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Milí sousedé,
vítejte do nového roku 2023. Přivítali jsme ho spo-
lečně již tradičním novoročním ohňostrojem, který 
letos navštívil rekordní počet diváků. Jako každý rok 
ohňostroj vyvolal emoce na sociálních sítích, a pře-
devším řadu zmatených informací. Pojďme je uvést 
na pravou míru. 
MČ přispěla na společný ohňostroj částkou 50 tisíc 
Kč, která byla schválena radou. Nebyla ovšem čer-
pána z běžného rozpočtu, jak někteří ve snaze vy-

volat emoce hřímají. Ani z vašich daní, což je už takové ohrané klišé. Ale 
díky schopnosti získávat neplánované příjmy mimo rozpočet. Zde kon-
krétně se jedná o dohody s filmaři přesahující částku 100 tisíc Kč. Zbylé 
prostředky budou použity na další kulturní a sportovní akce u nás. Mrzí 
mě, že se stále najdou tací, kteří tomu nerozumí a záměrně šíří nepravdy 
ve snaze ukázat, jak špatná radnice je. Jsem ale rád, že podle reakcí tyto 
hloupé útoky vadí už i vám a mnohdy se ozvete s vyjádřením podpory. 
Děkujeme za to. Dává nám to další motivaci k práci a pořádání akcí, které 
vás baví. Mám radost, že jste mnozí respektovali výzvu k neodpalování 
pyrotechniky v průběhu prosince. Jeden profesionálně připravený oh-
ňostroj v předem stanovený termín, místo a čas je, myslím si, zdravým 
kompromisem.
Když už jsme u financí, rád bych zde vyvrátil další oblíbenou fámu. Není 
pravdou, že vedení radnice utrácí nesmyslně finanční prostředky a tenčí 
se nám zůstatek na běžném účtu. Naopak. Efektivním hospodařením se 
nám daří zůstatek navyšovat. A to i za situace, kdy doplácíme z vlastních 
zdrojů náklady na státní správu. Tento fakt dokazuje, že jsme schopni 
nacházet mimorozpočtové příjmy a získávat tak finance pro naši MČ.  
V tomto trendu hodláme pokračovat. Více o rozpočtu naší MČ se dozvíte 
v článku místostarosty Michala Hazdry, kde velmi přehledně vysvětluje 
daná fakta.
Zahájili jsme spolupráci se sousedy z Klánovic. Jsem rád, že nám to do-
hromady ladí. První vlaštovkou bude společný postup v rámci řešení 
prostoru u nádraží. Neplánujeme zde žádné betonové monstrum, jak se 
mnohdy straší. V plánu je kompletní rekonstrukce Staroklánovické a dále 
vybudování parkovacích kapacit podél kolejí na naší straně. V minulém 
volebním období nám v tomto prostoru zdárně prošla změna územní-
ho plánu. Nyní jsme ve fázi projektu rekonstrukce s vybudování nových 
parkovacích kapacit. Projekt zajistí dostatečnou šířku pro průjezd MHD  
a zároveň dojde k napojení dokončované cyklostezky směrem na nádra-
ží. Budeme vás pravidelně informovat o vývoji. Hulická má kompletní 
stavební povolení a pokoušíme se získat financování pro její kompletní 
rekonstrukci. Bude to první komunikace s vizí dostatku parkovacích míst, 
chodníku po jedné straně, zeleně a prvků pro eliminaci nízko letících ři-
dičů. Tyto stavby jsou velmi finančně náročné a bez financování z MHMP 
není možné takový projekt bohužel realizovat. V minulém volebním ob-
dobí se nám podařilo získat přes 130 mil. Kč z těchto zdrojů. Věřím, že se 
bude dařit i nadále.
Radost mám i z rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti. Poda-
řilo se nám získat dostatek finačních protředků a objekt má již 
teď novou střechu. Nyní poladíme i vnitřní prostory. Spolupráce  

s FK Újezd nad Lesy se slibně rozvíjí a jsem za to vel-
mi rád.

Mějte pohodový rok 2023 a přeji vše dobré.

