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EDITORIAL

20. března naše zastupitelstvo od-
souhlasilo záměr odkoupení budovy 
Ideal Luxu od jejího vlastníka. Na jed-
nu stranu je dobré, že naše městská 
část bude hospodařit s  pozemkem 
a  budovou dle vlastního uvážení, na 
druhou stranu mne trochu mrzí, že 
tak nevyjde plán na vybudování Alz-
heimercentra. Ať se to komu líbí, či ne, 
naše populace stárne a  domy senio-
rů budeme v  budoucnu potřebovat. 
Potvrdila to nakonec i  demografi cká 
studie, kterou nechal pro potřeby na-
šeho správního obvodu vypracovat 
tým Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání (MAP) a o které se blíže do-
čtete na str. 7-8.
 Zmiňuji-li se o  projektu MAP, dě-
lá mi radost nejen odsouhlasený 
strategický rámec – dokument, kte-
rý nám může být v mnoha směrech 
prospěšný, ale i další efekty projektu, 
navázání spolupráce mezi školami 
a školkami a všeobecně pozitivní at-
mosféra mi potvrzuje, že MAP je pro 
náš správní obvod užitečný.
 Dalším podpůrným krokem pro-
jektu MAP bude testování školního 

klimatu SCIO na druhém stupni zá-
kladních škol. Ráda bych touto cestou 
vyzvala rodiče žáků druhého stupně, 
aby testování věnovali patřičnou po-
zornost, aby výsledky posloužily věr-
nému obrazu skutečnosti a  přispěly 
ke zlepšení vzdělávání našich dětí.
 21. března jsem se zúčastnila se-
tkání, které svolala primátorka hl. m. 
Prahy paní Adriana Krnáčová, aby 
starosty městských částí informovala 
o aktuálním vývoji dostavby pražské-
ho okruhu tzv. stavba 511 a přeložky 
silnice I/12. Informace, které zazněly, 
byly potěšující! Do poloviny dubna 
mají být podle slov paní primátorky 
hotovy podklady studie dopadů na 
životní prostředí EIA. K jejich obsahu 
se potom budou vyjadřovat dotčené 
subjekty a  městské části. Ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec na 
schůzce řekl, jeho úřad vydá stanovis-
ko do šesti měsíců od obdržení pod-
kladů EIA. Souběžně mají probíhat 
s městskými částmi jednání ohledně 
kompenzačních a  dalších opatření. 
Ředitelství silnic a  dálnic podle in-
formací již dodavatele dokumentace 

pro stavební povolení vysoutěžilo, 
tudíž se souběžně připravují podkla-
dy, a  bude se moci pokračovat bez 
dalších prodlev. Hotovo by mělo být 
v roce 2025, tak uvidíme. 
 Pozitivní jarní atmosféru určitě 
přinesou do Újezdu i další plánované 
akce. Těšit se můžeme například na 
výstavu Voda živá v  Újezdském mu-
zeu, Den země, Velikonoční jarmark 
ve škole, Filmový klub a  již tradiční 
Čarodějnice – minifestival, kde si užijí 
děti i dospělí. 
 Mám radost z  věcí, které se nám 
daří, dech mi bere lidská zloba a křu-
panství. Naštěstí mám pořád kolem 
sebe lidi, se kterými se mi dobře pra-
cuje a víru, že pravda a  láska zvítězí 
nad lží a nenávistí.
 Užívejme si jaro plnými doušky, 
buďme pilní jako včeličky a neznepří-
jemňujme si úmyslně 
životy navzájem.

Přeji vám požehnané 
Velikonoce, milí 

Újezďáci
Vaše starostka 

Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Přehled chystaných investic
Rok 2017 je ve znamení několika investičních akcí v Újezdě. 
Přinášíme proto jejich stručný přehled. 
 V březnu započala a přibližně do června bude pokračovat 
oprava komunikací po zimě v Újezdě. Tedy převážně oprava 
děr a výtluků v silnicích.
 V polovině března začala další etapa výstavby páteřní ka-
nalizace na Starokolínské a jejím okolí. Charakter prací a do-
pravního omezení bude stejný jako v  loňském roce. Tedy 
kyvadlový provoz se semafory a provozem pouze v jednom 
jízdním pruhu. Mějte prosím trpělivost, jsme si vědomi, že je 
to pro provoz v obci nepříjemné, nicméně kanalizaci posta-
vit potřebujeme.
 Rada městské části rozhodla, že bude provedena kom-
plexní rekonstrukce Druhanické ulice. Proto bude letos 
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení 
plnohodnotné opravy.
 Letos pokračuje stavba nové skautské klubovny na pů-
vodním místě, tedy u  sídliště Rohožník v  Žárovické ulici. 
Stavba bude zároveň sloužit i pro místní oddělení Městské 
policie, kam se přesune služebna z Lomecké ulice. Oba uži-
vatelé budou mít svoje samostatné části domu i  zahrady, 
s oddělenými vchody. Stavba je financována převážně z do-
tace Magistrátu HMP, částečně z vlastních peněz MČ Praha 
21. Klubovna by měla být hotová do letošního léta.
 Probíhá projektová příprava pro rekonstrukci vchodu do 
MZŠ Polesná 1690. Cílem je zde zřídit stálé pracoviště pro 
vrátného a  infosystém, a  tím zvýšit bezpečnost ve škole. 
Druhým cílem je opravit stavební konstrukce kolem vchodu 
a přístřešku, kterým končí technická životnost. Dále je třeba 
zajistit bezbariérovost hlavního vchodu do školy.
 Celý letošní rok bude probíhat výstavba nové hasičské 
zbrojnice v  Druhanické / Staroújezdské ulici. Stavba byla 
zahájena v  loňském roku delimitací projektu z  magistrátu, 
výběrem zhotovitele a demolicí staré zbrojnice. Předpoklá-
dané dokončení stavby je letos v prosinci. Stavba je financo-
vána převážně z dotace magistrátu, částečně z dotace mini-
sterstva vnitra.
 V létě to budou tři roky, co byla provedena rekonstrukce 
varny a částečně i jídelního pavilónu v budově MZŠ Polesná 
1690. Původní záměr nebyl tehdy dokončen v plném zamýš-
leném rozsahu pro nedostatečné finanční krytí akce. Proto-
že se letos objevila možnost dofinancování akce z  rozpoč-
tové rezervy magistrátu, zahájili jsme projektovou přípravu 

pro druhou fázi, spojenou s opravou fasády tělocvičny v téže 
budově. Záměrem je dokončit rekonstrukci jídelny, předsí-
ně jídelny, WC, zásobovací rampy, odlučovačů, zpevněných 
venkovních ploch kolem pavilónu. Samotná realizace bude 
především záležet na tom, zda skutečně získáme z  magis-
trátu na tuto akci finanční krytí. Pokud se vše podaří, tak 
o letošních letních prázdninách. Podle množství peněz, kte-
ré budou k dispozici, lze opravit jen vybrané části. 
 Po loňské rekonstrukci kotelny v  budově MZŠ Polesná 
1690, výstavbě kotelny namísto výměníkové stanice v  MŠ 
Rohožník a  rekonstrukci topného systému tamtéž, zbyla 
z těchto akcí na účtu MČ část nevyčerpané dotace z magis-
trátu. Proto jsme požádali o její přeúčelování na další akci, 
rekonstrukci kotelny a otopného systému v MŠ Sedmikráska 
v  Lišické ulici. Tato je stará přibližně 40 let. I  když kotelna 
prošla na konci 80. let minulého století plynofikací a  poté 
částečnou rekonstrukcí, dnešní stav a provoz je již neekono-
mický a s končící technickou životností. Nyní je zpracováván 
projekt na rekonstrukci celé otopné soustavy, zohledňující 
i zateplení budovy a změny ve využívání místností. Součástí 
bude i změna přípravy teplé vody z elektrických bojlerů na 
ekonomičtější přípravu ohřevem plynem. Pokud bude pře-
účelování schváleno, předpokládáme realizaci o  letošních 
letních prázdninách.
 Letos máme v úmyslu rekonstruovat i skatepark v Čen-
tické ulici, realizace ovšem záleží na tom, zda bude zajištěno 
finanční krytí akce.
 Tomáš Gross,

technik odboru majetku a investic

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
v rámci akce „DUBEN, měsíc bezpečnosti na silnicích
a Dne Země“vyhlašuje

sběr víček od PET lahví a finanční sbírku
pro Veroniku Pilnou (8 let)
z Újezdu nad Lesy, která se léčí s dětskou mozkovou obrnou.
Víčky nebo hotovostí do pokladničky Konta Bariéry můžete přispět
na ÚMČ Praha 21, v přízemí budovy od 22.3., nebo převodem na
transparentní účet Konta Bariery č. 17111444/5500, VS: 85503

Pro žáky Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy vyhlašujeme soutěž
ve sběru víček, kdy prvním třem třídám bude zaplacen vstup do Zoo
Praha, jakékoliv pondělí v roce 2017.
Termín odevzdání: 26. dubna. Víčka se budou vážit.
Kontaktní osoba: M. Švejnoha: 281 012 943, e mail:martin.svejnoha@praha21.cz

Vyhlášení výsledků bude probíhat dne 28. dubna na Multifunkčním sportovišti.

Vzhledem k nízké výkupní ceně víček od pet lahví jsme domluvili
přes Konto Bariéry finanční sbírku do pokladničky nebo převo-

dem na transparentní účet.
Peníze ze sbírek použije
Veronika na zakoupení
přístroje neurostimulátor
Walkaide (cena 129.000,-Kč),
který stimuluje podko-
lenní nerv a pomáhá ke
zlepšení chůze. Případně
na rehabilitaci s robotem
Lokomat v lázních Teplice
(cena za 10 lekcí 27.000,-Kč).
Ani jeden přístroj není hrazen
zdravotní pojišťovnou.
Více na www.praha21.czN
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                                       DEN MATEK PRO SENIORY

     Odbor občansko správní a Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21  Újezd nad 
Lesy zve všechny seniory k posezení ke „DNI MATEK“, které pořádáme:

        v NEDĚLI  14. 5. 2017 v Polyfunkčním domě od 14:00 hod.

     K posezení jsme vám připravili malé občerstvení, k poslechu a k tanci 
zahraje skupina JAM BAND a dále se vám opět představí děti naší městské 
části Újezd nad Lesy.

    Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na společně strávené odpoledne 
s hudbou, tancem a občerstvením.

                                                                                    
                                              Odbor občansko správní a Odbor sociálních věcí 



5

Kalendárium na duben

5. 4.        Den otevřených 
dveří v MŠ Sluníčko 
(též 19. 4.) od 10 
hod. 

7. 4.        Velikonoční dílna, 
Polyfunkční dům,
od 14 hod.

8. 4.        Úklid lesa, Sraz 
brigádníků ve 14 hod, 
před Multifunkčním 
hřištěm v Čentické

8. 4.        Voda živá, vernisáž 
výstavy, Újezdské 
muzeum, od 10 hod.

11. 4.      Velikonoční jarmark, 
Masarykova ZŠ, 
budova ve Staroklá-
novické ul., od 17 
hod.

11. 4.      Velikonoční slepičky, 
výtvarná dílna, 
Polyfunkční dům, od 
17 hod.

15. 4.      Zájezd na Tetín a do 
Mníšku p. Brdy, 
pořádá KAS, odjezd 
v 7 hod. od prodejny 
Lidl

19. 4.      Veřejné fórum, 
Polyfunkční dům, od 
19 hod.

20. 4.      Vítání občánků, 
Polyfunkční dům, od 
9, 30 hod.

20. 4.      Jarní vycházka, po-
řádá SPCCH, sraz na 
zastávce MHD Dolní 
Počernice, v 9 hod.

22. 4.      Duhová pohádka, 
divadelní představe-
ní, Polyfunkční dům, 
od 14, 30 hod

23. 4.      Vítání ptačího 
zpěvu, pořádá Česká 
společnost ornitolo-
gická, sraz v 8 hod. 
na konečné busu na 
Rohožníku

28. 4.      Den Země, Mul-
tifunkční hřiště v Čen-
tické ul., od 9 hod.

30. 4.      Čarodějnice, 
Multifunkční hřiště 
v Čentické ul., 
od 14 hod.

Rodinné čarodějnice s rockovou tečkou si v Újezdě děláme již po deváté v řadě. Děti, které před lety skákaly v pytli a zíraly na
kouzelníka dorostly a večer s rodiči řádí u bigbítu. Tenhle koloběh nám dává smysl a chuť do dalších ročníků.  
Minulý rok byl ve znamení dětského punku v podání Kašpárka v rohlíku. Letos je vrchol naplánován až na devátou hodinu.  
Děti o nic nepřijdou. Odpolední program plný her a soutěží pro ně připravily Maminy z újezdské roviny a to je záruka kvality.
Pozor! Vlastní koště přijde vhod. Tradiční opékání čarodějnice a buřtů od pana Nováka bude po roční odmlce opět podbar-
veno zpěvem Boudařů. Pak oheň uhasí hasiči a Čediči nás vystřelí do finále. Začnou TŘI SESTRY!

VSTUPENKY NA VEČERNÍ ČÁST PROGRAMU BUDOU K DOSTÁNÍ POUZE V PŘEDPRODEJI !  PLATBA MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI !!!!!
PROGRAM:
Odpolední část – vstup zdarma

14:30 – 15:30 – PAMFLET 
15:30 – 16:00 – SOUTĚŽ MISS ČARODĚJNICE
16:15 – 17:00 – SPLESH (studentská kapela)
17:30 -  ZAPÁLENÍ HRANICE / TANEC K UPÁLENÍ ČARODĚJNICE
17:45 – 18:45 – K OPÉKÁNÍ BUŘTŮ HRAJÍ BOUDAŘI 

Večerní program – vstup 100 Kč
19:00 – 20:30 – ČEDIČ
21:00 – 22:30 – TŘI SESTRY
22:30 -                   OHŇOSTROJ

PRODEJNÍ MÍSTA:

ČARODĚJNICE
a 

Rezidence & Wellness Blatov
Starokolínská 306
Po–Pá     9:00 – 21:00
So–Ne  11:00 – 21:00

KNIHKUPECTVÍ V CENTRU 
U PARKOVIŠTĚ LIDL
Staroújezdská 45 
PO – Pá 9:30 – 12:00  | 13:30 – 18:00
SO      9:00 – 12:00

AKCE SE KONÁ 30.4. 2017 NA MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTI ČENTICKÁ

inzerat A5.qxp_Sestava 1  16.03.17  16:09  Stránka 1

Vyfoťte výmol, pomůžete ho opravit
Pomožte úřadu zmapovat stav povrchů na-
šich komunikací a zlepšete tak jejich násled-
nou opravu. Využijte k  tomu 
aplikaci Praha 21 vytvořenou 
pro všechny platformy chyt-
rých telefonů.
 Postup je jednoduchý – 
stáhněte si aplikaci z  https://
www.praha21.cz/informace/
mobilni-aplikace-praha-21.
 Založte si svůj účet nebo 
se přihlašte anonymně (lo-
gin: praha21, heslo: praha21). 
Spusťte záložku Nový podnět 
občana. Vyfoťte výmol či ostat-
ní závady v komunikaci, krátce 
popište a hlavně překontroluj-
te umístění v  mapě. Doplňte 
kategorii Závady v komunikaci 
a odešlete.

 V  následujících týdnech bude probíhat 
plošná oprava a vaše součinnost nám velmi 

pomůže.
    Může se stát, že nebudeme 
mít dostatek fi nančních pro-
středků na opravu všech poško-
zených míst, které by si opravu 
zasloužily, ale určitě ty největší 
opravíme. Šance, že opravíme 
právě výmol ve vaší ulici, který 
nám vyfotíte a pošlete, se s va-
ším zapojením  výrazně zvýší.
    Aplikací můžete hlásit i jiné ty-
py závad a také budete mít úřad 
o trochu blíž - velmi snadno se 
dostanete k aktuálním zprávám 
nebo úřední desce, kterou si 
budete nosit ve své kapse. 

