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KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA  
vás srdečně zve  

na tradiční sraz historických vozidel  
který se koná v sobotu 22. 9. 2018 od 10 hodin  

Újezd nad Lesy (Praha 21) 
Sídliště Rohožník 

BOHATÝ PROGRAM 
přehlídka historických vozidel   
spanilá jízda | soutěže pro děti  

živá hudba | občerstvení 
 Pro děti jsou připraveny  

oblíbené koláče a limonáda zdarma

 

ÚJEZDSKÉ POSVÍCENÍ

Čeká na vás spousta atrakcí 
                   a zábavy pro děti i dospělé.

si vás dovoluje pozvat na

Kde: 
Kdy: 

Újezd nad Lesy, ul. Čentická 
od 19. 9. do 23. 9. 2018

Těšime se na vás! 

Autodrom, labutě, velký řetízkový kolotoč 
a mnoho dalších atrakcí a stánků.

Lunapark Beck 

Potřebujete krevní testy? 
Přijďte na odběr krve k nám.

Vaše nejbližší odběrové pracoviště je NOVĚ i v Úvalech  
u Prahy. Můžete přijít na základě doporučení od svého  
praktického či odborného lékaře (s vyplněnou žádankou) 
nebo sami na preventivní vyšetření jako takzvaný samoplátce. 

odběry bez čekání profesionální personál

Pražská 1144, Úvaly u Prahy 

po–pá 7.00–11.00 734 392 231

89x132_uvaly.indd   1 01.08.18   12:42



A máme tu konečně začátek 
školního roku.

Také jste se už nemohli dočkat? 

Sluníčka jsme si o prázdninách uži-
li spoustu. Přišlo ruku v ruce s ve-
likým suchem.  Na některých mís-
tech v našem blízkém okolí už bojují 
s nedostatkem vody a tak si i my 
v Újezdě n.L. začínáme dělat staros-
ti o to, abychom měli dostatek vody 
i v budoucnu.  Z městských studen, 
které zatím dostatek vody mají, 
jsme zalévali o prázdninách stromy 
a keře, aby neuschly, vozili jsme vo-
du i do lesa do napajedla zvířatům. 
Ale půjde to tak i v budoucnu? Bude-
me mít dostatek vody ze studní i za 
pár let? To by měla být rozhodně 
jedna z priorit příští koalice. 

A jak bylo v Újezdě o prázdninách?  
Nezaháleli jsme. Dokončili jsme 
nový skate park, který slavnostně 
budeme otevírat v sobotu 15.září. 
V příštím čísle přineseme o jeho rea-
lizaci reportáž.

Zařizovali jsme všechno potřebné 
kolem stojanů a přístřešku na kola 
na újezdské straně nádraží a po-
dařilo se! Brzo budeme moci dojet 
na nádraží a bezpečně zaparkovat 
kolo i u nás. 

Stavíme nový moderní vstup do ško-
ly, po kterém děti i rodiče volají ně-
kolik let. Bohužel, kvůli komplikacím 
s dodávkami materiálu nestihneme 
stavbu dokončit v plánovaném ter-
mínu, ale o měsíc později. Navzdory 
zpoždění ale je na co se těšit. Při plá-
nování nové podoby vstupního pro-
storu vycházeli projektanti hlavně 
z přání dětí - mít se kam schovat 
před sluníčkem, mít si kde sednout, 
moci do školy dojet na kole a nemu-
set ho parkovat na ulici před plotem.  
Takže jen pevně věřím, že v říjnu už 
bude hotovo. Kromě výsadby stro-
mů a osazení stojanů na kola, které 
jsou plánované na listopad.

Když už píši o výsadbě, velice děkuji 
našim zahrádkářům za vysázení le-
vandule do květináčů před knihov-
nou. 

Na sklonku škol-
ního roku naše 
škola získala titul 
Ekoškola roku. 
O tom, co získání 
takového titulu 
obnáší a že to 
není vůbec snad-
né se dočtete na 
str. 10.

Je to veliký úspěch! Gratuluji! 

Další novinkou v naší základní škole 
bude počin psychologů, kteří v rám-
ci projektu, podporovaného zřizo-
vatelem, založí Růstovou skupinu 
pro děti ohrožené školním neúspě-
chem. 

S koncem srpna je ukončen projekt 
MAP. Po dva roky propojoval vzdělá-
vání v celém správním obvodu Pra-
hy 21. Bližší informace o projektech, 
včetně výsledků MAP chystáme 
v příštím čísle zpravodaje a samo-
zřejmě budou i na webu školy.

Za spolupráci bych ale ráda poděko-
vala všem zúčastněným již teď. Dou-
fám, že tyto řádky udělají největší 
radost hlavně těm, co o naší škole 
neustále pochybují. 

Jednou z věcí, které zajímají všechny 
obyvatele Újezdu n. L., nejen rodi-
če školáků, je průjezd Běchovicemi. 
V září se stavba posouvá na druhou 
půlku komunikace a podle posled-
ních vyjádření potrvá do konce září 
a pokračovat bude až na jaře příští-
ho roku. Kdo bude potřebovat povo-
lenku, stále je vydáváme na úřadě, 
výjimečně (opakované návštěvy lé-
kaře) i těm, kdo bydlí za křižovatkou. 
Objízdné trasy stále trvají a já osob-
ně si, určitě i spolu s Vámi, přeji, aby 
byl stavební ruch v našem okolí již 
konečně dokončen.

O dalších událostech v Újezdě se do-
čtete uvnitř čísla. Krom jejich přehle-
du přinášíme i anonci všech újezd-
ských volebních stran a uskupení.  

Přeji Vám zajímavé počtení a příjem-
né babí léto, milí Újezďáci,  

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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Rada MČ Praha in-
formuje obyvatele 
Újezda nad Lesy 
o vzniku nového 
přístupu automo-
bilem na některé 
pozemky kynolo-
gického areálu. Vy-
užívána je již nyní 
polní cesta z ulice 
Staroújezdské jako 
pokračování ulice 
Ježovické. O tom, 

že je tato cesta v poslední době využívána, svědčí vyjeté 
koleje od aut a vysekáním dřevin vytvořený nový vstup 
na cvičiště po cca 190 metrech od začátku polní ces-
ty. O čerstvosti zásahu svědčí čerstvé pařízky a v křo-
ví pohozené stromky i s plody švestek. RMČ považuje 
toto jednání za neomluvitelné a používání polní cesty 
sloužící cyklistům 
a pěším necitlivé 
k přírodě. Proto 
zaregistrovala po-
dání podnětu k 
prošetření a řešení 
situace na odboru 
životního prostře-
dí a dopravy Úřadu 
MČ Praha 21.
Rada MČ Praha 21
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ZPRÁVY Z RADNICE

Odbory majetku a investic (OMI) a životního prostředí 
a dopravy (OŽPD) Úřadu MČ Praha 21 shromáždily veškeré 
doručené podněty, stížnosti a petice k jednosměrnému 
provozu (resp. k definitivní úpravě provozu) a informačnímu 
systému v MČ Praha 21 a předaly je k projednání na 
mimořádném zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 
dne 8. srpna. 
Komise hlasováním rozhodla, že tento bod projednávat 
nebude. Zápis je k dispozici na www.praha21.cz (sekce 
Samospráva > Dopravní komise). Bylo nezbytné zjistit, zda 
je zajištěna bezpečnost a plynulost provozu v Újezdě, proto 
silniční správní úřad OŽPD požádal Policii ČR, aby provedla 
kontrolu dopravního značení. Kontrola byla provedena 2x. 
Policie nenalezla zásadní pochybení, upozornila však, že 
je nezbytné upravit dřeviny a keře, které mohou značky 
zakrývat. Převážně jde o „přerosty“ ze soukromých zahrad. 
Věc řeší Úřad MČ Praha 21, provádí se odborná úpravy 
dřevin. V řešení je i dopravní značení „cyklotrasy Pošembeří“ 
v Hodkovské.
Investor rekonstruované Českobrodské byl upozorněn, že 
je nezbytné kontrolovat dočasné značení a osazovat ho 
podle norem tak, aby nedocházelo k zakrytí definitivního 

Jak dál s jednosměrkami

Kácení v areálu kynologů 

Do nově krásně zrekonstruované zasedací místnosti Úřadu 
MČ Praha 21, pozvala v pondělí 18. června odpoledne před-
sedkyně Komise pro udělování čestných titulů paní Vladimí-
ra Juřenová újezdské občany, kteří se tímto titulem právem 
pyšní. Většina z nich byla oceněna za mimořádné aktivity ve 
prospěch naší obce. Paní Juřenová přivítala všechny přítom-
né a poděkovala za práci, kterou pro obec vykonali a stále 
vykonávají. Vzpomenula také na odměněné čestné občany, 
kteří již nejsou mezi námi. Pana Stanislava Krause, paní Ja-
roslavu Jiráskovou, pana Petra Voňku, pana Alfréda Kocába 
a paní Květu Svátkovou. Dále promluvila paní starostka, kte-
rá také všechny přítomné srdečně přivítala a poděkovala za 
jejich práci a vše co vykonávají pro nás všechny, pro Újezd. 
Uvedla, že jejich práce si nesmírně váží. Vzpomněla na ro-
ky minulé, kdy se titul Čestný občan roku a Čestný občan 
Újezda nad Lesy začal udělovat. Vyslovila přání, aby se ti-
tuly i nadále udělovaly a poděkovala všem členům Komise 
pro udělování čestných titulů za jejich práci. Paní Juřenová 
představila nově vydanou knihu nositelů titulu Čestný ob-
čan Újezda nad Lesy a Čestný občan roku, kde je uvedena 
veškerá dokumentace k jejich udělení, spolu s fotografiemi 
oceněných. Díky za hezké odpoledne. Za všechny přítomné 

Marie Tomaidesová

Setkání čestných občanů

dopravního značení. To bylo řádně projednáno s Policii 
ČR, jež vydala kladné závazné stanovisko.
Dopravní značení a zařízení nebude sejmuto, jak 
někteří pisatelé požadovali. Veškeré podněty budou 
předány k projednání nově ustanovené Dopravní komisi 
po volbách.

Vladimíra Kozáková
referentka odboru životního

prostředí a dopravy 

Nabídka stánku na Újezdském posvícení 
V rámci pořádání tradičního Újezdského posvícení, dne 
22. září 2018 v ulici Čentické, nabízíme všem místním 
prodejcům účast a umístění svého prodejního stánku. 
Kontakt: 777 811 331 nebo zdenek.vorisek@praha21.cz.
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Kalendárium na září
5. 9. Smalt, jak ho neznáte,
 vernisáž výstavy,
 Café Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

7. 9. Týden zdraví, kompletní 
program na str. 7

7. 9. Pohyb v každém věku 
 aneb s turisty napříč stoletím,
 vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum, 
 od 18 hod.

8. 9. Zájezd KAS
 elektrárna Temelín, 
 Koloděje nad Lužnicí, 
 zámek Mitrowicz, 
 Semenec – přírodní muzeum,
 odjezd v 7 hod. – Blatov, Lidl,
 cena 350 Kč.

13. 9. Promítání dokumentu Na tělo,
 Café Galerie Zelený dům,
 od 18 hod.

18. 9. Zahradní slavnost,
 Multifunkční hřiště,
 od 17, 30 hod.

22. 9. Újezdské posvícení,
 Multifunkční hřiště 
 v Polesné ul.,
 od 10 hod.

22. 9. Veteráni v Újezdě,
 u Rákosníčkova hřiště 
 na Rohožníku,
 od 10 hod.

26. 9. Vycházka SPCCH 
 na Císařskou louku,
 viz str. 28.

4. 10. Přednáška 
 o jihovýchodní Asii,
 viz str. 28.

5. 10. Zahrádkářská výstava,
 „Areál snů“, 
 Staroújezdská ul.,
 od 14 hod.

Stanovisko Rady MČ Praha 21 ke kont-
rolní zprávě č. 8 kontrolního výboru (KV) 
Zastupitelstva MČ Praha 21 a reakci pana 
zastupitele Duchka na její závěry. 
Od 6. 11. 2017 šetřil KV podání pana zastu-
pitele Duchka o údajné cenzuře v Újezd-
ském zpravodaji. Kontrolní závěr:
KV nezjišťuje porušování Pravidel pro 
vydávání ÚZ. Dle článku 7, odstavec 3 
nevzniká právní nárok na zveřejnění pří-
spěvku. Takový nárok nevyplývá ani z ji-
né části Pravidel pro vydávání ÚZ.
KV vnímá, že s ohledem na nepříliš do-
konalou formulaci Pravidel mohou vzni-
kat nejasnosti. KV doporučuje komplexní 
zrevidování Pravidel za účasti odborného 
konzultanta.
Ve zbývající části podnětu pana Petra 
Duchka — zastupitele MČ Praha 21 ne-
shledává porušování Pravidel, doporu-
čuje případné podání stížnosti, neboť by 
se mohlo nanejvýše jednat o porušování 
smluvních povinností.
Na tento jasný závěr KV reagoval zastu-
pitel Duchek dodatečným vyjádřením, ze 
kterého vyjímáme: Vyjádření pana šéfre-
daktora je manipulací a prokázáním, že 
cenzura v Újezdském zpravodaji skuteč-
ně existuje… A když se v závěru vyjádření 
pana šéfredaktora dočítám, že Újezdský 
zpravodaj je před vydáním předkládán pa-
ní starostce ke kontrole, nemám 2 měsíce 
před volbami už nejmenší chuť se i k takto 
potvrzené cenzuře Újezdského zpravodaje 
dále vyjadřovat.

Rada MČ prohlašuje, že
1) V ÚZ nikdy za současné koalice nepro-

bíhala žádná cenzura, nikdy nebyl na 
přání Rady MČ nebo koaličního zastu-
pitele vyřazen jediný příspěvek.

2) Šéfredaktor UZ pracuje samostatně 
spolu s redakční radou a dodržuje 
Pravidla vydávání zpravodaje.

3) Cenzura je zmiňována pouze od pánů 
Duchka a Lameše, kdy zvlášť pan La-
meš má svými příspěvky takřka oku-
povánu Listárnu.

4) Vydavatel (MČ Praha 21) má právo 
znát podobu zpravodaje před tiskem, 
má právo korigovat příspěvky z Úřadu 
MČ Praha 21.

5) Diskutovat a spolupracovat s pa-
nem Duchkem nelze, převrátí naruby 
a zkreslí i jasný závěr kontrolního vý-
boru a bude dokola stále omílat svojí 
pravdu o cenzuře, zde si stále do svého 
vědomí promítá své možné budoucí 
chování, pokud by uspěl ve volbách.

6) Rada MČ již jednou konstatovala, že 
pánové Duchek a Lameš mají právo 
tvrdit si a publikovat co je napadne, 
jen by mohli v rámci objektivní reali-
ty alespoň někdy přijmout i pravdu 
z okolí, např. na Radě MČ Praha 21 
nezávislého kontrolního výboru.

K. Jakob Čechová, J. Jenšovská,
 J. Slezák, T. Fábera, J. Jeníček

Kontrolní zprávu naleznete na webu www.
praha21.cz, sekce Samospráva  Výbory 
zastupitelstva  Kontrolní výbor. 

Kontrolní výbor cenzuru ÚZ nezjistil

Stanovisko Rady MČ Praha 21 k výroku 
paní Carbolové v článku Rohožník se ba-
vil (ÚZ červenec - srpen 2018, s. 25).
Rada MČ prohlašuje, že
1) Jí není známý důvod, proč by spolky 

v Újezdě nad Lesy přišly o možnost fi-
nancovat své aktivity kvůli dřívějšímu 
vyhlášení Rady MČ Praha 21 ohledně 
neprůhlednosti přidělování částek 
panem zastupitelem Růžičkou.

2) Nekritizovala další finanční zdroj, tedy 
ony „smlouvy o propagaci“, na zákla-
dě nichž je možná podpora spolkové 
činnosti v Újezdě nad Lesy.

3) Rada MČ ve svém předchozím stanovis-
ku kritizovala neprůhledný výběr spol-

ků, kterým pan zastupitel Růžička díky 
svému členství v dozorčí radě Kolektory 
Praha a.s. na základě výše uvedených 
smluv selektivně přiděloval finanční 
podporu; celá věc působí tak, jako by 
o možnosti uzavřít „smlouvu o propa-
gaci“ byly informovány pouze některé 
spolky působící v naší městské části.

4) Rada MČ kritizovala netransparentní 
přidělení částky 200 000 Kč právě spol-
ku Újezd nad Lesy: krajina pro život, 
který je personálně spojen s hnutím 
ANO 2011 a jeho akce sloužila mimo 
jiné jako předvolební akce ANO 2011.

K. Jakob Čechová, J. Jenšovská, 
J. Slezák, T. Fábera, J. Jeníček

Konec financování spolků?