Milan Samec,
váš starosta
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V prosinci se rada MČ sešla dvakrát. Na jednání dne 6. 12. 
mimo jiné rada:
	Schválila smlouvu o sdružených službách dodávky 

elektřiny s Pražskou energetikou, a. s.
	Zásadně nesouhlasila s  novelizací pražských sta-

vebních předpisů, a to konkrétně s úpravou systému 
přepočtu požadavků na parkovací stání. Tato úprava 
by vedla k dalšímu nárůstu deficitu řešení parkování a 
odstavování vozidel v oblastech nové výstavby a zhor-
šení životních podmínek obyvatel a přesunu nákladů 
na řešení problémů s parkováním na městské části.

	Souhlasila se zřízením Pracovní skupiny pro územní 
rozvoj a infrastrukturu ve správním obvodu Pra-
ha 21, která bude koordinovat spolupráci a společný 
postup v oblasti územního rozvoje a infrastruktury v 
rámci celého území správního obvodu Praha 21, které 
zahrnuje MČ Praha 21, MČ Praha – Běchovice, MČ Pra-
ha - Koloděje a MČ Praha – Klánovice.

	Schválila výsledek poptávkového řízení na akci „Sta-
vební úpravy 4.NP MZŠ Polesná – 1.etapa“a výběr 
společnosti Jílek Stavby s.r.o.,  a výsledek poptávkového 
řízení na zhotovitele akce «Projekční a inženýrské 
činnosti – ZŠ Polesná – rekonstrukce 4.NP – 2.eta-
pa“ a výběr společnosti KGM Trade s.r.o.

	Schválila plán akcí MČ Praha 21 pro rok 2023. 
	Souhlasila s návrhem pravidel pro odměňování čle-

nů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitel-
stva městské části Praha 21.

	Pověřila starostu MČ Praha 21 zasláním žádosti hl. 
m. Praze a Magistrátu hl. m. Prahy o finanční  pod-
poru pro  realizaci  záměru umístění parkovacích 
míst podél kolejí na jižní straně nádraží  v souladu se 
schválenou změnou ÚP „Z3423 Vytvoření parkovacích 
míst na jižní straně železniční zastávky“ a provedením 
všech potřebných kroků pro zajištění realizace uvede-
ného záměru, a dále zasláním žádosti hl. m. Praze a 
Magistrátu hl. m. Prahy o finanční podporu  pro roz-
šíření  zpracování urbanisticko-architektonicko-
-dopravně-krajinářské studie přednádražního 
prostoru Praha Klánovice i pro jižní stranu železniční 
zastávky v k. ú. Újezd nad Lesy.

Na svém posledním zasedání v roce 2022 dne 22. 12. rada 
městské části mimo běžné provozní záležitosti: 
	Souhlasila s přijetím finančních darů pro MZŠ Polesná.
	Schválila rozpočty zřízených příspěvkových orga-

nizací MČ Praha 21 na rok 2023 a střednědobé vý-
hledy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací 
MČ Praha 21 na roky 2024-2026.

	Projednala a schválila výsledek poptávkového řízení 
na akci „Rekonstrukce kabin sportovního klubu FK 
Újezd nad Lesy – Etapa II (interiér)“ a výběr společ-
nosti Hobst a. s.

V novém roce se rada MČ poprvé sejde v úterý 10. 1. 2023.
Michal Hazdra, 
místostarosta

Zprávy z rady

Dne 19. 12. 2022 se po dvouměsíční pauze zastupitelé 
opětovně sešli v divadelním sále Masarykovy ZŠ. Vzhle-
dem k blížícímu se konci roku byly hlavním tématem zá-
ležitosti kolem rozpočtu městské části.
Ještě předtím však zastupitelé souhlasili s uzavřením 
dohody o pracovní činnosti pro rok 2023 s JUDr. Hanou 
Pelčákovou, která tak i nadále bude zajišťovat agendu 
spojenou s projednáváním přestupků v naší MČ. Násled-
ně zastupitelé projednali a schválili pravidla pro odměňo-
vání členů výborů Zastupitelstva MČ a komisí Rady MČ, 
kteří nejsou členy zastupitelstva MČ. Času a úsilí, které 
občané - nezastupitelé věnují práci ve výborech a komi-
sích pro naši městskou část si vážíme, a proto jsme rádi, 
že budou za svoje aktivity odměněni.