Pavel Roušar, místostarosta

Jak je to s divočáky
Požadavek na redukci stavu divokých prasat 
vzešel z Veřejného fóra na jaře 2016. V čer-
venci 2016 proběhlo jednání s představiteli 
Mysliveckého spolku Šesterák Klánovice. 
Následně loni v  srpnu schválila Rada MČ 
Praha 21 dohodu s  MS Šesterák a  uvolnila 
prostředky na zvýšenou redukci divočáků 
(usnesení číslo: RMČ 41/0694/16). V prosin-
ci myslivecký spolek doložil počet ulovených 
prasat protokoly o  vyšetření z  veterinární 
správy, což byla podmínka uzavřené doho-
dy, a  bylo mu vyplaceno zástřelné. Pro rok 

2017 počítáme se stejným postupem a  na-
výšením odlovu divokých prasat. Na uvede-
ném postupu jsme se domlouvali společně 
s Klánovicemi a  s Úvaly. Klánovice uzavřely 
s MS Šesterák dohodu obdobnou. Takže je-
diné, co lze vedení Újezdu nad Lesy vytknout, 
je, že tyto informace dále Úřad MČ Praha 21 
nešířil. Ale to lze s ohledem na jedinou fun-
gují metodu snížení stavu divokých prasat – 
usmrcení - pochopit. 

Úřad MČ 
Praha 21



Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy (Ropid), 
přichystal na konec dubna 
několik novinek, které se do-

tknou také naší městské části.
 Začít můžeme pozitivní zprávou, 
která vychází vstříc mnoha Újezďákům 
dojíždějícím za prací a zábavou na Žiž-
kov nebo do Libně. Po pěti letech by se 
do Újezda měla vrátit autobusová linka 
109. Pod novým číslem 239  bude na 
trase Sídliště Rohožník-Spojovací-Pal-
movka v provozu pouze v přepravních 
špičkách pracovního dne. Počítá se 
s  intervalem 18-24 minut ráno a  22,5 
minuty odpoledne.
 Zároveň bude na své trase zasta-
vovat pouze na vybraných zastávkách 
a  bude mít rychlíkový charakter. Pů-
jde tedy o obdobu „metrobusu“, který 
dnes spojuje Jižní Město se Smíchov-
ským nádražím. Ve směru ze Sídliště 
Rohožník do centra bude bus 239 ob-
sluhovat všechny zastávky, tedy Ro-

hožnickou, Zbyslavskou, Sudějovickou, 
Rápošovskou a  Blatov. Pak nabere 
„rychlíkový“ charakter, projede bez za-
stávky Běchovice a Počernice a zastaví 
až na Spojovací. Obdobně pojede i po 
zpáteční trase Palmovka-Sídliště Ro-
hožník.
 Linka 239 zahájí provoz pravděpo-
dobně 1. září 2017. Dřívější termín není 
příliš reálný. Až do léta 2017 totiž bude 
kvůli rekonstrukci probíhat uzavírka 
ulice Českobrodská v  oblasti Dolních 
Počernic,  což by mělo vliv na „rychlíko-
vý“ charakter spoje. 
 Důležitý je také fakt, že linka 239 
pojede ve zkušebním provozu, který 
skončí po třech měsících. Ropid pak 
na základě obsazenosti a  vytíženosti 
spoje rozhodne o  jeho dalším osudu. 
Využívejte, prosím, tuto linku. O  tom, 

zda bude mít Újezd přímé autobusové 
spojení na Žižkov, rozhodnete i vy.

PŘEČÍSLOVÁNÍ AUTOBUSŮ 
ZASÁHNE I ÚJEZD
Autobusové linky jezdí v  Újezdě pod 
pevnými čísly již téměř čtyřicet let. 
Pravděpodobně již od konce dubna si 
budeme muset zvyknout na nová čísla 
linek. Hlavním důvodem změny číslo-
vání je rozvoj systému Pražské inte-
grované dopravy a postupná integrace 
dalších oblastí Středočeského kraje. Jde 
o rošádu s čísly, která má ale racionální 
základ a sjednocuje mnohé výjimky.
 Čísla autobusů 251-269 budou nově 
vyhrazena pro školní linky, které dosud 
jezdily v  rámci „pětkové“ řady, kterou 
sdílely společně s nočními linkami. Au-
tobusy 251, 260, 261 a 269 tak dosta-
nou nová čísla. Od konce dubna se na 
zastávkách začnou objevovat coby 211, 
210, 221 a 209 (viz. tabulka).
 Souběžně s  tím bude třeba upravit 
také noční spoj zajíždějící na Sídliš-
tě Rohožník. Linka 503 ponese nové 
označení 903. Celá „devítková“ řada 
bude vyhrazena nočním autobusům 
a  tramvajím – podobně jako tomu je 
v  jiných evropských metropolích. Na 
Palmovku, odkud vyráží „fl amendr“ 
směrem do Újezda, se tak podle návr-
hu Ropidu namísto dnešních tramvají 
52, 54 a 55 dostaneme nově tramvajo-
vými linkami 92, 94 a 95.

(red)
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Linka D od roku 1926 spojovala Hrdloře-
zy a Kyje. Částečně tak kopírovala pozdější 
spoj č. 109.

Předchůdkyní dnešní linky 251, resp. 
303, byla v roce 1930 autobusová linka 
Československé pošty č. 845, která tře-
mi páry spojů denně obsluhovala tra-
su Klánovice, nádraží – Újezd nad Lesy 
– Koloděje, přičemž jeden pár spojů 
pokračoval dále přes Sibřinu a Sluštice 
do Říčan. Od roku 1950 pak stejná lin-
ka jezdila jako spoj ČSAD č. 01028. Ten 
byl po dvou přečíslováních zrušen roku 
1979, kdy se rozjela linka 251. Zpočát-
ku spojovala Nádraží Klánovice s Kolo-
dějemi, aniž by zajížděla na Rohožník.
 Ještě proměnlivější historii má linka 
č. 250. Její předchůdkyně vznikla bě-
hem roku 1931, kdy vyrazily hned dvě 

nové autobusové linky – jednak sou-
kromá linka č. 2006a, obsluhující trasu 
Praha, Lützowova ul. (dnešní Opleta-
lova) – Dolní Počernice – Běchovice – 
Újezd nad Lesy – Klánovice – Jirny, která 
však hned následujícího roku dojezdila, 
a dále též linka Československých stát-

ních drah č. 932a, provozovaná ve zcela 
shodné trase. Ta se  udržela v provozu 
výrazně déle. Po válečném přerušení 
provozu mezi lety 1940 a 1947 se roz-
jíždí s novým označením 1947 již z no-
vého autobusového stanoviště na Flo-
renci. Po předání provozu národnímu 
podniku ČSAD pokračovala pod různý-
mi čísly až do roku 1981. V té době již 
dva roky jezdila linka 250 v rámci MHD.

(red)
s využitím webu autobusy.org

„Rychlíkem“ na Palmovku

Z historie újezdských autobusům

Do Újezda se po letech vrátí přímá linka na tramvaj a me-
tro. Cestující se musí připravit i na to, že autobusy budou 
jezdit pod jinými čísly

stávající označení nové označení trasa
251 211 Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník
260 210 Nádraží Klánovice – Netušilská
261 221 Černý Most – Klánovice

262 212 Nádraží Klánovice-sever – 
Nepasické náměstí

269 209 Obchodní centrum Čakovice – 
Nádraží Uhříněves

503 903 Palmovka – Sídliště Rohožník

Linka 109 jezdila na 
Rohožník do prosince 2011. 
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Střednědobé prognózy mají 
z  dob socialismu trpkou pří-
chuť vytváření často nereál-
ných plánů, cílů a závazků. Ne-

právem – pro naši městkou část může 
jít o dobré vodítko, které pomůže ujas-
nit si, kolik lidí v obci bude v budouc-
nu žít a jaké dopady to bude mít třeba 
na školství. Újezd takové vodítko má. 
V rámci projektu Místního akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání (MAP), o  němž 
jsme na stránkách ÚZ již několikrát 
psali, vznikla prognóza vývoje počtu 
obyvatel a  demografické struktury do 
roku 2023. Studie, kterou zpracovala 
Katedra demografie Vysoké školy eko-
nomické v Praze, se při-
tom zaměřila nejen na 
samotný Újezd, ale i  na 
Klánovice, Běchovice 
a  Koloděje, tedy okolní 
obce, které dohromady 
tvoří správní obvod Pra-
ha 21.
 Autoři studie, který-
mi byli Tomáš Fiala a  Ji-
tka Langhamrová, vyšli z dat Českého 
statistického úřadu a Magistrátu hl. m. 
Prahy za posledních patnáct let a obo-
hatili je o údaje o počtu žáků ze škol, 
jejichž zřizovatelem jsou obce v Praze 
21. „Vyšli jsme z posledního známého 
složení obyvatelstva a na základě scé-
náře vývoje jsme pak odhadli počty ze-
mřelých, narozených a  přistěhovalých 
podle věkové struktury,“ popsal Fiala 
vznik prognózy na prezentaci, která 
proběhla 22. března v Divadelním sále 
Masarykovy ZŠ. 
 K čemu studie došla? Do roku 2023 
by se měl Újezd celkově rozrůstat – 
z dnešních zhruba 11 tisíc až na 12 500 
obyvatel. Podobně na tom bude celá 
Praha 21. Dnes má něco přes 18 tisíc 
lidí, za šest let se počet obyvatel zvýší 
na 21 500 až 22 tisíc. Podle toho, zda 
dojde k  bytové výstavbě mezi Běcho-
vicemi a Újezdem, nebo zde zůstanou 
pole jako dosud. Přirozený přírůstek, 
tedy rozdíl mezi zemřelými a  naroze-
nými, by měl zůstat stejný. Pro zajíma-
vost – v  Újezdě jde o  zhruba padesát 
lidí ročně. Tak jako v  minulosti půjde 

největší nárůst obyvatel na vrub mig-
raci, tedy lidem, kteří se do Újezda při-
stěhují. Studie počítá s  tím, že bytová 
výstavba bude odpovídat průměru za 
posledních patnáct let, který v Újezdě 
znamenal 42 bytů ročně. 

SILNÉ ROČNÍKY
Změní se také věková struktura oby-
vatel. „Celkově populace stárne, ale 
díky přistěhovalectví předpokládáme 
vyšší počet žen v produktivním věku,“ 
vysvětluje Fiala s  tím, že nejčastěji se 
podle statistik stěhují mladí lidé kolem 
třiceti let. A jak bude za šest let vypadat 
újezdský „strom života“, tedy rozložení 

obyvatel podle věkových 
skupin? Méně by mělo 
být dětí v  mladším škol-
ním věku (5-9 let) a  také 
ve skupině 35-44 let. Ve 
všech ostatních kategori-
ích počet obyvatel vzros-
te. Nejvíce ve skupině 45-
49 let, což souvisí s velkou 
výstavbou v  Újezdě před 

zhruba deseti lety. Do tohoto věku do-
spějí lidé, kteří se tehdy do naší měst-
ské části přistěhovali. A  samozřejmě 
také „Husákovy děti“, populačně silné 
ročníky druhé poloviny 70. let minulé-
ho století. Poroste také počet seniorů, 
nejvíce ve věkovém rozpětí 75-79 let. 
Opět to souvisí s  historií – jde o  silné 
poválečné ročníky.
 Projekt MAP je zacílen na vzdělává-
ní, a tak demografové věnovali zvláštní 
kapitolu školám a školkám. Podle jejich 
prognózy by se nic zásadního měnit ne-
muselo. Počet dětí předškolního věku 
v Újezdě, kterých je zhruba 900, by měl 
během následujících třech let lehce kle-
sat, pak se opět zvyšovat, ovšem jen na 
dnešní hodnotu. Obdobný scénář pla-
tí pro první stupeň základní školy, kde 
by mělo stačit tak jako dosud otevírat 
šest paralelních prvních tříd. Jiná situa-
ce bude na druhém stupni. Od příštího 
školního roku se Masarykova ZŠ stane 
spádovou školou pro děti z  Koloděj, 
kde funguje jen první stupeň. „I z toho-
to důvodu by měl počet potenciálních 
žáků růst a  překročit 1200, v  dalších 

letech by se pak měl pohybovat blízko 
těchto hodnot,“ objasnil Fiala.

ŠKOLKY SE MUSEJÍ PŘIPRAVIT 
NA DVOULETÉ DĚTI 
Pro Masarykovu ZŠ by to znamenalo 
nárůst žáků zhruba o dvě stovky. Jenže 
situace může být podstatně složitější. 
Můžeme začít u  předškoláků – prak-
ticky neměnný počet dětí ve věku 0-6 
let neznamená neměnný stav pro ma-
teřské školky. Od roku 2020 musí na 
základě nového školského zákona MČ 
Praha 21 jako zřizovatel zajistit místo 
ve školce i  dvouletým dětem. K  před-
školákům ve věkové  kategorii 3+ tak 
rázem přibude zhruba stovka dětí mezi 
druhým a třetím rokem.
 Demografická projekce se s realitou 
může rozcházet ještě díky jinému fak-
toru. Samotný Újezd ani celá MČ Praha 
21 nejsou izolované a  je třeba počítat 
s  tím, že zejména Újezd bude ovliv-
ňován demografickým vývojem v  při-

Počet dětí předškolního věku již dosáhl vrcholu. Podle de-
mografické studie, která vznikla v rámci projektu MAP, naši 
městskou část ale čeká čím dál vyšší podíl seniorů.

INZERCE
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lehlém Středočeském kraji. Třeba Květnice ležící za humny 
vlastní školu nemá a jako spádová funguje ta v Dubči. Což je 
vzhledem k dopravnímu spojení krkolomná varianta. I tak ne-
ní lehké místo v Dubči získat. Šance v Kolodějích, Újezdě ne-
bo Klánovicích jsou také mizivé. Další variantou pro květnické 
děti jsou až školy v centru Prahy, které jsou naopak volnější. 
 Situaci by měla vyřešit nová Svazková škola v Úvalech (pí-
šeme o ní na str. 29). Jenže i tu může předstihnout překot-
ný vývoj. Vlastní demografickou studii si nechaly zpracovat 
v rámci MAP také Říčany. A vyplývá z ní, že na Říčansku bude 
v roce 2025 dětí ve věku 11-14 let o 60 procent více než dnes. 
Mezi 15-18 lety se pak čeká dokonce stoprocentní, tedy dvoj-
násobný nárůst. Velká poptávka po školách se tak téměř jis-
tě „přelije“ i směrem do Prahy 21. 
 Projekt MAP tak ukazuje, že při debatách o školství musí-
me počítat nejen s Prahou 21, ale i přilehlými obcemi mimo 
metropoli. Protože Újezd je sice periferií Prahy, ale z druhé 
strany také východní branou do metropole. 

Blahoslav Hruška

INZERCE

 Újezd se do roku 2023 rozroste ze současných ca. 11 
tisíc na 12 500 obyvatel. Poroste také počet lidí v celé 
Praze 21, a to až na 22 tisíc obyvatel.
 Přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi zemřelými a na-
rozenými, by měl zůstat stejný, tedy zhruba 50 obyvatel 
ročně.
 Oproti současnému stavu by mělo být méně dětí 
v mladším školním věku (5-9 let) a také ve skupině 35-44 
let. Ve všech ostatních kategoriích počet obyvatel vzros-
te. Nejvíce ve skupině 45-49 let, ale také ve věkovém roz-
pětí 75-79 let.
 Počet dětí předškolního věku v  Újezdě, kterých je 
zhruba 900, by měl během následujících tří let lehce kle-
sat, pak se opět zvyšovat, ovšem jen na dnešní hodnotu. 
Obdobný scénář platí pro první stupeň základní školy, 
kde by mělo stačit tak jako dosud otevírat šest paralel-
ních prvních tříd.
 Poroste ovšem počet potenciálních žáků na 2. stupni 
Masarykovy ZŠ v Újezdě. Ten by měl překročit 1200 dětí. 

HLAVNÍ ZÁVĚRY STUDIE
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Kam o Velikonocích

JARMARKY
9. 4.
Centrum na Fialce, Říčany
Čekají vás tvořivé dílničky pro děti 
i dospělé s jarní a velikonoční témati-
kou. Pletení pomlázek, zdobní veliko-
nočních perníčků, zdobení lahviček, 
keramika a mnoho dalšího. Od 13 do 
17 hod.
 
11. 4.
Masarykova ZŠ, Staroklánovická 
ul., Újezd nad Lesy
Jako každý rok si zde můžete zakou-
pit výrobky dětí z  prvního 
stupně, které připravily spo-
lečně se svými učitelkami 
v hodinách pracovní a výtvar-
né výchovy. Všichni příchozí 
se mohou těšit na pravou ve-
likonoční atmosféru. U  stán-
ků jednotlivých tříd budete 
moci ochutnat velikonoční 
nádivku, cukroví, perníčky 
a jiné pamlsky a obdivovat ve-
likonoční dekorace, keramiku 
a  řadu dalších drobností pro 
radost i pro pestrou jarní vý-
zdobu do vašich domovů. Od 
17 hod.