NOVÝ SKATEPARK 
na multifunkčním hřišti v Po-
lesné již stojí. Slavnostně 
bude otevřen během zářijo-
vého Týdne zdraví.
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Změny v MHD: 
zkrácená 163
a zrušení spěšného vlaku 

ROPID nás musí brát vážně

Od 3. září dojde ke zkrácení linky autobusu č. 163 ve 
směru do centra jen na Depo Hostivař. Autobus tak ne-
bude zajíždět až na Želivského.  Pravidelnější spojení 
ze zastávek v Počernické ulici k metru Želivského zajistí 
nová autobusová linka 199. 
Společnost ROPID, organizátor pražské dopravy, ne-
plánuje obnovení linky 239. Z vyhodnocení, které si 
na základě průzkumu nechal vypracovat, vyplývá, že 
v ranní špičce byl autobus v zastávce Blatov obsazen 
ve směru do centra z 27 procent, v odpolední špičce ve 
směru z centra pak z 21%. Přestože stavba kanalizace 
na hlavní v Újezdě již skončila, ROPID argumentuje také 
výrazným zpožděním, které linka 239 nabírala na trase 
Dolní Počernice-Palmovka.  
Změny nastanou také na železnici. V novém jízdím řádu, 
který bude platit od letošního prosince, již nebude spěš-
ný vlak Sp 1902 s odjezdem z Klánovic v 7:18 hod. Ces-
tující tak přijdou o rychlé ranní spojení s centrem. ROPID 
argumentuje tím, že spěšné vlaky mají sloužit především 
obyvatelům Středočeského kraje, navíc by prý „spěšňák“ 
v Klánovicích zastavoval téměř ve stejnou chvíli jako jiné 
pravidelné spoje. Náhradou za zrušený vlak ROPID při-
slíbil alespoň zdvojení některých souprav S1 a S7.  

(red)

Organizátor pražské dopravy 
Újezdu nenaslouchá, říká sta-
rostka Karla Jakob Čechová. 
Nejen na sociálních sítích je často 
slyšet stížnosti, že Újezd neprosadil, 
aby v Klánovicích zastavoval ranní 
spěšný vlak? S kým jste o tom jedna-
la a jaký byl výsledek?
Návrhy úprav nových jízdních řádů 
vlaků jsme na radě projednali již v po-
lovině letošního června. Vyslovili jsme 
zásadní nesouhlas se zrušením spěš-
ného vlaku a zaslali jej řediteli společ-
nosti ROPID Petru Tomčíkovi. Upozor-
nili jsme, že máme problémy zajistit 
průjezdnost na silnicích, protože v okolí 
probíhají stavby, a tak je pro nás dů-
ležité občanům nabídnout bezproblé-
movou dopravu na železnici. To se týká 
linek S1, S7 a spěšných vlaků. Chceme 
jízdní řády zlepšovat, ne v nich škrtat. 
Naše vyjádření mělo být přiřazeno do 
připomínek, které bylo možné zasílat 
až do 15. července. Teprve pak je měl 
ROPID vyhodnotit. 
Koncem června jsem otevřela deník 
Metro a nestačila se divit. Mluvčí RO-
PIDU v něm říká, že zrušení spěšného 
vlaku je hotová věc, navíc se v článku 
objevily úplné nesmysly – třeba že Klá-
novice mají P+R. 
Komunikace s ROPIDEM, musí probí-
hat jinak, lépe, naše požadavky musí 
být zohledněny, MHD musí fungovat 
lépe – rekonstrukcí zastávek počínaje 
a provázaností dopravy se Středočes-
kým krajem konče.

Jak to vypadá, zatím ROPID neuva-
žuje ani o obnovení linky 239, kte-
rá ve zkušebním provozu spojovala 
Újezd s Jarovem a Palmovkou.
Bohužel. Svolala jsem jednání s panem 
Tomčíkem, zúčastnily se také zástup-
kyně MČ Praha – Dolní Počernice a MČ 
Praha 14. Obě dámy uvedly, že poža-
dují zrušení linky. Velmi jsem se tomu 
divila, protože jsem předpokládala, že 
v Dolních Počernicích i v MČ Praha 14 
přibyla další linka a došlo tak ke zlep-
šení situace. To jsem však netušila, že 
ROPID „naší 239“ propojil s jejich jiným 
pravidelným autobusem, a tím je vlast-
ně o jejich původní linku ochudil. Trva-
la jsem na provozu autobusu 239 a na 
uvedení situace v okolních městských 
částech do pořádku. 
Chápu, že ROPID měl možná legitim-
ní důvod na lince 239 přerušit provoz 
– v Újezdě se stavěla poslední etapa 
kanalizace a následovala rekonstrukce 
Českobrodské v Běchovicích. Ta teď 
bude na delší čas přerušena a je opět 
prostor na znovuobnovení busu 239. 
Pana ředitele Tomčíka si pozveme na 
zasedání Rady a celou věc s ním probe-
reme.

Budete s ním řešit i jiné věci?
Samozřejmě, nelíbí se mi styl, jakým 
ROPID komunikuje a obchází názo-
ry naší městské části. Nejde jen o ten 
spěšný vlak. Totéž se děje s autobusy. 
V polovině červenci ROPID na svém we-
bu uvedl, že na základě nespokojenosti 
Prahy 10 s nepravidelným provozem 

na lince 163 zkrátí její trasu tak, že bu-
de končit již na Depu Hostivař namísto 
Želivského.
Samozřejmě chápu postoj obyvatel Pra-
hy 10, ale také jim měl někdo říci, že je to 
způsobeno stavbou na Českobrodské 
v Běchovicích, a že naši obyvatelé chtějí 
využívat linku 163 v její původní trase. 
Autobusem 163 jste se dostal prakticky 
bez přestupu na Vinohrady. 
O změně jsem nebyla dopravcem pře-
dem informována, neměli jsme mož-
nost se vyjádřit, o změně se dočtu na 
webu! Nechci, aby byla MHD pro naše 
obyvatele oklešťována. Chci ji zlepšo-
vat. Budu jednat s panem ředitelem, 
budu jednat s náměstkem paní primá-
torky a pokusím se tu situaci zvrátit. 

Ještě k vlakům – jak to vypadá se 
stojany na kola na újezdské straně 
nádraží? 
Je to na dobré cestě. Umístění a zpro-
voznění kolárny řešíme již asi rok. Vše 
jsme již měli dojednané i se zástupci 
magistrátu, když došlo k personální 
výměně na Správě železniční doprav-
ní cesty. Museli jsme bohužel začínat 
prakticky od začátku. Nyní je k podpisu 
přichystaná nájemní smlouva se SŽDC 
a k realizaci dojde hned po podpisu. 
Mám z toho velkou radost. I přes znač-
né komplikace jsme to dotáhli do konce. 
Újezd bude mít v brzké době konečně 
nejen přístřešky na kola, ale i kolárnu.
Bližší informace přineseme v příštím 
čísle. 

B. Hruška
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TÝDEN ZDRAVÍ

PROGRAM:
Pátek 7. 9. 2018
18:00 – 20:00
Vernisáž výstavy “Pohyb v každém věku
aneb s turisty napříč stoletími” – sál
polyfunkčního domu LEVEL a Újezdské
Muzeum

Sobota 8. 9. 2018
8:00 – 15:00
2. ročník turistického pochodu za Loupež-
níkem Drholcem - start: Újezdské Muzeum
(Starokolínská 2300, Praha 21)
1. trasa 5 a 11 km: 8:00 - 10:30 hodin
2. trasa 25 km: 7:00 - 10:00 hodin
3. trasa 50 km: hromadný start v 7:00
Cíl: Masarykova ZŠ (Polesná 1690,
Praha 21-Újezd nad Lesy) - 10:00 - 16:00

Neděle 9. 9. 2018
14:00 – 16:00
Cyklovýlet pro (pra)rodiče i s dětmi, sraz
u Úřadu MČ Praha 21
Trasy: 5 km cesta do Běchovic podél tratě
pro nejmenší děti (Běchovice)

10 km cesta do Běchovic podél tratě
až na Běchovice – střed, zábava pro děti
v parku – trať určená pro větší děti

15:00 – 18:00
Kangsim Den pro děti – multifunkční hřiště
ulice Čentická, zažijete soutěže pro malé
i velké, den v kůži bojovníka a spoustu
zábavy

Pondělí 10. 9. 2018
16:00 – 18:00
Ukázková hodina Školního sportovního
klubu – sportovní areál 2. stupně Masary-
kovy ZŠ, pojďte seznámit děti se základními
atletickými disciplínami

14:00 – 15:00
Trénování paměti nejen pro seniory – velká
zasedací místnost ÚMČ,
lektorka: Eva Štrasmajrová

Úterý 11. 9. 2018
15:00 – 18:00
Vidrholecký orienťák - sraz závodníků
v 15:00 hod. na multifunkčním hřišti v ulici
Čentická

Středa 12. 9. 2018
16:00 – 17:00
Ukázka tréninku fotbalistů z FK Újezd nad
Lesy žáci – fotbalové hřiště vedle multi-
funkčního hřiště v ulici Čentická

Čtvrtek 13. 9.2018
9:00 – 15:00
„Zdravé plíce“ - nafukovací maketu plic pro
základní školu a mateřské školy připraví
Onkomaják

15:00 – 17:00
Vycházka s holemi nordic walking – členo-
vé SPCCH vás zvou na vycházku do úvalské
obory, sraz na konečné zastávce autobusu
na Rohožníku

Pátek 14. 9. 2018
15:00 – 19:00
Skatepark žije + nohejbalový turnaj
– na multifunkčním sportovišti v ulici
Čentická, pořádá Neposeda, z.ú.
– nízkoprahový a terénní program Autobus

Sobota 15. 9. 2018 -Multifunkční hřiště
v ulici Čentická (13:00 – 18:00)

CELÝM PROGRAMEM VÁS PROVEDE
MODERÁTOR TOMÁŠ HORY HORÁK

HLAVNÍ PROGRAM:
13:00 – 13:10
Zahájení paní starostkou MČ Praha 21
Karlou Jakob Čechovou

13:25 – 13: 40
Ukázková hodina tenisové školičky TK TOLA

13:45 – 14:15
Skate exhibice místních jezdců

14:20 – 14:45
DDM Praha 10 – hudební vystoupení
kapely Floos

14:45 – 15:00
Raráškovské tanečky a písničky

15:00 – 15:10
Danceport – ukázka latinskoamerického
tance

15:15– 15:45
Parkuristé z Horních Počernic – ukázka
pohybové disciplíny

15:50 – 16:25
Canisterapie s vlkodavem

16:30 – 17:00
Kangsim Dojang – exhibiční vystoupení

17:00 – 18:00
DDM Praha 10 – hudební vystoupení kapely
Nouzovej východ

Doprovodný program 13:00 – 17:00:
Záchranná služba – ukázka první pomoci
u dospělých, ale i dětí

ZO Český zahrádkářský svaz – co příroda
zahrádkářům dovolí v letošním zvláštním
roce vypěstovat

Nafukovací hrad pro děti

Tvořivá dílna pro děti
malování na obličej a třpytivé tatto

Lezecká stěna pro děti - balvan

Ochutnávka produktů zdravé výživy

SDH Újezd nad Lesy – prohlídka hasič-
ského vozu

Graffiti workshop

Junák – český skaut, středisko Douglaska –
tee-pee plné skautingu, kvízy pro nejmenší

Újezdské Kolodění – od 15:00 – 17:00
hodin

Osvětové akce 13:00 – 17:00:
STOB – stop proti obezitě
Měření krevního tlaku
Měření hustoty kostí – denzitometrie –
Květoslava Fričová
Jíme lépe – výživové poradenství od Lukáše
Moravce
Měření tuku

Občerstvení zajišťuje restaurace
Na hřišti

Více informací na www.praha21.cz

Změna programu vyhrazena

Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka

Úřad MČ Praha 21, odbor školství, kultury a MA21 pořádá za finanční podpory
Magistrátu hlavního města Prahy

OnkomajákBouldebar

TÝDENZDRAVÍ 2018 v Újezdě nad Lesy
7. 9.– 15. 9. 2018

SPCCH
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CO SE CHYSTÁ

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o, Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz

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

INZERCE

Ve Staroújezdské ulici se chystá nový developerský pro-
jekt. Firma Domy pod Lípou chce na svých pozemcích na-
proti hasičské zbrojnici vystavět celkem šestnáct domků. 
Půjde o tři typy samostatných dvoupodlažních rodinných 
domů o dispozici 5+1 s podlahovou plochou 103 m2, 131 
m2 a 151 m2. Domy tvoří ucelený obytný soubor, opticky 
rozdělený na dvě části. První část se skládá z osmi menších 
staveb situovaných podél Staroújezdské. Druhou část tvoří 
8 samostatných domů, jejichž umístění vytváří dominantní 
prvek projektu – novodobou náves. Ta by měla být veřejně 

přístupná. Autorem návrhu komplexu je 
studio Pavel Hnilička Architekti. 
Jediný vjezd do komplexu bude ze Sta-
roújezdské ulice, kvůli napojení na ko-
munikaci bude nutné zasáhnout i do 
lipového stromořadí. Investor a samo-
zřejmě zajistí náhradní výsadbu v po-
době vzrostlých stromů. O vybudování 
nové komunikace východním směrem 
a napojení směrem k Šlitrově ulici se ne-

uvažuje – mimo jiné proto, že v projed-
návaném Metropolitním plánu jde o ne-
zastavitelné území. V jednání je chodník, 
který by propojil nový soubor domů se 
„záhumenkem“, tedy směrem do polí. 
Projekt, který řídí realitní společnost 
Prague Property Investment, je ve fázi 
projednání dokumentace pro územní 
řízení, hotov by měl být v roce 2020. 

(red)

Ve Staroújezdské chystá 
developer domy s návsí

Hledáme pravidelnou ranní přepravu 
syna do školy z Újezda do Petrovic 
po celý školní rok.
                                     tel. 603 513 544
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Dne 20. června 2018 proběhlo v prostorách Valdštejnského paláce 
Senátu Parlamentu ČR  slavnostní předávání mezinárodních titulů 
programu Ekoškola. Celkem má v současnosti v celé ČR tento titul 
152 středních, základních a mateřských škol. Propůjčuje se na dva 
roky a po uplynutí tohoto období si škola titul musí znovu obhájit, 
pokud chce, aby jí zůstal. Jednou ze šesti nově oceněných základních 
škol z celé ČR byla i naše Masarykova základní škola v Újezdě nad Le-
sy. Co to pro nás znamená? Splnili jsme velmi přísná kritéria pro získá-
ní tohoto mezinárodního titulu. Cílem Ekoškoly je podpora snižování 
ekologického dopadu školy a jednání žáků i zaměstnanců školy na 
životní prostředí, také zlepšování prostředí ve škole i jejím okolí, v ne-

poslední řadě také utváření a upevňování vztahu k přírodě a k sobě navzájem.
Žáci, učitelé, vedení školy i nepedagogičtí pracovníci naší školy aktivně spolu-
pracovali a vytvořili fungující Ekotým. Žáci od 5. do 9. třídy jsou v něm povzbu-
zováni ve své aktivní roli a vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Byl vytvo-
řen Ekokodex a po celý rok se plnil a bude plnit plán činností. Postupně se nám 
daří vylepšovat prostředí školy, hospodaření s odpady, ale například i plýtvání 
potravinami. Snažíme se být blíž přírodě a aktivně jí pomáháme. Na veřejnosti, 
v divadlech, kinech apod. slýcháme pochvaly na slušné chování a vystupování 
našich žáků. Vidíme, že naše snaha má účinek. Pomůžete nám i vy? Stačí, když 
budete zodpovědně třídit odpad. 

Tomáš Prager a Alena Sochůrková, 
Masarykova ZŠ

TÉMA

Újezdská škola je Ekoškolou roku

Jaké změny v Masarykově ZŠ by uví-
tali rodiče a na čem bude příští rok 
spolek pracovat?
Během letních prázdnin měli rodiče 
možnost vyplnit online dotazníky, ve 
kterých mohli označit oblasti rozvoje 
naší Masarykovy školy, které je nejví-
ce zajímají a jsou pro ně prioritní. Vý-
sledky jsme spojili s výstupy z dotazní-
ků vyplněných rodiči během květnové 
členské schůze spolku a v posledním 
srpnovém týdnu jsme měli v plánu 
prezentovat je paní ředitelce Sochůr-
kové. Podněty jsme od rodičů sbírali 
po celý rok existence spolku a do ko-
nečné podoby je upravili s přispěním 
pedagožky z jiné školy.  
Již nyní víme, že rodiče za nejpodstat-
nější považují včasnou informaci 
o tom, kdo bude jejich potomky učit 
v příštím školním roce, rozdělení dě-
tí do menších skupin při výuce cizích 
jazyků a širší nabídku jazyků, včetně 
zajištění rodilých mluvčích. Obnova 
PC a dalšího vybavení, fungující ce-
lodenní vrátnice na 2. stupni a par-
kování u školy typu “kiss and ride”, 
to jsou další cíle, k nimž by škola, 
podle rodičů, měla směřovat. Pře-
kvapivě adaptační kurz pro nově 
složené 6.třídy či zadání studie pro-
veditelnosti pro rozdělení školy na 
dva subjekty není pro rodiče prioritou.

