. Na minulých 
jednání byly odsouhlaseny programo-
vé dotace. S ohledem na epidemii ko-
ronaviru bylo zakázáno pořádání kul-
turních a sportovních akcí. Proto rada 
schválila posunutí termínů těm příjem-
cům programových dotací, kteří měli 
naplánované akce na jaro a měli zájem 
je přesunout na pozdější datum. Dou-
fáme, že se tak podaří ohlášené akce 
nakonec zorganizovat a  děti i dospělí 
si užijí sportovní a zábavná odpoledne 
jen trochu později. Rada také schválila 
výsledek poptávkového řízení na seká-
ní trávy podél hlavní komunikace, ulic 
Starokolínská a Novosibřinská. Nejvý-
hodnější nabídku podala společnost 
URBANstav s.r.o.

Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Pražská vodohospodářská společnost informovala MČ Praha 21 o nezbyt-
nosti provést rekonstrukce kanalizací a inženýrských sítí, které jsou uloženy 
v místních komunikacích. Práce, které byly započaty v dubnu, probíhají při 
částečných, ale i úplných uzavírkách ulic a dotkly se i dopravně vytížených 
komunikaci, jako je ul. Zaříčanská. Níže naleznete přehled, jak budou práce 
postupovat. Kompletní nákresy situací najdete na webu MČ Praha 21.
Stavbu provádí firma D&Z., vedoucím stavby je pan J. Králík, tel. č. 
602 342 194, který by měl předem dotčené rezidenty informovat o situaci 
v jejich ulici, poskytnout pomoc a součinnost při zajištění odvozu odpadu 
a podobně. Celá akce bude ukončena až 31. 3. 2021, včetně oprav vozovek 
podle přijaté metodiky. Je to dlouhá doba, rozkopané vozovky nejsou pří-
jemné, objízdné trasy zdržují a obtěžují další obyvatele. Vím to a chápu to, 
ale nešlo to řešit jinak. Velmi vám děkuji za vstřícnost a pochopení. Pokud 
nastane nějaký problém, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám pomohu.  
Přeji všem pevné zdraví. 

Etapy:
  1/ Ul. Račiněveská, úsek Starokolínská – Dědická, 14. 4. – 29. 6.;
  2/ Dubinská, úseky Rohozecká – Dubinská; Dubinská – Ročovská – Staro-

újezdská, 14. 4. – 15. 6.; 16. 6. – 24. 8.;
  3/ Lomecká, úseky Chotěnovská – Zaříčanská – Lomecká; Zaříčanská – Lo-

mecká; Zaříčanská – Lomecká – Zalešanská; 20. 4. – 3. 8.;
  4/ Lukovská, úsek Lozická – Lukovská, 25. 5. – 20. 7.; 20. 7. – 28. 9.;
  5/ Zbyslavská, úsek Novosibřinská – Zbyslavská – Lišická, 3. 8. – 5. 10.;
  6/ Ročovská, úsek Dubinská – Ročovská – Staroújezdská, 10. 8. – 15. 10.;
  7/ Rohozecká, úsek Dubinská – Rohozecká, 10. 8. – 12. 10.;
  8/ Druhanická, úsek Druhanická – Rohozecká, 28. 9. – 26. 10.;
  9/  Dubinská, úsek Rozhovická – Dubinská, 5. 10. – 2. 11.;
10/ Rohozecká – Druhanická, úsek Druhanická – Rohozecká – Druhanická, 

5. 10. – 30. 11.; 2. 11. – 14. 12.; 4. 1. – 8. 2. 2021; definitivní povrchy 15. 3. 
– 20. 3. 2021;

11/ Rozhovická, úsek Dubinská – Rozhovická, 26. 10. - 23. 11., definitivní povr-
chy 03/2021.

 Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21

Rekonstrukce kanalizace

Dne 11. 5. se otevřely mateřské školky. Paní ředitelky tak reagovaly na do-
poručení rady ze dne 5. 5.
Rádi bychom poděkovali všem paním ředitelkám a zaměstnancům školek za 
rychlé znovuotevření. Městská část nabídla pomoc s technickým vybavením 
a nákupem hygienického materiálu. Mateřským školkám i ZŠ tak úřad po-
máhal s dodáním a zajištěním hygienických pomůcek tak aby, byly splněny 
požadavky ministerstva školství a zdravotnictví.

Kristýna Kopecká,
místostarostka

Poděkování školkám 

Vážení občané, srdečně vás zveme na

9. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
které se uskuteční 29. 6. 2020 od 14 hod
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.

Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21.
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Vážení čtenáři,Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že uzá-vzhledem k tomu, že uzá-
věrka tohoto čísla ÚZ pro-věrka tohoto čísla ÚZ pro-
běhla v den, kdy nastala běhla v den, kdy nastala 
poslední vlna uvolňování poslední vlna uvolňování 
restrikcí v rámci boje s ko-restrikcí v rámci boje s ko-
ronavirem, mnoho akcí na ronavirem, mnoho akcí na 
červen bylo ještě v přípravě.  červen bylo ještě v přípravě.  
Sledujte, prosím, aktuali-Sledujte, prosím, aktuali-
zovaný kalendář na webu zovaný kalendář na webu 
www.praha21.cz. www.praha21.cz. 

6. 6. Povídání s malířem  6. 6. Povídání s malířem  
Jiřím Vidlákem,Jiřím Vidlákem,

  Café galerie Zelený   Café galerie Zelený 
dům, dům, 

  od 15 hod.   od 15 hod. 

15. 6. Povídání s filmovým 15. 6. Povídání s filmovým 
historikem Pavlem historikem Pavlem 
Taussigem.  Taussigem.  
Polyfunkční dům,Polyfunkční dům,

  od 10 hod.   od 10 hod. 

25. 6.  Újezdský KoloBěh25. 6.  Újezdský KoloBěh
  Unikátní závod   Unikátní závod 

dvojic. Jeden běží, dvojic. Jeden běží, 
druhý jede. druhý jede. 

  Start a cíl:   Start a cíl: 
Multifunkční hřiště Multifunkční hřiště 
v Čentické ul.,v Čentické ul.,

  od 17 hod.,   od 17 hod., 
  podrobnosti na   podrobnosti na 
  www.triprozdravi.cz  www.triprozdravi.cz

29. 6.  Jednání 29. 6.  Jednání 
Zastupitelstva MČ Zastupitelstva MČ 
Praha 21,Praha 21,

  divadelní sál ZŠ,  divadelní sál ZŠ,
  od 14 hod.   od 14 hod. 

Kalendárium na červenKalendárium na červen
V poslední době se u nás hovoří o zavedení zón placeného stání (tzv. modrých zón 
– ZPS), rád bych vás o tom informoval. Letos v lednu jsem byl přizván na zasedání 
odborné komise Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), kterého jsem se zúčastnil i s vedou-
cí odboru životního prostředí a dopravy paní JUDr. Kozákovou. Zde se mělo jednat 
o modrých zónách, které požaduje zavést MČ Praha-Klánovice s tím, že by měly být 
i na území MČ Praha 21. Absolutně jsme nesouhlasili s návrhem samosprávy Klánovic 
a podali jsme rezolutní protest. Komise naše nesouhlasné vyjádření vzala na vědomí, 
uznala, že by se problém s parkujícími vozidly přelil z jedné MČ do druhé. Komise 
rozhodla, že doporučí radě magistrátu, aby urgentně řešila parkování a výstavbu P+R 
u klánovického nádraží. 
Po dohodě jsme předali magistrátu námi zpracované studie o možnosti parkování 
u nádraží Klánovice v ul. Staroklánovické s požadavkem, aby MHMP zajistil financová-
ní a rekonstrukci Staroklánovické vzhledem k tomu, že nejsme vlastníky, ani pověře-
nými správci této komunikace. 
Rekonstrukcí by bylo možné získat cca 75 parkovacích míst pro naše rezidenty, záro-
veň získáme i bezpečný prostor pro cyklisty, protože dojde k prodloužení cyklostezky 
podél ul. Staroklánovické. Ta by se měla v původní délce v nejbližší době začít bu-
dovat. Potom nechť si na klánovické straně modré zóny realizují. Naše stanovisko je 
jasné: nechceme v naší městské části modré zóny. Toto stanovisko jsme deklarovali 
usnesením Rady MČ Praha 21 a odeslali dopisem starosty MČ Praha 21 příslušnému 
odboru magistrátu. Dostáváme informace, že i přes negativní stanovisko Rady MČ 
Praha 21, jasného a rázného dopisu pana starosty, Rada hl. m. Prahy odsouhlasí za-
vedení modrých zón i v naší MČ v oblasti žel. zastávky Praha – Klánovice. Je to jednání 
o nás bez nás, není odpovědné a správné. Nelíbí se nám to, zásadně nesouhlasíme 
a budeme bojovat o to, aby se u nás v Újezdě modré zóny nerealizovaly. Nechceme, 
aby naši rezidenti museli platit za to, že parkují před vlastním domem. Finanční částka 
za parkování automobilu v modré zóně se pohybuje kolem 500 Kč a více za rok, avšak 
hůř by na tom byli podnikatelé. Ti platí i desetitisícové částky.  
Pro úplnost vás informuji o tom, že již v květnu/červnu 2019 podala MČ Praha – Klá-
novice žádost o zavedení zón placeného stání v jejich i v naší MČ. Přesvědčit se o tom 
můžete v článku publikovaném v Klánovickém zpravodaji č. 6/2019. MHMP, který je 
zřizovatelem těchto zón na území Prahy, by měl vyčkat na dořešení věci s MČ Praha 
21 a správcem komunikace ul. Staroklánovická, kterým je společnost TSK HMP a.s.

Zdeněk Růžička,
místostarosta

Modré zóny u nás nechceme

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.bendova@praha21.cz, 
tel.  281 012 982.

Pronájem prostor ve zdravotním středisku
Městská část Praha 21 nabízí k  pronájmu prostor v  domě 
na adrese Živonínská 1630 - zdravotní středisko Rohožník. 
Prostory je možné využít nejen pro ordinace, ale i za účelem 
poskytování služeb, např. kosmetika, pedikúra, manikúra, 
masáže apod. Minim. nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem 
na dobu určitou do 31. 12. 2021. 
V případě zájmu bližší informace na e-mailu 
jaroslava.bendova@praha21.cz, tel. 281 012 982.

Od května je pro vás otevřeno nové vo-
lejbalové hřiště, které najdete hned vedle 
tenisových kurtů. Vstup je buď brankou 
z  Kalské nebo z Veletovské ulice. Hřiště 
bude využívat pro své tréninky volejbalový 
oddíl SK JOKY, a to třikrát v týdnu, v ostatní 
časech bude hřiště volně přístupné veřej-
nosti. Přesné časy tréninků budou uveřej-
něny na stránkách www.praha21.cz. 

Helena Šmídová

Nový volejbalový kurt 
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Rozhovor se starostou: Získáme větší
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V minulém ÚZ vyšel článek „Jak dál s pozem-
ky na Blatově“ o směně pozemků mezi ulicemi 
Druhanická - Dražická. Mnohým stačil k vysvět-
lení, ale k tomu, co se pár měsíců o pozemcích 
do té doby povídalo včetně různých spekulací, 
bylo znát, že jenom článek stačit nebude. Pro-
to jsem se ještě před jeho vydáním s panem 
starostou domluvil, že do červnového čísla po-
skytne rozhovor na toto téma.
Jelikož si s panem starostou tykáme a nechtěli 
jsme před občany hrát divadlo, dohodli jsme 
se, že u tykání zůstaneme. Rozhovor alespoň 
nebude škrobený a čtenáři nám jistou nefor-
málnost snad prominou. 

Milane, proč se kolem pozemků začaly věci 
hýbat až více než rok po volbách?
Ono, Petře, dřív nešlo nic dělat. Čekali jsme na 
závěrečné stanovisko Nejvyššího správního 
soudu ke sporu, který proti nám vedl vlastník 
(Spirit Finance – dále SF) sousedního pozemku. 
Až když soud rozhodl v náš prospěch, mohli 
jsme začít reálně řešit, co dál s naším pozem-
kem mezi ulicemi Druhanická, Oplanská a Dra-
žická. 

To jste ale měli snadné, protože už před 
několika lety zde bylo naplánované dětské 
hřiště. 
Snadné by to skutečně bylo, kdybychom po-
minuli právě těch několik let. Od té doby se 
ale změnilo nejen vedení radnice, změnil se 
pohled na rozvoj městské části a změnili jsme 
i pohled na vztah se sousedem, se kterým jsme 
měli tolik let vleklý spor. On sice spor prohrál 
a nás nestál nic, ale přesto jsme našli společ-
nou řeč v tom smyslu, že rozhádaný vztah sou-

sedů nepomůže ani jednomu. Bude 
lepší jej narovnat a dívat se více do 
budoucna. Aby byla spokojenost 
na obou stranách.