VÝSTAVY
18. 3. – 30. 4.
Jaro na vsi
Polabské národopisné mu-
zeum v Přerově nad Labem
Ve všech sedmi zpřístupně-
ných chalupách jsou připomínány 
starobylé zvyky a  obyčeje, které po 
celé jaro provázely život venkovské-
ho lidu ve středním Polabí. Prohlíd-
ka jarní výstavy začíná zabíjačkou 
a  „šplochanem“ (zvláštní krajovou 
zábavou) a  pokračuje průvodem na 
konci masopustu, potom následuje 
čtyřicetidenní předvelikonoční postní 
období se šesti postními nedělemi, 
provázenými mimo jiné vynášením 
smrtky, chozením s lítem či přípravou 
na „pašijový týden. Ten vrcholí Bo-
žím hodem a pondělím velikonočním 
s  pomlázkou ve „staročeské chalu-
pě“. V dolní části muzea výstava „Ja-
ro na vsi“ pokračuje svatovojtěšskou 

poutí, zábavou mládeže kolem májů 
a končí svátkem sv. Jana Křtitele, spo-
jeným s lidovým léčitelstvím. Součástí 
letošní jarní výstavy je nově i byt ko-
váře a kaplička. Více na www.polab-
skemuzeum.cz

Vstupné: 
Dospělí: 90 Kč, Senioři, studenti 
a  školáci: 45 Kč, Rodina: 250 Kč (2 
dospělé osoby a 2 - 3 školáci), Před-
školáci zdarma
Otevřeno: denně kromě Po od 9 do 
17 hod. (poslední vstup v 16 hodin).

Od 1. dubna
Velikonoce v  Muzeu lidových sta-
veb v Kouřimi
Kromě několika loni dostavěných 
objektů v exteriérech nabízí skanzen 
také tematické programy stahující se 
k obdobím Velikonoc.
 1. dubna – zdobení kraslic
 2. dubna – v 11.00, 13.00 a 15.00 - 
vynášení smrtky a přinášení nového 
léta v podání Ladova národopisného 
souboru z Hrusic 
 Příroda se probouzí – beseda se 
zoologem ing. Ivem Rusem 
 Včely vítají jaro – celodenní pro-
gram o včelách 
 Dílny na výrobu dřevěných hraček, 

píšťalek a míchání čistícího bylinkové-
ho čaje 
 Hraní tradičních dětských her: tlu-
čení špačka, čára, na Kokeše, rozpo-
čitadla… 
 Další program pro radost i poučení 
 Další plánované národopisné pořa-
dy:
 Zelený čtvrtek 13. 4. 2017
 Velký pátek 14. 4. 2017
 Bílá sobota 15. 4. 2017
Více na www.skanzenkourim.cz

Vstupné:
Dospělí: 80 Kč, Senioři, studen-
ti a školáci: 40 Kč, Rodina: 200 
Kč (2 dospělé osoby a 2 - 3 školá-
ci), Předškoláci zdarma
Otevřeno: Pá-Ne 10.00–16.00 
hodin 
(mimořádně také ve dnech 13. 
a 17. 4. 2017)

BOHOSLUŽBY
Katolické: 
v  kostele Povýšení sv. Kříže  
v Kolodějích
 neděle 9. 4. 9.00 farní mše sv. 
s žehnáním ratolestí
 při mši sv. se představí děti – 
prvokomunikanti
 středa 12. 4. 18.00 mše sv.
 čtvrtek 13. 4. 18.00 mše sv. na 
památku Večeře Páně
 pátek 14. 4. 18.00 velkopáteč-
ní obřady, pašije
 20.00 křížová cesta pod širým 

nebem
 sobota 15. 4. od 9 do 17 h kostel 
otevřený k návštěvě Božího hrobu
 20.30 Velikonoční vigilie
 neděle 16. 4. 9.00 mše sv. s žehná-
ním pokrmů
 10.30 mše sv. s účastí rodin
 pondělí 17. 4. 9.00 mše sv.

Evangelické:
v evangelickém kostele ve Škvorci
 pátek 14. 4. Velkopáteční bohosluž-
ba
 neděle 16. 4. (Boží hod) bohoslužba 
v 9, 30 hod.
 bohoslužba v Újezdském muzeu se 
15. 4. nekoná

Velikonoční svátky jsou dobou, kdy je čas zahodit obvyklý stres běžných 
dnů a vyrazit za kulturou. Újezdský zpravodaj pro vás proto připravil 
rozšířený servis akcí, které se konají nejen v Újezdě.
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Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
pořádá akci

DUBEN, měsíc bezpečnosti
na silnicích a Dne Země

KDY: pátek 28. dubna 2017
KDE: multifunkční sportoviště
pro MŠ a ZŠ od 9:30 do 12:00 hod
od 13:00 do 18:00 hod pro veřejnost

Na co se můžete těšit:
Dopravní hřiště, Nadace BESIP - dopravní předpisy,
simulátor nárazu, ukázku první pomoci, ukázka
práce Policie ČR, povídaní o ochraně dřevin, CITES,
odpady, kompostování, ochrana lesa a záchranná
stanice, pojízdná sklárna a povídání o výrobě skla, kozičky
z farmy Komorce, dílničky pro děti, soutěže

Doprovodný program:
Ukázka práce psovodů Městské policie, projížďky na koních,
taneční vystoupení DANCEPORT, hudební skupina Univers,
malování na obličej, maxi klouzačka, trdelník, koláče.

Moderátor akce Vlasta Korec

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru
víček od pet lahví a povídání s Verunkou
Pilnou, včetně vyhodnocení sbírky.
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.

Více na www.praha21.cz



11

KULTURA

Jednoho dne byl v   Izraeli popraven 
krutým způsobem člověk jménem Je-
žíš. Byl to Žid, bylo mu něco málo přes 
třicet a zhruba tak mladý byl i věk lid-
stva, který se později ve velké části 
světa začal počítat od narození tohoto 
Ježíše. Důvodem k popravě byl strach. 
Ježíš byl příliš dobrý a příliš mnoho lidí 
se u něho scházelo. Země byla okupo-
vaná Římany, zdálo se lepší obětovat 
jednoho potencionálního buřiče než 
riskovat národní katastrofu. Sami oku-
panti s tím neměli žádný problém, kři-
žovat vzbouřence bylo běžnou meto-
dou, jak v provinciích udržet pořádek. 
 Poprava se sešla s  židovskými veli-
konocemi, takže byl spěch.  Pohřeb se 
musel vykonat před pátečním veče-
rem. To začínal největší svátek a  po-
hřbívat se nemělo.
 Co však ti, kteří Ježíše mívali rádi? 
Když zemře blízký člověk, je to vždyc-
ky veliká bolest. Někdy je to horší. Toto 
bylo horší, protože Ježíš byl přítelem 
a učitelem mnoha lidí. Vážili si ho a po-
třebovali ho. Navíc zemřel násilnou 

smrtí. Navíc jeho blízcí očekávali, že 
dojde také na ně. Jenom dvě nebo tři 
ženy měly odvahu se k  hrobu podí-
vat. Šly tam v neděli ráno po svátcích, 
chtěly z úcty vykonat všechny pohřební 
náležitosti. V pátek se to kvůli spěchu 
nestihlo. 
 Jenže Ježíšovo tělo v  hrobě nebylo. 
A  to ženy mohly říct s  jistotou, viděly 
to. Hrob vypadal jako jakási jeskyně 
s  vchodem zajištěným velikým kame-
nem. Kámen byl od-
valený a  uvnitř nikdo. 
Ačkoliv ženy pravily, že 
tam viděly anděla. Prv-
ní reakce na takovou 
věc je úlek. Ale ten, ko-
ho tam potkaly, anděl, 
jim pravil, že se lekat 
nemusí. Jestliže někdo 
není v hrobě, znamená 
to, že není mrtvý. Kdo 
není mrtvý, je živý. To musel být anděl, 
člověk by z toho takový závěr nevytvo-
řil. Lidská zkušenost praví, že kdo byl 
mrtev, nemůže být živý. Překvapující je, 

že ženy andělovi uvěřily. Šly to vyřídit 
ostatním. To však nebylo všechno. Je-
žíše potkávali tam i onde. Mluvil s nimi, 
jedl s nimi. Trvalo to čtyřicet dnů. Pak 
už ho nevídali. 
 Z  těchto událostí vyvodili další pře-
kvapivé závěry, inspirováni andělským 
logickým postupem. Řekli, že Ježíš byl 
vzkříšen z mrtvých, a že se to vztahuje 
i na každého člověka. Kdo umře, bude 
živ. Přišli na to, že sice byl zavražděn 

v  inscenovaném procesu, ale 
že do toho šel sám. Že musel 
umřít, protože chtěl zachránit 
tento svět. Život lidí a všech by-
tostí. Že na sebe vzal trest před 
Bohem za viny lidí, i těch, kteří 
teprve přijdou na svět. Vymyka-
lo se to všemu, co dosud znali. 
Vymyká se to všemu, co zná-
me. Bude to tím, že láska Boha 
je větší, než všechno, co jsme 

schopni poznat. 
Elen Plzáková,

farářka sboru Českobratrské církve 
evangelické v Praze 3-Jarově

Díky výrobním lhůtám a  termínům 
uzávěrek se mi dostalo vzácné příleži-
tosti představit si Velikonoce ještě před 
začátkem jara. Píšu tedy tyto řádky 17. 
března na den svatého Patrika. To není 
omyl, já vím, že v českém kalendáři je 
Patrik napsaný na 19. února. Ale s tím 
byste v  Irsku neprorazili. Tam mají 
svého ochránce a  patrona moc rádi 
a i když od jeho smrti uplynulo víc než 
1500 let, vesele a s nadšením si ho při-
pomínají. Poslední dobou zájem o Pa-
trika vzrůstá i  u  nás. Myslím, že to je 
moc dobře a hned vám vysvětlím proč: 
Patrik ukázal lidem, že dobro vítězí nad 
zlem. Ale to bych vám musel vyprávět 
celý ten příběh – třeba se vám bude lí-
bit.
 Patrik se narodil v  Británii v  době, 
kdy byla pod správou Římské říše. Ja-
ko mladého chlapce ho zajali piráti, 
odvlekli ho do Irska a  tam prodali do 
otroctví. Teprve po několika letech 
se mu podařilo uprchnout a  vrátit se 
domů. Čekali bychom, že mládenec 
z  toho bude mít trauma na celý život 
a  tu zemi, kde byl zajatcem, bude do 

smrti nenávidět. Ale Patrik se rozhodl 
jinak. Vystudoval a stal se misionářem, 
aby mohl Irům přinést něco dobrého, 
něco, co jemu samotnému připadalo 
vzácné, hodnotné a smysluplné: kultu-
ru, vzdělání a křesťanskou víru. Byl te-
dy pro Iry tak trochu svatým Václavem, 
Cyrilem i Metodějem. 
 Když Patrik, už v  hodnosti biskupa, 
vstoupil znovu do Irska, právě byly 
křesťanské Velikono-
ce. Ty se správně mají 
slavit v  noci a  hlavní 
bohoslužba začíná za-
pálením velkého ohně 
na volném prostran-
ství. Velikonoční oheň 
připomíná, že tak, ja-
ko světlo plamene ví-
tězí nad noční tmou, 
tak také život zvítězí 
nad smrtí a  dobro zvítězí nad zlem. 
Ale v tom kraji byl zvláštní zvyk, že na 
začátku jara nikdo nesměl zažehnout 
oheň, dokud se nerozhořela slavnostní 
vatra v královském sídle. Lidé byli totiž 
zvyklí očekávat řešení svých problémů 

a  zajištění všech životních potřeb od 
svých náčelníků. Patrik se však cítil být 
svobodný a  jednal samostatně. Jeho 
oheň zářil ve tmě a zvěstoval příchod 
Ježíše Krista, vítěze nad smrtí. Král 
Laoghaire Patrika předvolal a žádal vy-
světlení té opovážlivosti. Patrik s  ním 
ovšem mluvil neohroženě, přímo, ale 
přitom přátelsky a  vlídně. Laoghaire 
naštěstí nebyl domýšlivý hlupák. Po-

chopil, že Patrik mu přináší 
životní moudrost a  štěstí. Po-
nechal si svou víru, ale dovo-
lil Patrikovi zakládat kláštery 
a kostely. A u nich u všech kaž-
dý rok hořely ohně, aby si lidé 
připomněli, že dobro zvítězí 
nad zlem. Připadá vám to jako 
pohádka? Nemusí to tak být. 
Až přijdou Velikonoce, vzplane 
oheň a světlo zvítězí nad tmou. 

Kdo pochopí, že život vítězí nad smrtí, 
stane se svobodným a najde své štěstí.

Ondřej Salvet,
farář Římskokatolické 

farnosti Praha-Koloděje

Sváteční slovo
Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. ÚZ proto požádal o velikonoční 
slovo dva duchovní, kteří mají péči o újezdské křesťany na starosti -  evangelic-
kou farářku Elen Plzákovou a katolického kněze Ondřeje Salveta. 



Máte rádi americké gospelové písničky? 
Chcete si zavzpomínat na hudební skupinu 
Beatles? Nebo je pro vás větším lákadlem 
hit devadesátých let, píseň Lemon Tree? 
Toto všechno si pro vás připravili studenti 
jazykové školy Happy School společně ve 
spolupráci se žáky ZUŠ Učňovská Praha 9. 
 Od začátku února pilně cvičí své skladby 
od klasiků anglické a  americké hudby, ke 
kterým patří G. F. Händel, W. Gillock a dal-
ší. Kdo má rád modernější hudbu, určitě 
se nechá nalákat tóny nejnovějšího Oscary 

ověnčeného muzikálu La La Land a dalšími 
známými skladbami americké fi lmové hud-
by. 
 Milí Újezďáci, jste srdečně zváni na 2. 
ročník koncertu večer anglické a  americ-
ké hudby, který se uskuteční v úterý 16. 5. 
2017 v 18, 30 hodin ve velkém koncertním 
sálu ZUŠ Učňovská. Koncert se uskuteční 
pod záštitou starostky MČ Praha 21 Karly 
Jakob Čechové.

Eva Stejskalová,
 jazyková škola Happy Sch ool

V  polovině března jsme ukončili velmi úspěšnou výstavu 
Františka Ringo Čecha. Velmi mě potěšilo, že se výstava líbila 
a především, že vás rozesmála. A to bez rozdílu věku i pohlaví. 
Naprosto stejný pocit má i samotný autor. Nejen kvůli velmi 
kvalitnímu výstavnímu prostoru, ale i  proto, že na vernisáži 
potkal pár starých přátel. A především kvůli zájmu o jeho ob-
razy. Jak sám říkal, nemá už příliš chuť jen tak někde vystavo-
vat. U nás byl natolik spokojený, že mi navrhl nabídku, kterou 
jsem s  nadšením přijala. Každý měsíc dostane naše galerie 
„obraz měsíce“. Obraz, na kterém ještě téměř nezaschla bar-
va, poputuje přímo k nám. Tím pádem budete první, kdo jeho 
dílo uvidí a eventuálně si ho odnesete domů. Máte se na co 
těšit. Jeho nápady jsou neuvěřitelné a nevyčerpatelné.
 Nově jsme upravili dvě výstavní místnosti tak, aby se zde 
daly pořádat i přednášky. Jednu už máme s velkým úspěchem 
za sebou a další proběhne v dubnu. Pan Vladimír Kočička je 
rodák z Horních Počernic. Kreslení a malování rozšířil  i o fo-
tografování, výrobu šperků a koláží. Vystavovat bude se svou 
dlouholetou kamarádkou Zdenou Bočarovou s jejími oleji.
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Hudba – nástroj, jenž sbližuje

Co chystá Zelený dům

Amnestie pro dlužníky
Místní knihovna vyhlašuje 

ve dnech od 10. 4. do 21. 4. 
2017 amnestii pro nepořádné 
čtenáře. V uvedeném období 
můžete knihy vrátit zpět do 
knihovny, aniž byste platili 

zpozdné.