Tyto závěry předložíme nejen vedení 
školy, ale též paní starostce a odboru 
školství, protože některé z nich nelze 
realizovat bez podpory (především 
finanční) zřizovatele. Nemáme pře-
hnaná očekávání, ale doufáme, že se 
většina z cílů podaří naplnit. 
Pokud vám není základní škola a její 
další směřování lhostejné, podpořte 
nás a staňte se členy spolku. V na-
šem případě možná víc než jinde 
platí, že v množství je síla. Přihlášku 
můžete vyplnit na našich webových 
stránkách www.pratelskazspolesna.
cz, osobně během třídních schůzek 
nebo na naší zářijové akci!  Srdečně 
zveme všechny rodiče dětí (i s jejich 
dětmi) a přátele újezdských škol na 
„Zahradní slavnost“, která se koná 
v úterý 18. září od 17:30 hod. na no-
vě zrekonstruovaném Multifunkč-
ním hřišti. Vedle běžného programu 
– občerstvení, diskuze, hudba – se 
v krátkosti představí členové spolku, 
kteří na podzim kandidují do škol-
ské rady, a dojde i na dobročinnost 
– během podvečera zkusíme vybrat 
dostatek finančních prostředků na 
výhru pro třídu, která zvítězí v celo-
školním projektu 100 let republiky. 
Za Spolek přátel a rodičů dětí újezd-
ských škol

Lenka Danielová

Přání rodičů? 
Více jazyků i parkování u školy

pondělí 3. září 2018 
– zahájení vyučování
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 
– podzimní prázdniny
sobota 22. prosince 2018 až středa 
2. ledna 2019 – vánoční prázdniny
pátek 1. února 2019 
– jednodenní  pololetní prázdniny
pondělí 18. února – neděle 24. února 
2019 – jarní prázdniny

Školní rok 2018/2019

Rekondiční a regenerační masáže 

Baňková masáž 

Měkké techniky 

Nová klubovna – MŠ Koloděje 
Lupenická 20 
Praha 9 – Koloděje 
190 16 
Objednávky na čísle 
736 442 826 – Tomáš Strakoš 
(Po domluvě, lze masáž provést i u Vás doma) 

Délka masáže Cena masáže 
30 minut 160 Kč 
60 minut 250 Kč 

120 minut 480 Kč 

Délka masáže Cena masáže 
do 60 minut 250 Kč 

Délka masáže Cena masáže 
30 minut 160 Kč 
60 minut 250 Kč 

INZERCE
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I drobné neúspěchy mohou 
vést k odporu vůči škole

Dítě s poruchou učení či chování 
dokáže věnovat neuvěřitelné množ-
ství energie tomu, aby se vyhnulo 
práci, která ho nebaví, říká speciální 
pedagožka Marina Šimanová.
Jak nejlépe usnadnit dětem pře-
chod z prázdnin do ostrého školní-
ho režimu?
Přechod z prázdnin do školního roku 
zatěžuje nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Prázdniny jsou od toho, abychom si 
oddychli od běžné zátěže a nabrali 
další síly. Pokud však dítě přes celé 
prázdniny nedělá nic, návratu k po-
vinnostem se urputně brání, zvláš-
tě ty, které mají ve škole problémy. 
Vhodné je přes léto zařadit drobné 
domácí povinnosti, třeba přečte-
ní knihy. U dětí s poruchami učení 
výraznou pauzu nedoporučuji, ale 
omezení školní zátěže ano. Nejlépe 
se osvědčují prázdninové deníky. Sta-
čí, když dítě napíše dvě věty denně 
a návrat do školy probíhá pohodo-
věji. Pokud mají rodiče čas, je u dětí 
na 1. stupni vhodné začít s učením 
14 dní před koncem prázdnin. Hra-
vou formou zopakovat čtení, psaní 
a počítání. Někdy se zdá, že dítě vše 
přes prázdniny zapomnělo, rodiče 
by měli být trpěliví, zpravidla si děti 
rychle vzpomenou.
Jak dlouho trvá prvňákům, než si 
na školu zvyknou? Existuje nějaká 
metoda, jak poznat, že čas všech-
no nespraví a je nutné vyhledat 
nějakou pomoc?
Dobře připravené a zralé dítě si na ško-
lu zvyká rychle, během několika týdnů. 
Individuálně lze počítat až do listopa-
du. Na novou míru pracovní zátěže, 
samostatnosti a domácí přípravu si 
některé děti zvykají celou první třídu. 

Jakmile však dítě samo začíná vnímat 
neúspěch z hlediska sociálních vztahů 
či školních výsledků, doporučuji situaci 
řešit hned. Drobné neúspěchy mohou 
vést až dlouhodobému odporu vůči 
škole. Nejlepší je vždy prevence,aby 
k neúspěchu vůbec nedošlo. Každé 
dítě je jiné a v některých oblastech je 
rozvinutější než v jiných. Ty slabší lze 
cíleně rozvíjet pomocí předškolních 
programů či výchovy, u závažnějších 
problémů pod vedením speciálního 
pedagoga či logopeda.
Hodně se mluví o různých dysfunk-
cích, ADHD a podobně. Není to jen 
nálepka, která má uklidnit rodiče?
Rodiče s dítětem s poruchami učení či 
chování zažívají spoustu frustrujících 
neúspěchů. Některé děti dostávají dia-
gnózu již v předškolním věku, jiné až 
po mnoha selháních ve škole. Pro ro-
diče je to vlastně v tu chvíli úleva, že 
oni jako rodiče neselhali, ale může za 
to „něco“. Z mé zkušenosti se každý ro-
dič snaží pro své dítě udělat to nejlepší. 
Bohužel je po stanovení diagnózy stále 
velmi malá informovanost o tom, co 
bude dál. Každé dítě např. s diagnózou 
ADHD je jiné. Dílčí složky, které ovliv-
ňují soustředění, ale i chování, lze vel-
mi dobře dotrénovat, a to neví spousta 
rodičů. Každý rodič by se měl možnost 
rozhodnout, zda přijme individuální 
přístup s úlevami ve škole nebo na-
opak bude funkce trénovat a problém 
minimalizuje. 
V praxi diagnózy spíše nepoužívám. 
Rodičům říkám: Ano, vaše dítě má „dia-
gnózu“, ale pro nás je to pouze ukazatel 
toho, že to bude trvat déle a dá to více 
práce. Přesto dítě musíme naučit se 
soustředit, číst, počítat nebo se slušně 
chovat… A s pomocí percepčně-mo-
torických nápravných cvičení se to vel-
mi dobře daří. Rodič s dítětem denně 
10 minut cvičí, a tak vytvoří  chybějící 
spoje v mozku a oslabené funkce do-
trénuje.
S čím chodí rodiče nejčastěji?
U nás v rodinné poradně „Rodina v po-
hodě“ zajišťuje 
péči speciální pe-
dagog, logoped a 
psychoterapeut. 
Naše práce se 
mnohdy prolíná 
a je nutné nastavit 
terapii tak, aby-
chom nepřetížili 
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KOUPÍM BYT
Soukromý zájemce koupí od majitele menší byt 
do cca 50 m2, v Újezdě nad Lesy, Běchovicích 
nebo Klánovicích. Prosím nabídněte, cenu 

respektuji, přímá platba bez hypotéky. 
Tel. 603 217 709

rodiče i děti. V předškolním věku jsou 
nejčastější testy školní zralosti, nácvik 
grafomotoriky a komplexní příprava 
na školu. V posledních letech se na mě 
obrací stále více rodičů s dětmi s po-
ruchami chování a těžkými řečovými 
problémy (dysfázie), kde aplikace cvi-
čení a následné logopedie děti velmi 
pěkně během krátké doby rozmluví. 
Ve školním věku jsou to poruchy uče-
ní, v poslední době s narůstajícím po-
čtem žáků s problémy v matematice. 
Přestože jsou děti s poruchami učení 
velmi chytré, díky oslabeným funkcím 
to nedokáží předvést. Stále častější 
jsou děti s lehčí formou poruch auti-
stického spektra, které mají problémy 
zejména v sociální složce. Radost z to-
ho, když dítě odcvičí oslabenou funkci 
a najednou se dokáže lépe soustředit, 
dělá méně chyb či dokáže samostatně 
pracovat, máme pak všichni. Dítě si 
postupně buduje zpět své sebevědo-
mí a je více spokojené a s ním samo-
zřejmě i rodič.
Rodiče mají často představu, že za ně 
speciální pedagog všechno vyřeší s dí-
tětem. Nakolik se musí snažit i oni?
Rodiče, kteří ke mně přicházejí, jdou 
zpravidla na doporučení známých 
nebo z PPP a vědí, že cvičení asi ně-
jaké úsilí vyžaduje. Málokterý rodič, 
který nemá dítě s poruchou učení 
či chování, si dovede představit, jak 
jsou tyto děti silné. Dokáží věnovat 
neuvěřitelné množství energie to-
mu, aby se vyhnuly práci, která jim 
nejde nebo je nebaví. Na této cestě 
pak práci někteří rodiče vzdávají a já 
je chápu. Vždy se ale mohou vrátit 
a začít znovu. Vše řešíme individuál-
ně. Jednoduché cvičení musí s dětmi 
dělat rodič, ale námaha pak stojí za 
to. Spousta lidí si neuvědomuje, že 
porucha učení zasáhne dítě i jeho ro-
dinu dlouhodobě. Někdy celoživotně. 
I když problém řešíme například rok, 
je to pořád krátká doba oproti 15 le-
tům trápení ve škole i doma.

B. Hruška



Kde volíme v Újezdě
Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle 
volebních okrsků pro volby do zastupi-
telstev obcí konané 5. a 6. 10. 2018

V souladu se zák. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejňuji infor-
maci o době a místě konání voleb do za-
stupitelstev obcí v MČ Praha 21 – Újezdě 
nad Lesy. Prezident republiky vyhlásil 
svým rozhodnutím volby do obecních 
zastupitelstev ve Sbírce zákonů pod č. 
85/2018 na dny 5. a 6. října 2018.
Na základě tohoto rozhodnutí oznamuji, 
že v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy, pro-
běhnou volby dne 5. 10. 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 6. 10. 2018 
v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin 
a to ve volebních místnostech níže uve-
dených. Dále uveřejňuji rozdělovník ulic 
a čísel popisných, příslušných do jed-
notlivých okrsků. Každý volič je povinen 
před volební komisí prokázat svoji to-
tožnost a státní občanství České repub-
liky a to platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním dokladem. 
Pro případ, že volič v den voleb zjistí, že 
nemá platný občanský průkaz a nemá 
ani platný cestovní doklad, může se ob-
rátit na odbor občansko správní Úřadu 
MČ Praha 21, kde mu bude na základě 
předložení neplatného občanského 
průkazu a dvou průkazových fotografií, 
vystaven občanský průkaz s omezenou 
dobou platnosti. Voleb do zastupitelstev 
obcí se mohou zúčastnit i cizí státní pří-
slušníci jiných členských států EU, kteří 
mají trvalé, nebo přechodné bydliště 
na území ČR, kteří do 2. 10. 2018 do 

16.00 hodin, požádají o zapsání do do-
datku stálého seznamu voličů na odbo-
ru občansko správním, ÚMČ Praha 21. 
Zde jsou vydávány i voličské průkazy 
pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy, 
na které však lze volit pouze na území 
hl. m. Prahy. Pro volby do zastupitelstva 
MČ Praha 21 se voličské průkazy nevy-
dávají.

Okrsek č. 21001 – nový pavilon ZŠ Po-
lesná 1690, vchod z ulice Čentické
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Bo-
rovská, Brzická, Budčická, Čankovská, 
Čekanovská, Čenovická čp. 138, 190, 
1026, 1027, 1140, 1400, 1445, 1589, 
2167, 2316, 2340, 2672, Čížovská čp. 
382, 1211, 1212, 1252, 1253, 1264, 1265, 
1503, 1787, Načeradecká, Načešická, 
Nahořanská, Nadějovská, Nechvalická, 
Nesměřická, Nespecká, Netínská, Ne-
tušilská, Novohradská, Novolhotská, Pi-
lovská čp. 216, 322, 324, 325, 333, 359, 
370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 
1364, 1405, 1511, 1557, 1578, 1729, 1730, 
1731, 2438, 2547, Polepská, Polesná čp. 
181, 195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská, 
Starokolínská čp. 302, 306, 308, 309, 
312, 313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 
354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230, 2685.

Okrsek č. 21002 – nový pavilon ZŠ Po-
lesná 1690, vchod z ulice Čentické
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelko-
vická, Čenovická čp. 2135, 2136, 2137, 
2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145, 

2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 
2153, 2511, Čentická, Čížovská čp. 35, 
145, 159, 193, 199, 255, 990, 993, 1042, 
1074, 1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 
1586, 2317, 2603, Dědická čp. 34, 205, 
211, 212, 240, 243, 287, 293,  483, 987, 
1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 
1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 
253, 257, 258, 295, 435, 466, 485,486, 509, 
1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543,  Do-
manovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 
1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 
1465, 2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 
2481, Ochozská, Okenská, Onšovecká, 
Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 
1862, 2170, 2216, 2245, 2246, 2333, 2349, 
2389, 2441, 2545, 2554, 2614, Pilovská 
čp. 133, 156, 194, 254, 445, 1288, 2026, 
2066, Plhovská, Podlužanská, Polenská, 
Polesná čp. 1690, Polešovická, Políken-
ská, Poříčská, Račiněveská čp. 176, 235, 
296, 1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 
2544, 2566, 2567,  Radimská, Ranská, 
Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 
151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 
2350, 2699, Ratajská čp. 89, 270, 1254, 
1255, 1274, 1276, 1329, 1344, 1585, 2556, 
2739, 2740, Starokolínská  čp. 32, 40, 
101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 
238, 242, 292, 311, 315, 317, 407, 425, 
1305, 1488, 1510, 1568, 1685, 2529, 2741.

Okrsek č. 21003 – ZŠ Masarykova 
/hlavní vchod/ – Staroklánovická 230
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 
1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, 2558,  
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Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt:  +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – Ne 14,00 – 19,00 

 
 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 

si vás dovoluje pozvat na vernisáž 
výstavy 

Oliny Francové 
a Alexandry Horové 

„Smalt, jak ho neznáte“, 
která se koná ve středu 

5.9.2018 od 18:00 hodin. 
Jste srdečně zváni. 
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Holšická čp. 262, 288, 290, 477, 1012, 
1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 
1327, 1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, 
2666, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 
547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 
1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 
1558, 1594, 1599, 1803, 2550, č. ev. 183 
Hulická čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 
1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 
1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, 
Chabeřická, Chmelická čp. 510, 578, 
579, 580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 
697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 
1386, 1545, 1563, 2345, Chotěnovská 
čp. 604, 606, 607, 634, 635, 680, 997, 999, 
1054, 1154, 1155, 1337, 1343, 1351, 1369, 
1376, 1381, 1424, 1441, 1453, 1533, 1543, 
1566, 1822, 2526, 2540 Chotouchovská, 
Chvalečská čp. 1258, Novosibřinská 
čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 
140, 173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 
593, 594, 595, 596, 1296, Polesná čp. 
90, 2229, Soběšínská, Staroklánovická, 
Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 98, 
117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 189, 
482, 2684, Sudějovická čp.  406, 1389, 
1399, 2602, 2640, č.ev. 208, Toušická čp. 
569, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152, 2700, 
2720, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, 
Velebného čp. 1034, 1035, 1036, 1037, 
1142, 1821, 2306, 2670, Zaříčanská čp. 
597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166.

Okrsek č. 21004 – mateřská škola – Li-
šická  1502, pavilon I.
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 
1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1198, 
1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 
1856, 2332, 2405, 2518, 2559, 2572, 
2598, č. ev. 81, 2711, 2682, 2704, Holín-
ská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 
757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052, 1066, 
1069, 1072, 1130, 1174, 1198, 1332, 
1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 

1459, 1496, 1541, 1542, 1551, 1552, 
1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 
2233, 2382, 2518, 2553, 2574, 2594, 
č. ev. 130, 163, 2690, 2715, Hrádková čp. 
248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011, 
1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 
1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 
1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 
1897, 2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 
2303, 2362, 2447, 2533, 2655  č.ev. 181, 
Hulická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 516, 
517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 
1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 
1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 
1368, 1415, 1537,1814, 2360, 2641, 
2642, 2728, č. ev. 190, 193, 410, Kácov-
ská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, No-
vosibřinská čp. 105, 106, 115, 116,  119, 
123, 124, 875, 876, 877, 878, 880, 882, 
884, 885, 978, 1014, 1104, 1229, 1277, 
1315, 1318, 1383, 1467, 1475, 2236, 
2361, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 
2226, 2353, 2380, 2705, Sulovická, Svoj-
šická, Valdovská, Valská, Vanická, Veletov-
ská, Velimská, Veská, Vlkanovská, Vranic-
ká, Všeňská. 

Okrsek č. 21005 – polyfunkční dům, 
Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice: 
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 
150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 
58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, Dobřichov-
ská čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512, 
513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 
1122, 1125, 1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 
1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 
1889, 2595, č. ev. 405, Donínská, Dražic-
ká, Druhanická, Dubinská, Hořejšího, 
Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556, 
1129, 2473, Chotěnovská čp. 200, 215, 
1484, 1485, 1546, 2546, Chvalečská čp. 
1259, Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, 
Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339, Rači-

něveská čp. 1887, Rápošovská čp. 108, 
979, 1884, 2311, Ratajská čp. 143, 146, 
149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 
1267, Ratbořská, Ročovská, Rohozec-
ká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, 
Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66, Staro-
újezdská, Šlitrova, Talmberská, Toušic-
ká čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 
565, 566, 1310, 1452, 1473, 2555, č.ev. 
248, 256, 2691,  Velebného čp. 1961, 
1962, 1963, 1964, Vobrubova, Weissova, 
Zaříčanská čp. 654. 