A pak již přišly na řadu rozpočtové záležitosti. Nejprve 
bylo projednáno plnění rozpočtu za první tři čtvrtle-
tí roku 2022, kdy rozdíl příjmů a výdajů za toto období 
byl vykázán přebytkový ve výši 3,4 mil. Kč. Poté byl pro-
jednán a schválen návrh rozpočtu na rok 2023, a to jako 
schodkový s příjmy 111,4 mil. Kč a výdaji 127,9 mil. Kč (o 
rozpočtu samotném více na str. 9) a střednědobý výhled 
rozpočtu do roku 2028.
Na závěr jednání zastupitelstva byla do funkce politika 
MA21 zvolena paní místostarostka Mgr. Lucie Filipinská, 
Ph.D. Příští jednání zastupitelstva MČ Praha 21 se před-
běžně bude konat 20. 3.

Michal Hazdra, 
místostarosta

O čem jednalo zastupitelstvo

Klubovna seniorů
Lednová setkání budou 

ve středu 11. 1. a 25. 1.  od 9,30 hod. 
v přízemí Polyfunkčního domu.
Přijďte si zase popovídat, zazpívat 

a zavzpomínat při fotkách. 

Za komisi sociální politiky

Kateřina Bláhová, Zuzana Dastychová

Výměna fotografií z vánoční akce
Někteří z vás si jistě všimli, že fotografie z fotokout-
ku byly chybou označeny nejen naším logem a ná-
zvem akce, ale účastníci rozsvícení vánočního osvětle-
ní se ocitli mávnutím kouzelného proutku na jarmarku  
v Rožďalovicích. Chybou dodavatele se tak na všechny poří-
zené fotografie dostala loga cizího města. Za tuto chybu se 
vám jménem společnosti FOTOCOOL moc omlouváme a na 
úřadě máme všechny fotografie se správným logem. Kdo by 
si chtěl pořízené snímky vyměnit, prosím kontaktujete kole-
gyni Helenu Gryčovou, a to na helena.grycova@praha21.cz.

odbor školství a kultury
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14. 1. -  keramická dílna14. 1. -  keramická dílna,,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10 hod. od 10 hod.

18. 1. -  Žraločí příběh, 18. 1. -  Žraločí příběh, 
  přednáška s potápěčkoupřednáška s potápěčkou
  Danielou Kotekovou,  Danielou Kotekovou,
 divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ,
 od 19 hod. od 19 hod.

20. 1. -  výtvarná dílna,20. 1. -  výtvarná dílna,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 16 hod. od 16 hod.

21. 1. -  Sněhurka – pohádka,21. 1. -  Sněhurka – pohádka,
 hrají Pruhované panenky, hrají Pruhované panenky,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

25. 1. -  Andělé v zeleném,25. 1. -  Andělé v zeleném,
 vernisáž výstavy, vernisáž výstavy,
 Újezdské muzeum, Újezdské muzeum,
 od 18 hod. od 18 hod.

26. 1. -  Procházka po Praze:26. 1. -  Procházka po Praze:
 památky Vyšehradu, památky Vyšehradu,
 více na str. 24 více na str. 24

28. 1. -  Mikulkovy pohádky,28. 1. -  Mikulkovy pohádky,
 hraje Divadlo Elf, hraje Divadlo Elf,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 10:30 hod. od 10:30 hod.

31. 1. -  Andor Šándor 31. 1. -  Andor Šándor 
 přednáška, přednáška,
 divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ,
 od 18:30 hod.  od 18:30 hod. 