Takže dětské hřiště zde nakonec 
nebude?
To je na tom všem taková třeš-
nička na dortu. Ač náš pozemek 
směníme se SF za jiný, nový vlast-
ník souhlasí s umístěním hřiš-
tě ve stejném místě za korunu 
ročního nájemného s roční opcí 
v  nájemní smlouvě. Takže hřiště 
zde bude.

Tak to je pro Újezd skvělá zpráva! 
Tak, snažíme se. Není to jednodu-
ché v  té záplavě mnohdy nesmysl-
ných lží a obvinění.

Ale jak to bude s vybavením hřiště?
Dobrá otázka. Je mi jasné, kam mí-
říš, protože ses na realizaci jednoho 
hřiště, pokud vím na Blatově, podí-
lel. Bude nutné zvolit samozřejmě 
takové hrací prvky, které bude mož-
né přenést následně jinam. Jednoho 
dne budeme muset pozemek samo-
zřejmě opustit a uvolnit pro nějaký 
pěkný rodinný dům. 
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Autorem vizualizací, které představují dvě možné podoby území, je ing. arch. Jan Záhora, člen komise územního rozvoje. 

pozemek, sportovní parčík i hřiště
Dobře, to chápu, ale co tedy podstat-
ného tou směnou obě strany získají, 
když se nebudete vzájemně držet 
pod krkem? Což zjevně nechcete. 
My získáme pozemek o cca 1100 m2 vět-
ší na opačném konci táhlého pozemku 
SF kolem osamoceného domku v Dru-
hanické ulici. Zde by měla vzniknout 
multigenerační sportovně relaxační 
plocha a nějaký pěkný parčík. Nezane-
dbatelné je, že získáme i velmi důležitý 
souhlas s propojením do ulice Dražická. 
Je potřeba si uvědomit, že vlastník po-
zemku SF zde má blokační pruh, který 
bez dohody může být překážkou i pro 
pěší (v současnosti si v místě lidé zkra-
cují cestu přes soukromý pozemek) 
a propojení obou ulic bez jeho souhlasu 
není možné. Pro území je určitá forma 
dohody zkrátka velmi potřebná.

Rozumím, něco podobného jsem vi-
děl v ulici Tuchotická a Třebětínská. 
Přesně tak. Jedeš a najednou je před Te-
bou přes silnici plot nebo panely apod. 
Ale abych to dokončil.
Do budoucna počítáme, že část území by 
byla vhodná územní rezerva pro případ-
né vybudování školky či nízkopodlažních 
bytových domů. Ty nám zoufale chybí. 
Vše ale bude pod dohledem MČ, a tedy 
s rozumem ve vztahu k okolí a obyvate-
lům v místě. Což nyní není možné.

A co získá druhá strana?
Mně nepřísluší mluvit za někoho jiného, 
hájím zájmy naší MČ, ale je nasnadě, 

že k některým pozemkům bude potře-
bovat přivést kanalizaci, plyn a my toto 
v  rámci územního rozvoje podpoříme. 
Ostatně oboje v některých místech chy-
bí i současným vlastníkům nemovitostí 
v širokém okolí. 
Je to opět forma dohody a ty preferuji 
před spory.

Neodpustím si ale všetečný dotaz. 
V ÚZ, na Facebooku a jinde se občas 
objevují informace o nejasné vlast-
nické struktuře firmy SF. Hlavně od 
členů uskupení Piráti a STAN (PaS).
My ale jednáme s konkrétní osobou, 
která žije v Újezdě a má všechna opráv-
nění společnost zastupovat. Pokud 
katastrální úřad směnu provede, tak 
nepochybuji, že v souladu se zákony. 
Nejsme soud, vyšetřovací orgán, ani de-
tektivní kancelář. Pokud mají pochybo-
vači nějaký důkaz, ne pocity, že je něco 
v rozporu se zákony, tak ať konají nebo 
nás informují. Takhle to totiž působí ja-
ko snaha o zpolitizování celé záležitosti, 
což odmítám a nebudu to dál komen-
tovat.

Když se vrátím k procesu této směny. 
Byla jistě probrána i v komisi územ-
ního rozvoje. Zaznamenal jsem, že ta 
ji schválila jednohlasně všemi členy 
a dala doporučení směnu realizovat. 
Co mě zarazilo, byla následná snaha 
jednoho z členů změnit své hlasová-
ní. Na výsledek to nemohlo mít vliv, 
ale řekni mi, co se vlastně stalo?

Tak to mě tehdy úplně zaskočilo. Všem 
členům komise byla směna představena 
naprosto detailně. Byla názorně vysvět-
lena a všichni jednotlivě byli dotázáni, 
zda jí rozumí a chápou ji. Což potvrdili 
všichni přítomní, včetně pana Kučery, na 
kterého se asi ptáš. A po několika dnech 
přijde emailem požadavek s tím, že chce 
změnit hlasování? To přece nejde. Nikdo 
jiný z členů komise směnu nezpochybnil, 
ani řádný průběh jednání. 

Také jsem se tomu divil. Z mého po-
hledu bylo zajímavé, že si stěžoval 
na  nedodržení jednacího řádu, kte-
rý by ale jako člen komise měl znát 
a na porušování měl upozornit hned 
a ne po několika dnech.
Jak říkám, nikdo se směnou neměl 
problém, nic netajíme. Možná nejsme 
dokonalí, ale mít námitky s odstupem 
několika dní a chtít de facto změnu 
hlasování, není úplně standardní. Tu-
to epizodu jsme ale už překonali a ny-
ní řešíme urbanismus v daném místě. 
Chceme dát místu to nejlepší nejen pro 
obyvatele v přímém sousedství.

Podle obrázků se máme opravdu na 
co těšit. Děkuji za rozhovor a přeji, 
ať to vše zdárně dotáhnete do konce.
Díky za otázky a přání. Snažíme se a vě-
řím, že občany nezklameme. A také dě-
kuji za pohodovou atmosféru a uvolně-
nou formu našeho rozhovoru.

otázky pokládal 
Petr Duchek
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Během jarního období proběhla 
v  Újezdě výsadba a dosadba větší-
ho množství vzrostlých listnatých 
alejových stromů. Do mateřských 
škol Sluníčko a 1.  MŠ se dosadily 
čtyři velké stromy, které jim již br-
zy poskytnou tolik potřebný stín. 
V ulici Oplanské se sázelo 10 alejo-
vých stromů, ke kterým plánujeme 
po skončení záruky umístit zavlažo-
vací vaky. Jak jsou vaky účinné, prá-
vě prověřujeme na dalších čtyřech 
nově vysazených střemchách u ryb-
níku v Dubinské, kde kromě stromů 
přibyly i nové keře, které zkrášlují 
právě vybudované letní obřadní 
místo. Teď již období vhodné k vy-
sazování dalších stromů končí, ale 
na podzim budeme v sázení pokra-
čovat.

  Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy

Jarní výsadba

Konkurz na ředitele/ředitelku 
MŠ Sluníčko 
Do moderně vybavené a zavedené mateřské školy v Praze 
21 – Újezdě nad Lesy hledáme nového ředitele nebo 
ředitelku!  Mateřská škola má čtyři třídy, krásnou zahradu 
a nachází se v blízkosti Klánovického lesa.
Rada MČ Praha 21 vyhlásila 20. 5. 2020 konkursní řízení 
na pozici ředitele / ředitelky MŠ Sluníčko. Přihlášky je 
možné podávat do 19. 6. 2020, předpokládaný nástup je 
1. 8. 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách MČ Praha 
21 v odkaze: http://praha21.cz/aktuality/7349-vyhlaseni-
konkursu-na-pozici-reditele-reditelky-ms-slunicko
Budeme se těšit na spolupráci s novým ředitelem nebo 
novou ředitelkou mateřské školy.

Lucie Ponicová,

radní pro školství 

V naší městské části je pro snoubence nově připraveno další místo pro 
konání svatebních obřadů. Kromě obřadní síně na radnici je možné uspo-
řádat svatbu venku v přírodě. Našli jsme klidné místo na břehu rybníka 
v blízkosti ulice Dubinská. Pro více informací si můžete zavolat paní Lence 
Drdlové na odbor občansko správní, tel. 281 012 952, e-mail: lenka.drdlo-
va@praha21.cz. 

Helena Šmídová

Svatby pod širým nebem
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Pan Vácha poznal dva různé dopa-
dy koronaviru a přijatých opatření. 
Zatímco knihkupectví, jakožto čistě 
maloobchodní prodejnu, musel zavřít 
už 14. března, ve vinotéce „pouze“ 
omezil provoz, vyřadil možnost po-
sezení a zavedl bezpečný prodej přes 
pult s sebou. „Ze dvou plně otevřených 
obchodů za normálního stavu jsme se 
dostali na poloviční fungování jednoho. 
Pokles tržeb a návštěvnosti je pochopi-
telnou samozřejmostí,“ říká Petr Vácha. 
Od konce dubna už knihkupectví nor-
málně funguje, a  to včetně hygienic-
kých opatření, například dezinfekce 
u vchodu. Knihkupectví se navíc týka-
la i na první pohled nepochopitelná 
nařízení o zákazu prohlížení knih bez 
použití dezinfekce nebo ochranných 
rukavic. Vinotéka se na plné otevření 

připravovala na konci května. A co by 
panu majiteli pomohlo? „Spoléháme 
na přízeň a  pomoc od našich zákaz-
níku v této těžké době, ať už se jedná 
o šíření dobrého slova nebo i o nákup 
knih po domluvě přes náš Facebook. 

Zároveň bychom uvítali větší podporu 
místních podnikatelů ze strany obce 
– třeba pravidelným prostorem v ÚZ 
a  informováním o aktuálním stavu 
otevřených prodejen,“ dodává Petr 
Vácha.

Restaurace Na Hřišti byla postižena 
dvojnásobně. Jednak byla zavřena 
z opatření státu, k tomu ještě skon-
čily fotbalové soutěže. „Na  zavřené 
hřiště nikdo nechodil, tak ani okén-
kový prodej nebyl zpočátku reálný. 
Tedy ani žádný příjem,“ líčí Zdeňka 
Maršíková. Restaurace přitom tra-
dičně spoléhá právě na jaro, v zimě 
se nehraje, a tak jsou tržby minimál-
ní a  provoz je omezen. Paní Mar-
šíková požádala o „Pětadvacítku“, 
finanční pomoc od státu pro OSVČ 
ve výši 25  tisíc Kč. „Navíc nám fan-
tasticky vyšel vstříc fotbalový klub, 
který nám ihned hodně ulevil na ná-
jmu a  nákladech. Za to opravdu dě-
kujeme,“ dodává. 
Restaurace Na Hřišti otevřela za-
hrádku 11. května a  chystala se 
provoz vracet do normálu nejrych-
lejším možným tempem. „Přemýš-

líme o  podpůrných akcích, ale to 
je zatím ještě nejisté. Bylo by fajn, 
kdyby obec mohla vypomoci tím, 
že by na parkovišti, což je obecní 

prostor, zřídila osvětlení. Hlavně 
v zimních měsících je po světle ve-
čer poptávka,“ zakončuje Zdeňka 
Maršíková.

Nejlepší záchrana? Naši zákazníci
Koronavirus způsobil značné změny v našich životech, a i když virus Covid-19 ustoupí, s ekonomickými následky se řada 
z nás bude dlouho vyrovnávat. Patří mezi ně i újezdští podnikatelé či živnostníci. Generalizovat nelze, protože každý 
z nich pocítil ztráty jinak. Od úplného zavření, které trvalo i celý květen (třeba bazén a sauna v Kossuthu na Blatově), 
po značně omezený provoz (výdejní okénka) až po provozovny, které fungovaly jako výdejny e-shopů a dopady pocítily 
tím, že podstatně ubylo zákazníků, kteří si do kamenného obchodu přišli nakoupit. 
ÚZ vám přináší názory několika újezdských podnikatelů a živnostníků. Nemluví za ostatní, přesto by se jeden společný 
apel nalézt dal. Zachovejme všem věrnost, nakupujme, zajděme k nim na jídlo a pomozme jim opět fungovat tak, jako 
před koronavirem. 