Otevírací doba knihovny:
PO 10.00-12.30, 13.00-19.00
ST 10.00-12.30, 13.00-17.00
PÁ   8.00-12.30, 13.00-16.00

Adresa knihovny:
Staroújezdská 2300, přízemí 

Polyfunkčního domu,Praha 21

Jitka Kašparová 
a Pavla Jakubcová

 V květnu nás čeká výstava úžasné dámy Zdeňky Holej-
šovské, která zde již v  minulosti vystavovala a  která vás 
svými obrazy naláká zajít si koupit velkou kytici, nebo rov-
nou sbalit kufr a vyrazit k moři na dovolenou. A to ideálně 
rovnou na lodi.  V červnu se pak můžete těšit na jihočes-
kého rodáka, pána, kterému je dost přes devadesát, ale 
kterému by to díky jeho vitalitě rozhodně nikdo nehádal. 
Se svojí manželkou, která svým šarmem připomíná rodilou 
Pařížanku, mě oslovili již v zimě a hned jsme se domluvili. 
Krajinky, rybníky a vesničky z jižních Čech pana Vladimíra 
Mencla vás zahřejí na duši a hned o víkendu vyrazíte na vý-
let. Nebo si odnesete obraz a budete mít jihočeskou krásu 
nejen ve svém srdci, ale i ve svém bytě.
 Další lákadla si nechám napříště, ale mohu vás ujistit, že 
program galerie bude opravdu stát za to. Všem vám děkuji 
za přízeň a už nyní se těším na setkání u kávy a překrás-
ných obrazů. Krásné a slunečné jarní dny vám přeje vaše 
galeristka.

Martina Schiff mannová



Ve spolupráci s místním Knihkupectvím nad Lesy 
proběhne na Masarykově ZŠ kampaň „Kniha ti slu-
ší“. „Cílem kampaně je podpora a propagace čes-
ké knižní kultury. Naší snahou je představit knihu 
jako moderní, trendy předmět, který díky svému 
obsahu bude člověku společníkem ve všech život-
ních situacích a v každém věku,“ říká o kampani Svaz českých 
nakladatelů a knihkupců. Světový týden knihy (18. 4. – 23. 
4. 2017) si žáci připomenou na hodinách čtení a  literatury 
referáty o svých oblíbených knihách, na hodinách výtvarné 
výchovy si pro libovolně zvolený název knihy navrhnou titul-
ní obálku. Každý dětský návštěvník, který si během Světové-
ho týdne knihy zakoupí jakoukoliv knihu, dostane od pana 
knihkupce Petra Váchy červenou placku s logem kampaně.

 Také bude v  knihkupectví umístěna zapečetěná kasička 
na dobrovolné fi nanční příspěvky pro nadaci Leontinka, 
která podporuje zrakově postižené. Hlavními tvářemi letoš-
ní kampaně jsou známé osobnosti - Jana Plodková, Zdeněk 
Piškula  a  Jan Potměšil,  zapojeni jsou nakladatelé, autoři, 
knihkupectví a  knihovny v  České republice. Více informací 
najdete na www.knihatislusi.cz.

Eva Danielová 

Sedmého března jsme se sešli na tradičním setkání u příle-
žitosti 167. výročí narození prvého prezidenta Českosloven-
ské republiky T.G. Masaryka za účasti občanů, zahrádkářů, 
paní starostky Karly Jakob Čechové a dětí ze školní družiny 
1. stupně MZŠ. Děti velmi pozorně vyslechly projevy paní 
starostky a pana dr. Schmidta. Jejich zájem nás přesvědčil 
o tom, že pokračovat v tradičních setkáních je důležité a dě-
ti i díky vychovatelkám a učitelkám vědí, po jakém velikánovi 
se jmenuje jejich škola. Setkání se uskutečnilo ve spolupráci 
zahrádkářů a MČ Praha 21. 

Blanka Exnerová 

Týden knihy

Vzpomínkové setkání
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Dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou přednášku 
konanou     13.04.2017, od 18:00 hod. na téma 
 
„Procházka módou raného středověku 
                            aneb 
                šlechtic nebo pobuda“ 
 
Přednáška bude doprovázena fotodokumentací 
a malou módní přehlídkou 
vstupné 50 Kč – rezervace nutná 

Café galerie „Zelený dům“ 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 
Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 

  
  

    

 
 

 

Dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou přednášku 
konanou     13.04.2017, od 18:00 hod. na téma 
 
„Procházka módou raného středověku 
                            aneb 
                šlechtic nebo pobuda“ 
 
Přednáška bude doprovázena fotodokumentací 
a malou módní přehlídkou 
vstupné 50 Kč – rezervace nutná 

Café galerie „Zelený dům“ 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 
Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 

Naše úklidová fi rma nabízí jednorázový, pravidelný či 
generální úklid domácností a kanceláří, domácnosti, 
úklid po malířích a řemeslnících. Mytí oken, čistění 

koberců a čalounění a žehlení prádla. V případě 
zájmu na tel. kontakt 777 161 575,777 313 760, email: 
uklidzcukru@seznam.cz, web : www.uklidzcukru.cz.

INZERCE

31. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva 

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva

15. 4. 2017, v 19.00h., v aule MZŠ
JÁ MILUJEM, TY MILUJEŠ

Stříbrný medvěd z Berlína za režii – 
barevná, smutná veselohra s Ivou 
Janžurovou - z r. 1980. (8 let v trezoru.)
Režie:  Dušan Hanák (nositel Ceny za 
přínos světové kinematografie z K. Varů

HOST: dr. Pavel Taussig  a ???
Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

„Já jsem se k  podnikání dostal více 
přes zemědělství a  znalost potravin, 
než přes gastronomii,“ zahajuje náš 
rozhovor o  Café Útes/Bistro Coral 
majitel Jan Zákostelecký. „Vystudoval 
jsem Zemědělskou univerzitu, a  pak 
sbíral tři roky zkušenosti v USA a na 
Kypru. Věděl jsem hodně o  bram-
borách, rýži, mase, zelenině a  také 
o tom, od koho jaké sehnat,“ pokra-
čuje pan Zákostelecký. Jednou projíž-
děl Újezdem a všiml si základů stav-
by ve středu naší obce. Nemovitost 
i  s  projektem koupil a  vybudoval tu 
dům, v němž dnes provozuje zavede-
nou restauraci. 

BISTRO CORAL
Jako první otevřel v srpnu 2011 Bistro 
Coral. Základním „kamenem“ projek-
tu byl šéfkuchař pan Procházka, který 
přišel ze známé švejkovské restau-
race ve Vysočanech. Určil neměnný 
standard restaurace – svíčkovou. Ta 
musí za všech okolností chutnat vždy 
stejně. Svíčkovou zde připravují v níz-
koteplotní troubě, kde se maso peče 
přes noc při 80 stupních. 
 Tým je tvořen především mladými 
lidmi.  Mají přímý kontakt se stráv-
níky, slyší jejich reakce a  to je velmi 
dobrou motivací pro celý tým.
 Hlavní nabídka bistra se jmenuje 
„rychlý oběd“. Pan Zákostelecký říká 
věcně: „Dokážeme vydat ve špičce 
běžně čtyři obědy za minutu a nabízí-
me denně kolem 10 jídel a minutek.“ 
Ke kvalitě podávaných pokrmů dodá-
vá: „Všechna jídla, každý den, vaříme 
nanovo.“  Kapacita bistra je 60 stráv-
níků.

CAFÉ ÚTES
Otevření restaurace Café Útes nava-
zovalo na úspěšný provoz Bistra Co-
ral, a  to v  listopadu 2011. Šéfkuchař 
z české expozice Expo v Pekingu byl 
zárukou projektu. Interiéry navrhlo, 
stejně jako všechny billboardy, gra-
fi cké studio s provokativním názvem 
Despekt. Restauraci vévodí velké 
akvárium a  v  něm kamenný „útes“. 
Pod částí podlahy pod sklem je imito-
ván podvodní svět s  fi gurínami pro-
plouvajících potápěčů! K poobědové-
mu odpočinku slouží křesla „fatboy.“ 
 Restaurace je o víkendech vytížena 
svatbami a  jinými slavnostními udá-
losti i gastronomicky zaměřenými ak-
cemi pro veřejnost. Úřad naší měst-
ské části tu například dvakrát pořádal 
vánoční party. Mezi nejúspěšnější 

akce patří např. „Americký víkend“ 
s využitím známého plakátu „Strýčka 
Sama“ a obličejem prezidenta Trum-
pa, „Italský víkend“ s italskou kuchař-
kou nebo „Indický víkend“ se dvěma 
indickými kuchaři, a  „Kyperský ví-
kend“ s  kyperským kuchařem, který 
na pozvání přiletěl z domova. Tradicí 
je každoroční „Svatomartinská husa“, 
která je vyprodána měsíce dopředu. 
Akce láká i na mladé víno z vinařství 
Lahofer.
 Majitel zvažuje novou koncepci. 
Zatím oba podniky využívají jednu ku-
chyni, ale součástí plánů je pro Útes 
postavit novou, „otevřenou“ kuchyni. 
Tam by se připravovala jídla před zra-
ky strávníků. Pan Zákostelecký je fa-
noušek nových technologií a je pyšný, 
že jeho kuchyně je vybavena kvalitní 
technikou.
 Restaurace má kapacitu do 100 
návštěvníků, prostor je variabilní, 
a když se zde pořádají hudební pro-
dukce, díky dobré akustice neruší vů-
bec okolí. V zadní části restaurace se 
nachází velký dětský koutek zapuště-
ný v podlaze.

LETNÍ TERASA
Letní terasa má kapacitu přibližně 
30 lidí a  slouží pro posezení s  grilo-
váním. Terasa je určena i  kuřákům, 
v interiérech se nekouří.
 Bistro, restaurace i  letní zahrada 
nabízejí piva spíše menších pivova-
rů Rychtář a  Princ Max. Sudy jsou 
skladovány v podpultových lednicích 
a pivo z nich je vedeno aktivně chla-
zeným potrubím, zachovává si tak 
dobrou chuť.
 Majitel nabízí také catering. Tým 
umí zorganizovat rodinnou nebo fi -
remní oslavu přímo v  restauraci, ale 

i  v  prostoru, který si vybere klient. 
A není to jen starost o jídelníček a do-
dávku jídel. Je to i celodenní servis ne-
bo dodávka stolů a židlí, nádobí a pří-
borů, čepovací aparatury nebo lednic.
 Rozvoz obědů do fi rem je také 
úspěšně zaběhnutý. „Máme odběra-
tele, kteří od nás berou obědy od ro-
ku 2011,“ říká pan Zákostelecký a po 
úvaze dodává: „Myslím, že jsme mu-
seli něco dobrého předvést, jestli se 
udržíme v takové pozici přes pět let.“                                                                                                                                        
Pan Zákostelecký má obavu z  toho, 
s jakou „lehkostí“ současná vláda pra-
cuje s daněmi, jmenovitě s DPH. Zvy-
šuje, snižuje, upravuje, převádí, mění 
podnikatelské prostředí. „Obávám 
se, že dlouhodobá nestálost pohos-
tinského podnikání nepřinese mno-
ho dobrého,“ uvažuje na závě. A jistě 
to není uchvátaná reakce outsidera, 
ale analytická úvaha úspěšného pod-
nikatele. Přesto je optimista a má dal-
ší plány. „Bydlím v Praze, ale chci se 
přestěhovat do Újezdu. Zdejší vztahy, 
chování lidí a  spolupráce s místními 
dodavateli a řemeslníky, kteří ochot-
ně přispěchají, je-li potřeba něco při-
vézt nebo opravit, mě baví,“ potvrzu-
je s úsměvem Jan Zákostelecký.

Pavel Moudrý, člen redakční rady

14

Bistro Coral a Café Útes
Račiněveská ul., Újezd nad Lesy

www.cafeutes.cz
tel. 722 925 830
Klimatizace: ano

Kouření: ne 
Parkování: ano

Otevírací doba: Po-Pá 11-15 hod, 
So-Ne jen tematické víkendy 

nebo po dohodě

Osvobozená domácnost
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LISTÁRNA

Listárna Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Libušce Vykouřilové, 
která nás opustila 9. 3. 2017, za její ochotu, pracovitost a starost.
Skládáme poklonu a poděkování.

Syn Pavel a rodina Hřebíkova

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

V minulých dnech jsme obdrželi dopis, který je vyvěšen 
na stránkách MČ, kde majitel budovy Ideal Lux ruší svůj 
závazek vybudovat Alzheimer centrum, neboť se z nepo-
chopitelných důvodu postavila proti jeho záměru veřej-
nost.
 Jako nový záměr uvádí revitalizaci továrního objektu 
dle územního plánu nebo prodej budovy. V rámci před-
kupního práva byla MČ již oznámena cena. 
 Aktivně podporuji rychlé jednání umožnující využití 
předkupního práva, neboť zánikem závazku o  výstavbě 
Alzheimer centra může jen nákup budovy zachovat MČ 
vliv nutný na ochranu zájmů svých obyvatel. Věřím, že 
v době, kdy čtete tyto řádky již Zastupitelstvo MČ Praha 
21 schválilo potřebné kroky. Současně naléhám na kvalit-

ní veřejnou diskusi k využití objektu. MČ má řadu varují-
cích zkušeností: v projektu Laxemberger přišla o kontrolu 
nad společnou firmou, u zdravotního střediska Rohožník 
má smluvní partner MČ gigantický výnos, zatímco nákla-
dy zůstávají MČ. Polyfunkční dům, dlouho bez využití, na-
šel záchranu až v Domě dětí a mládeže Praha 10. Jsem 
tomu rád, ztráty jsou díky příspěvku DDM nižší a jeho čin-
nost je pro místní rozhodně přínosem. Proto je kvalitně 
oponovaný projekt pro úspěšný záměr nezbytný. 
 S  napětím očekávám nového tajemníka Úřadu MČ 
Praha 21. Radniční koalice získala podporu Otevřeného 
Újezda pro to, aby našla kvalitního manažera, který vzdě-
láním i  praxí splňuje požadavky funkce a  vyjde vítězně 
z řádného výběrového řízení.

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Kam s odpadem Jarní uklid

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Praha 21 - trasa B Sobota 22. dubna

Odbor životního prostředí při ÚMČ Praha 21 v rámci zajištění jarního úklidu pro obyvatele letos 8. dubna zajistil další 4 kon-
tejnery na velkoobjemový odpad nad rámec tradičně přistavovaných dvou. Dne 8. dubna probíhá zároveň celostátní akce 
„Ukliďme Česko 2017“. Jelikož se domníváme, že úklid domácností je neméně důležitý a slouží jako prevence vyvážení ob-
jemného odpadu na černé skládky, tak se tímto k této akci připojujeme a doufáme, že kontejnery plně využijete. Vyzýváme 
občany i spolky, které se zapojí do akce Ukliďme Česko 2017, aby využili těchto kontejnerů.

8. dubna-  Valdovská x Hrádková 
Druhanická x Staroújezdská 
Rohožnická – u prodejny Albert 
Starokolínská – u parku na Blatově 
Toušická – u spořitelny 
Pilovská x Čenovická

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. Termíny kontejnerů navr-
huje Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD) Úřadu Městské 
části Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská  800 - 820

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická  830 - 850

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická  900 - 920

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská  930 - 950

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická  1000 - 1020

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková  1030 - 1050

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická  1100 - 1120

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská  1130 - 1150

Termín na příští měsíc:
13. května -  Starokolínská – u parku na Blatově 

Rohožnická – u prodejny Albert

Praha 21 - trasa B Středa 10. května
1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická  1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská  1830 - 1850
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Praha 21 - trasa C Praha 21 - trasa CČtvrtek 6. dubna Sobota 6. května
1. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická  1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická  1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická  1700 - 1720

6. Tuchotická x Velebného  1730 - 1750

7. Domanovická x Račiněveská   1800 - 1820

1. Načešická x Borovská  800 - 820

2. Čentická x Polešovická  830 - 850

3. Hulická x Soběšínská  900 - 920

4. Novosibřinská x Svojšická  930 - 950

5. Žárovická x Žehušická  1000 - 1020

6. Tuchotická x Velebného  1030 - 1050

7. Domanovická x Račiněveská   1100 - 1120

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto 
odpady: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, ky-
seliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Informace o celoročním svozu najdete na našich stránkách 
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. 
Prahy v roce 2017“, tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky v přízemí vedle podatelny úřadu.