Kalendárium na ledenKalendárium na leden

Loni byla dokončena další fáze rekonstrukce újezdského hřbitova. Máme novou 
severní hřbitovní zeď, u níž byla odstraněna stará kolumbária, která byla na-
hrazena novými. Jsou zde dva nové samostatné bloky kolumbárních schránek. 
Každý obsahovat 30 schránek pro více jak dvě urny. 
Snažíme se, aby i prostředí na hřbitově bylo stále hezké a udržované. Zajišťuje-
me průběžný úklid hřbitova a úpravu zeleně. Městská část poskytuje nájemcům 
hrobových míst všechny služby zcela zdarma. Na hřbitově se platí pouze za uží-
vání místa. Nájemné je aktuálně stanoveno na 10 let takto:

hrobová místa
0,7 m2 – 1 m2 (zejména urnový hrob) 1 500 Kč 
2 m2 – 4 m2    3 000 Kč
4 m2 – 6 m2    5 500 Kč
nad 6 m2    8 000 Kč

kolumbární schránky 
pro 2 urny    2 500 Kč
pro více než 2 urny   5 000 Kč 

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se můžete obrátit na odbor VHČ, správy 
bytů a údržby, který správu a údržbu veřejného pohřebiště zajišťuje.

Jaroslava Bendová,
odbor VHČ, správy bytů a údržby

Újezdský hřbitov prošel 
další fází rekonstrukce

Původní termín dokončení stavby cyklostezky z centra Újezda na nádraží Klá-
novice byl stanoven na 9. ledna 2023. Z důvodu přeložek inženýrských sítí (ze-
jména PRE a T-Mobile), se kterými projektová dokumentace nepočítala, neboť 
provozovatelé těchto sítí své záměry s projektanty dostatečně nekoordinovali, 
byl stavebník (TSK) nucen posunout zahájení. Tím došlo i k posunutí termínu 
dokončení stavby, který je nově stanoven na 14. 3. 2023.
Městská část se se zhotovitelem dohodla, že stezka bude v celé své délce uve-
dena do pochozího stavu tak, aby mohla být během zimních měsíců užívána 
pěšími. V prosinci tedy došlo k převedení pěších na nově budovanou stezku, 
na níž bude zajištěna potřebná zimní údržba. Přesto si vás dovolíme požádat 
o zvýšenou míru pozornosti, neboť se stále bude procházet „stavbou“. Po ob-
nově pěšího provozu na stezce dojde k odstranění plotových zábran lemujících 
obchozí trasu a jejímu faktickému zrušení (zpevnění za pomoci recyklátu bude 
ponecháno). Umožní to i kvalitnější zimní údržbu vozovky. Na jaře, až budou 
příznivé klimatické podmínky, dojde k opětovnému převedení pěších do provi-
zorního koridoru, aby mohla být stavba dokončena a mohl být obnoven řádný 
provoz. Více informací najdete na našem webu a facebooku MČ Praha 21.

Jiří Hardt, 
odbor živ. prostředí a dopravy

Cyklostezka na nádraží

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Nebytový prostor
v domě Živonínská 1630 - zdravotní středisko Rohožník. 
Prostory je možné využít nejen pro ordinace lékaře či al-
ternativní medicíny, ale i za účelem poskytování služeb, 
např. kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže apod. min-
imální nájemné 1 200 Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou 
do 31. 12. 2025.

Reklamní plocha
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 

(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 
bez DPH 600 Kč, nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

Prodejna
Nebytový prostor o výměře 15,7 m2, 
prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Ve čtvrtek 8. prosince se Středisko osobní hygieny na Rohož-
níku proměnilo v dílnu tvořivosti, tentokrát na téma Vánoc. 
Tuto akci pořádal odbor sociálních věcí a komise sociální po-

litiky a zdravotnictví 
pod záštitou Měst-
ské části Praha 21. 
Svou šikovnost si při-
šly vyzkoušet nejen 
předškolní a  školní 
děti, ale i  dospělí 
a senioři.  
Vyráběly se zde dekorace z přírodních materiálů, papírové vánoční hvězdy, 
svícínky, ozdobičky ze skořápek vlašských ořechů, kulíšci z vlny, vyšívala se 
vánoční přáníčka a visačky k dárkům, zdobily se perníčky. Dílna voněla po 
medu, vládla vánoční atmosféra. Bylo moc fajn odreagovat se od každoden-
ních starostí, zastavit se ve shonu a vyrábět… 
Největší odměnou pro všechny organizátory byly rozzářené obličeje dětí 
a spokojenost dospělých, kteří si z dílny odnášeli vlastnoručně vyrobené de-
korace domů. Dílna se velice vydařila a těšíme se, až se znovu sejdeme při 
tvoření, tentokrát v dílně velikonoční. Všem přejeme krásné prožití svátků 
a hodně zdraví v příštím roce. 