Okrsek č. 21006 – mateřská škola – Li-
šická 1502, pavilon II.
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803, 
804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, 
2600, 2708, Lánovská, Lišická, Lomecká, 
Lozická, Lstibořská, Lukovská, Luníkov-
ská, Lutínská, Novosibřinská č.p. 665, 
666, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 
728, 729, 733, 735, 852, 855, 856, 857, 
858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 
1157, 1245, 1380, 1501, 2266, Zalešan-
ská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská 
čp. 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354, 
2397, 2398, 2446, Zbyslavská, Zbýšov-
ská, Zbytínská, Zlivská.

Okrsek č. 21007 – zdravotní středisko 
– Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 
1608, 1609, Žíšovská, Živonínská, Žiželic-
ká, Žlebská.

Okrsek č. 21008 – mateřská škola – 
Žárovická  1653
Do tohoto volebního okrsku patří 
ulice: 
Machovická, Malešovská, Malotická, 
Novosibřinská čp. 972, Žárovická, Žeh-
ušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská.

Karla Jakob Čechová,
starostka MČ Praha 21

Prostor pro propagaci kandidujících stran a hnutí
Do Zastupitelstva MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy podalo své kandidátní listiny celkem 11 stran a  hnutí. 
Všechny subjekty dostaly možnost využít půl strany v ÚZ ke své propagaci, kterou naleznete na následují-
cích stranách. Strany a hnutí jsou seřazeny podle abecedního pořadí jména, pod nímž kandidují: 
ANO 2011; politické hnutí
Česká strana sociálně demokratická;  ČSSD; politická strana
Komunistická strana Čech a Moravy;  KSČM; politická strana
Občanská demokratická strana;  ODS; politická strana
Otevřený Újezd; sdružení nezávislých kandidátů a politických stran KDU-ČSL a Strany zelených 
Patrioti;  sdružení politické strany PATRIOTI ČR a nezávislých kandidátů
PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD;  koalice hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a České pirátské strany
Pro Prahu;  HPP; politické hnutí
Strana soukromníků ČR;  politická strana
Strana svobodných občanů;  Svobodní, politická strana
TOP 09; politická strana
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ČSSD  je stranou, která od roku 1998 stála vždy uprostřed mezi znesvářenými stranami 
v zastupitelstvu a tvořila sjednocující prvek. Byli jme nejúspěšnějším porevolučním vede-
ním obce v letech 1998 – 2002, kdy jsme byli schopni přinést do Újezda stamiliónové inves-
tice. / MŠ Čentická, přestavba ZŠ, zdravotní středisko Rohožník, přestavba úřadu, přestav-
ba pavilonu v Lišické pro Policii ČR, 124 bytů v nástavbách, zahájení hloubkové kanalizace 
a další/.   Naše dosavadní zkušenosti ve vedení MČ a vedení úřadu, jsou jednoznačně de-
vizou při současném předpokládaném roztříštění mandátů do jedenácti volebních stran. 
Nabízíme občanům své schopnosti a zkušenosti ke zkvalitnění života v Újezdě.  
V oblasti sociální politiky, která je ČSSD velmi blízká, se budeme nadále věnovat problémům 
stárnoucí generace, kdy seniorů v Újezdě, jako všude jinde, přibývá. Zajišťování základních 
sociálních služeb jako je rozvoz obědů, zajišťování osobní hygieny a praní, je minimum, 

co můžeme poskytnout. Přispívání na kulturní akce seniorů formou grantů, je samozřejmé.
Podporujeme návrat matek po mateřské dovolené do zaměstnání a to znamená zajištění dostatečné kapacity míst 
v předškolních zařízeních a to i pro děti mladší tří let.  Řešení se nabízí  v souvislosti se stěhováním zdravotního 
střediska na Blatov. 
Klademe si za úkol napravit některá nesprávná rozhodnutí našich předchůdců, kdy se územní plán měnil ve pro-
spěch zeleně, a ze stavebních pozemků u lesa se dělaly parky a MČ tím připravili o lukrativní pozemky pro výstavbu 
například domu seniorů, nebo veřejně prospěšných zařízení. 
Doprava, jako ožehavé téma doby, se dotýká především podpory a urychlení budová-
ní přeložky obchvatu Újezda I/12 a s tím spojené prosazení mimoúrovňové křižovatky 
na Květnici. Bez této křižovatky by obchvat pro Újezd byl sotva polovičním řešením.
Důležitým úkolem na jehož plnění se chceme významě podílet, je vybudování parkoviště 
P+R u nádraží. Současný, neutěšený stav parkování, zapříčiněný snahou zelených o ochra-
nu náletového lesa, je třeba rozhodně řešit a to šetrně k přírodě, ale ve prospěch člověka. 

Vladimír Saitz
Volební lídr ČSSD
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Volební program KSČM pro komunální volby v Újezdě nad Lesy 
dne 5. a 6. 10. 2018 

Za hlavní prioritou v současné době považujeme urychlené řešení zdravotního 
střediska. Současný stav je neudržitelný. Nedá se předpokládat, že v dohledné 
době ( několika let ) dojde k rozhodnutí. Zatím je situace taková, že někteří 
lékaři odcházejí a hledají uplatnění mimo Újezd nad Lesy. Lze předpokládat, 
že v krátké době bude omezena zdravotní péče pro občany. A to je alarmující. 
Dalším problémem, který bude občany zajímat, je vyhodnocení fungování 
dopravního generelu, případně jeho změnu, především pro cyklisty. 
V neposlední řadě navrhujeme řešit parkování u městského úřadu a u nádraží 
Klánovice. Chceme věřit, že na řešení těchto problémů se z nově zvoleným 
zastupitelstvem dohodneme.
Děkujeme za uveřejnění.

František Vilímek
Předseda ZO KSČM

Újezd nad Lesy

ÚJEZD NAD LESY - BĚCHOVICE
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Milan           
Samec
kandidát na starostu v Újezdě nad Lesy

Ing. Ondřej 
Martan

kandidát na starostu v Běchovicích
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. priorita
BEZPEČNÁ DOPRAVA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

. priorita
SPOLUPRÁCE
KOMUNIKACE

Otevřený-Újezd.CZ
Sdružení nezávislých kandidátů a politických stran KDU-ČSL a Strany zelených

. priorita
CHYTRÁ ROZHODNUTÍ

KVALITNÍ ÚŘAD

DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

▲ Zdravotnické služby na Rohožníku i na Blatově
▲ Sjezd v Květnici a zelený izolační pás při stavbě I/12
▲ Ochrana a péče o vodu, krajinu, les a zeleň v MČ
▲ Kvalitní úsporný úřad, dodržování zákonů a pravidel
▲ Systematické opravy silnic, zklidnění dopravy
▲ Obousměrky pro cyklisty, ulice pro chodce i pro auta
▲ Podpora terénní sociální péče a bydlení pro seniory
▲ Občané opět partnery radnice
▲ Dobré nápady neměnit v rizika a promarněné šance

Nechodíte k volbám? Chyba! 
NEVZDÁVEJTE TO 

S ÚJEZDEM NAD LESY. 
Vysadíme strom za každý hlas 
kandidátce Otevřeného Újezda.

Kontaktujte nás na webu 
prostřednictvím QR kódu nebo 

volejte 775581820. 

www.otevreny-ujezd.cz

 PP  AA  TT  RR  II  OO  TT  II  PP  OO  MM  ÁÁ  HH  AA  JJ  ÍÍ 
MINULOST 

Referendum o středisku a o hazardu, petice 
o Ideal Luxu a busu č. 109, koncerty, kurzy pro
seniory, přednášky o školství a vzniku života,
vycházky, vydavatelská činnost atd.

BUDOUCNOST 
Zachováme zdravotní středisko na Rohožníku a 
udržíme lékaře v Újezdě nad Lesy 
Prověříme možnosti parkování u klánovického 
nádraží 
Podpoříme pravidelné koncerty a divadelní 
představení 
Sbírkou pro kapličku oživíme zapomenuté 
tradice 
Iniciujeme vznik alternativního školství 
Zahájíme koncepční budování chodníků
Otevřeme otázku stacionáře a domova 
pro seniory 
Schválíme nulovou toleranci hazardu 
Otevřeme komunitní centrum 
Zavedeme využívání referend  
Udržíme kynology v Újezdě 
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Vážení spoluobčané

Váš hlas rozhodne, kteří lidé budou příští čtyři roky hájit vaše zájmy a potřeby. Pokud chcete pro naši městskou část 

a město to nejlepší, pak vás prosíme, abyste 5. a 6. října přišli k volbám a volili jak svým rozumem, tak i svým srdcem.

Pokud se ptáte proč, tak máme jednoznačnou odpověď.

Známe Újezd a jeho problémy, stačí se podívat na okolní městské části a je s podivem, jak to u nich vypadá. 
U nás se zastavil čas. Je pravdou, že se dokončila kanalizace a stavíme cyklostezky, které vedou odnikud nikam, ale to je 
asi tak  vše. Je potřeba začít pracovat jako tým a přestat politikařit. Je nutné zavést pevnou koncepci rozvoje Újezdu.

Naše hlavní motto: Chceme vrátit úřad do časů opravdových starostů. My chceme úřad bez politikaření.  

 

Tímto si Vás dovoluje
Začátek akce dne 21. 9. 2018. je od 17.00 do 19.00 hod. 

v Café Galerie Zelený Dům, Třebětínská 591, Praha 9 - Újezd nad Lesy  

me pozvat k příjemné diskusi a degustaci italských vín z oblasti Benátek.
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S P L N Í M E 
CO OSTATNÍ  
JEN SLIBUJÍ

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. 
číslo jedna na kandidátce soukromníků v komunálních volbách Praha 21 - Újezd nad lesy



19

  

  Oplanská 2614 
 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

 Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance 
na pozice:  

 Obchodník s technikou 
Servisní koordinátor 
Servisní technik 

 
Kontakty: 
www.awcool.cz   281 867 578 
j.civin@awcool.cz    775 213 201 

Otevírá nové jazykové kurzy 
Angličtina, němčina, španělština 

a další 
Jazyky nás baví  

www.happyschool.cz 

Naučím Vás domluvit se 

www.anglictina-u-vas.cz

ANGLICKY

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

malé i velké

tel. 775 95 00 98

ZODPOVĚDNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ 

Dostupné parkování u nádraží

Nové silnice a chodníky

Moderní zdravotní a sociální péči

Komunitní centrum

Pro Újezd nad Lesy 21. století:

INZERCE



ZÁPIS 
DO HUDEBNÍCH KURZŮ 

při Úřadu MČ Praha 21 proběhne 

v pondělí 10. 9. 2018 

od 16 do 18 hod.
V prostorách učeben v přízemí 

Polyfunkčního domu (Level) 
vchod z parkoviště.

Informace u paní Razesbergerové, 
tel.: 602 855 639.
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Café Galerie Zelený Dům otevírá 
v úterý 4. 9. ve 14 hodin. Samozřejmě 
se vším, na co jste zvyklí a na co jste 
si vypěstovali lehkou závislost. A také 
s novými jmény malířů. 
V kavárně budou vystaveni ruští malí-
ři, kteří patří do první dvacítky evrop-
ských umělců. Jsem velmi pyšná, že 
zde taková jména mohu představit. 
Momentálně je najdete pouze v jedné 
galerii v centru Prahy a zde. Setkáte se 
s novými náměty, technikami i styly. 
Většina z nich studovala na prestiž-
ních školách v Kyjevě či Paříži.
Roman Zuzuk pochází z malé vesnič-
ky na Ukrajině. Studoval mimo jiné 
na kyjevské Akademie výtvarného 
umění. Používá velmi důmyslnou a ra-
finovanou techniku horkého vosku 
a olejových barev a svými obrazy vás 
přenese do svého dětství. Výrazné 
barvy, neotřelé, často hudební námě-
ty ze života obyčejných lidí a lehce na-
ivní magický podtón diváka vtáhne do 
svého příběhu.
Oproti tomu Nada Gepp, která se 
narodila na Urale, je výtvarnice umě-
leckého projektu Geppart, založené-
ho na metamorfózách, symbolech 
a fyziognomii. Přijďte se podívat na 
její tři obrazy, které vás přenesou do 
pařížské kavárny. Sacha Repka je ma-
lířem z Kyjeva. Vystudoval na Ukrajině 
a také prestižní školu v Paříži. Francie 
Repku velmi ovlivnila a jeho barevné 
dílo předává radost i melancholii. 
Domovem Eduarda Belského je Ukra-
jina, má vystudováno několik výtvar-
ných škol, mimoto je i členem Umělec-
ké unie malířů Ukrajiny. Významným 
aspektem jeho obrazů jsou ženy. 
Jemné, zasněné, půvabné a poněkud 

neskutečné. Ačkoli se i u něj odráží vel-
ký vliv francouzské školy, je stále svůj. 
Gotické naivní obrazy Pavla Nikolaje by 
mohly být nazývány „zrcátky minulosti“. 
Nejvíce ze všeho pracuje se dřevem, na 
které maluje i jím obrazy rámuje. Použí-
vá starou techniku, a tak vám jeho díla 
připomenou středověké ikony. 
Posledním novým jménem je Maďar 
András Györfy. Živil se jako ilustrátor, 
vedl galerii Polaris v Budapešti, vytvo-
řil scénu pro divadelní hru, účastní se 
mnoha výtvarných sympózií po celém 
světě. Györfyho malovaný svět  - to je 
důstojný rytíř Don Quijote, svět, který 
chceme vidět. Trochu sen, trochu fan-
tazie a trochu kouzlo.
Samozřejmě k vidění budou i naše 
stálice jako Ivana Kotýnková, Jiří Cha-
dima, Vladimír Mencl nebo František 
Ringo Čech. Alexandra Horová a Olina 
Francová, které spojuje dlouholeté 
přátelství a láska k železu a smaltu, 
jemuž se věnují již od doby studií na 
VŠUP a AVU, se vám ve středu 5. 9. od 
18 hodin představí na vernisáži výsta-
vy „Smalt, jak ho neznáte“. Francová 
představuje smaltované „Chlapíky“ 
a „Ženštiny“ o kterých říká: „Baví mě 
stát před zavřenými vraty pece a čekat 
až se otevřou a …z žáru pece vyjede 
na roštu doruda rozžhavená železná 
bytost. Je to naprosto fascinující pro-
ces.“ Oproti tomu Horová představuje 
smaltované drobnosti, smalt nanáší 
tak, že vytváří jemné přechody, kte-
ré působí jako naváté větrem. A to je 
i název její kolekce „Váté písky“. 
Ve čtvrtek 13. 9. se přijďte podívat na 
dokument Libuše Rudinské „Na tě-
lo“. Jde o intimní portrét známého 
fotografa Jindřicha Štreita, který se 

proslavil zejména dokumentováním 
života v neutěšeném moravském po-
hraničí za socialismu. Úžasný film do-
stane i vás. Vstupné je 50 Kč a rezerva-
ce na tel. 608 943 568.
V říjnu zvu všechny na tří výtvarníky, 
kteří se nám před nedávnem před-
stavili na velké pražské výstavě. Jedny 
z posledních žaček Emila Filly…Alena 
Antonová, Daniela Benešová a její 
manžel Karel Beneš. Pro paní Antono-
vou zůstává celý život inspirací Fillův 
kubizmus, který však zpracovává 
svým vlastním nezaměnitelným způ-
sobem. Její přítelkyně Daniela Benešo-
vá se věnuje malbě, grafice a kresbě. 
Ilustrovala okolo 55 knih zejména pro 
děti. Její manžel Karel je grafik, ilust-
rátor a malíř. Celosvětově se proslavil 
svými ex libris. Vernisáž bude ve stře-
du 3. 10. od 18 hod.
Nevíte si rady s vánočním dárkem pro 
své blízké? Na říjen jsem připravila ve  
s výtvarníkem Viktorem Žukem dva 
kurzy, kde si pod jeho vedením vyrobí-
te svoji originální keramiku. Tu, kterou 
pan Žuk dělá se svojí ženou, můžete 
vidět v galerii již teď. 
Sledujte náš program na webu, face-
booku a nebo přímo v galerii. Moc se 
na všechny těším 

Martina Schiffmannová
galeristka

Zelený dům opět otevírá

Olina Francová, Diskotéka, 
smalt na železe 160 x 240 cm

KULTURA
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Výtìžek z koncertu je urèen na rozvoj 
dovedností dìtí s handicapy.

Vstupenky 
na www.kdkyje.cz 

13. 9. 2018 v 18.00 
200 Kè

Koncert pro Motýlek
veèer krásných muzikálových a fi lmových melodií

zpìv Elin Špidlová a Vladimír Jelen
klavír Veronika Ptáèková

S ohledem na změny přednášek pana profesora Zdeňka Bednáře na jeho do-
movské Konzervatoři Jaroslava Ježka se zářijové termíny zbývajících tři předná-
šek cyklu „O vážné hudbě i nevážně“, které jsme v červnu nestihli zrealizovat, 
přesouvají na čtvrtky: 6. 9, 13. 9. a 20. 9. 
Pan profesor i my se velmi omlouváme, našli jsme společně tohle náhradní ře-
šení a budeme se těšit, že se v září – natěšeni a odpočati – spolu sejdeme.
Nový cyklus: Mistři umění v evropských galeriích (s lektorkou dr. Janou Jebavou 
- u nás už po sedmé) začne v říjnu .