Martin Švejnoha, OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

ČERNÉ SKLÁDKY

ZÁSAHY V BLATOVSKÉM PARKU

SEMINÁŘ O TŘÍDĚNÍ BIOMATERIÁLU

PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD

SBĚRNÝ DVŮR

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňo-
vány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a ne-
ní možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti 
z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na 
něj počkat a až poté do něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, OŽPD

Připomínáme, že v neděli dne 23. dubna 2017 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod 
velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická

Apelujeme na občany Újezda nad Lesy, aby nezakládali 
černé skládky odpadu a  bioodpadu. Jen v  loňském roce 
bylo na našem katastru odklizeno přes 100 tun odpadu 
ze skládek. Také bioodpad vyvážený do lesa nejen že hyz-
dí okolí, ale také přispívá k přemnožení divokých prasat, 
což dokládají i případy známé z médií. Zajišťujeme pro vás 
několik možností, kam odpady odložit – pro nebezpečný 
odpad jezdí vozy firmy Ekom, které stavějí u  křižovatek 
ulic, objemný odpad můžete odevzdávat do přistavených 
velkoobjemových kontejnerů v průběhu roku, na jaře a na 
podzim můžete odevzdávat rostlinný odpad do kontejne-
rů na bioodpad a všechny zmíněné druhy odpadu je mož-
né odevzdat i do sběrného dvora v Běchovicích viz níže.

Koncem března proběhlo v  parku na Blatově 
kácení dřevin zcela suchých a  kolidujících se 
stavbou čerpací stanice odpadních vod. Lavič-
ka, případně stojan na kola dotčené stavbou, 
budou dočasně přemístěny.

Přijměte srdečné pozvání na seminář „Třídím BIOmateriál“ o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství. Spolek 
Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.cz – informační podpora občanů, zameřený na kompostování a bioodpady.

Kdy: pondělí 24. 4. 2017 od 16: 30 hodin, rozsah cca 1,5 h
Kde: velká zasedací místnost úřadu MČ Praha 21

Seminář je určen především organizacím, firmám, bytovým družstvům a společenstvím vlatníků.
Přihlášky na seminář zasílejte do 13. 4. 2017 na mail: katerina.blinkova@praha21.cz.

Jitka Jenšovská, radní MČ Praha 21, předsedkyně komise pro životní prostředí

Proběhne 14. dubna 2017 (dále 1x za 14 dní, lichý týden, pátek)
Kdo bude mít zájem o tuto službu, volejte na call centrum 284 
091 888 nebo lze objednat on line přes webové stránky svozové 
firmy Pražské služby a.s. -  www.psas.cz, v  sekci služby obča-
nům, svoz bioodpadu. 

Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice, tel: 602 202 191  
Zimní provozní doba: 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod, So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy 
odpadů: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti 
atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, 
videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby 
zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 
m³ zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně 
sběru lednic. Za úhradu - pneumatiky 25 Kč za kus
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KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
Týden plný her, soutěží a zábavy.  

VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
Různé výtvarné a tvořivé techniky. 

PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI 
Velká výprava na Ostrov pokladů! 

SPORTOVNÍ DOVÁDĚNÍ 
Různé druhy sportů, protahování, relaxace.  

INDIÁNSKÉ LÉTO 
Malí indiáni na dobrodružné výpravě. 

MALÝ ZÁLESÁK 
Rozvoj tábornických a rukodělných aktivit.  

TÝDEN PLNÝ POHÁDEK 
Cesta z pohádky do pohádky. 

PŘÍRODA KOLEM NÁS 
Poznávání	přírody	v	jejímž	sousedství	žijeme.	 

PŘÍMĚSTSKÉ	TÁBORY	
PRO	DĚTI	5	–	16	LET	

Cena	2150	Kč		

PŘÍMĚSTSKÉ	TÁBORY	
PRO	DĚTI	2	–	6	LET		

Cena	2500	Kč	nebo	600	Kč/den	

VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
Pro děti od 5 do 12 let 

CESTA ČASEM 
Pro děti od 5 do 12 let 

INDIÁNSKÉ LÉTO 
Pro děti od 5 do 12 let 

ZÁLESÁK I. 
Pro děti od 7 do 12 let 

ZÁLESÁK II. 
Pro děti od 7 do 12 let 

OUTDOOR SPORT CAMP 
Pro děti od 12 do 16 let 

TÝDEN PLNÝ HER 
Pro děti od 7 do 12 let 

Cena zahrnuje: obědy, pitný režim, materiál, odměny, odborný dozor 
Místo konání: BC V zahradě, Klánovický les, zahrada Masarykovy ZŠ 
 

Registrace: skolka@vzaharde.cz  

tel. 774 299 992, 777 313 133, www.vzahrade.cz 

3. 7. – 7. 7. 

10. 7. – 14. 7. 

17. 7. – 21. 7. 

24. 7. – 28. 7. 

31. 7. – 4. 8.  

7. 8. – 11. 8.  

14. 8. – 18. 8.  

21. 8. – 25. 8.  

Česko-anglická MŠ Fialka Klánovice 
je MŠ s dvojjazyčným vzdělávacím 

programem pro děti od 2-6 let.

Zápis od 15. 3. 2017 – kapacita je omezená.

Kontakt: Jana Lightburn 775 614 778
www.fialka-klanovice.cz 

EL BIO obchod se zdravou výživou 
a biopotravinami v Újezdě nad Lesy přijme do 

svého týmu kolegyni - prodavačku se zkušenostmi 
v prodeji, znalostmi a zájmem z oboru zdravé 

výživy a bio. Kontakt: Hana Koštialová, 
email: hana@elbio.cz

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání  tel. 728230831 J. Vrbka
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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

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

občanské právo  I  obchodní právo I  rodinné 
právo  I  trestní právo  I pracovní právo  I  

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální 

servis, vč. zajištění notářských a znaleckých služeb. 

kancelář: Bartolomějská 304/1, Praha 1. Tel: 272 049 111 
www.advokatkopecky.cz  

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 
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Recepční na poloviční úvazek
přijme Rezidence a Wellness Blatov.
 V případě zájmu zašlete životopis

 na: blatov@kossuth.cz.
  
  

     

 
 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 

 

 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na 
Vernisáž 

Zdenky Holejšovské 
Obrazy 

 
Dne 03.05.2017 od 18,00 hod. 
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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
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paní Ludmila Budská.
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B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Odběrové pracoviště

7:00 - 14:00

Újezd nad Lesy - Rohožník
Živonínská 1630

• Široká nabídka vyšetření
• Kvalita, rychlost, profesionalita

• Možnost vyšetření i bez žádanky 
za úhradu přímo na místě

Provozní
doba:

info@prevedig.cz
www.prevedig.cz, tel. 270 003 131

270 003 265

www.vycvik-psu-brettan.cz

tel. 604 308 059 

Pomůžu Vám 
s řešením 

problémů Vašich 
pejsků.

VÝCHOVA A VÝCVIK PSŮ U VÁS 
DOMA, NEBO NA PROCHÁZKÁCH

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 
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STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy, 

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

MASÁŽE
Přijďte relaxovat a ulevit si od bolesti 
svalů do masérského studia na adrese 

Račiněveská 2444, Praha 9, 
19016 - Újezd nad Lesy

Cena masáže 30 min od 250 KČ
NYNÍ AKCE - KAŽDÁ 6. MASÁŽ ZDARMA

VÍCE INFO NA TEL. 774 93 80 82
Budu se těšit Viktor Haluščeno

Koupíme pozemek 
pro stavbu rodinného domu 

v Újezdě nad Lesy a okolí. 
Tel. 603 938 721.
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Osmáci na lyžařském výcviku

Charitativní 
velikonoční jarmark

Když v sobotu 4. března odjížděl z Prahy do Pece pod Sněž-
kou autobus plný natěšených lyžařů na školní lyžařský vý-
cvik, byly na některých tvářích dětí i  rodičů vidět rozpaky, 
zda-li si vůbec zalyžují. Celý týden se však nesl v duchu nád-
herného, převážně slunečného počasí, a sněhu bylo víc než 
dostatek. Žáci a žákyně osmých tříd si tak mohli na krkonoš-
ských sjezdovkách dostatečně zdokonalovat své lyžařské 
znalosti a dovednosti.
 Rovněž s běžkami, na kterých někteří stáli poprvé v životě, 
se většina z nich poprala skvěle.
 Na každém lyžařském výcviku bývá zvykem a rovněž po-
vinností využít třetí den k odpočinku a relaxaci.  My jsme vy-
razili do Pece pod Sněžkou na bobovou dráhu. Volné odpole-
dne zakončil člen horské služby zajímavou besedou.

 V závěru týdne čekalo na lyžaře zápolení ve slalomu, kte-
ré bylo do poslední chvíle napínavé a všichni s chutí fandili. 
O některých umístěních rozhodovaly doslova setiny. To nám 
ukázalo, že všichni udělali během týdne obrovský pokrok. 
Nejen začátečníci, kteří se již nebáli vyjet na větší sjezdovku 
a nechat se vyvézt čtyřsedačkovou lanovkou, ale také zkuše-
ní borci, kteří vypilovali techniku.
 Všichni účastníci lyžařského kursu si zaslouží velikou po-
chvalu za výborné lyžařské dovednosti a za své chování na 
svahu i mimo něj. V průběhu celého týdne nedošlo k žád-
nému zranění či onemocnění, a  tak lze uplynulý týden na 
horách hodnotit jako velmi vydařený.

Radoslava Kohoutová, Masarykova ZŠ

Dne 11. dubna 2017 se usku-
teční na naší škole v budově 
I. stupně tradiční velikonoč-
ní jarmark. Jako každý rok 
si zde můžete zakoupit vý-
robky dětí z prvního stupně, 
které připravily společně se 
svými učitelkami v hodinách 
pracovní a výtvarné výchovy. 
Všichni příchozí se mohou 
těšit na pravou velikonoční 
atmosféru. U  stánků jed-
notlivých tříd budete moci 
ochutnat velikonoční nádiv-
ku, cukroví, perníčky a  jiné 
pamlsky a  obdivovat veliko-
noční dekorace, keramiku 
a řadu dalších drobností pro 
radost i  pro pestrou jarní 
výzdobu do vašich domovů. 
Finanční výtěžek této akce 
bude stejně jako v  loňském 
roce věnován Nadačnímu 
fondu Kapka naděje, jehož 

zakladatelkou a  prezident-
kou je Vendula Pizingerová 
(Svobodová), která také jar-
mark v  17 hodin slavnost-
ně zahájí. V  průběhu jar-
marečního odpoledne s  ní 
proběhne i  krátká beseda, 
kde odpoví na vaše případ-
né dotazy. Kapka naděje je 
nadační fond pro pomoc 
nemocným dětem zejmé-
na s  poruchou krvetvorby, 
s nádorovým onemocněním 
a dětem, jejichž onemocnění 
vyžaduje transplantaci kost-
ní dřeně. Těšíme se, že stej-
ně jako v předchozích letech 
strávíte společně se svými 
dětmi příjemné předveliko-
noční odpoledne.

Radoslava Kohoutová, 
Eva Hegyiová, 

Masarykova ZŠ

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Mateřská škola Sedmikráska byla plná 
pejsků. Nebyli to ovšem jen tak nějací 
psi, tihle byli ponožkoví.
 Třída Cvrčků se v rámci svého třídní-
ho projektu zapojila do projektu s ná-
zvem Ponožkový pes, organizovaném 
Pestrou společností o.p.s. Princip celé 
akce spočíval v  zapojení dětí, rodičů 
i zaměstnanců Mateřské školy do vyrá-
bění pejsků z ponožek dle návodu na 
webových stránkách www.ponozko-
vypes.cz. Vyrobení pejsci byli následně 
předáni neziskové organizaci Pestrá 

společnost, o.p.s., kde budou prodá-
ni. Výtěžek z  jejich prodeje poputuje 
na výcvik asistenčních psů pro lidi se 
sluchovým či pohybovým postižením, 
jelikož státem proplacený vodící pes je 
jen pro nevidomé. Asistenční pes je na-

učen pomáhat zvedat či podávat různé 
předměty lidem s fyzickým omezením 
nebo je nápomocný při léčebné meto-
dě zvané canisterapie. Výcvik psů pro 
nevidomé zde také nechybí, ale nesmí 
se zapomínat i na ostatní onemocnění, 
kde může být asistence psa nápomoc-
ná. Například při rozpoznávání epilep-
tických záchvatů či označení zvuků pro 
neslyšící.
 Třída Cvrčků tímto děkuje všem, kte-
ří se do tohoto krásného projektu za-
pojili.

Kamila Marvanová,
třída Cvrčků, MŠ Sedmikráska

Ponožkový pes



Soutěž recitátorů

Recyklujte s námi!

Malí lyžaři v Jizerkách

V pátek 10. 3. 2017 se konalo školní kolo v recitaci žáků pátých 
tříd. Školnímu kolu předcházela třídní kola, kdy z  jednotlivých 
tříd postoupilo celkem 12 žáků do kola školního. Zúčastnily se 
třídy 5. A (V. Valentová), 5. B (J. Kotasová), 5. D (B. Neumanová), 
5. E (K. Novák).
 Porota byla postavena před velmi obtížný úkol, protože kva-
litních recitátorů se sešlo skutečně mnoho. Texty byly předne-
seny s mimořádným citem, osobním zaujetím a dramatickým 
výrazem. Nejoblíbenějším autorem byl Jiří Žáček. Další texty 
zazněly například od K. H. Borovského, J. Vodňanského, M. 
Kratochvíla...  Po vyhodnocení poroty, kde byli zastoupeni žáci 
i učitelé, nakonec zvítězili:
1. místo: Nela Trávníčková - 5. E
2. - 3. místo: Veronika Měšťánková - 5. B
2. - 3. místo: Vojtěch Šrámek - 5. D
 Výhercům blahopřejeme. Každá třída obdržela sladké odmě-
ny a pochvalný list.

První březnový týden se 33 našich ka-
marádů vydalo poznávat krásu končící 
zimy do Jizerských hor. Penzion Kitty 
v Lučanech nad Nisou jim nabídl aktiv-
ně strávené dny v čisté přírodě. Každé 
dopoledne 26 z  nich vyrazilo za po-
slední lyžovačkou na nedalekou výbor-
ně upravenou sjezdovku, kde se pod 
pohledem instruktorů zdokonalovali 
v technice sjíždění kopce. Ale také zažili 
opravdové závody ve slalomy. A  vítě-
zové? No přece všichni, protože se zde 
sešla parta již nyní opravdu dobrých ly-
žařů. Odpoledne pak všichni společně 
poznávali blízké i vzdálenější okolí pen-
zionu. Stavěli domečky pro drobná zví-
řátka, hledali ukrytý poklad a dokonce 
si zajezdili na lopatách v  zákoutí lesa, 
kde ještě ležela souvislá vrstva sněhu, 

kterou objevili kamarádi, kteří nely-
žovali. Dopoledne podnikali vycházky 
do lesa. Nesměla chybět noční „bater-
ková“ cesta za tajnou zprávou, kterou 
všichni statečně donesli zpět, společné 
večerní hry a závěrečná diskotéka. Tý-
den utekl jako voda a na stýskání niko-
mu nezbyl čas.
 Ještě před odjezdem na hory jsme 
se dozvěděli radostnou zprávu. Díky 
všem rodičům a  přátelům naší ma-
teřské školy se nám podařilo od roku 
2010 již potřetí vyhrát krajské kolo ve 
sběru drobných elektrospotřebičů. 
Sbíráme nejen elektroodpad, ale také 
vybité baterie a nově také tonery a car-
tridge. Školka je zapojena do celostát-
ního projektu Recyklohraní - zapojení 
do tohoto projektu nejenže vzdělává 

a motivuje v oblasti ekologie, ale přiná-
ší také možnost přímo přispět k ochra-
ně životního prostředí. 

Helena Kuprová, 1. MŠ
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Už jste viděli ulice zaneřáděné odpadky? Ano? Zastavme to! 
Pokud zanesete své staré spotřebiče do sběrného dvora, tak 
budou recyklovány, tím pádem budou znovu využity! Třeba ze 
starých mobilních telefonů se vyrábějí zlaté cihly a ze starých 
ledniček travní dlažba, lavička do parku.  Ze starých baterií se 
vyrábějí nové kovové popelnice a  ještě ušetříme životní pro-
středí. Třiďte odpad, má to smysl! Plasty do žluté popelnice, 
papír do modré, barevné sklo do zelené, bílé sklo do bílé, bio-
odpad do hnědé popelnice, nebezpečný odpad do černo-červe-
né, nápojové kartony do oranžovo-černé popelnice. Nečistoty 
z vyhozených odpadků znečišťují přírodu, např. polystyren se 
rozkládá i 100 let. Plast se nemusí rozložit nikdy. Pokud dáte 
odpad do směsných popelnic, dovezou se na skládku a budou 
spáleny. Nečistoty se dostanou do vzduchu a vy ten kouř dý-
cháte. Fuj! Také se dusíte!? Recyklujte s námi! Děkujeme.