Radka Lipanovičová,
odbor soc. věcí

Vánoční dílna 
voněla po medu

V sobotu 26. listopadu 2022 se v sále Polyfunkčního domu 
uskutečnila zábava pro seniory. Tuto akci pořádal odbor 
sociálních věcí společně s odborem občansko správním 
za finanční podpory MČ Praha 21. 
Odpoledne úvodní řečí zahájil starosta, pan Milan Samec 
a radní pro sociální oblast a zdravotnictví, paní Alena Mo-
tejlová. Přítomné mile přivítali a popřáli seniorům hezkou 
zábavu a klidné vánoční svátky. 
Následovalo vystoupení baletní školy Arabeska. Se zata-
jeným dechem jsme obdivovali rozmanitou choreografii, 

rychlost, mrštnost a eleganci tanečníků a jejich krásné 
kostýmy. Program pokračoval recitačním pásmem děti-
ček z 1. mateřské školky. Pak už vyhrávala k tanci a posle-
chu živá hudba kapely „Akce Band“ a začalo se tančit. 
Bylo to krásné, vydařené odpoledne. Těší nás hojná účast 
seniorů, kteří se přišli poveselit s přáteli, zatančit či posedět 
a popovídat si. Děkujeme všem, kteří pomáhali tuto akci 
zajistit, a těšíme se na další společná setkání v roce 2023. 

Radka Lipanovičová,
odbor soc. věcí

Odpoledne pro seniory 
s živou hudbou a tancem 
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Zvoničky a významné lípy
doplnilo sedm nových 
informačních tabulí
Příběh nových cedulí u zvoniček a újezdských lip se začal psát již v létě 2022. 
Dvě újezdské zvoničky, které zdobí naši městskou část už více než 100 let, 
informační desky neměly a ty, které byly umístěny u našich lip, byly již staré 
a  nevyhovující. Proto jsme ke konci léta vytvořili spolu s Evou Danielovou 
nový design a styl těchto cedulí informujících o historii a zajímavostech dané-
ho místa. Po dvouměsíční výrobě jsme se na konci listopadu dočkali a nyní se 
již můžeme radovat z úspěšně realizovaného projektu. Celkově jsme doplnili 
deskami s dřevěným rámem sedm míst. Nyní se tak při svých procházkách 
můžete dozvědět například to, jak se na naši zvoničku skládali místní občané 
nebo třeba to, která lípa v Újezdě je nejstarší. Z této realizace máme velkou 
radost a tyto informativní cedule nejsou jediné, podobná deska bude již brzy 
zdobit i Alej Dany Slabochové, která je pojmenována po naší zesnulé kolegyni. 