Knihkupectví a vinotéka Nad Lesy
Petr Vácha, majitel

Restaurace Na Hřišti
Zdeňka Maršíková, vedoucí

TÉMA
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Přímo ovlivněna koronavirovou krizí je vět-
šina obchodních firem, což je i případ Bohe-
mia Air Soft. Od 12. března do 27. dubna byla 
uzavřena specializovaná prodejna a  servis, 
které tvoří až třetinu obratu. Výpadek firma 
zaznamenala i v dalších segmentech, velko-
obchodu, e-shopu či exportu. Různá ome-
zení totiž platí v celé Evropě. „Zrušena byla 
tradiční burza, veletrh IWA v Norimberku 
a také nejvýznamnější airsoftová akce v Ev-
ropě – BorderWar, na jejímž zajištění se ob-
chodně podílíme. To vše jsou pro nás velmi 
citelné rány,“ říká Jan Šulc. 
Různé airsoftové akce jsou pro něj klíčové. 
A jejich uspořádání by rád nabídl i Újezdu či 
okolním obcím. Myslí přitom i na ty občany, 
kteří tomuto druhu sportu zrovna neholdují. 
„Rádi všem nejen v Újezdě nabídneme na-

Restaurace U Štrásků
Miloň Musil, pronájemce
Také tradiční restaurace na hlavní pocítila propad tržeb. 
„Odhadoval bych to tak na 70 procent. Nad vodou nás 
drželi dělníci z okolních staveb, kteří si chodili pro jídlo. 
Paradoxně nám také pomohlo období, kdy byl volný po-
hyb lidí omezený. Zastavovali se tu zákazníci pro oběd do 
krabičky,“ říká Miloň Musil, který má hospodu pronajatou. 
Kromě okénka U Štrásků otevřeli také venkovní posezení, 
v době, kdy ÚZ s panem Musilem mluvil, bylo ale zrovna 
chladno, a tak posedět u piva přišli opravdu jen ti nejvěr-
nější. 
Pan Musil by rád po návratu restaurace do normálu nalá-
kal nové zákazníky. „Plánujeme, že se tu ob víkend bude 
střídat udírna s grilovanými specialitami,“ líčí Miloň Musil. 
A dodává, že v době koronavirové uzávěry také doplnil to-
alety o hygieničtější sušáky na ruce. A co říká na nabídky 
pomoci? „Z obce mi nabídli dezinfekci zdarma, tu jsem ale 
nechal potřebnějším. Jinak kvituji třeba seznam otevře-

ných provozoven, který byl otištěn ve zpravodaji,“ zakon-
čuje své vyprávění. 

Pavel Moudrý
Blahoslav Hruška

Bohemia Air Soft
Jan Šulc, majitel

příklad nejrůznější sortiment outdoorového vybavení, nebo třeba 
prověřené oblečení z armádních výprodejů místo montérek na za-
hrádku či k vodě na ryby,“ dodává Jan Šulc.    

Cukrárna na Blatově
Jana Šťastná, majitelka  

Cukrárna má za sebou chaotické období, kdy jedno 
nařízení střídalo druhé. „Nejdříve jsme museli mít za-
vřeno, přestože prodáváme potraviny. Okolní prodej-
ny na Blatově přitom měly otevřeno. Poté nám dovolili 
výdej přes okénko. A asi jsme byli hodní, tak dovolili 
vstup našim zákazníkům do prodejny. Od 11. května 
smíme mít otevřenu předzahrádku. Hurá,“ líčí paní Ja-
na Šťastná. 
Od vlády zatím žádnou vhodnou pomoc pro malé fir-
my nezaregistrovala, situace se ale stále mění. „Obá-
vám se, že my, drobní podnikatelé, utrpíme porážku 
způsobenou novými nařízeními a administrativou, kte-
ré už se jen tak nezbavíme,“ doplňuje. A také připojuje 
ještě jeden postřeh: „Na razantní poklesy tržeb mělo 
především vliv strašení lidí v médiích.“
Paní Šťastná postupné uvolňování restrikcí uvítala. 
„Věřím, že od otevření předzahrádky, která našim zá-
kazníkům chyběla, se po krůčcích vrátíme do obvyklé-
ho, příjemného posezení s přáteli u kávičky a zákusku,“ 
doufá majitelka Cukrárny na Blatově. 



Když usedám k počítači, je polovina 
měsíce května a já bych Vám měl 
představit detailní plán nového cyk-
lu akademie, zasvěceného oslavě 
výročí narozenin mistrů J. Voskovce 
+ J. Wericha, lektor dr. Pavel Taussig 
(netradičně již poosmé, tradičně 
i  s ukázkami z filmů). Není to popr-
vé, co tak činím, ale věřme, že napo-
sled. Situace s nebezpečím nákazy 
a  s tím souvisejícími omezujícími 
limity spoluúčasti většího okruhu 
lidí (pro nás seniory obzvláště plat-
né) je dosud nevyjasněná a je nadá-
le omezující (jak pro nás, tak i pro 
Dům dětí a mládeže, potažmo i aulu 
v MŠ). 

Jen program zůstává nezměněn: 
1. Jan Werich pod vlivem Marsu (filmo-

vá ukázka Medvěd);
2. Jiří Voskovec + J. W. jako srostlá 

dvojčata (Pudr a benzin + Svět patří 
nám); 

3. J. W. sám se sebou (dokument Duša-
na Hanáka 6 otázek pro J. Wericha); 

4. J. V. (němá Pohádka máje + 12 roz-
hněvaných mužů); 

5. J. W., s novými partnery (Kočár nej-
světější svátosti); 

6. Werichův Frič a Fričův Werich (Slzy, 
které svět nevidí); 

7. „Jasňáčku, není jedna role málo?“ 
J. W. ve filmech V. Jasného (Až přijde 
kocour + Magnetické vlny léčí); 

8. Werichova sokratovská tvář (Uspo-
řená libra).

Jenže: co bude zítra, natož tak za mě-
síc? Abychom ale přeci jen postoupili 

a naplnili sliby a dopřáli si kýženého 
setkání, navrhuje pan doktor a my 
s ním, že za měsíc (tj. 15. června při 
tradičním pondělku v 10 hod. dopo-
ledne v DDM) se sejdeme na nultém 
akademickém -setkání. Samozřejmě 
bude-li to technicky možné, což si 
potvrdíme přes telefony, maily, vý-
věsky i osobní kontakty. Krom popo-
vídání o všelikých kulturních i nekul-
turních událostech minulých měsíců 
a dní bychom si promítli na zkoušku 
výše jmenovaný veselý dokument 
„6 otázek pro J.  Wericha“. Ale pře-
devším bychom si ujasnili začátky 
a přesná data akademie, vyplnili 
přihlášky, čímž budeme znát počty 
účastníků. Mluvilo by se i o volném 
pokračování filmových klubů. Zajisté 
bude o čem povídat, ostatně takové-
to posezení už si slibujeme dlouho a 
teď by byla jedinečná příležitost.
Ale protože ani tenhle model nemu-
sí platit na 100 %, budeme doufat 
a budeme společně čekat na zázrak. 
A budeme se těšit, že se zase sejde-
me a bude všechno za námi, či vlast-
ně před námi!

Petr Mach

Nulté setkání akademiků

Původně plánovaná výstava k 75. výročí osvobození Česko-
slovenské republiky rozšířená o zapůjčenou expozici Anthro-
poid musela být kvůli pandemii přeložena na podzim 2020, 
proto se v prostorách muzea nachází momentálně pouze 
stálá expozice o historii Újezda a výstava Újezd na starých 
pohlednicích. Otevřeno je v červnu každou středu, a to od 
15 do 17 hod.
Návštěvníkům je v muzeu zdarma k dispozici publikace vy-
daná MČ Praha 21 v roce 2015 „Osudy občanů z Újezda 
nad Lesy a okolí ve 2. světové válce“, jejímiž autory jsou čle-
nové muzejní rady. Jednotlivé příběhy zachycují vzpomínky 
osobní, rodinných příslušníků, přátel a sousedů, mimo jiné 
i na muže pochované v čestných hrobech na místním hřbi-
tově – Bedřicha Křížka, Jana Plecháčka, Oldřicha Doležala 
a Jiljího Bouše.
Letošní vzpomínkové setkání na mě zapůsobilo obzvlášť 
silně – přítomní četli postupně jména pochovaných a plk. 
Vondráček dodal ke každému věk. Kam by se asi ubíraly 
jejich životy nebýt nesmyslného konfliktu, do kterého byli 
nejen oni nechtěně zataženi? Uvědomila jsem si, že ně-
kteří z nich byli ve věku mých třech synů. Šílená předsta-
va! V tuto chvíli jsem se vrátila o dvacet čtyři let zpátky. 
Navštívili jsme tehdy Národní památník Pearl Harbor na 
ostrově Oahu. Na velké mramorové desce jsou abecedně 

uvedena jména padlých vojáků ze 7. prosince 1941. Čtyři 
bratři zemřeli během jediného dne. V té době jsme měli 
už dva chlapce. A opět ta představa. Války rodiče pro své 
děti nechtějí. Slzy nešlo zadržet. Ta bolest! A opět návrat 
do reality. Vzpomněla jsem si na citát Cicera, který jsem 
slýchávala na hodinách dějepisu: Historie je učitelkou živo-
ta. Poučí se lidstvo někdy z historie? Proč tolik zmařených 
životů? A další citát od zkušené političky Indiry Gándhíové: 
Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. 
Je zajímavé, jak se dokáží národy semknout v době ohro-
žení. Po čase se otřepou, zapomenou, stačí otevřít noviny 
a sledovat (raději nesledovat) sociální sítě, jeden se nestačí 
divit, co vše se na papír vejde. Znovu jsem si přečetla knihu 
Ladislava Mňačka Jak chutná moc. Je děsivě aktuální, stačí 
se rozhlédnout kolem sebe …
Děkuji všem členům muzejní rady, jejím stálým spolupra-
covníkům a kolegům za účast, odboru školství a vedení MČ 
Praha 21 za účast, organizaci a květinovou výzdobu u všech 
pomníků a Jiřímu Hrubému z 9. C za filmovou reportáž. Dou-
fám, že se na podzim sejdeme v muzeu na odložené, tolik 
potřebné výstavě, kterou s pečlivostí sobě vlastní připravili 
k významným výročím plukovníci J. Vondráček a  K.  Tůma 
a naše starostlivá kronikářka M. Tomaidesová.

Eva Danielová

Historie učitelkou života

KULTURA
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Café Galerie Zelený Dům 
si vás po delší odmlce dovoluje pozvat 

na výstavu obrazů 

Jiřího Vidláka 
Výstava bude zahájena v úterý 2. 6. 2020 ve 14:00 hodin, 

tentokrát bez slavnostní vernisáže. 

V sobotu 6. 6. od 15:00 do 18:00 hodin si můžete přijít 
popovídat s autorem výstavy, který vás provede a osobně 

seznámí se svými obrazy. Jste srdečně zváni. 

Třebětínská 591, Újezd nad Lesy, 190 16 
mobil: 608 943 568, e-mail: galerie@cafegaleriezelenydum.cz 
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Tak jsme se konečně dočkali a s měsícem červnem přivítáme 
i novou výstavu.
„Ulice jsou zajímavé tím, že jsou o lidech, i když tam zrovna žádní 
nejsou“. To je hlavní motto brněnského výtvarníka Jiřího Vidlá-
ka. Jak sami uvidíte, právě ulice je jeho velmi častým námětem. 
Vidlákovy obrazy jsou plné lehkosti, vtipu a pohody. Jeho cílem 
je, aby člověk, když se na obraz dívá, chtěl příběh z obrazu za-
žít. Nemá chuť ani ambice dostávat na plátno své pocity, ale rád 
maluje příběhy. Skryté pěšinky. Jeho obrazy jsou vždy o lidech, i 
když tam někdy nejsou. Jsou o přátelstvích mezi mužem a ženou, 
o jejich cestách a společně prožitých chvilkách. O navození at-
mosféry. Kromě toho si rád dělá legraci. Ta je i dle Jirky pro život 
velmi důležitá. Nehledejme v jeho obrazech nějaké hlubší význa-
my. Jak sám říká, výtvarné umění není o hlubokých myšlenkách. 
Umění je o pohledu na svět, navození určité atmosféry, která 
se odlišuje od skutečnosti. Jeho obrazy jsou pro konkrétního di-
váka, který si obraz odnese domů. Nepotřebuje hledat nějaké 
hluboké pravdy o životě, protože na ně přijde sám… anebo na 
ně nepřijde nikdy. V tom nikomu obraz nepomůže. Často jsou 
kupci jeho obrazů lidé, kteří pracují s lidmi. Lékaři, právníci… lidé 
vystresovaní z jiných lidí. A velmi často jsou tito kupci i vášnivými 
sběrateli obrazů Jiřího Vidláka. 
Výstavu můžete zhlédnout od úterý 2. 6. 2020 od 14 hod., a pak 
celý červen. Tentokrát si však odpustíme slavnostní vernisáž, 
protože malé prostory naší galerie nedovolí bezpečný průběh 
takové akce. Nicméně pokud si uděláte čas, můžete si v sobotu 
6. 6. od 15 hod. do 18 hod. s tímto zajímavým malířem přijít po-
povídat. Zájemce provede výstavou, představí sebe i své obrazy 
a rád zodpoví všechny všetečné otázky.  Jste srdečně zváni.
Na výstavu Alexandra Pavlova a jeho výtvarné skupiny, která 
měla proběhnout v červnu, se můžete těšit v září. Bude to vel-
mi pěkné zahájení sezony. Od září vás překvapí několik novinek 
a věřím, že to budou novinky příjemné.
Popřejme si opět pevné zdraví a ačkoli to jistě bude velmi opatr-
né, užijme si konečně setkání s rodinou, nebo přáteli. Myslím, že 
právě toto bylo na celé karanténě nejtěžší. S našimi nejbližšími 
jde všechno tak nějak lépe a především veseleji. Tak do toho!