 I.  Louvre  (Paříž) 1. 10.
 II.  Musée d‘Orsay  (Paříž)  8. 10.
 III.  Museo del Prado  (Madrid) 15.10.
 IV.  Galleria degli Uffizi  (Florencie) 22. 10.
 V.  Vatikánská muzea  (Řím)  29. 10.
 VI.  Kunsthistorisches Museum  (Vídeň) 5. 11
 VII. Rijksmuseum  (Amsterdam) 12. 11.
 VIII. Zwinger  (Drážďany) 19. 11.

Přihlášky budou v podatelně úřadu MČ od 17. září.
Bližší informace na tel. 606 190 402. 
Za Komisi volnočasových aktivit 

Petr Mach

Nové termíny Újezdské akademiePRONÁJEM zděného prodejního stánku 
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka 

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2 
a WC 1,78 m2. 

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

INZERCE

PRO DOSPĚLÉ
 Petr Macek – 1968 očima 50 slavných osobností
 Miroslav Bobek – Zoopisník Miroslava Bobka
 Petra Dvořáková – Dědina
 Světlana Alexijevičová – Doba z druhé ruky: Konec 

rudého člověka
 Diane Chamberlain – Utajená sestra
 Lisa Jackson – To mi zaplatíš
 Dominik Dán – Cigaretka na dva tahy
 Martina Málková – Závity ulit
 P.D. Jamesová – Holčička, která milovala hřbitovy a jiné 

povídky
 Jojo Moyes – Zakázané ovoce
 Charlotte Linková – Rozhodnutí
 Harlan Coben – Nenech to být
 David Lagercrantz – Přiznání Alana Turinga
 Charlotte Lyne – Děti moře
 Blanka Kovaříková – Rada Vacátko: Po stopách slavného 

seriálu
 Receptář Prima nápadů

PRO DĚTI
 Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková – Viktor a záhadná teta 

Bobina
 David Walliams – Nejhorší děti na světě
 Jessica Townsend – Nikdyuš
 Jana Potužníková – Pohádky od maminky
 Jan Lebeda – Zlatá kniha pohádek skřítka Medovníčka
 Jaromír Sypal – Pohádky ze Špásova
 Hledej a objevuj: 
 Letadla, Dinosauři, Vesmír, Hasiči, Historické lodě, Velké 

stroje
 Historie v obrázcích: Letadla, Vlaky

Nové knihy



Obchod zdravou výživou

Majitelem prodejny květin u zastávky MHD Blatov je Ing. Jozef 
Máder a vedoucí provozovny a prodavačkou je paní Regina Ko-
chová.
„Pracuji s květinami dlouhá léta, řekla bych, že je to moje speci-
alizace. A v březnu 2014 jsem dostala možnost otevřít si vlastní 
prodejnu a řídit se při jejím provozu vlastní filosofií,“ říká paní 
Kochová. 
„Objednáváme v drtivé většině ve velkoobchodech, méně v za-
hradnictvích. Je to dáno především rozdílným servisem, kte-
rý poskytují. Zavážíme v úterý, čtvrtek a sobotu. Samozřejmě, 
prodeje se liší podle roční doby, podle dnů v týdnu, i podle vel-
kých a známých svátků, jako Den matek, Svatý Valentýn nebo 
konec školního roku. Květiny máme řezané, hrnkové, vyrábíme 
dekorativní. Kromě toho nabízíme i drobnější dekorativní zbo-
ží,“ doplňuje paní vedoucí.
Musí ale být složité u komodity, jako jsou květiny, odhadnout, 
jaké množství a kterých kdy objednat, zajímám se. „No, to víte, 
omyly se nevyplácejí a jsou drahé. Přijímáme i dlouhodobější 
objednávky, ale ani pak není jistota, že klient nakonec květiny 
odebere a zaplatí. Můžeme pracovat se zálohou nebo jinou 
formou záruky, třeba osobní známostí. Ale ani to nevylučuje, 
že objednávka bude stoprocentně zaplacena. A v jiných pří-
padech zase může chybu udělat náš dodavatel. Máte pravdu, 
květiny, které budou o jeden den déle na cestě, už nevypadají 
čerstvě. A my dodáváme na svatby, křtiny, promoce a jiné osla-
vy a tam je čerstvost květinové výzdoby a její úplnost a kvalita 
základní požadavek,“ ví své paní Kochová.

Květiny na Blatově

El Bio je obchod se zdravou výživou a potra-
vinami, který před 9 lety založila a dodnes 
provozuje paní Hana Koštialová.
Ke svému podnikání s odstupem říká: „Nej-
dříve jsme působily v malém obchůdku, ale 
po roce jsme došly k názoru, že musíme 
buď vyrůst, nebo skončit. Jsem přesvědče-
ná, že žít lokálně je má cesta. Majitel objektu 
uvolnil větší prostor, který jsme kompletně 
zrekonstruovaly a kde působíme dodnes. 
V prvním roce jsme rozjely prodej zelenino-
vých biobedýnek od farmářů – byl to tenkrát 
boom – a týdně jsme jich prodaly v řádu 
stovek. Dnes je biopotrava jedním z více dal-
ších trendů a naše prodeje poklesly o jeden 
řád. Přesto se snažíme udržet tuto komodi-
tu a servis nešidíme – pracuji v obchodě já 
a čtyři další děvčata, znalci biostravy.“ 
Ptám se, jaký je prodejní sortiment a jak se 
dělí? Paní Koštialová vysvětluje: „Hlavním 
sortimentem jsou potraviny, pečivo, čaje, 
nápoje v bio kvalitě, ale nejen bio, zamě-
řujeme se také na konvenční alternativu 
všeho, co je zdravé, bez aditiv, konzervantů, 
vylepšovadel, vegetariánské či veganské. 
Podporujeme české výrobce a dodavatele. 
Máme kolem šedesáti dodavatelů. Také 

Stránku připravil
Pavel Moudrý,

člen redakční rady

A pokračuje: „Dnes je jasné, že zákazník je na prvním místě. 
Zvláště u nás, kteří obsluhujeme jednotlivé zákazníky a nepra-
cujeme na bázi masovosti. Zákazník nemůže čekat, cítit se ne-
pohodlně, musí dostat plný servis.“ Co to znamená? Poradit 
zákazníkovi jaké květiny, barvu a množství vybrat, jak je udr-
žet co nejdéle čerstvé. Obstarat takové, které právě nemám 
na skladě. Nabídnout vazbu květin, včetně celých květinových 
výzdob. „Akceptujeme platby kartou. Při větších zakázkách 
dodáváme do bližších míst květiny zcela zdarma, jako součást 
celého servisu,“ doplňuje paní Kochová.
„Máme před prodejnou pár parkovacích míst a pracovní do-
bu upravujeme podle poptávky. Ovšem dopravní omezení 
a především uzavírka průjezdu z Běchovic způsobily dlouho-
dobý propad našich prodejů o 2/3, a to už je opravdu znát! 
Potřebovali bychom více citlivosti ze strany obce a zároveň 
i věrnost, pochopení a vytrvalost naší stále klientely!“, přeje si 
paní vedoucí Kochová.
Květiny
Starokolínská 192
Telefon: 730 126 386
Otevírací doba:   Po-Ne 9 – 19 hod. 

máme v nabídce biokosmetiku a ekod-
rogerii. Úplnou novinkou je orientace 
na prodeje „bez obalu“. Obaly jsou velký 
ekologický problém, jejich recyklace ob-
tížná. Nemusí přitom vůbec vzniknout. 
Klient jde nakupovat s vlastními obaly, 
které využívá opakovaně, klidně něko-
lik let. Myšlenka to sice není naše, ale 
do Újezda jsme ji přinesly my,  dobře 
se doplňuje s konceptem zdravé stravy 
a zdravého životního stylu.  Čím dál více 
zákazníků chodí s látkovými pytlíky, skle-
nicemi, dózami a nakupují u nás běžný 
sortiment denní spotřeby. Především 
rýži, čočku, cizrnu, cukr, sůl, semínka, 
ořechy, ale také čaje a zavádíme i stá-
čenou ekodrogerii a olivová mýdla. Lidé 
okolo naší prodejny začínají přemýšlet 
ekologicky. Díky!“ 
Zajímá mě, proč si paní Koštialová vy-
brala právě tento sortiment. Je to i život-
ní cesta? „Jednoznačně,“ přitakává. „Bio 
je moje cesta. Jsem “bionautka” už skoro 
20 let. Hodnoty vidím v opravdovosti, 
v etice. Nemůžu pracovat s abstraktními 
veličinami, pod tlakem a stresem. Potře-
buji dělat něco, co je opravdové, co má 
viditelný smysl a co vnímám jako určitě 
poslání. Normální je podle mě rajče, co 
vyrostlo z opravdové hlíny, v ročním ob-
dobí, které k tomu patří, je plné slunce 
a chladí a jeho sladká chuť a vůně prázd-
nin se vám vybaví z dětství.“ 
Kde zboží objednává, ptám se paní 
majitelky. Prý je to „nekonečný kolotoč 
každodenní rutiny“. Prodejna pracuje 

s desítkami pravidelných dodavatelů. 
El Bio je malý obchod, který si zakládá 
na schopnosti reagovat na poptávku 
zákazníků. „Plníme přání, máme čer-
stvý sortiment jako je pečivo, mléko 
a mléčné výrobky, kravské, ovčí, ko-
zí… bio maso, zeleninu a ovoce, be-
dýnky. Naprostou novinkou bude 
náš e-shop, který by měl být spuštěn 
do čtvrt roku.“ 
Na paní majitelce Koštialové je vidět, 
že věci rozumí, že zdravý životní styl 
a strava jsou jí vlastní, a že svoji práci 
miluje. O to více mrzí, když si tako-
váto samostatná podnikatelka musí 
stěžovat na to, že dopravní omezení 
a uzavírky ji berou obživu a prvotřídní 
servis jejím klientům. „Pan majitel ob-
jektu byl tak laskav, že nám částečně 
snížil nájemné, ale i tak jsme dosud 
ztratily 80% našeho obratu, neboť 
naše klientela je z velké části projíždě-
jící. Kdo a jak nás bude kompenzovat 
za tyto ztráty, si neumím představit. 
A tak jediná naše naděje jsou naši zá-
kazníci a my budeme stále vymýšlet, 
jak naše služby zkvalitnit,“ dokončuje 
paní Hana Koštialová a my jí držíme 
palce!
El Bio
Starokolínská 425
Tel. 722 959 090
Otevírací doba Po – Pá 9 – 19 hod. 
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Listárna
ZMĚNY V DOPRAVĚ? PO VOLBÁCH
Na srpnovém zasedání dopravní komise (DK) se měly pro-
jednávat možnosti rozšíření cyklodopravy v obci a připo-
mínky občanů k novému dopravnímu značení (DZ). K první 
části byl přizván autor cyklogenerelu Ing. Syrový. Předseda 
DK v úvodu zdůraznil podporu cyklistiky, ale brání nám 
v tom předpisy, normy, stanoviska policie a snaha o bez-
pečnost… Následovala tedy jen obecná debata o možnos-
tech rozvoje cyklistiky, jako příklad uvedl Ing. Syrový foto 
prázdné Hodkovské ul. Na to reagoval pracovník úřadu 
p. Ladman, že je to „propagandistická fotka“. Že magistrát 
již v r. 2014 schválil Koncepci rozvoje cyklodopravy, že to 
v jiných částech Prahy jde, podporují to TP 179 zejm. v zó-
ně 30? Výsledkem diskuse jen bylo, že se připraví podněty 
pro dopracování a konkretizaci cyklogenerelu.
Ještě zajímavější bylo projednání připomínek občanů k no-
vému DZ. Hned na začátku však místostarosta p. Slezák 
prohlásil, že cca 20 připomínek nereprezentuje počet ob-
čanů obce. Že však mnohé obsahují i desítky podpisů ob-
čanů? To prý stejně nemá cenu, protože budou volby a ne-
ví se tak, zda nové vedení obce bude chtít změny provést! 
Přes nesouhlas i paní starostky a řady členů DK se prosa-
dilo hlasování, dle kterého těsně projednávání neprošlo. 
Vedení obce má občanům odpovědět na jejich připomínky, 
vysvětlení by se mělo objevit i v ÚZ. Takže si občané po-
čkejte – snad po volbách.

Jan Brouček

Na sídliště Rohožník jsme se přestěhovali před 10 lety. Líbilo 
se nám prostředí malého sídliště, dostupnost lékařské péče 
pro děti, lékárna, školka, obchod, škola v dosahu MHD, by-
dlení u lesa na malém udržovaném sídlišti … co více si přát.  
A teď se dozvídáme, že zdravotní středisko na Rohožní-
ku má být zrušeno. Proč rušit to, co je využíváno, žádáno, 
vyhovuje a přináší přidanou hodnotu? Proč nezachovat 
zdravotní středisko na Rohožníku a zároveň nevybudovat 
další, s rozšířenou kapacitou lékařských oborů na Blatově? 
Že nelze provést rekonstrukci za provozu? Vždyť sídliště je 
ze stejné doby jako zdravotní středisko. Všechny domy byly 
zrekonstruovány za provozu. V tom našem se dostavovalo 
další patro, prováděla se rekonstrukce rozvodů vody a elek-
tro, modernizovala se bojlerová stanice, měnila se okna, 
zeteplovalo se. Nikdo se z domu na tu dobu nevystěhoval, 
všichni v něm bydleli, všem bylo jasné, že za to omezení ně-
co získáme … kvalitnější bydlení a hezké prostředí pro náš 
každodenní život. 
Kde je vůle, řešení se vždy najde.  Pojďme naslouchat těm, 
co na Rohožníku bydlí, co ve zdravotním středisku denně 
pracují a jsou ochotni přijmout omezení spojená se staveb-
ními úpravami … dělejme věci pro lidi, nerozhodujme z po-
zice svého postavení a prosím, nerozhodujte o nás bez nás. 
My na sídlišti bydlíme a chtěli bychom bydlet i nadále. Nám 
na prostředí, ve kterém bydlíme, skutečně záleží.

Šárka Skřivanová

KAM S NÍM?

PODĚKOVÁNÍ OD ZAHRÁDKÁŘŮ
Koncem měsíce dubna nám na základě 
objednávky specializovaná firma polo-
žila na střeše zadního traktu výstavní 
místnosti v našem areálu novou krytinu 
– hydroizolaci zn. VEDAG. Práce byly pro-
vedeny, jak se říká, v hodině dvanácté, 
pokud bychom zaváhali, byly by náklady 

dle prohlášení odborníků pětkrát větší. 
S finančními náklady nám velmi pomoh-
la MČ Praha 21, Ústředí Českého zahrád-
kářského svazu z fondu rozvoje a zbytek 
jsme uhradili z vlastních zdrojů. Za fi-
nanční pomoc – individuální dotaci vede-
ní MČ Praha 21 Újezd nad Lesy a Ústředí 

ČZS velmi děkujeme a věříme, že i naše 
organizace je prospěšná pro chod naší 
obce i zahrádkářského hnutí. Ještě jed-
nou dík a hlavně už nám neprší do výstav-
ní místnosti ani do ostatních prostorů. 
Za organizaci ČZS – Újezd nad Lesy 

Blanka Exnerová

VIZE SE STALY SPROSTÝM SLOVEM
Je prima číst dobré zprávy od sousedů a vědět, že hned vedle 
„to funguje“ i když ne bez potíží. Příkladem je sousední stře-
dočeské město Úvaly a sousední městská část Praha-Běcho-
vice. A co u nich funguje? Vize a spolupráce, dlouhodobý cíl, 
plán a jeho aktivní provádění. Jak Úvaly, tak Běchovice se mě-
ní k lepšímu a výsledky systematické práce začaly být vidět. 
Vodítkem je v Úvalech dokument Rozvoj a projekty města 
do r. 2020 s živou složkou „Majetek a investice“ na obecním 
webu. V Běchovicích Strategický plán 2009 – 2019 a nově 
Smart City pohledem Běchovic. S konkrétními úkoly, termí-
ny, s cílem udržitelný rozvoj. Že úspěch přichází, to způso-
bují kompetentní lidé ve vedení a partnerství s veřejností. 
V Újezdě se vize, spolupráce a udržitelnost staly sprostým slo-
vem, systematická práce zbytečností a komunikace s veřejnos-
tí sebevražednou misí. Strategické dokumenty 2011 – 2021 by-
ly označeny za formality, které „jen zdržují a přidělávají práci“. 
Pochybnou zásluhu na tomto stavu mají zlolajníci a pomlouva-
či, pro něž je rozvrat „politickou prací“. Ruku v ruce s těmi, kteří 
chějí řídit stát jako firmu nebo těmi, kteří se nestydí chlubit cizí-
mi úspěchy – bezpracně, jen pod politickou značkou. 
Újezd nevzkvétá, známky chaosu a rezignace jsou patrné na 
každém kroku. Jak to spravit? „Obyčejnou“, usilovnou, dlou-
hodobou, systematickou prací kompetentních lidí - s vizí a cí-
lem. Prací, kterou rozhodně nikdo „prostě nezařídí“ za nás. 
Je to pro Újezd nad Lesy tak nemožné, jak se dnes zdá?