Tomáš Patera, Jan Laštovka, Jan Černý, Michal Stávek,
žáci 5. A Masarykovy ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří 
spojený s charitativním Velikonočním jarmarkem 

se koná na I. stupni Masarykovy ZŠ  
 

Staroklánovická 230 od 17 hodin 
 

Beseda s vedením školy pro zájemce 
z řad rodičů budoucích prvňáčků 

se koná v divadelním sále I. stupně Masarykovy ZŠ 
 

Staroklánovická 230 od 18 hodin 
 

Více informací na www.zspolesna.cz 

Zápis do 1. tříd
Informace pro rodiče: zápis do 1. tříd pro školní 
rok 2017/2018 se bude konat ve čtvrtek 27. 4. 

a v pátek 28. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hod v bu-
dově I. stupně Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 
230 (budova v parku). Bližší informace na www.
zspolesna.cz, v sekci Zápis do 1. tříd, Aktuality, 

a u Mgr. Vladany Vackové, tel. 281 045 311,  
vackova@zspolesna.cz.



DDM
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S Jakubem v Újezdě

V  pátek 27. ledna proběhlo v  rybářské klubovně 
újezdské organizace Českého rybářského svazu 
(ČRS) první povídání z  akce „S  rybářem o  rybách“. 

Prvním, kdo dětem přišel povídat, byl Jakub Vágner. Při-
šly si ho poslechnout děti z místního rybářského krouž-
ku a několik dětí z okolních organizací rybářů – například 
z Květnice, Sluštic a také děti z Nymburka.
 Jakub dětem vyprávěl o  svých začátcích rybolovu, lo-
vu sumců, kaprů, lovu mořských ryb a v neposlední řadě 
o zážitcích a dobrodružství ze svých výprav, o úctě k příro-
dě a ochotně odpovídal na spoustu otázek malých rybaří-
ků. Nadšené byly nejen děti, ale i Jakub. Velice se mu líbila 
atmosféra v klubovně a byl rád za pozvání.
 Na konci akce s předsedou, jednatelem a vedoucím od-
boru mládeže předal čtyřem žákům za reprezentaci újezd-
ských rybářů na národním kole Zlaté udice a  sportovní 
disciplíny rybolovná technika a lov ryb udicí třetí nejvyšší 
ocenění v podobě Certifi kátu s bronzovým odznakem. Po 
předání nastalo nejen dětmi vysněné a očekávané focení 
s našim nejznámějším rybářem.
 Děti, ale i rodiče a členové výboru byli z akce velice nad-
šení a odcházeli plní skvělých dojmů a už teď se těší na 
dětský den na Katlově, kam rybářský kroužek z Újezda po-

jede. Jakubovi patří obrovský dík za ochotu a prima strá-
vený čas s naší mládeží!
 V  neděli 5. 2. proběhla druhá část cyklu „S  rybářem 
o rybách“ - přednáška a výuka přívlače s Františkem Čá-
hou. Děti byly z akce velice nadšené a nechtěly ani Frantu 
pustit domů, bylo to opravdu velice poučné  a bylo vidět, 
že se na to František zodpovědně připravil.
 Ukázka a  výuka na volné vodě proběhla na našem 
chovném rybníku a všechny děti k naší radosti nachyta-
ly nějaké ryby, spoustu okounů větších, štiku a i jednoho 
kapra. Františku Čáhovi patří velké poděkování od celé 
místní organizace.

Tomáš Rynekr, vedoucí mládeže
Místní organizace ČRS Újezd n. Lesy

Den otevřených dveří na kynologickém cvičišti 
Kynologická organizace v Újezdě nad Lesy pořádá dne 29. 4. 

2017 od 15 hod pro občany naší obce „Den otevřených dveří“ 
na kynologickém cvičišti.

Na této akci nabídneme občanům pomoc s výchovou pejska, 
řešení zlozvyků a problémů v soužití mezi lidmi a psy. Členo-

vé kynologické organizace předvedou ukázku psí školky, práci 
se psy, kteří se věnují sportovní kynologii. Psovodi městské 
policie zakončí tuto akci předvedením své práce hlídkové 

služby.
Kynologická organizace byla založena v Újezdě nad Lesy 

v roce 1987. Členové organizace se věnují výcviku psů, a to 
jak pracovních plemen, tak i plemen společenských. Pojem 
„služební pes“ je jen pracovní zařazení pro psy v majetku 

městské a státní policie.
V rámci nabídky pro občany z obce i z okolí nabízíme psí škol-

ku, tréninky pro vyšší úroveň ovladatelnosti. Pomohli jsme 
mnoha pejskům, kteří by se kvůli nezvladatelnosti a špatné 

socializaci ocitli v útulku.

Kynologická organizace 
v Újezdě nad Lesy

Pozvání na velikonoční zájezd
Klub aktivních seniorů pořádá zájezd 

15. 4., odjezd v 7 hod. od LIDL a Blato-
va. Vydáme se na zříceninu hradu Tetín, 
na zámek Mníšek pod Brdy, poustevnu 
„Křížová cesta“, klášter Skalka, kostelík 

sv. Máří Magdaleny, krámek „U kočky za 
komínem“, Muzeum smaltu Netvořice 

a vetešnictví. Cena 200 Kč. Bližší informa-
ce na vývěskách.

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdš nad Lesy

srdečně zve na

PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKU
„NA GOLF A DO NOVĚ OTEVŘENÉHO PIVOVARU

V DOLNÍCH POČERNICÍCH“
která se koná ve čtvrtek 20. dubna 2017

sraz na zastávce MHD Dolní Počernice 9.30 hod.
Doporučená doprava: bus č. 163 v 9.06 hod. z Rohožníku

                 

ZO ČZS Praha 21-Újezd nad Lesy zve

Litoměřice – Zahrada Čech
Sadba, osivo, květiny, okrasné dřeviny, cibuloviny, 

ovocné stromky, hnojiva, postřiky, zahradní 
mechanizace, potřeby a nábytek, bytové doplňky, 

potraviny, přírodní léčiva.
Vstupné: dospělí 90 Kč, důchodci 70 Kč.

Litoměřice – staré město
Po návštěvě Zahrady Čech (podle počasí a nálady) 

si vybereme z historické části Litoměřic:  
Mírové náměstí, Dómské náměstí, staré uličky, 

Katedrálu sv. Štěpána, v muzeu expozici naivního 
malířství, expozici vinařství na Hradě, nový Park 
Václava Havla, vyhlídku z věže „Kalich“, nádražní 

„Cukrárnu s párou“ a další …

Kdy: čtvrtek 6.4.2017 v 7:00 hodin.  
Odkud: od Lidlu v Újezdě n/L
Přihlášky: př. Vacková  281972364  a  Šebíková 281861785
Záloha 200,- Kč, děti do 10 let polovic. Doplatek po ukončení 
poznávacího výletu. Minimální počet účastníků by měl být 
alespoň 35 osob. Změna programu vyhrazena. Děkujeme.
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Vítání ptačího zpěvu Vydařené divadlo
Zveme vás na Vítání ptačího zpěvu, tradiční akci České 
společnosti ornitologické, do Přírodního parku Škvorec-
ká obora-Králičina a okolí. Akce má za úkol na odborně 
vedené vycházce přiblížit naše opeřené přátele široké 
veřejnosti. 
 Sejdeme se v neděli, 23. dubna 2017, v 8:00 na auto-
busové zastávce Sídliště Rohožník. Vycházka bude trvat 
přibližně tři hodiny. S  sebou doporučujeme vhodnou 
obuv a oblečení, něco malého k zakousnutí, dalekohled 
a  případně určovací příručku. Akci povedou ornitové 
a členové ČSO Jan Grünwald, Denis Matthey, Irena Fili-
pová a Aleš Dušek.  

Stává se tradicí navštívit v únoru Divadlo v H. Počer-
nicích. Ani letos jsme tuto tradici neporušili. Vedení 
divadla nám poskytlo na vstupenky slevu ve výši 20 
procent, a tak jsme mohli zhlédnout hru Ivana Vyskoči-
la „Příběh jednoho hradu“ z předních řad. Díky vtipné-
mu ději a kvalitním hereckým výkonům se obecenstvo 
dobře bavilo, i když konverzace účinkujících obsahova-
la místy slova a výrazy, místo kterých se v televizi „pí-
pá“. Nebo že by se návštěvníci tak dobře bavili právě 
proto? Nevím, v každém případě to byl příjemně strá-
vený večer. 
 Irena Krajzingrová, KAS

„Na svatého Jiří, vylézají hadi a  štíři“ 
praví známá česká pranostika. Mož-
ná ne už tak známé je to, že svatý Jiří 
je patronem skautů a  skautek. Kaž-
doročně 24. 4. slaví skautky a skauti 
tím, že vyrazí do školy, do práce nebo 
jen tak na nákupy v kroji. My jsme se 
rozhodli si na oslavu svátku svatého 
Jiří připomenout, co všechno se nám 
podařilo v  loňském roce podniknout 
a  jaká dobrodružství s  námi mohly 
děti zažít. Koho někdy napadá otázka, 
co tam ti skauti vůbec dělají, snad na-
jde odpověď v následujícím povídání. 
 Újezdské středisko má 3 oddíly dě-
tí, které se scházejí na osmi družino-
vých schůzkách týdně v  celém škol-
ním roce. Náplň schůzek je rozmanitá 
a odpovídá věku a zájmům členů dru-
žiny. Jsou to například procházky do 
lesa, výtvarné činnosti, společenské 
hry, sportovní aktivity a  také nechy-
bí nějaké to vzdělávání – o  přírodě, 
zdravovědě atd.  Družiny a oddíly pak 
vyrážejí na víkendové nebo prázdni-
nové výlety. V loňském roce připravo-
val pro své členy zajímavé tematické 
výlety chlapecký oddíl Štěňat. Ta se 

vydala například: Do údolí děsu a za 
pravěkou jeskyní, Za kočičím zlatem 
do údolí Kocour, Zbečno- hrad a ne-
konečno. Nechyběly ani další výlety 
jako například dívčí výlet Nymburk-
-Poděbrady, Zimní přechod Brd 
a  Svatováclavský výlet za humna do 
Klánovického lesa. 
 Oblíbené jsou víkendové výpravy 
s přespáním v přírodě nebo v klubov-
nách místních skautů, takové malé 
tábory během celého školního roku. 
V minulém roce jsme navštívili České 
Švýcarsko, Liberec, Kutnou Horu, Cho-
těboř, Lomnici nad Popelkou, Bystřici 
nad Pernštejnem, Libčice nad Vltavou, 
Helfenburg-Roverky a Český ráj. 
 Chtěli bychom připomenout také 
větší újezdské akce, při kterých členo-
vé střediska pomáhají. Jako například 
série závodů Tři pro zdraví, Cesta za 
pokladem skřítků, Masopust a  Bet-
lémské světlo, které středisko samo 
pořádá. V loňském roce k nim přiby-
la ještě jedna mimořádná a troufám 
si říct mimořádně vydařená akce – 
Skautský ples – na oslavu 25. výročí 
založení střediska. 

    Skauti také podporují sou-
těživého ducha dětí a  po-
řádají každoročně závody 
v  různých dovednostech, 
kterým se věnují na schůz-
kách. Loni byla naše „vlčácká 

družinka“ na 2. místě v okresním kole 
závodu a soutěžila v kole krajském. 
 Také myslíme na vzdělání svých 
vedoucích a vzdělání ostatních skau-
tů, proto každoročně pořádáme kurz 
„Zdravotník zotavovacích akcí“ (akre-
ditovaný), kurzy doškolovací a  svo-
je členy posíláme na různá školení 
v rámci skautské organizace. 
 A byla by velká chyby nezavzpomí-
nat na letní tábory, které tradičně po-
bíhají na začátku prázdnin v  Přesta-
nicích u Sušice. V  loňském roce byla 
tématem ekologie, chování člověka 
k  přírodě a  člověka k  člověku. Men-
ší děti pomáhaly Ferdovi Mravencovi 
opravit mraveniště a větší měli tábor 
ve znamení Hippies. Kromě výroby 
sandálů, tetování z heny a poledních 
relaxací v houpacích sítích měly děti 
na táboře mimo jiné tyto aktivity - 
hry, výlety a  dopolední naučné pro-
gramy. 
 Ve skautském oddíle, a to i v  tom 
našem, se dají zažít i nevšední zážit-
ky. Skautky si tak vyzkoušely jaké to 
je přespat v  bunkru Parukářka, děti 
z oddílu Šídel si zase vyzkoušely fera-
ty pro začátečníky v Semilech.  
 Každý rok se snažíme, aby děti mě-
ly co nejvíc pozitivních zážitků sdíle-
ných s kamarády ve skautském oddí-
le. Doufám, že se nám to v roce 2016 
podařilo a  je na místě poděkovat 
i všem, kteří nás podporovali, hlavně 
MČ Praha 21, z  jejíhož grantového 
systému byla velká číst akcí spolufi -
nancována. Závěrem popřeji všem 
skautům i  neskautům hezký svátek 
svatého Jiří.

Lucie Kurelová 

Skauti slaví svátek svatého Jiří
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Ve čtvrtek 9. března se sešli občané v  Divadelním sále 
MZŠ, aby se dozvěděli něco málo o této pro většinu z nás 
nedostupné zemi. Paní Jitka Carbolová velmi poutavě vy-
právěla o svém pobytu ve městech Wuhan a Peking a své 
vyprávění doprovodila fotografiemi.
 Přítomní měli možnost podívat se do Zakázaného měs-
ta, viděli náměstí Nebeského klidu, Bránu Nebeského 
klidu-vstup do města, Síň Nejvyšší harmonie, kde probí-
haly korunovace císařů a  krásné zahrady kolem paláců. 
Zhlédli části Velké čínské zdi se  strážními věžemi. Další 
fota byla z  Lamaistického chrámu Yonghe, na který do-
hlíží skutečně praktikující mniši a jehož atmosféru dotváří 
všudypřítomná vůně doutnajících vonných tyčinek. Vidě-
li i olympijský stadion – Ptačí hnízdo. Další obrázky byly 

z Letního paláce - letního příbytku pro císařskou rodinu. 
Na fotografiích z  Wuhanu měli přítomní možnost vidět 
skutečnou zalidněnost města, jedná se o  nejlidnatější 
město ve střední Číně - 10,2 mil. obyvatel. Viděli mnoho 
pouličních stánků a  hlavně jídelen. Zajímavý je způsob 
stolování - kulatý stůl, na něm kulatý otočný tác a na něm 
různé pokrmy. Stolovníci si tác otáčejí a podle chuti si na-
bírají.  Jiným způsobem je tzv. hot pot (horký kotlík), kdy si 
zákazníci sami vaří maso nebo zeleninu ve vařícím vývaru, 
který mají před sebou na stole, a poté namáčí v různých 
ochucovadlech. Vyprávění i fotografií bylo mnoho a nedá 
se vše vypsat.  Za všechny přítomné děkuje

Eva Štrasmajrová

V  sobotu 11. března se konala ve 
školní jídelně 71. výroční členská 
schůze újezdské základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu (ZO 
ČRS). Jako hosté se zúčastnily paní 
Karla Jakob Čechová - starostka a pa-
ní RNDr. Jitka Jenšovská – radní.
 Zhodnotili jsme celoroční činnost 
po stránce pracovní a finanční. Pod-
porována byla grantem ÚMČ Újezd 
nad Lesy. Vyznamenali jsme naše čle-
ny přítelkyni Zdeňku Šárovou za vý-
stavu jablek starých odrůd, přítelkyni 
Ing. Jitku Carbolovou za přednášky 
a  přítele Ing. Pavla Stulíka za inicia-
tivu při moštování. Přítomní členové 
bilanci schválili. Na rok 2017 jsme 
předložili plán výstav, přednášek, zá-
jezdů, financí a údržby areálu. Rozva-
ha byla schválena.
 V přátelské rozpravě jsme hovořili 
o březnové zahradě, předali si zkuše-

nosti o pěstování zeleniny, brambor, 
jahod a připomněli obsahy důležitých 
minerálů a  vitamínů. Paní starostka 
srdečně pochválila naší pestrou pod-
zimní výstavu ovoce a zeleniny, která 
byla žánrově doplněna vtipnými kres-
bami dětí z újezdské základní školy.
 Závěrečná diskuze byla směrována 
vesměs k  vzácným hostům. Jednalo 
se o  limitující délku zahrádkářského 
okénka ve Zpravodaji (2 000 znaků). 
Příspěvky, které byly spoluobčany 
sledovány a  hodnoceny jako věcné 
a  prospěšnější nežli narůstající par-
tajnické půtky, jsme přestali uveřej-
ňovat. Podle nastavených mantinelů 
totiž musely být podstatně kráceny, 
čímž ztratily na plnosti a  tedy i  na 
významu. Přátelé zahrádkáři prosili 
oba naše hosty, zdali by se nemohla 
pravidla o rozsahu příspěvků přizpů-
sobit obsahu: ta prostá oznámení 

o  činnosti, o  minulých akcích, jakož 
i kyblíčky žluče Zastupitelů, ponechat 
v  nastavené délce. Ale tematickým 
článkům  obecně prospěšného cha-
rakteru  - věcným rozborům problé-
mů (viz třeba sumarizující příspěvky 
pana šéfredaktora ke kauzám Alz-
heimercentra, rozpočtu, policie…)  
těm povolit, samozřejmě dle uvážení 
redakční rady, prostor přiměřený zá-
jmu čtenářů. I  těch starších, nemají-
cích internet  - kam jsme teď přesu-
nuli rady a  doporučení o  termínech 
prací na zahrádkách i okrasných. Ad-
resa našich webových stránek: www.
kvetyujezda.cz, ale ne všichni na ně 
mohou a umí dosáhnout… Závěrečné 
usnesení bylo schváleno s přáním se-
jít se ve zdraví opět za rok.