Martina Schiffmannová,
galeristka

Muž, který maluje příběhy
PRO DOSPĚLÉ
 Linda Castillo – V troskách tornáda, V moci zla
 Bernard Minier – Na okraji propasti
 Camilla Läckberg – Ženy bez slitování
 Nora Roberts – Na hraně zákona
 Lisa Jackson – Ochotná zemřít
 Felix Francis - Puls
 Stanislav Češka – Případ uprchlého biskupa, 

Dvojitá vražda
 Jan Bauer – Kdo zradil krále
 Hana Whitton – Vratislav
 Táňa Keleová-Vasilková – Slib
 Karin Lednická – Šikmý kostel
 Magda Váňová – Mlsná huba
 Halina Pawlowská – Ještě že nejsem papež
 Marcela Mlynářová – Dvakrát dole, jednou nahoře
 Miřenka Čechová – Baletky
 Sally Rooney – Rozhovory s přáteli
 Tomáš Lachman – Kolem Česka za 66 dní
 Monisha Rajesh – Cesta kolem světa v 80 vlacích
 Jiří Peňás – Výpravy pro starší a pokročilé
 Barbora Charvátová – Máma v kuchyni 2
 Roman Vaněk – Jednoduše a dokonale, Snadno 

a rychle, Velká kuchařka Čech a Moravy

PRO DĚTI
 Daisy Mrázková – Chlapeček a dálka, Nádherné 

úterý
 Petr Horáček – O myšce, která se nebála, Husa 

Líza
 Michaela Kukovičová – To je Praha
 John Boyne – Můj brácha se jmenuje Jessica
 Zuzana Neubauerová – Vtipy pro děti 4
 Agnese Baruzzi: Montessori pro miminka – 

Zvířata, Velký, nebo malý? 
Tel. číslo do knihovny je 281 012 956. 

Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová
knihovnice

Nové knihy

INZERCE
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Honzo, já tě znám v souvislosti s výrobou a instalací 
větrných tunelů, ale tvoje práce je bohatší. Popiš to 
trochu, prosím.

Jsem vystudovaný vodohospodář a zabývám se také stu-
diemi protipovodňové ochrany a varovných systémů. 
Asi v roce 2007 mě oslovil švagr Tomáš Maršík, majitel 
podniku Strojírna Litvínov, abychom vytvořili produkt 
pro lepší využití strojírny a překonání ekonomické krize. 
Navrhl jsem seriózní seznam a vpašoval do něj i větrný 
tunel, který jsem měl dlouho v hlavě. Tomáš neomylně 
vybral právě tento „šílený“ nápad, a tím to celé začalo.

Takže to byl tvůj starší nápad?

Ano, kdysi jsem viděl v novinách článek s obrázkem, jak 
někdo létá jen tak ve vzduchu nad velkou trampolínou. 
Od té doby jsem si nastudoval dost technických infor-
mací, takže když mě o několik let později oslovil Tomáš, 
byl jsem již připraven. My neměli žádnou zkušenost se 
skydivingem a tunelovým létáním, ale viděli jsme me-
zeru na trhu a měli vybavení a zaměstnance továrny 
v Litvínově. Tehdy na světě byli jen dva výrobci těch-
to zařízení, v USA a v Lotyšsku. A pak můj švagr, který 
nápadu věřil natolik, že do něj byl ochoten investovat 
své peníze. Dovedli jsme společně do úspěšné realizace 
prototyp tunelu v Letňanech a otevřeli si cestu do světa.

Instinktivní a správné rozhodnutí. Ale asi i nervy při 
přípravě výroby a dodání prvního tunelu? 

Jasně, ale my se nemohli litovat, museli jsme se soustředit 
na práci. Navštívili jsme funkční tunely ve světě a doplnili 
tým továrny o specialisty. Aerodynamiky, skydivery, 
statiky, experty na ventilátory, elektrotechniky, architekty 
a další. Našli jsme pozemek a postavili speciální zkušební 
a  výrobní kapacitu. Výroba prototypu přišla celkem 
na téměř 100 milionů korun. To fakt chtělo umět se 
odpoutat a myslet „out of the box“, jak se říká. Ukázat 
odvahu, prvotní vzdělání, přehled o trhu, schopnost 
improvizace a zaujetí pro nějaký účel. Nejhorší to bylo 
asi ke konci, kdy už jsme byli všichni fyzicky, psychicky 
a především ekonomicky úplně vyčerpáni a stále jsme 

čekali na to, co se stane, až celou tu parádu poprvé 
pustíme – jestli to bude fungovat, jestli nám to celé 
nespadne na hlavu, jestli to unese lidi, jestli budou 
chodit zákazníci a budou ochotni za ten „cirkus“ platit… 
Upřímně, nemyslím, že bych to chtěl zažít znovu.

Jenže jste to dokázali! Gratuluji a poprosím tě, abys 
trochu vysvětlil, jak vzdušný tunel pracuje.

Princip je jednoduchý. Sada ventilátorů prohání vzduch 
uzavřeným systémem potrubí, jehož jedna část – letová 
komora – má nejmenší průměr, a tedy nejvyšší rychlost. 
A ta rychlost je tak vysoká, že unese lidské tělo vznášet 
se v proudu vzduchu. 
Podařilo se nám sestrojit zařízení, které velmi věrně si-
muluje volný pád. Tím jsou určeny i skupiny lidí, které 
k nám chodí. Jedni si jdou užít nevšední zážitek – tako-
vý bezpečný adrenalin z volného pádu. Je to bezpečné, 
mojí dcerce Veronice byly 4 roky, když poprvé v tunelu 
létala (byla asi jedna z prvních, kdo to u nás vyzkoušel). 
Druhou skupinou jsou sportovci a sportovní parašutis-
té, takzvaní skydiveři, kteří naše zařízení navštěvují jako 
ideální místo pro trénink. Roste i nové sportovní odvětví 
– indoor skydiving. V Praze bylo v roce 2015 pořádáno 
vůbec první oficiální mistrovství světa v tunelovém létá-
ní. Poslední velkou kategorií našich uživatelů jsou vojáci 
a speciální jednotky, které tunel používají jako profesio-
nální trenažér.

Kolik větrných tunelů jste již postavili a kde všude?

První vznikl v Praze v roce 2011, od té doby jsme jich po-
stavili téměř 20. Po celém světě, Česko, Polsko, Sloven-
sko, Německo, Švýcarsko, Francie, Rusko, Španělsko, 
Belgie. Máme instalace i v Indonésii, Malajsii a Thajsku 
a  pracujeme na projektech v Indii, Kolumbii, Srbsku 
a jinde. V oblasti uzavřených větrných tunelů jsme svě-
tová dvojka, hned za Američany. Rádi bychom si tuto 
pozici ještě upevnili průnikem na trh za podpory stra-
tegických partnerů a stali se nejsilnějším prodejcem 
a provozovatelem v Evropě a v Asii.

Honzo, ty jsi z Moravy, pracovně vázán v severních 
Čechách. Jak se tobě a tvé rodině líbí život v Újezdě?

Jsme tu opravdu moc spokojeni. Je tu kompletní infra-
struktura, restaurace, obchody, sportoviště, park, školy, 
vše lidově řečeno „za rohem“. No, a když se mi zastesk-
ne po velkonákupech a tlačenicích v nákupních mega-
centrech, tak je to kousek na Černý Most a když přije-
dou kamarádi nebo rodiče, tak je to do centra Prahy 
taky kousek. Když chci klid, zůstanu doma v Újezdě, kde 
mám pohodové bydlení s příjemnými sousedy. Neměnil 
bych a myslím, že i všechny naše děti tady jsou spokoje-
né a i ty odrostlejší se rády do Újezda vracejí.

Honzo, moc děkuji za příjemný a hodně zajímavý 
rozhovor a ať se daří!

Jan Špatka (49) – narodil se v Přerově, absolvent ČVUT 
(Ing., Ph.D.). Vodohospodář a podnikatel, působí ve fir-
mách MHS Trade a TRL Group SICAV. Ze dvou manžel-
ství má celkem pět dětí. Koníčkem mu je sport. 

Ve větrných tunelech možná
budeme světová jednička

Pavel Moudrý

LIDÉ
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LISTÁRNA
Letos v lednu definitivně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 9, že kynologové 
mají vyklidit pozemek 544/5. Trvalo to několik let, kdy soud musel rozhodnout, 
že výpověď z nájmu je platná a poté, co tento rozsudek kynologové neuznali 
(oficiální zpráva z ÚMČ Praha 21), musel soud rozhodnout ještě o vyklizení 
pozemku. Datum vyklizení je stanoveno na 30. 5. 2020. Je nutné, aby poze-
mek 544/5 byl řádně vyklizen: osvětlení, kontejner, elektrické vedení, budova 
a plot. Minulé vedení připravovalo na celém dotčeném území park, stromy, 
cestičky a hřiště. Prostě odclonění budoucího obchvatu a pro všechny obyva-
tele. Současné vedení MČ tento plán nepřevzalo a podporovalo (a zřejmě stále 
podporuje?) kynology proti potřebám obyvatel Újezda v této oblasti. Přespolní 
kynologové si letos koupili pozemek (kat. č. 440) a začínají na něm provozovat 
kynologické cvičiště. Do této doby pozemek využívali a dle sdělení původní-
ho majitele p. Pokorného (mám od něho email) neměli na něj roky nájemní 
smlouvu. Navíc využívají další pozemky, aniž by to bylo v souladu s územním 
plánem. Pokud bude bez diskuze s okolními obyvateli nastartován kynologický 
výcvik na pozemku 440, bylo by velmi vhodné, aby MČ pomohla domluvit har-
monogram činnosti kynologů, posunula od obytných domů místo pro příjezd 
a parkování a vybudovala ochranný val. Dodržování pravidel a odclonění výcvi-
ku by mohlo vézt ke zklidnění situace v jedné lokalitě Újezda.

Jaroslav Jeníček

NOVINKY ZA RYBNÍKEM 

Bydlím v Újezdě nad Lesy a mám děti, stejně tak jako většina mých sousedů 
v okolí. Když byly děti malé, jezdili jsme s nimi na hřiště v Běchovicích a Počer-
nicích. V naší části obce mnoho možností nebylo. Jaká byla jejich radost, když se 
začalo se stavbou dětského hřiště v ulici Druhanická.  Jako blesk z čistého nebe 
bylo tehdy pozastavení prací kvůli žalobě firmy Spirit Finance a.s. vlastnící okol-
ní pozemky. Děti mezi tím povyrostly a obec vyhrála soudní spor. Říkal jsem 
jim, že konečně bude hřiště dokončeno. A pak přišel blesk z čistého nebe číslo 
2. Pochopil jsem z Újezdského zpravodaje, že hřiště nebude. Pozemek dostane 
netransparentní investor, který žaloval obec o její roční rozpočet a navíc stavbu 
hřiště na dlouho zablokoval.
Nechci, aby si děti hrály na silnici. Bohužel je to realita, kterou vidíme v okolí 
každý den. Děti na kolečkových bruslích a přenosné branky uprostřed silnice. 
Vedle prázdné nedokončené hřiště. Proč? Obec spor vyhrála, peníze za hřiště 
už byly částečně utraceny. Postavil se plot, zasadily stromy, instalovaly lavičky 
a prostor se seká. Tak kdo má prospěch z této akce? Naše děti to určitě nejsou! 
To opravdu investici do současného stavu hřiště vyhodí vedení obce z okna? 
Pane starosto, žádám vás, abyste jednal ve prospěch obyvatel Újezda a jejich 
dětí. Neupřednostňujte zájmy anonymního investora, který se neštítil s obcí 
soudit a blokovat výstavbu dětského hřiště.