Zita Kazdová

Přečetl jsem si článek radního Jeníčka v Újezdském zpravo-
daji a tak nějak mám potřebu se k němu vyjádřit.
Je skvělé, že se první vlaštovka volební kampaně naší stra-
ny dostala mezi občany Újezda a důkazem toho je, že po-
trefená husa nečekaně zakejhala. Ano, tradiční politické 
strany, a tou ODS jednoznačně je, mají farmu pro začínající 
politiky, kde je šlechtí, testují a kultivují. I v NHL talentovaní 
hokejisté začínají na farmě, a teprve když projdou testy, 
dostanou šanci hrát za hvězdný tým.
Bohužel pan doktor, navzdory svému přirozenému poli-
tickému talentu, u nás testy neprošel, mazaně nezaplatil 
stranické příspěvky na další rok a jako volný hráč se nechal 
draftovat stranou Svobodných. Ani tento politický subjekt 
ovšem jeho politické ambice nenaplnil, tak pro nastávají-
cí volební sezónu oblékl dres Soukromníků. Tím nám tedy 
poněkud zkomplikoval předvolební spolupráci s jeho no-
vým týmem, což nás upřímně mrzí. Odmítáme totiž mít na 
soupisce hráče, který nehraje pro tým, pískají na něj diváci, 
dopouští se sem tam faulu či pokřikuje invektivy na bývalé 
spoluhráče.
A kam se pan doktor vrtne příště, když se mu jako čerstvě 
příchozímu nepodaří získat u Soukromníků jedničku, nej-
hůř dvojku na kandidátce? No přece k Pirátům! Tam ještě 
nebyl.

Ing. Ondřej Vojta

O DRESECH V POLITICE
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané, chtěla bych 
zodpovědět otázku, kterou často 
pokládáte. Ano, koalice se nám 
nějak přeskupuje. Nejspíš byly 
vyčerpány kompromisy. Dr. Rou-
šar odstoupil z vedení a osočuje 
radu. Ta dodržuje pravidla, podle 
kterých 8 let pracovala a na kte-
rých se výrazně podílel. Z mého 
pohledu pravidla špatná jsou. Va-
dí mi eliminace opozice, přezírání 
názoru občanů- petic, výsledků 
veřejných shromáždění či práva 
na referendum. Přehlíží se, pokud 
uvedené nepodporuje osobní zá-

jmy člena koalice. Vadí mi jedna-
cí řád, který neumožňuje jednat, 
házení klacků pod nohy některým 
sdružením – ať jsou to rybáři, ky-
nologové či sebevědomí senioři. 
Jako zastupitel musím dokázat 
rozlišit, co je prospěšné většině, a 
to podpořit, i když to zrovna není v 
mém vlastním zájmu.(Od okamži-
ku, kdy jsem si pronajala prostory 
ve středisku, jsem se vždy omluvila 
z jednání o něm. Je to střet zájmů.) 
Taky jsem zkusila jet z Blatova na 
Rohožník na kole podle dopravní-
ho značení. Uf. Mapovat úprk za-

stupitelů z jejich stran či uskupení 
jinam je nad mé síly. Dík článku bý-
valého člena ODS, Svobodných a 
nyní Soukromníků, radnímu dr. Je-
níčkovi v minulém Zpravodaji vím, 
o co jde. Blíží se volby. Já postoje 
neměním. Proběhlo zastupitelstvo 
na téma připomínky k Metropolit-
nímu plánu. Ty připravené pracov-
ní skupinou byly rozumné a pro-
šly. Základ je vylepšení prostředí 
současného Újezda, jeho obklope-
ní zelení a prostory pro relaxaci. 
Doufám, že budou při kompletaci 
Metropolitního plánu zohledněny.

 MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

SLOUPKY

ZASTAVTE DOPRAVNÍ TEROR
Co vedlo úřad k naprosto zbytečnému systému jednosměrných 
ulic v Újezdě nad Lesy a kolik toto „vylepšení“ stálo daňové po-
platníky? Protože jsem na stejnou otázku nedostal odpověď 
od radního Čížka (náhodný výběr z labyrintu kontaktů na strán-
kách našeho bobtnajícího úřadu), obracím se na úřad a spolu-
občany touto cestou.
Opatření prodloužilo průjezdné trasy obcí a v mém konkrétním 
případě výrazně zintenzivnilo dopravu v ulici Třebětínská. Jak 
hodláte řešit vytvoření nevyhovující tranzitní zóny z dosud klid-
né ulice? Proběhla na toto téma vůbec nějaká diskuze s obča-
ny, nebo je to jen další projev úřednické zvůle? Zpracovali jste 
analýzu nákladů a přínosů? Kdo za promrhané veřejné pro-
středky ponese zodpovědnost? Upřímně doufám, že mí drazí 
spoluobčané projeví alespoň elementární kognitivní schopnosti 
a při dalších volbách si na „kompetentnost“ současné garnitury 
vzpomenou. Dále doufám, že pokud i tato výzva nenajde cestu 
k zodpovědným osobám placeným z našich daní, uspěje orga-
nizovaný protest postižených oblastí Újezda. Jinak už zbývá jen 
přehlášení trvalého bydliště do místa, kde nevládne ignorant-
ství nebo zlá vůle...

Ing. Martin Lehký

Začátkem léta proběhla petice proti zrušení zastavo-
vání spěšného vlaku Sp 1902 v zastávce Praha-Kláno-
vice. Podepsanou 625 občany jsme ji předali ROPIDu. 
Do průvodního dopisu jsme přidali i další argumenty 
kromě přeplněnosti ranních vlaků i jejich zpožďování 
zvláště v některé dny a rychlost, s níž se lze dostat do 
centra obzvláště teď, kdy je v okolí plno uzavírek. 
I pokud by se tentokrát nepodařilo najít řešení, aby 
spěšňáky mohly zastavovat v Klánovicích, dali jsme 
ROPIDu jasně najevo, že vlak z Klánovic využívá sku-
tečně hodně cestujících, že je potřeba s námi počítat 
a že si všechno líbit nenecháme! 
Ono by stačilo, pokud by ve špičkách jezdily delší sou-
pravy a hlavně vlaky jezdily na čas a nečekaly až 15 mi-
nut zbytečně na předjetí rychlíkem. Doufejme, že i toto 
se díky petici zlepší! Protože bohužel platí, že kdo se 
neozve, toho problémy není potřeba řešit. Za spolek 
Újezd nad Lesy: krajina pro život 

Jitka Carbolová

KAUZA SPĚŠNÝ VLAK

JINDE TO JDE, V ÚJEZDĚ NE?
Občanská vybavenost v Újezdě (spo-
jení, obchody) je srovnatelná s ji-
nými místy. Zdravotnictví nic moc, 
ale to se nějak řeší, i když možná 
pochybně a draze. Bezkonkurenční 
ostudou je ale stav komunikací, ze-
jména ve starších částech (kromě 
okolí Úřadu MČ). Dalo by se očeká-
vat, že této věci bude věnována výji-
mečná pozornost. Jenže beznadějná 
pomalost oprav nedává perspektivu 
ani mladým, aby se  někdy dočkali 
přijatelného stavu.
Jak to, že to jinde jde ? Např. v Běcho-
vicích jsou chodníky se zámkovou 

dlažbou už dlouho. Kromě probíha-
jící  rekonstrukce hlavní silnice, která 
je u nás pouze snem, teď dokončují 
„cyklodálnici“ do H. Počernic. Na-
proti tomu se Újezd zřejmě „vysílil“ 
opravou cca 200 m frekventovaného 
chodníčku do Klánovic. Ubohá hrbo-
latá větší část už je zřejmě nad síly 
MČ. Aby se neřeklo, namalovali se 
panáčci na silnici. Neméně ostudný 
je např. stav chodníčků po stranách 
hlavní silnice.
Praha 14 dokonce postavila „libůst-
ku“ jakou je netradiční rozhledna 
Doubravka mezi Kyjemi a Černým 

Mostem. Náklady cca 3,5 mil. Kč, te-
dy 2,5krát méně, než oprava nádvoří 
školy v Polesné. Byla tato oprava sku-
tečně nutnější, než věnovat se uvede-
ným nebo i jiným ostudným místům? 
Zbytečné rozmnožení jednosměrek 
(mj. ignorujících cyklisty)  i tam, kde 
projede pár aut denně, nebylo zda-
leka zadarmo. Co kdyby se místo to-
ho opravil kousek ulice ?
Přeju spoluobčanům i sobě, aby-
chom si zvolili vedení MČ, které 
bude umět získat potřebné peníze 
a rozumně je investovat.

Marcel Marek
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Už jen dny nás dělí od říjnových vo-
leb. Patrioti byli od těch minulých sice 
po celou dobu v opozici a v  té, jak je 
dobře známo, je možnost věci reál-
ně ovlivňovat minimální. Přesto jste 
o nás většinou slyšeli. Důvod? Náš zá-
běr aktivit byl hodně široký. Na vyjme-
nování všech ve sloupku zastupitele 
není bohužel dostatečný prostor, tak 
jen v krátkosti.
 Šlo o jakýsi mix spolkových, osvě-
tových, zastupitelských, kulturních 
i občanských aktivit. Například vyda-
vatelská činnost (informační Magazín 

OKO), pořádání koncertů (1. operní 
recitál - T. Černý a D. Švec, Vánoční 
koncerty - I. Budweiserová, kytarový 
mág T. Wurczel a školní pěvecký sbor 
Sovička), vycházek, kurzů pro seniory, 
promítnutí filmu o F. Kollmanovi, se 
kterým následně proběhla beseda, 
přednášky pro veřejnost o alternativ-
ním vzdělávání, přednáška o vzniku 
života, uspořádání setkání veteránů 
s výstavou obrazů atd.
Z té ryze zastupitelské činnosti stojí za 
zmínku prosazení používání časomíry 
při jednání ZMČ. Nikdo z občanů a za-

stupitelů při svém projevu již nemůže 
být krácen na svém čase. Poslední 
zastupitelskou aktivitou byl návrh na 
druhé projednání referenda o zdra-
votním středisku na základě nového 
odborného stanoviska, které rekon-
strukci střediska za provozu připouští. 
Koalice ale nehlasovala ani pro jeho 
zařazení do programu jednání ZMČ. 
Co je však varující, že o tomto hlasová-
ní není v zápisu z jednání ZMČ ani slo-
vo!! Pokud tedy vyznáváte demokracii 
a svobodu slova, mějte toto na pamě-
ti, až budete stát u volebních uren.

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

Jsem s politováním nucen informo-
vat, že Otevřený Újezd, který třemi 
ze 17 hlasů v zastupitelstvu a jed-
ním z 5 hlasů v radě podpořil vznik 
provizorní radnice TOP (starosta), 
Otevřený Újezd a ČSSD (místosta-
rostové) v roce 2016, vytvořené jako 
nouzové řešení po kolapsu radnice 
ANO (starosta), ČSSD a TOP (mís-
tostarostové) s následným obdo-
bím bez vedení obce (žádný staros-
ta ani radní), přestal být od 26. 8. 
její součástí. Děje se tak pro hrubé 
porušování několika bodů koaliční 
smlouvy, vrcholící opakovaným od-

mítáním řešit otázky dopravy (jed-
nosměrky), ukončením zveřejňová-
ní některých dříve veřejných smluv 
na webu MČ či podkladů k jednání 
zastupitelstva a poskytování zázna-
mů z něj. Právě jejich zavedení by-
lo jedním z úspěchů Otevřeného 
Újezda. Vzhledem k nedostatečné 
komunikaci a kulminujícímu zneu-
žívání většinového postavení v radě 
k rozhodování opačným směrem, 
než bylo občanům slíbeno veřejnou 
koaliční smlouvou, nezbývá Otevře-
nému Újezdu než podporu takové 
koalice ukončit. RNDr. Pavel Roušar 

(OÚ) opustil křeslo místostarosty 
již koncem minulého roku. V rámci 
smírčích řízení se OÚ pokusil zacho-
vat hlavní závazky koaliční smlouvy 
ve prospěch MČ Praha 21 co nej-
déle. V tuto chvíli se to však stalo 
s partnery nerespektujícími smlou-
vu z menšinové pozice OÚ nemož-
né. Odchodem OÚ se radnice stane 
sama menšinovou a bude dispo-
novat smluvní koaliční podporou 
jen menšiny zastupitelských hlasů. 
Bude tak, když už se neřídí koaliční 
smlouvou, nucena všem zastupite-
lům více naslouchat.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Vážení občané Újezda nad Lesy. 
V naší MČ kandiduje v komunálních 
volbách 11 subjektů. Osm z nich 
v minulých volbách získalo alespoň 
jeden mandát, 2 subjekty nepře-
kročily 5% hranici nutnou k zisku 
mandátu a máme jednoho nováč-
ka. Sice ještě na jaře v Újezdě ne-
existovalo ani sdružení STAN, ani 
Pirátů, ale kandidátka je postavena. 
Činnost zmíněných hnutí či stran v 
Újezdě nejasná. Je doba pro nováč-
ky? Mají odhodlání, všemu rozumí 
a vše by dělali lépe než předchozí. 
Realita politiky je krutější, než si 

nováček vůbec dokáže představit, 
o tom jsem už psal. Spojit kvalitní 
lidi v kvalitní hnutí se nemusí vždy 
podařit. Shodneme se, chceme lep-
ší život v Újezdě nad Lesy. Obtížně 
se ale shodne několik lidí na cestě 
a směru, jak toho dosáhnout. Přes-
to se v minulém období dokázala 
většina zastupitelů domluvit a po-
sunout Újezd zase o kus dál. Slýchá-
vám, jak je to v Újezdě strašné. Ne-
myslím si to. Myslím si, že obecně si 
málo všímáme pozitivních věci, klo-
níme se ke kritice. Kritizovat je jed-
nodušší, budovat výrazně těžší. Do-

budovaná přístavba školy, vybavení 
družiny, dokončená Hodkovská, no-
vý povrch Druhanické, rekonstrukce 
Oplanské, dobudovaná kanalizace 
na hlavní ulici, dokončená klubov-
na skautů a služebna policie, re-
konstrukce skateparku, vchodu do 
školy na druhém stupni, stabilní 
nájemce Levelu a kroužky pro naše 
nejmladší, koupě Ideal Luxu – vyře-
šen možný konflikt s továrnou v zá-
stavbě. To se nepodařilo za dlouhé 
roky předchozímu vedení MČ. Proto 
si myslím, žít v Újezdě by mohla být 
radost….

MUDr. Jaroslav Jeníček (Strana soukromníků ČR)

Ačkoliv jsem na předminulé schůzi 
zastupitelstva hlasoval pro návrh za-
stupitele Duchka na vyhlášení refe-
renda, na následujícím zasedání jsem 
jeho opakovaný návrh nepodpořil. 
Místo totožného, již jednou zastu-
pitelstvem nepřijatého návrhu na 
vyhlášení referenda, jsem předložil 
návrh usnesení, které by radě MČ 
uložilo zachovat část zdravotnických 
služeb na Rohožníku i po vybudová-
ní střediska na Blatově. Cílem mého 
návrhu bylo vyjít vstříc legitimnímu 
očekávání občanů, že jejich hlasy, vo-
lající po zachování střediska, nebu-

dou zmařeny, jak to promeškáním 
lhůty předvedl zastupitel Duchek. 
Návrh usnesení zněl: “ZMČ ukládá 
RMČ, aby učinila veškeré potřebné 
a možné kroky pro zachování nebo 
obnovení části základních zdravot-
nických služeb na Rohožníku i po vy-
budování nového zdravotního stře-
diska na Blatově.”
Výsledek? Zastupitelstvo návrh ne-
přijalo. 
Budova na Rohožníku bude vyžado-
vat kompletní rekonstrukci. Již dnes 
je zřejmé, že provádět ji za běžného 
provozu bude velmi složité, možná 

nemožné. Není ani projekt, ani za-
jištěno financování. Místo zadávání 
studie na středisko na Blatově jsme 
úplně na začátku měli rozhodovat 
o účelném využití všech prostor 
v majetku MČ současně, ve spolu-
práci s občany. To byl vždy můj ná-
zor. Stále lze vystavět středisko na 
Blatově, přestěhovat do něj všechny 
ordinace, zrekonstruovat Rohožník, 
a pak tam, na základě předchozí 
domluvy s lékaři, vrátit dětského, 
praktika a ev. lékárnu. Kandiduji za 
Otevřený Újezd, který tento postup 
prosazuje. Podpořte nás!