Jitka Vacková, 
Petr Mach

Indiáni bezpečně opustili Újezd

Čína, nejlidnatější země světa

Zahrádkáři bilancovali

V  sobotu 4. 3. 2017 se sál v  Poly-
funkčním domě změnil v  indiánskou 
vesnici, kterou přepadly podlé bílé 
tváře. Nebojte se, vše dobře dopadlo. 
Na pomoc přišly děti i  dospělí, kte-

ří se zúčastnili našeho již 7. ročníku 
Újezdského karnevalu.
 Letošní téma „Indiáni z  Újezda“ 
bylo nejen inspirací pro výběr kos-
týmů. Děti při soutěžích pomáhaly 
indiánům uchránit obydlí, jídlo i děti 
před tlupou banditů. Indián Warapa 
nás naučil indiánské tance a Petr Šu-
šor svým programem „Bubnujeme“ 
navodil tu správnou indiánskou at-
mosféru a děti si tak mohly společně 
zabubnovat i zatancovat. 
 Nechyběl ani kvíz, tombola a  vy-
hlášení 5 nejlepších masek a speciál-
ní ocenění dostaly i masky dospělý + 
dítě nebo i celá rodina v kostýmu.
 Velké díky patří letos pedagogům 
a  dětem z  naší základní školy, kteří 

připravili obrázky s indiánskou téma-
tikou a my jsme je použili na výzdobu 
sálu. Obrázky byly moc krásné. Děku-
jeme těmto učitelům a třídám - Karel 
Novák 4. A, B, C, E, 5. D, E, 6. B, C, Jitka 
Štolcová 8. A, Libuše Najmanová 6. A, 
7. B, 9. B, Jana Kurková 7. C, 9. A a Da-
niela Janoušová 3. E.
 Děkujeme všem za podporu a po-
moc při organizování akce pro rodiny 
s  dětmi. Nezapomeňte, že Rarášek 
pořádá čtyři akce za rok. Více infor-
mací nejen o  nás najdete na našich 
stránkách www.rarasek21.cz a pro-
filu na FB. 

Šárka Skřivanová,
Rarášek z Újezda

Foto Iva Mociková
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Po pravidelné kontrole stavu mobi-
liáře naučných stezek Lesní galerie 
(LG) jsme zdokumentovali tak devas-
tující vandalská poškození, že vyústila 
v podání podnětu policii. K trestnímu 
oznámení, které uplatnily Lesy ČR, 
jsme se přidali s ohlášením stejného 
poškození na informační ceduli LG II. 
Druhé jsme podali sami a  týkalo se 
rozsáhlých poškození, zničení a  krá-
deží informačních cedulí i  s  dřevě-
nými nosníky na stezkách LG I. Jako 
každým rokem i letos budeme cedu-
le během roku opravovat. Jako vždy 
jednu ceduli jednou do roka a  do 
rozsahu, který je běžnými prostředky 
proveditelný. Opravy provádějí dob-
rovolníci a výrobci stezky. Rozlámané 
a odlámané, popálené, postřílené ce-
dule, či cedule ukradené a to mnohdy 
i s dřevěným nosníkem, po nichž na 
stanovišti zbyla jen vylomená pat-
ka, zůstanou tak, jak je nenávistníci 
zanechali. Zjištěná škoda dosahuje 
desítek tisíc korun a  je za stávajících 
podmínek nenahraditelná. Konec-
konců - není i  tohle úmyslné a  opa-

kované ničení práce újezdských dětí, 
obce a dobrovolníků svým způsobem 
vizitka Újezda nad Lesy?
 Naše snaha o spolupráci s MČ P21 
v  prevenci nežádoucích sociálních 
jevů ve veřejném prostoru ale pokra-
čuje. V sousedních Úvalech už vlastní 

projekt rozjeli a pozitivní výsledky se 
dostavují.
 Jsme přesvědčeni, že dobré příkla-
dy nakonec dorazí i do Újezda.
 Pozitivnější zprávou zakončím. 
Letos podruhé se spojila starší celo-
národní počišťovací iniciativa „Ukliď-
me svět“ s mladší kampaní „Ukliďme 
Česko“. V našem okolí se přidalo i tra-
diční Ukliďme Pošembeří a  zapojilo 
se Město Úvaly. Veleúklid „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko 2017“ má hlavní 
den v sobotu 8. 4. a spolek Újezdský 
Strom a  občanský zpravodaj Ote-
vřené noviny (ON) jsou opět jeho 
mediálními partnery. Více informací 
najdete na webu Újezdského Stromu 
nebo v ON.
 Těšíme se na setkání při XVIII. úkli-
du lesa a  veřejného prostoru, který 
v  Újezdě organizujeme od r. 2006 
a  kterým se připojujeme do letošní 
kampaně. Sraz brigádníků je v sobo-
tu 8. 4. 2017 ve 14 h před multihřiš-
těm v Čentické.

Zita Kazdová,Újezdský Strom

Milí přátelé z Újezda nad Lesy, okolí blízkého 
i vzdálenějšího! 

 

Zve Vás 
 

 

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 
 
 

Pojďme si společně uklidit 
 (nejen) v lese! 

 
 

  SOBOTA 8.4.2017  
 

Sraz účastníků je ve 1400 hod. před vchodem  
na multifunkční hřiště vedle budovy Masarykovy ZŠ 

 
 

Přijďte připravit okolí na jaro, poznat sousedy a užít si radost  
z práce, která má smysl 

 
XVIII. STROMácký úklid od roku 2006, letos v rámci  

Ukliďme Svět, Ukliďme Česko 
- úklid okolí, dle možností stezek LG I a II a archeopamátky Hol 

 
 

Po práci „buřtový raut“ a opékání jablek  
 

Přijďte v pevných botách, pracovním oděvu a s rukavicemi,  
o pytle na odpadky a jejich odvoz se postaráme  

 
Těšíme se na Vás, bližší informace naleznete na webových stránkách 

www.ujezdskystrom.info 

Poničená Lesní galerie

Tréninky paměti
Upozornění pro zájemce o trénování paměti! 

V dubnu a v květnu se bude trénovat paměť mi-
mořádně druhou středu v měsíci, 
tj. 12. dubna a 10. května 2017.

Proč se nemohou kapitán, podnikatel a profesor 
dostat z místnosti ven? Nastal konec světa nebo 

je to jen davové šílenství?
Hrají: Bohumil Klepl, Karel Heřmánek, Zdeněk Žák

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě nad Lesy

zve své členy na návštěvu Divadla bez zábradlí
na představení hry „Tři muži na špatné adrese“

Čtvrtek 20. dubna 2017 od 19.00 hodin
Cena vstupenky 290,- doprava vlastní, nebo MHD

Zájemci, obraťte se na své důvěrnice.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L

zve občany na besedu nazvanou
„ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ“

vše co chcete vědět o jeho vytváření 
a vydávání, která se koná v zasedací místnosti MÚ

ve čtvrtek 13. dubna od 15.30 hodin
Besedovat s přítomnými bude šéfredaktor 

Zpravodaje pan Mgr. Blahoslav HRUŠKA

SPOLKY
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Beru to jako výpomoc na pár měsíců

Ohlédnutí za zimní přípravou

Blíží se nám květen a  s  ním pravidelný lesní závod Běh 
o pohár starosty. Rádi bychom pozvali všechny závodníky, 
závodnice, kamarády, rodiče i prarodiče na tento atletický 
svátek v Újezdě nad Lesy.
 Akce proběhne v sobotu 13. 5. 2017 v Klánovickém lese 
za železničním podchodem na Blatově, závody jsou vypsa-

né  pro všechny věkové kategorie včetně Běhu pro 
radost bez věkového rozlišení. Start první katego-
rie v 9 hodin. Propozice najdete v květnovém čísle 
Zpravodaje. Moc se těšíme na vaší návštěvu!

Bohdana Jirsová, 
ŠSK Újezd nad Lesy, oddíl atletiky

Běh o pohár starosty startuje za měsíc

 Pražská teplárenská přebor sotva za-
čal, ale kdo bude na jaře hlavní hvěz-
dou, o  tom už se nepochybuje. Za 
Újezd nad Lesy bude totiž chytat Ja-
romír Blažek, zkušený brankář, který 
slavil šest titulů se Spartou a  jednou 
i s konkurenční Slavií. Teď ho zlákal de-
sátý tým tabulky. „Ani jsem s návratem 
k chytání nepočítal. Asi trefi li chvíli, kdy 
jsem měl dobrou náladu,“ směje se 
Blažek.

Na podzim jste prohlašoval, že chce-
te trochu klidu. A teď jste najednou 
zpátky ve fotbalové brance v přebo-
ru. Co vás přesvědčilo, že jste kývl 
Újezdu?
Oni mě chtěli už na podzim, ale to 
jsem odmítl. Když se teď ozvali znovu, 
už jsme se domluvili. Já jsem si chodil 
zahrát fotbal s kámošema. Újezd beru 
jako takovou výpomoc na pár měsíců.

Takže vám chytání chy-
bělo?
Nějak se udržuju. Ne-
chtělo se mi trénovat ně-
kolikrát v  týdnu. V  tom, 
že jsem souhlasil, hrálo 
roli i to, že znám ze Spar-
ty manažera klubu Hla-
díka. Jsme domluvení, že 
když přijdu, tak udělám 
trénink pro brankáře. Ne-
vím, jestli to bude jednou 
za týden nebo dvakrát.

Co vůbec víte o přeboru a svém no-
vém klubu?
Nic. Nebo snad jen to, že je Újezd de-
sátý.

Jste připravený na to, že budete 
hvězdou soutěže a  fanoušci si vás 
budou hodně všímat?

Je mi jasné, že nějací křiklou-
ni se asi najdou. Jsem velký 
kluk a měl bych to ustát.

A co amatérské prostředí? 
Přece jen jste byl léta zvyk-
lý na ligu a  reprezentaci. 
Co na to říkáte?
Nemám nejmenší problém. 
Vím, že kluci chodí do práce 
nebo do školy. Fotbal je ale 
všude stejný.

Prý budete ještě studovat A  licenci 
pro trénování brankářů...
Je to tak, ale to startuje až za pár mě-
síců, ani teď přesně nevím kdy. Dělá 
se to u Petra Kouby. Licence mi chybí, 
abych mohl trénovat brankáře v  lize. 
Chci si ji dodělat.

René Machálek, 
sport.cz

Nepopulární zimní příprava v  průběhu 
března skončila u všech našich mužstev 
a již se pomalu rozbíhají mistrovské zá-
pasy jarní části ročníku 2016/2017. A jak 
se tedy jednotlivým týmům v rámci zim-
ní přípravy vedlo na hřišti a co je u týmů 
nového? 

A-TÝM MUŽŮ:
Příprava probíhala podle plánu a muž-
stvo sehrálo převážně na umělé trávě 
v  Satalicích následující přípravné zápa-
sy:
FK Újezd n/L – Tempo Praha 4 : 5
FK Újezd n/L – Poříčany 1 : 1
FK Újezd n/L – Přední Kopanina 1 : 3
FK Újezd n/L – Neratovice 1 : 2
FK Újezd n/L – Semice 4 : 1
FK Újezd n/L – Zbuzany 1 : 2
FK Újezd n/L – Dolní Počernice 4 : 0
FK Újezd n/L – ČAFC 4 : 0
FK Újezd n/L – Mnichovice 7 : 2
Změny v kádru: Z klubu nikdo neode-
šel. Do přípravy se zapojili podzimní ma-

rodi. Z  B-týmu se do kádru A  mužstva 
posunul Honza Chumlen. Ovšem nej-
větší posilu jsme získali do branky, kde 
barvy našeho klubu oblékne bývalý hráč 
Sparty a reprezentace Jaromír Blažek.
 V neděli 12. 3. sehrálo naše mužstvo 
první mistrovský zápas nové sezóny 
proti mužstvu FC Háje. Vstup do soutě-
že se nám nepodařil a prohráli jsme 0:1.

B-TÝM MUŽŮ:
Příprava probíhala společně s A-týmem. 
B-mužstvo sehrálo následující příprav-
né zápasy:
FK Újezd n/L „B“ – Loko Vltavín „B“ 1:4
FK Újezd n/L „B“– Liblice nad Vltavou 1:2
FK Újezd n/L „B“– Benice 5:0
Jarní část zahájilo B-mužstvo v neděli 26. 
3. zápasem proti Slovanu Kunratice

STARŠÍ A MLADŠÍ DOROST
Starší dorost se zúčastnil zimní ligy na 
Hájích. Z  osmi účastníků obsadil šesté 
místo.

 Mladší dorost v zimní přestávce 
žádný turnaj nehrál a někteří hráči 
se tak zapojili do zimní ligy se star-
ším dorostem.
 V sobotu 11. 3. sehrál náš starší 
dorost první mistrovský zápas no-
vé sezóny proti mužstvu SK Libuš. 
Vstup do soutěže se nám bohužel 
nevydařil a  prohráli jsme vysoko 
5:1 (branka z PK Matyáš Slavík)
 Jarní část zahájil mladší dorost 
v sobotu 1. 4. zápasem proti Unio-
nu Strašnice.

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci sehráli sérii přípravných 
zápasů a  zimní ligu na Hájích (4. 
místo z osmi účastníků). Kromě to-
ho se zúčastnili i 3 halových turnajů 
v Sázavě (2x) a Říčanech a všechny 
tyto turnaje vyhráli!
 Jarní část zahájí starší žáci v ne-
děli 2. 4. zápasem proti TJ Březině-
ves.
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Kangsim Dojang bodoval ve všech šesti soutěžích týmů
V  naší společnosti bývá zvykem pozitivně ohodnotit ty, kteří se 
mezi konkurencí prodrali až na vrchol. I v komunitě taekwondo je 
tento zvyk každoročně dodržován, a tak se i letos konalo slavnost-
ní vyhlášení taekwondo soutěží za rok 2016. 
 Kangsim Dojang za minulý rok zaznamenal spoustu skvělých 
týmových i  individuálních výsledků, se kterými bychom vás rádi 
seznámili. Ještě před jejich výčtem bychom rádi zmínili, že se na-
šemu oddílu podařilo jako jedinému v České republice umístit se 
na bedně ve všech šesti týmových soutěžích! Děkujeme všem za 
jejich vzornou reprezentaci v uplynulém roce a jim i všem našim 
dalším členům přejeme mnoho úspěchů v letech následujících.