Michal Hanus

PŘÍSLIBY MÍSTO HŘIŠTĚ

SLÍBILI NÁM BAZÉN, MÍSTO TOHO RUŠÍ HŘIŠTĚ

V květnovém ÚZ mě zarazil rozsáhlý 
článek „Jak dál s pozemky na Blato-
vě”. Rozumím tomu tak, že namísto 
dlouho očekávaného dětského hřiště 
a stávající stezky (využívají ji obyvatelé 
jako logické pokračování ulice Račině-
veská, tj. z “centra” u Penny směrem 
na jih k Rožmitálské ul., na cyklostezku 
do Koloděj a k rybníku) získá naše MČ 
další pozemek hustě osázený domy 
a vágní příslib hřiště a cesty v místě, 
kde nejsou zdaleka tak potřebné. Ne-

pochopila jsem, jak toto řešení zlepší 
dopravní prostupnost. Pokud se zruší 
i ta stezka a nezůstane nic, kudy by ta 
doprava měla proudit? V čem je příslib 
hřiště atraktivnější než osázení toho 
stávajícího herními prvky? Zajímalo 
by mne, jaké že potíže s demografic-
kým vývojem aktuálně řešíme? Jak 
to souvisí s tím, že nejen současným 
dětem a důchodcům návrh pana sta-
rosty komfort života zjevně nezvýší? 
Nerozumím konstatování, že: „Směna 

a scelení může mít pro městskou část 
v delší budoucnosti důležitý aspekt, 
a to při řešení problémů souvisejících 
s demografickým vývojem “je třeba 
myslet koncepčně a s výhledem do 
budoucnosti. Víme, že bude narůstat 
jak množství dětí, tak seniorů”. Co vy, 
čtenáři, rozumíte tomu, pro koho to je 
výhodné? Kdo z této směny bude sku-
tečně profitovat? Podle mě to místní 
občan nebude.

Michaela Skalníková

OČ TU BĚŽÍ
V rámci odclonění obchvatu připra-
vovalo minulé vedení radnice pro-
jekt lesoparku mezi rybníkem a dál-
nicí. 
Kvůli tomu a kvůli stížnostem ob-
čanů zde bydlících, se pokoušelo 
jednat s kynology, kteří zde mají 
cvičiště. Proč má několik kynologů 
blokovat oblast, která by mohla být 
užívána celou obcí? Vzhledem k na-
prostému nepochopení třech členů 
vedení této organizace došlo nako-
nec k výpovědi nájemní smlouvy ze 
strany obce. Po  několikaletých ta-
hanicích bylo soudně potvrzeno, že 
obecní pozemek by měl být vyklizen 
k 30. 5. 2020. Nicméně kynologové 
užívají v nesouladu s územním plá-
nem ve stejné lokalitě i jiné soukro-
mé pozemky. Současné vedení ÚMČ 
slibovalo občanům bydlícím v okolí 
rybníka, že najde jiný obecní poze-
mek. 
Než se však povedlo nějaký najít, 
koupili kynologové soukromý poze-
mek v  prostoru uvažovaného leso-
parku. Co z toho vyplývá? Navzdory 
slibům, navzdory názoru soudů, na-
vzdory územnímu plánu a  navzdo-
ry všem, kteří v okolí cvičiště bydlí, 
bude klid této části Újezda dál naru-
šován hlasitými povely a  štěkotem 
drážděných psů. Cvičení psů je ne-
jen zájmová činnost, ale také byz-
nys. Proto ta koupě pozemku. 
Namísto odstěhování zdroje hluku 
do jiné lokality se v jiné nalezené 
obecní lokalitě má budovat kou-
paliště. Není to zvláštní? Zdá se, že 
nikdo nepochopil, oč tady vlastně 
běží.

Libor Minařík
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Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)
Těší mě Váš zájem o kompostování 
a o akci kompostérů do újezdských 
zahrad i komunitní kompostování. 
Přihlásilo se Vás dost, takže se zdá, 
že bude možné o dotaci požádat. 
Jsem velmi zvědavá zejména na 
fungování komunitního komposté-
ru. Zkušenosti z jiných městských 
částí ukazují, že velmi záleží na 
konkrétním místě, resp. konkrét-
ních obyvatelích. Někde to funguje 
skvěle, jinde problematicky. Dou-
fám, že u nás to bude ten první 
případ.

Zvažujeme také nákup vratných 
kelímků, které by se používaly na 
újezdských akcích.
Ještě si dovolím pár slov k součas-
né situaci: Díky rychlé reakci vlády, 
dobré disciplíně obyvatel a veliké 
vlně solidarity se nám podařilo za-
bránit většímu rozšíření nemoci 
Covid-19 v  České republice. Přijatá 
opatření se postupně uvolňují, pro 
někoho příliš rychle, pro někoho na-
opak moc pomalu. Já věřím našim 
epidemiologům, že se snaží spolu 
s vládou najít tu správnou míru mezi 
bezpečím a ekonomickou stabilitou. 

My můžeme přispět tím, že budeme 
dodržovat stávající opatření.
Byla bych ráda, pokud bychom si z té-
to epidemie vzali do budoucna ales-
poň to, co podle mě mělo být normál-
ní už před ní – mýt si ruce, kýchat do 
rukávu nebo kapesníku a s  respirač-
ním onemocněním nechodit do ko-
lektivu nebo nosit roušku. 
A znovu připomínám, že s ekonomi-
kou můžeme pomoci přímo v Újezdě 
tím, že budeme nakupovat co nejví-
ce české produkty u místních a vyu-
žívat místní služby.
Přeji Vám všem pevné zdraví!

MUDr. Zuzana Dastychová (ODS) 
Vážení spoluobčané, tento sloupek píši 
15. 5., blíží se konec nouzového stavu, 
začíná pozvolné uvolňování zákazů. 
Nápor, který nám koronavirus přinesl, 
byl ohromný. Zatížil všechny věkové 
kategorie - od dětí přes rodiče až po 
seniory. Věřím, že jste většinu zvládli 
a jste skoro OK.

I úřad se pomalu vrací k normálu, 
v červnu bude i zastupitelstvo. Doufám, 
že se situace nezhorší a budeme se mo-
ci začít normálně scházet na sport, na 
„pokec“, v dílnách (velikonoční už ne-
stihneme), na přednáškách.  Důchodci 
zase vyrazí na vycházky, výlety, posedí 
si v klubovně, budou společně cvičit, 
vrátí se přednášky akademie 3. věku 

a ostatní aktivity. Dětem nastane znovu 
školní docházka. Jen to moře letos ne-
bude.
A vedení MČ bude mít vice času na ře-
šení zdravotnictví, parkování, přechody, 
dopravu včetně cyklostezek, prostor 
pro cvičení psů a všechno, co tu chybí.
Tak hodně sil a hezké léto. Nejlépe s ob-
časným deštíkem.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Tenisté z TJ Sokol prohráli výběrové řízení na pronájem pozemku teni-
sových kurtů, areál převzal nový nájemce a okamžitě zde začal půso-
bit, což svědčí o kvalitě díla i jeho udržování v dobrém stavu. Myslím, 
že stojí za připomenutí, že místní tenisté areál vybudovali vlastními 
silami a za vlastní prostředky pod vedením několika nadšenců. Mimo 
jiné to chtělo velké organizační schopnosti, tak také značné řemeslné 
dovednosti, veškeré odborné práce prováděli sami. 
V dnešní době se sportování zdá samozřejmé, jde o druh služby, kte-
rou je možné si komerčně koupit či předplatit. Újezdské kurty by ale 
dnes nestály bez desetitisíců brigádnických hodin, někteří členové 
měli sami okolo 500 hodin. Nicméně i náklady byly poměrně značné 
i při využívání různě levněji sehnaného materiálu a jednota sháněla 
peníze dost těžko – významně například sběrem železného šrotu. 
Hraní na kurtech ze začátku bylo opravdu jenom pro členy a již v té 
době byl nutný rezervační systém, aby se na všechny členy vůbec 
dostalo. Časem, jak zájem opadl a hodně členů odešlo z různých 
důvodů nebo přestalo hrát, oddíl začal pronajímat kurty veřejnosti. 
Stavba a provozování kurtů bezpochyby pozvedly kvalitu sportov-
ního vyžití v obci a zhodnotily obecní pozemky. Proto věřím, že 
tyto argumenty bude akceptovat i MČ Praha 21 a dospěje s TJ So-
kol k férovému narovnání za práci, kterou tenisté nezištně odvedli.

Tomáš Hrabě

KVALITA BUDOVANÁ SVÉPOMOCÍ

PODĚKOVÁNÍ
Tímto děkujeme paní ředitelce Haně Cermonové a paní zástup-
kyni Janě Sieberové za podporu, pochopení a pracovní nasazení 
v této, pro nás všechny, nelehké a náročné době. Zároveň děku-
jeme kolegyni Zuzce Vopálenské za bezplatné poskytnutí vlast-
noručně ušitých roušek. Za tým pedagogů 1.  stupně Masarykovy 
ZŠ, budova Staroklánovická

Daniela Janoušová

Řeč bude o těch ve Veletovské ulici, dost se o nich v po-
slední době mluví a píše. Slušelo by se ale připomenout, 
jak vlastně vznikly.
V 70. letech minulého století vyvolaly úspěchy českoslo-
venských tenistů, zvláště vítězství Jana Kodeše ve Wim-
bledonu v roce 1973, ohromnou vlnu zájmu o tento 
sport. Protože v Újezdě tehdy volně veřejnosti přístup-
né kurty nebyly, rozhodla se parta nadšenců takové 
kurty postavit. Tehdejší MNV byl této myšlence naklo-
něn a dal k dispozici vhodný obecní pozemek, bývalé 
sokolské hřiště ve východní části obce. To se už dávno 
nevyužívalo, pustlo, zarůstalo náletem a hrozilo mu roz-
parcelování.
Stavbu 3 kurtů zahájila skupina újezdských sportovců, 
v jejímž čele stáli Jiří Štibingr a František Konejl, 2 teniso-
ví nadšenci, ale zároveň také zruční řemeslníci, kteří byli 
schopni stavbu vést. Ostatní sportovci přispěli svými 
pracovními silami a věnovali výstavbě stovky a stovky 
hodin. A tak se v roce 1983 podařilo slavnostně zpro-
voznit 3 tenisové kurty, časem doplněné o čtvrtý kurt. 
Kurty byly kvalitní základ areálu, ostatní bylo víceméně 
provizorní. Společnou šatnou a klubovnou byla vyřaze-
ná UNIMO buňka, jako WC sloužila klasická suchá „ka-
dibudka“ a pro umývání byly na severní straně kurtů 
umístěny žlaby s přívodem vody z vlastních studní.
Takové tedy byly začátky. O dalším rozvoji areálu do 
dnešní podoby, včetně multifunkčního hřiště a zděných 
kabin, už musí psát ti, kteří tuto etapu na vlastní kůži 
zažili.