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
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Vážení sousedé, blíží se komunál-
ní volby a budete rozhodovat, koho 
volit. Až dostanete do rukou volební 
lístky, zamyslete se nad svojí volbou. 
Rozhodněte se pro ty kandidáty, 
o kterých jste přesvědčeni, že budou 
rozhodovat o dalším rozvoji Újezda 
svědomitě a poctivě. Vzpomeňte na 
uplynulé období, zhodnoťte práci 
a jednání současných zastupitelů, své 
poznatky z jednání zastupitelstva, na 
kterých jste někteří sami byli účastni 
a poznali vystupování jak koalice, tak 
opozice. V koalici se téměř vždy hla-

sovalo „jednohlasně“ a zásadně stála 
proti opozici. Velmi těžko se pak dalo 
rozhodovat s rozumem o společných 
otázkách, kdy někteří zastupitelé si 
pletli navíc zájmy občanů se zájmy 
vlastními, které následně prosazo-
vali. Je důležité, aby zastupitelé jed-
nali o všech předložených návrzích 
společně, aby se k nim mohl vyjádřit 
každý zastupitel a poté se bylo mož-
né rozhodnout pro ten nejlepší, aby 
bylo jednáno v zájmu našich občanů 
a nikoliv z titulu moci, aby se někte-
ří zastupitelé navzájem neosočovali 

pro žabomyší spory, pro občany na-
prosto nepodstatné a ostudné, jak se 
občas děje. Nezapomeňte prostudo-
vat i kandidátku do MHMP, neboť ten, 
kdo se objeví na obou kandidátkách, 
bude mít větší přehled o celkovém 
dění, odkud přichází do naší MČ sou-
hlasná rozhodnutí a hlavně finanční 
prostředky, tolik potřebné pro usku-
tečnění našich záměrů. Přeji Vám, 
aby vaše volba byla prospěchem pro 
Újezd nyní i pro další generace. My tu 
věčně nebudeme, ale skutky po nás 
zůstanou: dobré, ale i ty špatné.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A                                       5. září / středa

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká 1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská 1830 - 1850

Informace o celoročním svozu najdete na 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad 

a také v brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. 
Prahy v roce 2018“, tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky 
v přízemí vedle podatelny úřadu.

Kam s odpadem
KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
  8. září Lomecká x Zaříčanská
  Žehušická x Měšínská
  8. září Církvická x Ochozská
  Holšická x Sudějovická
  8. září Druhanická x Staroújezdská
  Rohožnická
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
Termíny kontejnerů navrhuje odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha 
- tel.: 2810 129 43

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ROSTLINNÝ ODPAD 
V neděli dne 14. října 2018 budou přistaveny 
od 9:00 – do 12:00 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 výmě-
ny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté 
do něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, OŽPD

INZERCE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Měsíc, kdy léto přechází zvolna do 
podzimu s krásnými dny babího léta, 
ale bude tomu tak letos? Budou teplé 
dny pokračovat, anebo přijde rychlý 
podzim? Na svatého Vavřince, tedy 
10. srpna, jsem slyšela takovéto po-
řekadlo: „Vavřinec ukazuje, jaký pod-
zim nastupuje“. Ten den alespoň tady 
v Újezdě pršelo a celý den byl pod mra-
kem. Vody je třeba, tak uvidíme, jaké 
překvapení nám měsíc září připraví.
Po dvou velmi horkých prázdninových 
měsících (a můžeme k nim i přidat čer-
ven) skutečně nevím, co letos napsat, 
vše je jiné. Zeleninové záhony jsou ve-
směs až na rajčata sklizené, květiny, kte-
ré by měly být v plném květu, odkvetlé 
a pokud jsme nezavlažovali trávník, má-
me z něho saharu. Stromy jsou obalené 
plody, leckde neunesly jejich tíhu a došlo 
i k rozlámání větví.  
Klasické rady jsou již zbytečné, takže jen 
stručně:

Zeleninová zahrada
Záhony nenecháváme prázdné, nepro-
spívá to půdě, vyséváme zeleninu s krát-
kou vegetační dobou tj. špenát, ředkvič-
ky, listový salát, polníček.  Pokud nám 
ještě zbylo volné místo, rozhodíme se-
mena pro tzv zelené hnojení, prodávají 
se již namíchané směsi při výšce cca  cm 
již můžeme zarývat. 

Ovocná zahrada
Pokud se nám stalo, že se rozlomily vět-
ve pod tíhou ovoce, či chceme- li provést 
prosvětlovací řez, zatřeme řezy krycí bar-
vou nebo stromovým balzámem. U bro-
skví na rozdíl od meruněk nezkracujeme 
letorosty, pouze prosvětlujeme korunu, 
a to ihned po sklizni. 

Okrasná zahrada
Vysazujeme cibuloviny, naopak hlízy me-
číků vyndáváme ze země, necháváme je 
vyschnout ve větraném a suchém pro-
storu. Dáváme pozor na děti, protože 
právě na podzim jsou některé okrasné 
keře obsypány živě zbarvenými plody, 
které bývají jedovaté. Proto varujeme 
děti, aby je netrhaly a nejedly. Jedná se 
zejména o plody lýkovce, břečtanu po-
pínavého, dřišťálu obecného, pustorylu 
vonného (jasmín), brslenu evropského 
a štědřence odvislého.  
Všechny stálezelené rostliny musíme 
před zimou dostatečně zalít nebo nám 
přes zimu uschnou. Domněnka, že zmrz-
ly, je mylná. Je to vidět zejména na rodo-
dendronech, ty nám jasně dávají najevo 
nedostatek vláhy stočenými listy. Veške-
ré informace i dotazy na  web stránkách 
organizace www.kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v září

PLÁNOVANÉ AKCE SPCCH
Svaz postižených civilizačními cho-
robami (SPCCH) pořádá v nejbližších 
týdnech tyto akce:
VYCHÁZKA
středa, 26. září 2018
Roste na Císařské louce řada topolů? 
Pojďte to zjistit na vycházce. Sraz zá-
jemců na tramvajové zastávce Výtoň 
v 10 hod. Doporučená doprava: vlak 
na Masarykovo nádraží a tramvaj č. 3, 
nebo metro B-Černý Most-Palackého 
náměstí - tramvaj č. 2, 3, 7 a 17. Cesta 
trvá cca 1 hodinu
BESEDA
čtvrtek 4. října 2018
Zve všechny zájemce o dobrodruž-
ství a tajuplno na vyprávění paní Jitky 
Carbolové o jejím měsíčním putování 
po jihovýchodní Asii nazvané
„Od horských kmenů po Mekongu 
k chrámům khmerského království 
pohlcených džunglí“. Vyprávění do-
plněné fotografiemi se uskuteční 

od 16, 30 hodin ve společenském sá-
le Masarykovy ZŠ
KONCERT A PROHLÍDKA
sobota 6. října 2018 
Pilotní koncert k festivalu Operétte 
PRAHA Emauzy, včetně prohlídky 
areálu kláštera od 16 hodin, vstupné 
250 Kč. Doprava MHD, metro B – Čer-
ný Most – Palackého nám. Zájemci 
hlaste se u svých důvěrnic.
PODZIMNÍ VÝLET NA LOUNSKO
čtvrtek 11. října 2018
Navštívíme Třebíz – památník V. B. 
Třebízského, Louny – náměstí, Žatecká 
brána, kostel – s průvodcem, Kotěrovu 
kolonii – s průvodcem, individuálně: 
inundační most – 10 min. pěšky nebo 
minerální pramen -20 min. pěšky, zá-
mek Jimlín (Nový Hrad) a podle času 
Panenský Týnec. Oběd jednotlivě v Lou-
nech (není v ceně). Odjezd v 7 hod. od 
Lidlu. Cena 250 Kč, hlaste se u svých dů-
věrnic.Tato akce je finančně podpořena 
grantem poskytnutým MČ Praha 21

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
Praha 21 - Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495 

„AREÁL ZAHRÁDKÁŘŮ“ 
150 m od křižovatky směrem na Koloděje

zahajuje 

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
od 8. září 2018 do odvolání

každou sobotu v době  8 – 11 hodin. 

   Kontakt pro zájemce:  Ing. Dvořák 
281 971 928, 737 434 226 

U P O Z O R N Ě N Í  !
Obsluha zařízení moštárny prosí zákazníky, 
aby jablka o průměru nad 8 cm rozkrojili, 

neboť je drtič nepojme.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
Újezdští zahrádkáři každoročně ukončují svůj pěstitelský rok výstavou ovoce 
a zeleniny. V letošním roce to bude již 62. výstava v historii naší organizace. 
Zveme všechny naše příznivce a přátele, spoléháme na přízeň našich členů 

i občanů a těšíme se na jejich výpěstky. 
TERMÍNY VÝSTAVY:
4. 10. 2018 čtvrtek příjem exponátů od 14 – 18 hod.
5. 10. 2018 pátek dopoledne 8 – 12 hod. – škola, školky 
  otevřeno 14 – 17 hod. 
6. 10. 2018 sobota otevřeno 8 – 15 hod.  
7. 10. 2018 neděle otevřeno 10 – 14 hod.   – vydávání exponátů
Současně na naší výstavě bude probíhat ve spolupráci se školou a školkami 
výstava a soutěž dětí na témata, která vyhlásil ČZS na rok 2019 

26. ročník výtvarné soutěž na téma 
„MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA“

9. ročník fotografické soutěže na téma
„ZÁTIŠÍ S KVĚTINOU, ZELENINOU 

NEBO OVOCEM“
Nejzdařilejší exponáty, které obdrží nejvíce 
hlasů v jednotlivých věkových kategoriích, 

budou zaslány do celostátní soutěže.

SPOLKY
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S Mirkou do Květnice a na Sibřinu
Koncem června se 22 natěšených seniorů pod hlavičkou SPCCH (a pod tradičním 
vedením Mirky Branžovské) vypravilo do Květnice a na Sibřinu. U Květnického ryb-
níka se už léta zásluhou rodiny akademického sochaře Zdeňka Hoška vylupuje do 
krásy původní starodávný mlýn. V něm si otec se synem budují ateliér. Pan Otec, 
v trojroli otce, mlynáře a výtvarníka (je autor pietního kříže na újezdském hřbitově) 
v současnosti pracuje na plastice, která bude zdobit v čase stého výročí park před 
školou. Na přiložené fotografii z areálu je vidět i jedna z monumentálních plas-

tik pokračovatele sochařského klanu – Kryštofa. (Jeho 
zdařilý portrét Karla Čapka ještě z časů školní docház-
ky přinesla paní učitelka Podlipná s sebou.) Paní domu 
nás přivítala občerstvením a dobrou kávou. 
Návštěva „ve mlejně“ byla inspirující a budete-li mít 
chuť se někdy také zastavit – určitě jste zváni. À pro-
pos – venku padal jeden z posledních červnových 
dešťů letošního vypečeného léta, což poznamenalo 
zbytek výletu – na exkurzi mezi kaktusy a sukulenty 
u  Heřtusů na Sibřině dorazila už jen hrstka věrných, 
ale návštěva stála za to! Děkujeme Mirce, i Růžence za 
fotodokumentaci.

Petr Mach

Prázdniny– to pro skauty znamená vyvr-
cholení celého roku, letní tábor. Letos to 
znamenalo vyrazit o něco dříve, abychom 
na pozůstatcích vysloužilé kuchyně, kterou 
jsme na jaře zbourali, stihli z přepravního 
balení vztyčit kuchyň novou. Doufáme, že 
s patřičnou péčí nám vydrží opět skoro dva-
cet let, jako ta předchozí. Na vybudování 
nové kuchyně nám přispěla i městská část 
Praha 21, za což velmi děkujeme!

Srdečně zveme rodiče žáků ZŠ, děti 
i přátele školy na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
v úterý 18. září od 17:30 

v prostorách nově otevřeného 
Multifunkčního hřiště 

Pivo, limo a občerstvení zajištěno! 
Pro děti připraveny soutěže a hudba 

k poslechu či tanci. 
Dále se vám krátce představí 

kandidáti SPOLKU do školské rady.
Podpořte dobrou věc a doražte - 

během podvečera budeme vybírat 
finanční příspěvky na výhru pro třídu, 

která zvítězí v celoškolním projektu 
100 LET REPUBLIKY.

Rádi mezi sebe přivítáme nové členy!! 
S aktivitami SPOLKU se můžete sezná-

mit na webu 
www.pratelskazspolesna.cz

SPOLEK PŘÁTEL A RODIČŮ DĚTÍ
ÚJEZDSKÝCH ŠKOL, z.s.

CVIČENÍ PRO KARDIAKY 
S PRVKY JÓGY

začíná v říjnu: 
tělocvična školy v parku 

– pondělí 18 hod. 
od 1. 10. do 17. 12. 2018 tj. 12x 
tělocvična školy v Polesné ul. 

– středa 16 hod. 
od 3. 10. do 19. 12. 2018 tj. 12x

Skauti na 
prázdninách
Jakmile utichlo stavební úsilí, převlékli jsme se do skafandrů 
a stali se z nás výzkumníci – tento tábor jsem strávili stavbou 
raket a putováním vesmírem, přičemž nám hrou a učením 
uteklo čtrnáct dní jako voda. Za mlhou a tichem před budíč-
kem už ale vyhlížíme příští prázdniny a nemůžeme se dočkat.

Tento měsíc nás můžete potkat v sobotu 15. zá-
ří na Dni zdraví na multifunkčním hřišti za starou 
budovou základní školy, kde vám ukážeme, jak 
vypadá tee-pee, děti si mohou vyzkoušet zdra-
votní kvíz a zájemcům zodpovíme dotazy k naší 
činnosti.

Ondřej Kňěžour

Dovolená v Biogradu 2019
Už 4. rok připravuje KAS ve spolupráci s CK WES Nový Jičín dovolenou v Chorvat-
sku, přesně ve městě Biograd na Moru (30 km pod Zadarem). Termín dovolené 
pro příští rok je od 19. 6. – 30. 6. 2019, tedy 10 dnů pobyt, 2 dny na cestu. Cena je 
velice příznivá – 8 700Kč + přístavné (bude upřesněno). Necháte-li se také pojistit, 
zaplatíte ještě 432 Kč. Výhody této dovolené: autobus vás doveze z Újezda tam 
i zpět, ubytování je pěkné v apartmánových vilách v klidné části města, asi 60 m 
od moře, jídla je dost – česká kuchyně, nabídka výletů do okolí je bohatá – např. 
Zadar, Kornaty, ostrov Vrgada, Vranské jezero atd., do centra je to asi 20 minut 
(tržnice, obchody, kavárny, směnárny, přístav…), moře je krásně čisté, pláž s drob-
nými kamínky. Prostě není na co si stěžovat, naopak, kdo tam byl, rád se tam vrací.
Abychom dostali ubytování, musíme zájezd zamluvit nejpozději do poloviny září 
2018. (Je o tuto lokalitu veliký zájem). Tak neváhejte, letos nás tam bylo 26 a všem 
se pobyt moc líbil.
Informace: A. Vlková 281 972 390, 723 823 903, od 1. 9. 2018 také I. Krajzingrová 
246 082 247.

Irena Krajzingrová
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V pondělí 10. září 2018 začíná 
cvičení žen pod vedením Lí-
by Maškové (774  214  317) ve 
velké tělocvičně v ZŠ Polesná 
a  ve čtvrtek 13.  září se na vás 
zase těší Iva Kleinhamplová 
(605  377  716), Jana Holubová 
(606  568  262) a  Marcela Sech-
terová (777 200 257). 

Cvičení probíhají za finanční podpory 
MČ Praha 21.
Aktivity pro ženy, které pořádá TJ So-
kol Újezd nad Lesy:

V pátek 14. září začíná cvičení žáků 
a žákyň  (všeobecná průprava, hry) 
s  Luckou Vlasákovou (721 744 211) 
od 17. do 18. hod. ve velké tělocvičně.

V pondělí 10. září pokračuje sportovní 
gymnastika pro dívky 1.-5. třídy pod 
vedením Hanky Rosové (777 025 822) 
a Stáni Babuškové od 16. do 19. hod. 
v malé tělocvičně.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte 
mezi nás!

TJ Sokol Újezd nad Lesy
odbor Sport pro všechny

Jak je naším zvykem, hned první týden 
v srpnu jsme opět vyrazili na soustře-
dění do Malých Svatoňovic, letos v re-
kordním počtu 96 účastníků – možná, 
že příští rok pokoříme hranici stovky. 
Program byl náročný jak časově, tak 
fyzicky, ale všichni se s ním poprali se 
ctí. Po ranním běhu následovaly každý 
den různě zaměřené 3 tréninky - se-
stavy, zápas, kondiční tréninky nebo 
příprava na zkoušky. Tréninky byly 
proloženy kolektivními hrami, rychlo-
kurzem první pomoci nebo správné-
ho čištění zubů a tento rok i mafián-
skou zápletkou. Cílem celotáborové 
hry bylo dosažení „nadvlády“ nad Ma-
lými Svatoňovicemi některou z šesti 
mafiánských rodin, které byly tvořeny 
našimi kangsimáky. 
V půlce soustředění, v úterý, jsme se 
vydali na výlet na nedalekou Ostaš 

a Stolovou horu. Na cestu nám svíti-
lo sluníčko a kroky utíkaly. Odtamtud 
nás nohy donesly až do Police nad 
Metují, kde mladší část navštívila mu-
zeum stavebnice Merkur a vrátila se 
tak o pár let zpět. 
Celý týden nám přálo počasí a nic ne-
zkazilo sice náročné, ale vydařené sou-
středění v Krkonoších a věřím, že si ho 
všichni plně užili. K tomu i tento rok 
přispěli naši partneři, děkujeme tedy 
za spolupráci generálnímu partnerovi 
společnosti Abak, s.r.o., provozovateli 
sítě Újezd.net a hlavnímu partnerovi 
Obchodní akademii Praha, s. r. o.
Rádi bychom vás na závěr ještě infor-
movali o našem úspěchu na mistrov-
ství republiky Czech open, odkud do 
Újezda zamířilo 5 titulů mistra ČR pro 
další rok a celkové 2. místo v nejpres-
tižnější kategorii juniorů a seniorů! 