TÝMOVÉ ÚSPĚCHY KANGSIM DOJANG 2016:
Národní liga Poomsae - 1. místo
Extraliga Poomsae - 3. místo
Taekwondo Extraliga - 2. místo
Taekwondo Extraliga mládeže - 3. místo
Národní Taekwondo liga - 2. místo
Národní Taekwondo liga mládeže - 2. místo

ZA ODDÍL KANGSIM DOJANG 
VE SVÝCH KATEGORIÍCH ZVÍTĚZILI:
Dryml Adam - Národní liga poomsae
Horák Martin - Extraliga poomsae
Chejnová Kateřina - Taekwondo extraliga mládeže
Machů Jan - Taekwondo extraliga
Robertson Anna - Národní liga poomsae
Šlesingerová Julie - Národní liga poomsae 
Vaníček Vojtěch - Národní liga poomsae
Vlachová Eliška - Národní liga poomsae

SPECIÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY:
Vlačiha Denis - Národní taekwondo liga mládeže - ab-
solutní vítěz (nejvíce bodů ze všech napříč kategori-
emi)
Velebová Anna - Národní liga poomsae, Národní taek-
wondo liga mládeže - vyhrála poomse i kyorugi

Pavel Pospíšek, Kangsim Dojang

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci se zúčastnili zimní ligy 
v Kolovratech, kde bojují o 1. místo. 
Kromě toho odehráli i  dva halové 
turnaje, v  Říčanech skončili na 5. 
místě a turnaj v Sázavě vyhráli! 
 V neděli 12. 3. sehráli naši mlad-
ší žáci první mistrovský zápas nové 
sezóny proti mužstvu ABC Braník. 
Vstup do soutěže se nám příliš ne-
podařil a prohráli jsme 0:5.
 Jarní část zahájí mladší žáci „B“ 
v neděli 9. 4. zápasem proti Union 
Vršovice. 

Také v letos se můžete přihlásit na Felix 
Újezdský duatlon, který se koná v nedě-
li 23. dubna se startem v Újezdě nad Le-
sy. Jak jeho název napovídá, kombinuje 
dva sporty, a to jízdu na kole a běh.
 V  hlavní mužské kategorii je závod 
rozdělen do tří etap. Nejprve se závod-
níci vydají na tříkilometrovou běžeckou 
část, následně je čeká cyklistická trať 
dlouhá 26 kilometrů Klánovickým le-
sem. Po jízdě na kole se v přilehlém zá-
vodním depu opět převléknou a vydají 
se na svou závěrečnou dvoukilomet-
rovou běžeckou část. Trať duatlonu je 
převážně vedena po lesních a zpevně-
ných cestách.
 Soutěží se v deseti kategoriích podle 
pohlaví a věku. Pro děti jsou připrave-
né zkrácené tratě. Také je připraven 
bohatý doprovodný program, který jis-
tě zaujme celou rodinu.

 Letos přišli organizátoři s  horkou 
novinkou. Nově je zařazena kategorie 
týmů, respektive štafet. Princip závo-
du štafet je velmi jednoduchý, jeden 
běží a druhý jede. Přihlásit se mohou 
nejen mužské či ženské týmy, ale i tým 
složený. Součástí Felix Újezdského 
duatlonu je také kategorie handbike-
rů, mají samostatný start a  absolvují 
pouze cyklistickou část. Závod je za-
řazen do Českého poháru HandiCUP 
MTB. 
 Všichni závodníci mohou využít 
bezplatné předstartovní vyšetření sr-
dečních a dechových funkcí, které po-
skytne hlavní partner závodu, společ-
nost Felix Clinicum Praha. Vyšetřit se 
mohou nechat samozřejmě i diváci.
 Na závěr se na svůj závod mohou 
opět těšit i  ti nejmladší závodníci do 
šesti let, kteří za vydatné podpory 

svých rodičů a zpravidla i ve velmi na-
pínavém závěru dokončí svůj mnohdy 
první závod v životě.
 Závod je součástí Újezd.net seriálu 
„Tří závodů pro zdraví“. Pokud se zú-
častníte všech tří závodů, máte vyso-
kou šanci vyhrát v závěrečné tombole 
hodnotné ceny. Dalšími akcemi jsou:
 14. května 2017 – Klánovický Mini 
Adventure (zážitkový závod dvojic)
 26. srpna 2017 – Velká cena města 
Úval (Cross country horských kol + trai-
lový běh)
 22. října 2017 - Klánovický 1/2Mara-
ton (běžecký závod + běh se psem)
 Felix Újezdský duatlon se koná za 
podpory Městské části Praha 21. Star-
tovní listina se plní, proto se registrujte 
co nejdříve na www.triprozdravi.cz.

Radek Sailer

Felix Újezdský duatlon

MF10
Rovněž hráči MF10 (ročníky 2006 a 2007) 
se zúčastnili zimní ligy v  Kolovratech. 
Proti soupeřům vesměs ročníků 2006 
kluci bojovali srdnatě a nakonec obsadili 
6. místo z osmi účastníků.
 Jarní část zahájí MF10 v  pátek 31. 3. 
zápasem proti TJ Sokol Řepy

MF8
Naše MF8 se zúčastnila zimní halové li-
gy v Běchovicích. V deseti zápasech naši 
hráči pouze jednou remizovali a  celou 
zimní ligu vyhráli! Navíc vyhráli i cenu za 

tým, který vstřelil nejvíce gólů (161 gólů) 
a  náš útočník Jožko Haľak se stal se 42 
góly nejlepším střelcem zimní ligy.
 Jarní část zahájí MF8 v neděli 2 .4. zá-
pasem proti FC Tempo Praha.
 Více informací o  jednotlivých muž-
stvech na www.fkujezd.cz
 Na závěr bychom touto cestou chtěli 
poděkovat MČ Praha 21 za příspěvek na 
letní dětské soustředění v  Horním Bra-
dle, materiálové vybavení a  za pomoc 
s  úhradou nečekaných výdajů za ener-
gie.

Petr Andras, FK Újezd nad Lesy



Jedním ze stěžejních projektů pro 
úvalskou budoucnost je příprava 
výstavby nové základní školy, která 
bude sloužit nejen pro Úvaly, ale 

také pro obce, které se na její přípra-
vě aktivně podílejí (Dobročovice, Přiši-
masy, Zlatá, Sibřina, Květnice). Loni se 
podařilo tento projekt i díky spolupráci 
s ostatními starosty na poslední chvíli 
zařadit do seznamu škol financovaných 
na základě samostatného dotačního 
programu vlády ČR. Spolu se starosty 
okolních obcí jsme řešili otázky s tímto 
projektem spojené. Kde a  v  jaké obci 
bude škola stát? Jak má být velká? Ja-
kým způsobem bude financována její 
výstavba a provoz? 
 Demografická studie pro celý regi-
on a územní plány nám daly odpověď 
na otázku velikosti a vybavenosti školy 
– škola bude postavena pro 600 žáků, 
její součástí by se měla stát i sportovní 
hala a tělocvična, které budou splňovat 
současné nároky na zajištění sportov-
ních aktivit žáků. Pak jsme řešili umís-
tění. Od počátku jsme prosazovali, aby 
byla škola umístěna v Úvalech, což bylo 
starosty okolních obcí akceptováno ja-
ko logický krok jak z hlediska dopravy, 
tak navazující infrastruktury. Nasta-
la fáze hledání vhodného pozemku. 
Vzhledem k  tomu, že již od let 2008 
– 2010 určila změna územního plánu 
prosazená tehdejším vedením města, 
že hlavní směr rozvoje Úval se uskuteč-
ní v  lokalitě Hostín a dále směrem na 
Škvorec a Přišimasy, kde by mělo svůj 
domov nalézt až 3 500 nových obyva-
tel, bylo nasnadě umístit novou školu 
na pozemky developera – nyní společ-
nosti Arcona Capital. Původní smlouvy, 
které město s  developerem v  letech 
2008 – 2010 uzavřelo, určovaly, že de-
veloper bude povinen postavit pouze 
prvostupňovou základní školu, a to až 

v okamžiku, kdy počet nových obyvatel 
lokality dosáhne počtu 2 000. Je zcela 
jasné, že takto formulovaný závazek je 
pro město naprosto nedostačující.
 Díky tomu jsme došli k  dohodě, že 
nám budou ze strany developera po-
skytnuty pozemky pro výstavbu o plo-
še cca 18 000 m2. K dispozici jsme měli 
dvě lokality – jednu u budoucí páteřní 
komunikace v  nové lokalitě Hostín, 
v současné době ovšem v polích smě-
rem na Přišimasy, druhou na kopci 
u Nových Slovan, nad úvalskými rybní-
ky. Vybrali jsme tedy variantu druhou 
– blíže přírodě a zástavbě tak, aby byla 
celá škola od počátku v dochozí vzdá-
lenosti pro obyvatele. Nechali jsme ar-
chitekty připravit prvotní studii a v říj-
nu jsme se rozhodli představit záměr 
projektu ještě ve fázi přípravy úvalské 
veřejnosti. Na této prezentaci se uká-
zalo, že ačkoli se umístění školy obecně 
líbí a občané kvitují, že její součástí jsou 

i sportoviště a sportovní hala, která by 
mohla sloužit všem občanům Úval, 
s  jejím umístěním nesouhlasí někteří 
z budoucích sousedů. Škola podle nich 
zastíní jejich domy (školu přirovnali ke 
skladovým halám v  Jirnech) a  vyvolá 
v oblasti větší ruch. 
 Tito sousedé sice předložili návrh, 
jak by měl být projekt upraven, aby 
s  ním za určitých okolností souhlasili, 
jeho realizace by však znamenala, že 
škola parametrově nebude schopna 
splnit podmínky stanovené pro podpo-
ru projektu ze strany ministerstva škol-
ství a nevejde se na pozemek přidělený 
developerem. Jelikož čas běží a nemělo 
smysl pouštět se do případných sporů, 
byli jsme nuceni se vrátit k  původní 
variantě a  umístit školu vzdušnou ča-
rou cca 700 metrů do polí, směrem na 
Přišimasy. Zde je umístění školy zcela 
nekonfliktní, veškeré pozemky v  okolí 
jsou ve vlastnictví developera. Škola 
bude bohužel obtížněji přístupná pro 
pěší a  bytová zástavba se stane její 
součástí až v budoucnosti. Nyní archi-
tekti začali zpracovávat projekt pro 
územní rozhodnutí. Pokud půjde vše 
dobře, měli bychom mít někdy v druhé 
polovině roku 2018 vydané stavební 
povolení, na jaře roku 2019 by mohla 
začít výstavba a v roce 2020 by se moh-
la nová škola otevřít. Více informací 
a vizualizace projektu můžete najít na 
webových stránkách města Úvaly. 

Petr Borecký, starosta města Úvaly
Převzato z časopisu Život Úval, č. 2/2017

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Rodí se nová škola
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Úvaly

Jedna z možných podob nové úvalské školy. Vizualizace AF ateliér. 
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VÝSTAVA
Zveme  Vás na putovní výstavu foto-
grafi í „OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOB-
RÉ VŮLE“,  kterou  si můžete prohléd-
nout od 31. března do konce května. 

FILMOVÝ KLUB 
3. 4. pondělí, 20:00
Členové fi lmového klubu budou moci 
vybírat mezi A, ZAKLADATEL a B, JAC-
KIE

4. 4. úterý, 18:30
Autorské čtení a  beseda s  Tere-
zou Boučkovou
TEREZA BOUČKOVÁ bude předčítat ze 
svého nového románu Život je nád-
herný, který svým způsobem završuje 
volný a neplánovaný triptych jednoho 
příběhu, v Indiánském běhu vše začí-
ná, v Roku kohouta graduje a Život je 
nádherný ho uzavírá, končí.

KINO 
5. 4. středa, 20:00
BÁBA Z  LEDU - Pozdní romance 
z prostředí otužilců se Z. Kronerovou 
a P. Novým v hlavních rolích. ČR/2017/
drama, komedie/106 min/

KINO 
7. 4. pátek, 19:00
PSÍ POSLÁNÍ - Příběh jednoho věrné-
ho psa, který nachází smysl své exis-
tence prostřednictvím životů lidí, kte-
ré učí smát se a  milovat. USA/2017/
dobrodružný, komedie, rodinný/100 
min/v českém znění

KINO PRO DĚTI 
9. 4. neděle, 16:00
KRÁSKA A ZVÍŘE - Hraná adaptace fi l-
mové klasiky s Emmou Watson v hlav-
ní roli. USA/2017/rodinný, fantasy, 
muzikál/v českém znění

KINO 
10. 4. pondělí, 20:00
I  DVA JSOU RODINA - Dojemná ko-
medie s  hvězdou Nedotknutelných, 
Omarem Syem, v  hlavní roli. FR, 
VB/2016/komedie, drama/112 min/
nevhodný mládeži do 12 let/s  český-
mi titulky  

PŘEDNÁŠKA 
11. 4. úterý,19:30
MALÉ KROKY K CELISTVOSTI - Pojď-
me prozkoumat a  nahlédnout mno-
hokrát v  duchovní literatuře zmiňo-
vanou možnou celistvost člověka. 
Možná i ucelenost vnitřního a vnější-
ho života a  jeho nerozdělenost a ne-
oddělenost.  Další z  cyklu přednášek 
V. Červa.

12. 4. středa, 20:00
MASARYK - Dramatický příběh věno-
vaný osudům velvyslance a  pozděj-
šího československého ministra za-
hraničí, Jana Masaryka. ČR, SR/2017/
životopisný, drama, historický/106 
min/nevhodný mládeži do 12 let

13. 4. čtvrtek, 19:30
Každý 2. čtvrtek v měsíci! 
BLUES JAM SESSION - Akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Zpěváci a  zpě-
vačky jsou vítáni!

18. 4. úterý, 20:00 
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ 
- Dokument je intimním portrétem 
výrazné autorské osobnosti, která 
každodenně čelí množství osobních 
problémů i nonstop zájmu fanoušků 
i bulváru. ČR, SR/2016/dokumentární, 
životopisný/90min/nevhodný mládeži 
do 12 let

KONCERT 
20. 4. čtvrtek, 19:30 
LENKA NOVÁ A  FRANTIŠEK SEGRA-
DO S   KAPELOU A AUTORSKÝM ČTE-
NÍM  MICHALA HORÁČKA  Z  ČESKÉ-
HO KALENDÁŘE Přivítáme zpěvačku 
s nezaměnitelným sametovým altem 
Lenku Novou a  vypravěče písňových 
příběhů Františka Segrada. Oba úz-
ce spolupracují s textařem Michalem 
Horáčkem, který se v  Klánovicích 
představí autorským čtením z České-
ho kalendáře. 

DIVADLO PRO DĚTI 
23. 4. neděle, 16:00 a 24. 4. pondělí, 
9:00 a 10:30
O  KOHOUTKOVI A  SLEPIČCE - Kdo 
by neznal klasickou pohádku O  ko-
houtkovi a slepičce, kterak se slepička 
snaží zachránit chamtivého kohoutka. 
Hraje: Malé divadýlko Praha

24. 4. pondělí, 20:00
BÁBA Z  LEDU - Pozdní romance 
z prostředí otužilců se Z. Kronerovou 
a P. Novým v hlavních rolích. ČR/2017/
drama, komedie/106 min

KURZY 
25. 4. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB - Poklábosení v anglič-
tině

KINO 
26. 4. středa, 20:00 
MLČENÍ - Příběh se odehrává v  17. 
století na japonských ostrovech, kam 
přicházejí kázat křesťanství dva jezu-
itští mniši. Netuší však, že se ocitají 
uprostřed „pogromu“ na křesťany...
Mexiko, Tchaj-wan, USA/2016/histo-
rický, dobrodružný, drama /161 min 
Režie: M. 

PŘEDNÁŠKA 
27. 4. čtvrtek, 19:30
CESTOU, ALE I NECESTOU - Povídá-
ní a promítání krátkého fi lmu Radima 
Voženílka o  jeho další cestě do Ne-
pálu, tentokrát do regionu Langtang, 
oblasti nejvíce postižené zemětřese-
ním v roce 2015 a 14denním pobytu 
s mnichy v klášteře Pullahari.

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - KAŽDÁ 
STŘEDA do června 2017 

BĚH S  BESEDOU -   Každou středu 
a sobotu. 

Změna programu je vyhrazena

PROGRAM duben 2017

KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a fi nanční podporu 
hudebních, fi lmových a divadelních představení pro děti i dospělé.



e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671www.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

PRODEJ – zasíťovaný pozemek 12.178 m2,
Božídarská ul., Praha 9 – H. Počernice

www.zdiradpekarek.cz

PRONÁJEM - Luxusní, kompletně zaří-
zená novostavba 5+kk s garáží a terasou,
pozemek 411 m2, Štefánikova ul., Zeleneč

PRODEJ – zasíť. staveb. pozemek p.č.
160/57 o výměře 1078 m2, Stránčická ul.,

Všestary, okr.Praha-východ

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

Poslední
volný po

zemek

v lokalitě

P R O N A J ATO

cena 3.115.420,-Kč

cena 31.635.000,-Kč

PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 305.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč

NOVINKA !!!

Pozemky v Kolodějích
450 – 988m2

Pro bližší informace volejte
nebo pište makléřům