Jiří Sikač

JAK SE STAVĚLY KURTY
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RNDr. Pavel Roušar 
(OTEVŘENÝ ÚJEZD) 
„Trubte na poplach!” varuji újezdskou 
veřejnost po přečtení záměru rad-
nice na plán dohody s investorem, 
který nás v minulosti žaloval o část-
ku 62 mil. Kč za fiktivní škodu, kterou 
mu městská část údajně způsobila. 
Strašáka žaloby v roce 2014 úspěšně 
zneužila tehdejší opozice v komunál-
ních volbách. Po letech vyhraných 
soudů se ale prokázalo, že pravdu 
jsme měli my. Mluvím o pozemcích 
mezi ulicemi Druhanická a Dražická. 
O co šlo? Trvali jsme na zachování 

propustnosti území pro pěší i auta 
a vytvoření min. dvou propojení me-
zi ulicemi. Trvali jsme na zachování 
hřiště, které jsme po řadě veřejných 
projednání s občany považovali za 
vhodně umístěné v koncepci pláno-
vané cyklostezky a dostupnosti pro 
obyvatele jihozápadního Blatova. 
Chtěli jsme dohodu o autobusových 
zastávkách pro minibusovou linku 
podle dopravního generelu. Nechtěli 
jsme přistoupit na požadavek inves-
tora rezignovat na hřiště a propojky 
a směnit naše území za pozemky na 
východě lokality. Přesně tohle ale 

nyní plánuje současné vedení obce 
s podporou těch, kteří v roce 2014 
křičeli „bankrot za 62 milionů”! Prav-
děpodobně nikdo z občanů z okolí 
nebo občanských sdružení nebude 
účastníkem řízení, protože s pozem-
ky investora nemají přímou hranici. 
O to palčivější je nutnost ozvat se 
už nyní. Aby Újezd konečně dělal 
rozumnou územní politiku nejen 
pro zisk investorů, ale především na 
ochranu veřejného prostoru a zele-
ně a pro udržitelnou místní dopravu. 
Směna pozemků, navržená součas-
nou radnicí, k tomuto řešení nevede.

Zdeňka Hubínková (ODS)
Vážení spoluobčané, jsem jeden ze 
zastupitelů, který není častým „hos-
tem“ na této stránce. Nejsem tak dob-
rý vládce pera a slova jako moji kole-
gové. Nicméně to neznamená, že se 
nezajímám o dění u nás. Dokonce, ač 
už jako starší ročník, jsem se zapojila 
do „facebookové rodiny“. I když pře-
vážně jen v podobě čtenáře. V minu-
lém čísle Újezdského zpravodaje jsem 
si přečetla článek jednoho opozičního 
zastupitele, který žehral na to, že se 
místo chodníků postavilo „ohniště“ za 

400 tis. Kč. O stejném „ohništi“ jsem 
se dočetla na facebookové diskusi.  
Pro změnu to, že některým by stačilo 
levnější a „méně honosnější“.  Dovol-
te mi prosím připomenout, že tato 
investice proběhla již v loňském roce 
a byla již předmětem několika disku-
zí. Znovu pro ty, kteří si již nepama-
tují anebo nechtějí pamatovat – byla 
pořízena z dotace z tzv. VHP (výherní 
hrací přístroje a zařízení) a ta má jistá 
pravidla. Magistrát přesně určuje na 
jakou oblast mají být finanční pro-
středky použity. Tyto konkrétně byly 

na oblast společenskou (kapitola 06 
kultura a cestovní ruch). Tudíž chod-
níky bychom za ně určitě pořídit ne-
mohli. Osobně si myslím, že je velmi 
správné, že bylo v první řadě pomýš-
leno na občany Rohožníku, protože ti 
jsou „obtěžováni“ kasinem a dotace 
z VHP jsou tak nějak spojené nádoby. 
A v souvislosti s názorem, že to moh-
lo být levnější a třeba jednodušší, mi 
prosím dovolte, abych citovala slova 
svého táty, který mi vždy říkával: „Ne-
jsme tak bohatí, abychom si mohli 
dovolit kupovat levné věci.“

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Prohrané účelové soudní spory, kte-
rými léta SPIRIT FINANCE blokovala 
dokončení dětského hřiště na pozem-
cích obce, přiměly tuto společnost 
vrátit se k jednacímu stolu. Obec ne-
jen vyhrála všechny soudní spory, ale 
bude i účastníkem řízení souvisejících 
se stavebními pozemky ve vlastnictví 
této společnosti. Obec má tedy silnou 
vyjednávací pozici. Zákony ČR zavazují 
vedení obce, aby zohlednila veřejný 
zájem, jehož by podle mě mělo být 
součástí:

1. Vznikne propojení mezi ulicemi Dra-
žická a Druhanická alespoň v úrovni 
Rožmitálská a pokračování do Račině-
veské (přístup do Centra Blatov a Pe-
nny). Obec vlastní téměř celý pozemek 
pod touto budoucí komunikací. Úzký 
pás, který chybí pro napojení na ulici 
Dražickou, by obec mohla získat smě-
nou. Tato směna by byla výhodná i pro 
SPIRIT FINANCE, protože při kvalitním 
zpracování by došlo k „zarovnání” jimi 
vlastněného pozemku při budoucím 
dětském hřišti.
2. Bude bez prodlení realizovaný záměr 
dětského hřiště při páteřní cyklostezce 

A50 (tj. ulicích Oplanská a Druhanic-
ká) v souladu s rozsudkem Nejvyšší-
ho správního soudu. Pokud by došlo 
k směně celého pozemku za jiný (jak 
vyplývá z návrhu zveřejněného v květ-
novém ÚZ), není možné vyloučit, že se 
vrátíme o deset let zpět, kdy se vlast-
ník sousedních pozemků bude snažit 
blokovat jakýkoliv záměr obce na tom-
to novém pozemku. Navíc uvažovaná 
směna by znamenala zahrnutí nového 
účastníka, a to majitele rodinného do-
mu, který by byl „obklíčen” ze tří strana 
pozemkem obce a jehož oprávněné 
zájmy by bylo nutné zohlednit.

Ing. Marie Kučerová
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V souvislosti se záměrem směny po-
zemků na Blatově se společností Spirit 
Finance a.s. (dále jen SF) pan starosta 
slíbil odpovědět na otázky. Tedy je po-
kládáme. Majitelem SF je společnost 
na Kypru zastoupená osobou, která 
spravuje řadu podobných firem. Sku-
tečného vlastníka SF nelze dohledat. 
Zná starosta skutečného majitele? 
Zveřejní ho? Může to být kdokoliv, tře-
ba místní politik nebo jeho sponzor. 
Nevíme. Obec by neměla obchodovat 
s anonymem, netransparentnost mů-

že budit podezření z protiprávního 
jednání. SF nemá téměř žádnou čin-
nost, prostředky na nákup pozemků 
jí někdo půjčil. Obec by se neměla 
zaplétat do obchodů s kapitálem ne-
známého původu. Ví starosta, kdo vlil 
115 mil. Kč (údaj 2018) do SF? Zveřejní 
to? Jsou to legálně získané prostřed-
ky? Nevíme. V žalobě proti městu SF 
doložila smlouvu o budoucím prodeji 
všech pozemků firmě Charlton. Teď 
předkládá plán parcelace budoucího 
pozemku na 32 malých parcel. 
Proč majitel nerozparceluje své stá-
vající pozemky, tomu přece nic ne-

brání? Proč chce pozemek bez komu-
nikace skrz? Proč se musí přesouvat 
hřiště z výhodné polohy na křižovat-
ce do lokality stranou a mezi domy? 
Proč se tak ochotně vychází vstříc 
požadavkům neznámého vlastníka? 
Jak starosta zajistí, aby navzdory sli-
bům SF neprodala pozemek jako ce-
lek a nový vlastník neudělal zásadní 
změny? O tomto obchodě bude ve 
finále rozhodovat zastupitelstvo, kde 
má mírnou většinu ODS/ANO. Každý 
zastupitel nese osobní odpovědnost 
za svá rozhodnutí, a proto by měl 
znát odpovědi na všechny otázky.
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Kam s odpadem

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
13. června*                                              vždy od 9:00 do 13:00 hod.
Dědická/Ranská  
Žehušická/Měšínská

20. června
Toušická (u spořitelny)
*náhradní svozy za zrušené termíny v době nouzového stavu

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
13. června od 10:00 do 16:00 hod.
ulice Lišická naproti MŠ Sedmikráska 

27. června od 10:00 do 16:00 hod.
roh ulic Pilovská x Čenovická  

Skládá se ze čtyř velkoobjemových kontejnerů, do kterých 
můžete odložit tyto druhy odpadu:  

1. OBJEMNÝ ODPAD
Určený např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

2. ODPAD ZE ZELENĚ, TZV. BIOODPAD
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná 
tráva, spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, 
odpady z ovoce a zeleniny.

3. DŘEVĚNÝ ODPAD
Sem patří různý dřevěný odpad, který nemá charakter ob-
jemného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez ko-
vových, skleněných či plastových doplňků nebo jeho sou-
částí)

4. KOVY
Určený např. pro veškerý kovový odpad vyjma výrobků 
podléhajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV 
a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky atd.) 

Martin Švejnoha,
odbor živ. prostředí a dopravy

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 
16. června 2020 od 9:00 do 12:00 hod
1. Toušická – u spořitelny
2. Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. Valdovská x Hrádková 
4. Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. 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.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Ondřej Vojta (ODS)
Vážení spoluobčané, zhruba před 
čtrnácti dny se v lokalitě Na Božkov-
ně odehrálo něco, o čemž jsem si 
myslel, že se toho již nedožiji. Popr-
vé po dvaceti letech, co tam bydlím, 
proběhl jarní úklid komunikací. Ale 
ne ledajaký, tentokrát ho nepřed-
stíraly dvě až tři podivně vyhlížející 
postavy, zřejmě trestané institutem 
veřejně prospěšných prací. Brzy rá-
no nastoupil na úklid komunikací or-
ganizovaný tým pracovníků, jednot-
ně oblečených, včetně ochranných 
pomůcek, ale hlavně vybavený veš-

kerou potřebnou technikou a  me-
chanizací, jako třeba benzínovými 
strunovými sekačkami, benzínovými 
fukary a vysavači, škrabkami, košťa-
ty, lopatami a dodávkou na odvoz 
odpadu.
Pak začal koncert, sice poněkud hluč-
ný, ale během chvíle rostla na kraji 
ulice jedna hromada mnohaletých 
nánosů posypového materiálu, hlí-
ny, mechu a plevelů za druhou. Žád-
ná spára, škvíra ani zákoutí se očistě 
nevyhnulo. Navíc vše proběhlo čistě 
mechanickou cestou, bez použití 
herbicidů. Ulice, chodníky i pěší zóny 

opravdu prokoukly, pokud nevěříte 
přijďte se Na Božkovnu přesvědčit 
na vlastní oči. 
Nechci vypadat jako „šedý mor“ 
a  uvědomuji si, že tato problema-
tika vůbec nespadá do mé kom-
petence územního rozvoje, ale po 
tomto nevšedním zážitku se od-
važuji apelovat na majitele nemo-
vitostí v Újezdě, aby i oni přispěli 
k  úhlednějšímu vzhledu přilehlých 
komunikací, třeba tím, že zastřih-
nou větve keřů a stromů, které za-
sahují do veřejných prostorů, a tím 
usnadní jejich obecní údržbu.

Milan Samec (ODS)
Milí sousedé, není pravidlem, že 
se vyjadřuji ve sloupku zastupitele, 
pokud není stanoveno jeho téma. 
Sloupky zastupitelů totiž vnímám ja-
ko možnost prezentace jednotlivých 
zastupitelů, kde Vám mohou nastínit 
svoji práci pro Újezd a úspěchy, které 
pro jeho rozvoj dosáhli. Když jsem si 
ale přečetl jednotlivá čísla ÚZ, zjistil 
jsem, že namísto prezentace svých 
úspěchů pro nás všechny je zde čas-
to spíše snaha napadat a kritizovat 
cokoliv, co se koalici podaří pro Vás 
připravit či vytvořit. 

Já tento prostor raději využiji pro 
poděkování všem dobrovolníkům, 
kteří pomáhají v koordinaci naše-
ho úřadu v této nelehké době pře-
devším našim nejzranitelnějším 
spoluobčanům. Poděkování míří 
i  k celému odboru sociálních věcí. 
Senioři se tak dočkají i v této době 
pomoci, kterou tak nutně potřebují. 
Děkuji všem teenagerům, kteří vstali 
od konzolí či počítačů a rozhodli se 
pomáhat, jste frajeři a máte to u mě. 
V neposlední řadě bych rád jmenovi-
tě poděkoval Aleně Majerové, která 
s přehledem koordinuje distribuci 

tolik potřebného materiálu pro Vás 
i  další MČ. Martinu Podanému a 
Šárce Skřivanové za výrobu a kom-
pletaci ochranných štítů. Mgr. Martině 
Kubové, ředitelce MŠ Sedmikráska, 
za nasazení a přístup mně blízký, 
‚prostě to vyřešíme‘. A  všem, kteří 
nejsou zde jmenováni, ale Vy víte. 
Je mi ctí být starostou městské čás-
ti, kde máme Vás, kteří nesobecky 
přispěli i málem. Děkuji i všem, 
jejichž nabídka nebyla využita. 
Vážíme si toho a víme o Vás. Můj 
hashtag #SpolečneProÚjezd Vám 
právem patří.
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V červnu proběhnou dodatečné při-
jímací zkoušky pro naše pracoviště 
ve spádové oblasti Prahy 9. Jedná se 
o pobočky v ZŠ Polesná v Újezdě na 
Lesy a v ZŠ Slavětínská v Klánovicích. 
Bližší informace o zarezervování ter-
mínu zkoušek získáte na stránkách 
www.umeleckaskola.cz nebo na tele-
fonu 731 571 323. 