Výjezd na akci Czech open byl podpo-
řen v rámci grantového programu MČ 
Praha 21. Pokud ve vás dřímá skrytá 
touha stát se jedním z nás, neváhej-
te nás kontaktovat nebo se na nás 
přijďte podívat na již tradiční exhibici 
15. září od 1630 hod., na kterou vás sr-
dečně zveme do skateparku v rámci 
Týdne zdraví.

Barbora Bíbová,
Kangsim Dojang

Kangsimáci řádili v Malých Svatoňovicích

TJ Sokol Újezd nad Lesy zahajuje sportovní sezónu 2018/2019
druh pohybu den hodina tělocvična 

v ZŠ Polesná
cvičení ženy (aerobic, pi-
lates, posilování,...)

pondělí 19,30 – 
20,30

velká 
tělocvična

volejbal ženy 
(pokročilé)

středa 20,00 – 
21,00

velká 
tělocvična

cvičení ženy (aerobic, pi-
lates, kalanetika, posilo-
vání...)

čtvrtek 20,00 – 
21,00

malá 
tělocvična

Letošní prázdniny jsou za námi, opět 
vstupujeme do nového školního roku 
a my k dvacetileté historii tanečního 
kroužku Ambra připíšeme další rok. 
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 otevírá Amb-
ra po prázdninách své tréninky pro 
stávající členy i pro nové zájemce 
o moderní tanec. Stejně jako v před-
chozích letech se budeme scházet 
jednou týdně a to každý čtvrtek od 18 
do 19.55 hod. v malé tělocvičně Ma-
sarykovy ZŠ v Polesné ulici 1690. 
Náš taneční kroužek je určený dětem 

starším deseti let, které mají zájem 
o moderní tanec, který se svým sty-
lem blíží spíše stylu contemporary 
než hip hopu či streetdance. V Am-
bře se zaměřujeme na výuku základů 
moderního tance, rozvíjení koordi-
nace a pohybové paměti, zvyšování 
pohybového rozsahu a zlepšování 
orientace v prostoru. První dva až 
tři měsíce se věnujeme zejména vý-
uce a procvičování taneční techniky 
a tančíme krátké variace tak, aby se 
úroveň všech našich tanečnic ales-

poň částečně sjednotila. Každé září 
k nám totiž přichází několik nových 
dívek, které dosud nemají s tancem 
žádné zkušenosti a zároveň zůstávají 
děvčata, která s námi tančí mnohdy 
i několik let.  Zhruba od prosince pak 
začínáme secvičovat společnou cho-
reografii, se kterou v druhé polovině 
školního roku děvčata vystupují na růz-
ných akcích v Újezdě a okolí a se kterou 
se zúčastňují tanečních soutěží.
Ačkoliv jsme za naši dvacetiletou his-
torii měly pouze jednoho tanečníka, 

Poprázdninový návrat tréninků Ambry

SPORT
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PARTNER POCHODU – Pražská plynárenská, a. s. 
 
 
 

 

 

KČT, odbor POHODA Praha a Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy pořádají 
 

2. ročník turistického pochodu 
 

Za loupežníkem DRHOLCEM 
 

v sobotu 8. 9. 2018 
 

Start: Újezd. muzeum (Staroklánovická 2300, Praha 21)  
Trasa 5 a 11 km: 8:00 - 10:30, trasa 25 km: 7:00 - 10:00, trasa 50 km: hromadný start v 7:00. 
 

Startovné: ZDARMA – hradí za vás Pražská plynárenská, a. s. jako partner pochodu 
 

Trasy: 5, 11, 25 a 50 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách středověké vesnice 

 Hol a dalších zajímavých místech v okolí)  
 

Cíl: Masarykova ZŠ (Polesná 1690, Praha 21-Újezd nad Lesy) 10:00 – 16:00 
 

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, pochodovou samolepku a 

razítko. Na několika zastaveníčkách na trase 5 km (část z nich i pro delší trasy) bude také plno 

dalších zajímavých razítek a úkolů pro děti. Lze plnit Pohodový trojboj. 
 

Informace: Trasa 50 km vystartuje v 7:00 na 2 okruhy po 25 km, pro vítěze budou připraveny 
zajímavé ceny, ve startovném zahrnuto drobné občerstvení. 

 Před startem pochodu bude možné si prohlédnout výstavu ke 130 letům Klubu českých turistů.  

 Tento pochod je zařazen do projektu „TÝDEN ZDRAVÍ“, v cíli ochutnávka salátů a jejich 

hodnocení a další občerstvení. Lze také podpořit sbírkový projekt Nadač. fondu Českého 

rozhlasu „Světluška“ zakoupením jejich předmětů, dále možnost zakoupení suvenýrů pochodu 

(trička, atd.). Pro všechny bude připraven zajímavý doprovodný program.  
 

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: klara.zezulova@post.cz 

 Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz 

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

  Děkujeme:       MČ PRAHA 21                            
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS A MÍSTO ODJEZDU 

STARTUJEME :  
v 9.15 h 
z parku, od pomníku TGM, I. stupeň ZŠ 
 
Další informace:  

MČ PRAHA 21

 

jsou naše dveře otevřené nejen děvčatům, ale 
i chlapcům. Naším hlavním cílem je, aby děti ta-
nec v Ambře bavil, aby tančily pro radost a aby 
pro ně tréninky nebyly pouhým drilem, ale pří-
jemně stráveným časem, ve kterém se zároveň 
i něco naučí. Nemáme ambice vytrénovat pro-
fesionální tanečnice, ale naučit děvčata zákla-
dům tance a vytvořit pro ně pohodový taneční 
kolektiv, ve kterém budou smysluplně trávit 
svůj volný čas, a s kterým budou rády sdílet své 
taneční nadšení. Všem přejeme vydařený za-
čátek nového školního roku a na všechny, kdo 
přijdou, se budeme těšit. Za vedoucí Ambry 

Lenka Murtingerová

Jako každý rok se i letos o prázdninách uskutečnilo jak taneční sou-
středění tanečního a pohybového studia Danceport v Újezdě, tak 
i taneční soustředění v Radvanicích. 
Děti se pod vedením Karolíny Venkrbcové a ostatních lektorů naučily 
mnoha tanečním dovednostem, užily si kamarády i přírodu.
V září naše tanečníky bude opět čekat mnoho novinek, které si ta-
neční studio Danceport připravilo na taneční sezónu 2018/2019.
Mezi oblíbenými kurzy nebudou chybět taneční pro mládež, taneční 
kurzy pro dospělé v mnoha stupních pokročilosti, cvičení pro ženy, 
taneční přípravky pro děti a další.
Těšíme se na vás - tým lektorů tanečního studia.

Helena Wojdylová
Danceport

Nová sezóna v Danceportu

Přijímáme děti do volejbalo-
vé přípravky ve věku od 7 let 
a dále děti na doplnění druž-
stev mladšího žactva. 
Trénujeme ve středu od 16 -17 hodin a v pátek 
od 15 -16 hodin ve sportovní hale v Běchovicích, 
Richterova 536.
Kontakt: Petr Plzenský telefon: 732 954 394
plzenskyp@seznam.cz
Činnost sportovního klubu je finančně podporo-
vána v rámci grantového systému MČ Praha 21.

Nábor do volejbalového 
oddílu SK JOKY
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INZERCE

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Mladé Běchovice
Září je měsíc, ve kterém nastávají pro mnoho dětí velké 
změny. Některé jdou prvně do mateřské školy, jiné zahá-
jí školní docházku, pro ostatní jdou prostě „jen“ znovu do 
školy. Pro všechny ale platí, že mohou poměřit své běžecké 
schopnosti na 53. ročníku Mladých Běchovic. Ten se usku-
teční 22. září a zúčastnit se jej můžou děti od jednoho roku 
do 18 let. Tradičně budou připraveny tratě od 50 metrů do 
té nejdelší, která měří 1300 metrů. A právě na tuto trasu se 
vydají juniorky a junioři hned po zahájení v 9 hodin. 
Připomínáme všem, že je výhodnější přihlásit se přímo na 
www.mladebechovice.cz. Nejen, že můžete vyhrát pěk-
nou kameru, pokud si správně tipnete počet účastníků, 
ale hlavně nemusíte již do startovní kanceláře a můžete 
přijít krátce před svým startem. Díky sponzorům ani letos 
závodníci neplatí žádné startovné a je pro ně připraveno 
množství pěkných cen.
Nezapomeňte si tedy do kalendáře zaznamenat 22. září  - 
53. Mladé Běchovice.

Jan Jech,
 ředitel závodu

Srdečně zveme všechny sportovce na první ročník Kolodějského 
míčového sedmiboje! Soutěžit mohou dvojice mužské, ženské či 
smíšené v 7 disciplínách: 

 -tenisová čtyřhra   -čtyřhra ve stolním tenise 
 -nohejbal dvojic   -volejbalový debl 
 -fotbalové penalty   -trestné koše - basketbal 
    -sedmičky házená

Turnaj dvojic 
v míčovém 
7boji

15. září 2018, začátek v 8:30 hod 
Sokolovna TJ Slavoj Koloděje, V Lipách 15 

Startovné: 400 Kč na dvojici 
Přihlášky na tomas@chytil.org nebo na 606 686 283

LETNÍ KINO V KLÁNOVICÍCH
Kinematograf bratří Čadíků bude 
promítat v termínu 12.-15. 9. 2018. 
Sledujte program na 
www.praha-klanovice.cz.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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www.tanecni-ujezd.cz
OC Blatov, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy, tel.: +420 603 193 020

• taneční kurzy pro dospělé a mládež – začátečníci až pokročilí
• zaměřeno na ženy - zumba, pilates, body forming, kondiční

p-class, portdebras, bodytoning, interval trénink a další
• street dance, MTV style, roztleskávačky, taneční průprava
• taneční přípravka a klub závodního tancování standard/latina
• kurzy pro všechny věkové kategorie od 3 let
• angličtina

…zápis na září 
2018 pokračuje 

10 let s Vámi v Újezdě

NA PRODEJ

Pozvánka na Den otevřených dveří
Kdy: neděle 23.9.2018

Kde: Ke Kolodějům 161, Praha – Běchovice
Více informací na www.petravozdova.cz

Zajímavý pozemek o velikost 963 m2 v klidné části Běchovic.
Dům ve stavu před rekonstrukcí.

Petra Voždová
certi�kovaný realitní makléř RE/MAX Alfa

Specialista na Prahu 8 a 9
+420 737 437 613

petra.vozdova@re-max.cz

INZERCE
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
VLAĎKA KENNETT: 
„IN MY ELEMENT”
Putovní výstava fotografií z Nového 
Zélandu, Vlaďky Kennett. Seznámíte 
se s unikátními přírodními scenérie-
mi a divočinou Nového Zélandu, tak 
jak jej vidí autorka, která žije na Jižním 
ostrově. Výstava potrvá do konce září.

FILMOVÝ KLUB 
3. 9. pondělí, 20:00
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Vary v Besedě! Film, který byl uveden na 
letošním festivalu Karlovy Vary v sekci 
Jiný pohled a který zároveň vyhrál cenu 
diváků na festivalu Sundance. Lahůdka 
pro milovníky severské krimi! Dánsko / 
2018 / thriller / 85 min / nevhodný mlá-
deži do 12 let / s českými titulky

KONCERT 
8. 9. sobota, 15:00-22:00    
KLÁNOVICKÝ HUDEBNÍ 
MINIFESTIVAL
Přijďte na tradiční a již 8. ročník Klánovic-
kého hudebního minifestivalu. Na ven-
kovním podiu vystoupí: hudební skupiny 
Quarter21 (blues, rhythm&amp;soul), Su-
rround (grunge), Juicy Freak (funk, R&am-
p;B), Dobré ráno blues band (blues), pís-
ničkářka Marley Wildthing a další. Těšit 
se můžete na výborné grilování po celou 
dobu festivalu. 

KINO PRO DĚTI
9. 9. neděle, 16:00
ÚŽASŇÁKOVI 2
Návrat oblíbené rodiny superhrdinů. 
USA / 2018 / animovaný, akční, dobro-
družný / 118 min

KINO
10. 9. pondělí, 20:00 
CHATA NA PRODEJ
Pečlivě vygradovaná komedie, jejíž hrdi-
nové divákovi nejednou připomenou po-

stavy ze scénářů Jaroslava Papouška, se 
sympatickým nadhledem přibližuje český 
fenomén chatařství. (MFF Karlovy Vary) 
Česko / 2018 / komedie, drama / 77 min

KONCERT
13. 9. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý 
čtvrtek v měsíci!                                                                  
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, 
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi bluesové standardy.

PŘEDNÁŠKA
14. 9. pátek, 19:30
NOVÝ ZÉLAND V NOVÉ BESEDĚ
Povídání s Vlaďkou Kennett a Jardou 
Duškem.

AKCE
16. 9. neděle od 15:00, 
Slavnost v Klánovicích u kostelí-
ka Nanebevzetí Panny Marie
100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLO-
VENSKÉ REPUBLIKY A 140. VÝRO-
ČÍ VZNIKU KLÁNOVIC. 
Pořádá MČ Praha Klánovice ve spolu-
práci s NADOSAH, o.p.s.

KINO
17. 9. pondělí, 20:00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Film režiséra D. Svátka podle stejnojmen-
né autobiografické knihy Josefa Formán-
ka. Osudy čtyř chlápků se protnou, když 
se potkají při nelehkém úkolu — zbavit 
se závislosti. Česko / 2018 /drama, kome-
die / 92 min / nevhodný mládeži do 15 let

KINO
19. 9. středa, 20:00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
Pokračování úspěšného muzikálu opět 
s hvězdným obsazením (Streep, Brosnan, 
Firth, Seyfried) za doprovodu nestárnoucích 
hitů ABBY. USA / 2018 / muzikál, romantic-
ký, komedie / 114 min / s českými titulky

KULTURA

PROGRAM 
září 2018

DIVADLO
20. 9. čtvrtek, 19:30 
SMLUVNÍ VZTAHY
Mike Bartlett je považován za nejlep-
šího anglického dramatika současnos-
ti. Dvě skvělé herečky nás zavedou do 
kanceláří světa velkého byznysu. Stejně 
jako úsměv v jejich tvářích se ale mů-
že i jejich příběh odehrát v kancelářích 
podniků, které důvěrně známe. Hrají: 
Dana Černá, Jana Stryková

DIVADLO PRO DĚTI
23. 9. neděle, 16:00 a 24. 9. pon-
dělí, 10:00
KOSPRD A TELECÍ
Kosprd je kluk, který by byl raději s ta-
tínkem celé dny v dílně, než chodil do 
školky. Taky proto každý den leží v šat-
ničce na zemi a řve. Telecí je malá hol-
ka, kterou jedinou to nevyvádí z míry. 
A tak se z nich stanou nejlepší kamará-
di. Hraje: Divadlo Prima den

KINO
24. 9. pondělí, 20:00 
VŠECHNO BUDE
Road movie za něž získal Olmo Omer-
zu na letošním karlovarském festivalu 
cenu za režii. Česko, Slovinsko, Polsko, 
Slovensko / 2018 / road movie, drama, 
komedie / 85 min / nevhodný do 12 let

KURZY
25. 9. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

KINO
26. 9. středa, 20:00
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT 
Tom Cruise znovu v akci jako vše-
hoschopný agent Ethan Hunt! USA / 
2018 / akční, dobrodružný / 147 min 
/s českými titulky / nevhodný do 12 let

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
OKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ 
Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních 
představení pro děti i dospělé.

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 

www.kcnovabeseda.cz, 
tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena  

Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 
So-Ne 14:00-20:00.
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Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

VILADOMYDOUBRAVČICE–BYDLENÍVZAHRADÁCH

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

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ - bungalov 4+kk,
užitná plocha 137 m2,

pěstěná zahrada 645 m2,
Klučov u Č. Brodu.

PROnáJEM - skladové prostory
467 m2 a kanceláře 19 m2 na sjezdu
zVysočanské radiály, Praha 9 – Satalice.

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 4.990.000,-Kč

PRODEJ – stavební pozemek v proluce
meziVšestarskou aMalšovickouul., 1062m2,

Praha 9 – Klánovice

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 8.490.000,-Kč
PRODEJ - stavební pozemek o výměře
24.975 m2, Poděbradská ul., Šestajovice

ceny od 4.397.000,-Kč

http://www.viladomydoubravcice.cz

cena 19.990.000,- Kč

cena 39.900,- Kč / měsíc + energie

PRODEJ – luxusně zařízený byt 3+kk,
podlahová plocha 78m2, terasa 30 m2,

garážové stání, Pelušková ul., Praha 9 – Kyje

cena 6.990.000,-Kč
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