Zřizovatelem ZUŠ je Magistrát hl. m. 
Prahy. Výuka probíhá v odpoledních 
hodinách a je převážně individuální – 
1 až 2 žáci na vyučovací hodinu, díky 
tomu dosahujeme efektivního a indi-
viduálního rozvíjení hudebního talen-
tu dětí. Garantovaná odborná práce 
všech plně kvalifikovaných učitelů 
vychází z učebních plánů schválených 
ministerstvem školství a její kvalita 
je pravidelně kontrolována a hodno-
cena Českou školní inspekcí. Žákům 
jsou pravidelně k dispozici i naši ko-
repetitoři – klavírní doprovod.
V hudebním oboru vyučujeme hře na 
klavír, housle, violoncello, dechové 
nástroje dřevěné, kytaru, sólovému 
i sborovému zpěvu, komorní a or-
chestrální hře. Naši žáci během stu-
dia pravidelně vystupují na interních 
a  veřejných koncertech v moderním 
koncertním sále školy nebo v dalších 
významných sálech v Praze. Žáci mo-
hou být připravováni na celostátní in-
terpretační soutěže a vysíláni na do-
mácí či zahraniční hudební festivaly. 

Martin Hauptmann,
ředitel ZUŠ

Přijímací zkoušky 
na ZUŠ Učňovská

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK
ŽÁROVICKÁ 1653 PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME NA PLNÝ ÚVAZEK  
UČITELE/UČITELKU NÁSTUP ZÁŘÍ 2020

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY, PROSTOR K SEBEREALIZACI.
ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE na e-mail: msrohoznik@seznam.cz

INFORMACE na tel: 605 296 883

ŠKOLA

Když se letos újezdská, tradičně školními dětmi vyrobená, Čarodějnice pálit 
nesměla, našla se přece jen hrstka odvážných, a ta se slétla k paní učitelce 
Rosové. Dětem ze 4. A ulétly totiž čarodějnice z domovů a přistály ve škol-
ním archivu, kde se setkaly s loňskými vítězkami Čárymáry soutěže 2019. 
Děkujeme!

 Eva Danielová

Pangea je matematická celostátní soutěž, která je rozdělena na jednotlivé 
kategorie podle ročníků. Z každého ročníku postupuje do finále 50 dětí 
s nejlepšími výsledky ze základního kola, které proběhlo v únoru na naší 
ZŠ. Výsledky se posílají organizátorům, a protože mají na hodnocení tisíce 
dětí, tak to trvá déle. Teď už víme, že můžeme pogratulovat naší finalistce 
z 5. A Klárce Volšické. Získala 66 bodů z celkových 71. Vzhledem ke kom-
plikované situaci nebylo finále v květnu, jak je obvyklé, ale v říjnu 2020 
v atraktivním prostředí Nové budovy Národního muzea. Držíme Klárce pal-
ce a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Blanka Litov Černá

Poslední týden byl ještě hektičtější než ty předchozí. A máme toho někdy 
vážně nad hlavu. Nemáme moc informací, a ty, co jsou, připomínají souhrn 
pravidel počítačové hry. A pak přijde takovýto dopis a já jsem ráda, že dě-
lám práci, kterou dělám. Že to má smysl. Děkuju všem rodičům, kteří o nás 
vědí. Z dopisu po domluvě s maminkou citujeme beze jména: „Děkuji Vám 
za práci, kterou pro naše děti děláte. Za všechny „neviditelné“ věci, které 
berou moře času a nikdo je neocení, ale bez kterých by to nešlo. Moc si 
cením práce učitelů při domácí výuce i práce ostatních zaměstnanců školy, 
kteří se snaží zajistit návrat dětí do školních lavic. Držím palce do následu-
jících hektických dnů!“

Hana Cermonová

Novinky ze školy



20

Seznam újezdských spolků se může zdát téměř nekonečný. Je to vel-
mi dobře, protože máme z čeho vybírat. A ještě lepší je, že to není 
jen o kvantitě, ale především o kvalitě. Opět totiž představím spolek 
úspěšný na celorepublikové úrovni. 
Je jím oddíl atletiky. Školní sportovní klub byl založen v roce 1991 
při ZŠ Újezd nad Lesy jako nezisková organizace. U zrodu atletické-
ho oddílu stál Petr Musil. Jako mnoho spolků, o kterých jsem psala, 
vznikl i tento díky vlastním dětem a jejich kamarádům. Občas se zú-
častnili nějakého přespolního běhu a jak o sobě sami říkají, byla to 
taková „velká rodina“.
Postupně se začalo hlásit více a více dětí. Do skupiny byla přizvána 
Dana Bakičová a Zuzana Olšanová, která po několika letech, kdy se 
Petr Musil odstěhoval z Újezda, převzala vedení klubu. 
Paní Olšanovou provází sport celý život. Jako malá baletila a hrála 
volejbal. Ve dvanácti si ji při přespolním běhu vybral trenér malého 
oddílu, kde se seznámila se základy atletiky. Prošla ještě několika 
oddíly a její specializací byl běh na 800 a 3000 m. Kromě běhání je 
však i milovník lyžování nebo jízdy na kole. Jak se dá předpokládat, 
jsou sportovními nadšenci i obě její děti. 
S trenérstvím začala před 23 lety. Prošla několika trenérskými 
zkouškami a doškolovacími semináři. Stále se zdokonaluje a sou-
běžně vykonává funkci předsedkyně oddílu.
Zuzana zdědila zarostlý škvárový ovál a nevyhovující vybavení sta-
dionu. Děti potřebovaly více trenérů, aby mohly trénovat ve svých 
věkových kategoriích. Kolem fajn lidí se však většinou nabalí další 
nadšenci a s pomocí grantu se ze špinavého oválu stal malý tarta-
nový ovál se všemi sektory. Postupně se dokoupilo doskočiště na 
skok do výšky. Opravil se dálkařský sektor a zčásti díky grantům 
i vlastním prostředkům se pořídilo veškeré nářadí i kontejner slou-
žící pro uskladnění nářadí. Zuzanin manžel například zařídil spon-
zory na osvětlení stadionu. S lepším vybavením se začaly zlepšovat 
i výsledky a přespolní běhy přestávaly stačit. Na větší závody ale 
potřebovali trenéři patřičnou kvalifikaci. Postupně proto procháze-
li školeními a semináři, které uzavřeli zkouškami. Dnes mají oprav-
du kvalitní obsazení. 
V tuto chvíli se klub může pochlubit třemi hlavními skupinami. Pří-
pravku s minipřípravkou vede Radka Kohoutová a mladší a starší 
žáci jsou pod vedením Zuzany. 
V oddílu jsou vítány všechny děti s chutí sportovat. Velmi důle-
žitá je spolupráce s rodiči, protože závodů je hodně a bez jejich 
pomoci by to nešlo. U dětí je podle slov paní Olšanové důležitější 
vůle než talent. Mnohem lépe se s takovými dětmi pracuje. Kro-
mě závodů na dráze jsou malí závodníci vidět po celém Česku na 
přespolních bězích a jejich zelené dresy se v konkurenci rozhodně 
neztrácí. Každoročně se koná letní soustředění na Šumavě. Zde 
mají malí i velcí atleti kromě řeky Otavy k dispozici kvalitní pod-
mínky pro intenzivní lehkoatletický trénink.
Již 15 let pořádají závod „Běh o pohár starosty“ aneb „Běh za Újezd-
skou sovou“ za finančního přispění starosty obce. Tradiční květno-
vý termín se letos musel v důsledku koronaviru zrušit. O závod ale 

Líheň atletů 

nepřijdeme, je přesunut na začátek října. Toho-
to závodu se totiž účastní okolo 500 závodníků 
všech věkových kategorií z celého Česka. Mimo 
jiné je součástí Pohárů běžeckých nadějí, kde byl 
několikrát vyhlášen nejhezčím závodem sezony. 
Toho lze dosáhnout jen díky obětavé práci po-
řadatelů, trenérů, jejich rodinných příslušníků 
a pomoci újezdských sponzorů. Těch je mnoho. 
Především je však třeba vyzdvihnout pekařství 
Kollinger a uzeniny Novák. 
Na co jsou pyšní? Na borce, kteří pochází z jejich 
řad. Například olympionička, vícebojařka Eliška 
Klučinová, několikanásobná mistryně republiky 
v běhu na 400 m Markéta Plzenská, nebo vice-
mistr republiky na 3000 m Jakub Krejčíř. Krajské 
přeborníky ani nelze spočítat. 
Co by novým atletickým nadějím pomohlo k ješ-
tě lepším výsledkům, je krytá hala. Umožnila by 
trénovat atletické disciplíny i v době deště a vel-
kých mrazů.
Neustále je ale pro všechny tím nejdůležitějším 
skvělá parta dětí a trenérů, kteří táhnou za jeden 
provaz s jediným cílem… být co nejlepší. V přípa-
dě zájmu kontaktujte paní Olšanovou: zuzana.ol-
sanova@seznam.cz nebo se podívejte na webo-
vé stránky oddílu www.atletikaujezd.cz

Martina Schiffmannová 

SPOLKY
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V červnu vstupujeme do léta s teplými dny i nocemi. Zem 
nejen u nás, ale v celé Evropě je vděčná za každou kapku. 
Tak bychom si přáli, aby červnové pranostiky „Medardova 
kápě, čtyřicet dní kape“, ale i méně známá „Svatá Tonička 
mívá často uplakaná očička“ byly vyplněny.  
První škůdci na rostlinách jsou mšice, jsme vděčni za každé 
slunéčko sedmitečné, jeho kukly požírají mšice. Nespleťte si 
je s mandelinkou bramborovou. Barvou jsou si oboje velmi 
podobné, ale kukly slunéčka drží pevně na listech, nepohy-
bují se a nemají nohy. U larvy mandelinky lze dobře rozeznat 
hlavu, nohy, pohybují se a ožírají listy.
Abychom předešli rozmnožení mšic, pravidelně kontroluje-
me skleníky, pařníky i okolí záhonů, pokud objevíme mrave-
niště, snažíme se ho zlikvidovat. Mravenci totiž mšice rozná-
šejí, jsou to jejich „krávy“, živí se jimi vylučovanou medovicí.
Zeleninová zahrada – vysévejte keříčkové fazole ve čtrnácti-
denním intervalu, nejsou náročné na vodu, v suchých dnech 
vydatně zaléváme a máme lusky až do zámrazu. Okurky vy-
seté v prvních červnových dnech přinášejí často lepší výnosy 
než ty vyseté v květnu - již nejsou chladné noci. Na záhonu 
přihnojujeme roztokem s vyšším obsahem dusíku zásadně 
bez chloru. Za sucha a horka hrozí okurkám napadení svi-
luškou chmelovou. Prevencí je trvale vlhký vzduch. V druhé 
polovině června sázíme kedluben pro podzimní sklizeň. Po-
kud jste milovníci salátu, musíte dbát na vhodnou odrůdu, 
která snáší vysoké teploty. Nejlepší je tzv. trhací. U letních 
salátů je nebezpečí, že nevhodným zaléváním se hlávky za-
paří, případně hnijí. Velmi zdravou červenou řepu můžeme 
pro zimní spotřebu vysévat ještě koncem června. Záhony 
osázené celerem nesmí nikdy vyschnout. Listy během růs-
tu neodstraňujte, pouze ty dodávají hlízám stavební látky. 
U tyčkových rajčat pravidelně vylamujte postranní výhony – 
zálistky. Zalévejte hojně v delších intervalech, vyvarujte se 
zamokření listů, to je základ pro plíseň.
Okrasná zahrada - pouze jedna rada. Okus okraje listů ze-
jména u rododendronů způsobují různí šedí klikorozi, jako je 
listopas a lalokonosec černý. Škůdce ničíme tím, že pečlivě po-
stříkáme půdu Spruzitem Garten Sprey nebo Furadanem 350. 

Nebezpečné a jedovaté rostliny II
Z plevelů jsou nejjedovatější blín černý, durman obecný – 
jejich semínka jsou podobná makovým. Dále bolehlav pla-
matý a rozpuk jízlivý. Z pokojových rostlin zejména oleandr, 
durman – andělská trumpeta, poinsettie – vánoční hvězda, 
řemenatka – klivie, diefenbachie, monstera, anthurie, filo-
dendron.
Příčinou alergie je nadměrné množství pylu větrosnubných 
rostlin - lísky, vrby, olše, břízy, jehličnatých dřevin, travin i 
některých plevelů. Alergie nás může postihnout i ze silně 
vonících rostlin – patří sem lilie, trnovník, ptačí zob, pusto-
ryl, šeřík. Všechny takové rostliny by neměly být v blízkosti 
odpočinkových míst na zahradě, oken vedoucích do ložnic či 
pokojů, kde se zdržujeme nejvíce.
Rostliny se žláznatými chloupky s obsahem silic nebo buněč-
nou šťávou způsobují reakci podobnou popálenině. Dáme si 
pozor na sasanky, koniklece, pivoňky, dymnivky, třemdavu, 
srdcovku i některé druhy prvosenek. Chraňte tělo a používat 
rukavice.
Nebezpečí trnů je na první pohled patrné, nevysazujme tyto 
rostliny v místech, kde se pohybují děti a u odpočinkových 
zákoutí. Jedná se o růže, kdoulovce, dřišťál, mahonie, cesmí-
ny, trnky, hlohyně. 
Pokud máme malé děti, rostliny s lákavými plody zásadně 
nepěstujeme. Větší děti poučíme o nebezpečí. Jedovaté bo-
bule, pokud jsou v menším množství, odstraníme. Jedovaté 
rostliny planě rostoucí likvidujeme, když jsou ještě malé. Po-
užíváme rukavice. Pokud likvidujeme jedovaté rostliny z vázy, 
vylijeme i vodu. Ve dnech, kdy hrozí alergie, pobýváme více 
doma než venku.
Určitě jste zjistili, že nějakou tu „potvoru“ máte doma či na 
zahradě. Ony mají ale přeci krásné květy nebo listy, proto 
neznalé upozorněte na jejich nebezpečí a dále se těšte z je-
jich krásy. 
O veškerých našich akcích budete informováni ve vývěsných 
skříňkách, stránkách ÚZ a webu https://kvetyujezda.ic.cz.

Blanka Exnerová

Zahrádka v červnu 

Skautské schůzky se během doby 
koronaviru samozřejmě úplně zruši-
ly. Vedoucí ale naplánovali pro děti 
virtuální detektivku, kterou si mo-
hl zahrát úplně každý i z domova. 
Na  začátku děti zjistily, že byl zabit 
jeden skautský vedoucí. Zadáním 
šifry se dostaly k první video výpo-
vědi, kde se postupně dozvěděly ce-
lou zápletku. Příběh je sám o sobě 
dost komplikovaný, ale když se do 
děje opravdu ponoříte, poskládáte 
celou záhadu a odhalíte proplete-
né vztahy mezi vedoucími. Nakonec 
děti zadaly do poslední tajenky jmé-
no vraha a objevilo se jim samotné 
přiznání. Hru si s dětmi mohli zahrát 

i rodiče a trochu si tak zpestřit dobu 
karantény. 
Jinak se uskutečnilo i několik online 
schůzek přes aplikaci Zoom. Vedou-
cí s dětmi si mohli popovídat, zeptat 
se případně, jak to děti doma zvlá-
dají a jak jim to jde s online výukou. 
Zkrátka jsme se jako skauti snažili 
aspoň o nějaké rozptýlení.
Skauti po celém Česku se snažili 
pomáhat kde se dá, i my v Újezdě 
jsme měli možnost roznést aspoň 
pár letáků do schránek. I malá po-
moc se počítá a v téhle době byla 
důležitá. Přejeme teda všem hod-
ně zdraví a pevné nervy. Doufejme, 
že  vše dobře dopadne a postupně 

se vše dostane do normálního pro-
vozu. Ohledně táborů zatím nemá-
me přesné informace. Vynasnažíme 
se, aby vše proběhlo a doufáme, že 
se všichni s dětmi v Přeštěnicích na 
louce sejdeme. 

Barbora Radová

Virtuální Douglaska
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Do jarní části Pražského přeboru sezóny 2019/2020 nastupovali naši fotbalis-
té s výbornou náladou. Měli pořádně našlápnuto: v průběžné tabulce patřilo 
FK Újezd nad Lesy třetí místo. Pro klub, který se do vrcholné pražské soutěže 
vrátil před rokem, to byla malá senzace. Jenže pak přišel koronavirus a vše 
bylo jinak. Fotbalová asociace ČR rozhodla, že se všechny amatérské soutěže 
zastavují a celý ročník bude anulován. 
Každý se s tím vyrovnal po svém, Újezd každopádně nezahořkl. „Polovina se-
zóny, která byla odehraná, se nám výsledkově i herně velice povedla a třetí 
místo v konkurenci ostatních týmů pražského přeboru je skvělé,“ říká Tomáš 
Zeman, sekretář FK Újezd nad Lesy. Pro klub je důležité, že se nikdo virem Co-
vid-19 nenakazil a hráči díky individuální přípravě z kondičky zcela nevypadli. 
„Tréninky teď probíhají v rámci nastavených omezení, ale všichni jsme rádi, že 
můžeme trénovat,“ dodává Zeman. 
V nové sezóně bude tým obhajovat nedohraný a zrušený bronz. A zřejmě ve 
stejné sestavě. „Posily zatím žádné nejsou a ani aktuálně žádné neplánujeme. 
Předpokládáme, že jak David Jarolím, tak i Jarda Blažek budou pokračovat,“ 
zakončuje sekretář klubu. 
A kdy naše borce můžete vidět na trávníku? Pokud se ještě něco nezmění, pak 
první domácí zápas odehraje A-tým 9. srpna. Přijďte fandit!

Blahoslav Hruška
foto FK Újezd nad Lesy

 

První český online turnaj Hirundo cup se uskutečnil 
počátkem května. Díky skvělým výkonům se nám 
v  konkurenci 13 týmů podařilo skončit na výborném 
3. místě, celkově jsme dosáhli na 4 bronzové, 2 stříbrné 
a 4 zlaté virtuální medaile.
Obzvláště bychom rádi vyzdvihli výkon Tobiáše 
Grunda, jenž si díky svým sestavám poradil se šesti 
soupeři a  obsadil bronzovou příčku. Jednalo se o jeho 
premiérovou medaili mezi jednotlivci a věříme, že nebude 
poslední. Za zmínku určitě stojí také zlaté umístění 
Adama Papeže, který s pohodlným náskokem zvítězil 
mezi juniory B. Všem moc gratulujeme, a doufáme, že se 
brzy sejdeme na nějakém skutečném turnaji.
Rádi bychom Vás také informovali, že újezdský oddíl 
Kangsim Dojang pořádá na svých webových stránkách 
www.kangsim.cz nábor nových členů, který probíhá 
od června do září 2020. Začátečníky nabíráme dle věku, 

přesné časy tréninky jsou k nalezení na webu oddílu. 
V případě příznivých okolností začnou tréninky po 
letních prázdninách. Případné dotazy rádi zodpovíme 
na sekretariat@kangsim.cz 
Újezdský oddíl taekwondo vznikl v roce 2001, nyní má 
více než 300 členů a svými sportovními výsledky patří 
dlouhodobě mezi tři nejlepší oddíly v ČR. V našich 
řadách jsou členové reprezentace ČR v boji i sestavách, 
mistři republiky i vítězové mezinárodních turnajů. Rádi 
přijmeme zájemce s vysokými sportovními ambicemi, 
ale také třeba i ty, kteří se chtějí naučit bránit či si prostě 
jen zasportovat a být součástí dobrého kolektivu, kde 
starší pomáhají mladším a mladší mají respekt ke 
starším. Těšíme se na Vás!

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Taekwondo sbírá virtuální medaile

Nedohraný bronz

SPORT

Fotbalový 
kemp 

mládeže
Termín: 

20. - 24. 7. 2020
nástup denně: 

8:00 hod, 
stadion FK 

Újezd nad Lesy, 
Čentická ulice

vyzvednutí 
denně mezi 

16:00 – 16:30 hod. 
tamtéž

Cena kempu: 
3 000 Kč/1 hráč

Kontakt: 
Matěj Folauf, 

šéftrenér mládeže, 
tel: 607 294 486, 

mail: matejff@seznam.cz 
Další informace na našich 

stránkách 
www.fkujezd.cz
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12. června 2020
Klánovice
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie

17:00 - 17:10 
Otevření kostela, úvodní modlitba

21:00 -21:30   
Ticho v kostele. Přijměte pozvání 
do kostelního ticha.

21:30 - 21:40   
Závěrečná modlitba

Úvaly
kostel Zvěstování Panny Marie

18:00 -18:30   
Mše svatá

19:00 - 19:30   
Děti z farnosti hrají aneb malý 
koncert

20:00 - 20:30   
Arnošt z Pardubic a jeho vztah 
ke zdejšímu kraji, přednáška 
regionálního historika 
a spisovatele Jana Psoty

21:00 - 21:30   
Píseň písní, milostná poezie v Bibli
jáhen Jan Pečený, pásmo čtení 
a hudby

Škvorec
evangelický kostel

18:00    
Otevření kostela za zvuku zvonu

18:15 - 18:20
19:15 - 19:20
20:15 - 20:20   
Reprodukovaná nahrávka 
původních škvoreckých varhan

18:20 - 18:45
19:20 - 19:45
20:20 - 20:45   
Prohlídka kostela s výkladem

21:00
Uzavření kostela za zvuku zvonu

Program kostela v Kolodějích 
nebyl do uzávěrky tohoto čísla 
ÚZ znám, sledujte web 
kolodeje.farnost.cz.

KLÁNOVICE
Úřad MČ Praha-Klánovice

ÚVALY
Městský úřad

BĚCHOVICE
Úřad MČ Praha-Běchovice

KOLODĚJE
Úřad MČ Praha-Koloděje

Kultura a sport 
u našich sousedů
ÚVALY
SPORT
14. 6., neděle, od 8 hod.
MTB Úvaly 2020 
závodu Tři pro zdraví
www.triprozdravi.cz

VÝSTAVA
4. 6., čtvrtek, od 18:30 hod.
Okřídlené příběhy.
Vernisáž a přednáška s nahlédnutím 
do obdivuhodného ptačího světa. 
Městský dům dětí a mládeže

KVĚTNICE
SETKÁNÍ
6. 6., sobota, 14 hod.
Posezení na hrázi rybníka 
u Květnického mlýna 
aneb poznej svého souseda.

KONCERT
13. 6., sobota, od 19 hod.
Jirka Sycha – housle, Filip Dvořák – 
cembalo, Ondřej Šindelář – fagot.
Květnický mlýn

KONCERT
25. 6., čtvrtek, od 19 hod.
Irena Budweiserová, Jakub Racek a 
jejich „Křídla“; Květnický mlýn

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ se společenský život 
v době „pokoronavirové“ teprve rozjížděl, sledujte aktuální program na 
následujících webových stránkách, na něž se dostanete po načtení QR 
kódu do svého mobilního telefonu. 

INZERCE

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Metrová kulatina, špalky i štípané

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

Email: kcrt@seznam.cz

SERVIS, REVIZE 
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB 

STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY 

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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

Nabízím externí vedení účetnictví, 
daňové evidence, správu personalistiky 

včetně zpracování mezd pro s.r.o. i OSVČ. 

Zpracování DPH, KH, SH, silniční daně 

a dalších daní. Komunikace s FÚ, SP a ZP. 

Mám 20 let praxi s osobním přístupem. 

Ceny jsou vždy po dohodě.

Tel.: 608 955 185
email: belivanucto@gmail.com 

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

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

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz

INZERCE
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cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

PRONÁJEM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plo-
cha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,

Praha 9 – Újezd nad Lesy

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.

PRONÁJEM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,

Štefánikova ul., Zeleneč

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,

Praha 9 - Újezd nad Lesy

PRODEJ – RD 3+kk a 3+1/G/B/T,
podlahová plocha 200 m2, pozemek
1205 m2, Revoluční ul., Šestajovice

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRONA JATO
REZER

VACE

& 603 280 220
Makléř roku 2015REMAXČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

cena 40.000,-Kč/měsíc + energie
+ odstupné

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

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

PRODEJ – luxusní novostavba RD
5+kk, garáž, 2 terasy,
užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2,
Potoční ulice, Šestajovice

Cena 13.500.000,-Kč

NNoovvěě

REZER
VACE