Martina Bauerová

Poděkování 
ze Světlušky
Milí a laskaví Újezďáci, už sedmým 
rokem svítíte na cestu nevidomým 
a slabozrakým lidem prostřednic-
tvím Světlušky. Už sedmým rokem 
proměňujete slova ve velkorysé 
činy. A hlavně jste za ty roky přijali 
Světlušku mezi sebe a nám je u vás 
moc dobře.
Světluška si mohla i díky vám v těch 
posledních „zvláštních“ třech le-
tech dovolit kromě finanční pod-
pory stovek nevidomých a slabo-
zrakých a desítek organizací, 
které o ně profesionálně a laska-
vě pečují, i další kousky. Bylo jimi 
zřízení Půjčovny kompenzačních 
pomůcek a sportovního vybavení 
pro zrakově postižené, vyplacení 
mimořádné podpory pro nízkopří-
jmové domácnosti ohrožené ne-
jprve důsledky pandemie, ale záhy 
také energetickou krizí, či dofinan-
cování poskytovatelů sociálních 
služeb, kterým hrozilo omezení 
terénní péče v důsledku nečeka-
ného nárůstu cen pohonných 
hmot. 
Jste pro nás jistotou a jistota je pro 
neziskové organizace životabudič, 
který dává prostor pro smyslu-
plnou práci ve prospěch těch, kteří 
ji potřebují a kterým se z různých 
důvodů nedostává pomoci od ro-
diny a blízkých, od státu a dalších 
institucí našeho sociálního sys-
tému. Pomáháte nám utvářet 
záchytnou síť, která je tím hustší, 
čím větší je jistota, kterou nám 
dáváte vy, naši dárci.
První adventní neděli roku 2022, 
kdy se u vás v Újezdě rozsvítilo 
vánoční osvětlení, jste nám opět 
ukázali svou velkorysost a přízeň. 
Náš nadační fond jste podpořili 
neuvěřitelnou částkou 118 146 Kč 
a tím jste zase o trochu více posvíti-
li na cestu nevidomým a slaboz-
rakým lidem. 
Těším se s vámi na viděnou opět 
ve vašem Újezdě nebo na ně-
které z akcí Světlušky v roce 2023. 
Srdečně

Gabriela Drastichová,
ředitelka Nadačního fondu ČRo
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Zastupitelstvo schválilo dne 19. 12. 2022 návrh rozpoč-
tu naší městské části na rok 2023. Celkové příjmy jsou 
naplánovány ve výši 111,36 mil. Kč a celkové výdaje ve 
výši 127,87 mil. Kč. K sestavování rozpočtu na nový ka-
lendářní rok přistupujeme maximálně konzervativně, 
tedy primárně se snažíme realisticky odhadnout výdaje, 
na druhou stranu vždy počítáme s jistými příjmy, aby-
chom pak příjmovou stránku v průběhu roku doplnili  
o nově získané dotace a další zdroje, což celkovou bilan-
ci výrazně vylepší. 
Pojďme se tedy podívat na jednotlivé kapitoly. 

Příjmy
Příjmovou stránku rozpočtu naší městské části tvoří pri-
márně transfer z rozpočtu hl. města Prahy, u kterého 
došlo k navýšení o 8,6 % na téměř 70 mil. Kč. Dalším 
zdrojem je dotace ze státního rozpočtu na částečnou 
úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy,  
a to ve výši 16,7 mil. Kč. Slovo částečný v tomto případě 
dokonale vystihuje situaci, protože státem objednané  
a naší městkou částí realizované služby obča-
nům jsou pro rozpočet MČ dlouhodobě „ztrá-
tovou“ aktivitou. Dalším zdrojem příjmů jsou 
daně z nemovitostí nebo správní poplatky se 
zhruba 14 % příjmové stránky. Pro letošní rok 
rozpočet počítá i s převodem z vlastních fon-
dů VHČ ve výši 10 mil. Kč.

Výdaje
Plánované výdaje rozpočtu vychází z rozpoč-
tu minulého roku s přihlédnutím ke skuteč-
nému čerpání výdajů ke konci října. Pro letoš-
ní rok je výdajová stránka nejvíce ovlivněna 
vysokými cenami energií jak pro MČ, tak pro 
zřízené příspěvkové organizace. Došlo i k na-
výšení cen většiny poptávaných služeb. 
Rozpočet zohledňuje požadavky správců 
jednotlivých kapitol a požadavky zřízených 
příspěvkových organizací. Ve většině kapitol  
u běžných výdajů dochází pouze k mírnému 
nárůstu, nejvíce pak v kapitole Školství, mlá-
dež a sport o 1,9 mil. Kč, což je dáno přede-
vším výše zmíněnými náklady na energie ve 
škole a školkách. 
Kapitola Vnitřní správa vykazuje nárůst běž-
ných výdajů vzhledem k tomu, že od září 2022 
došlo vládním nařízením k navýšení tarifních 
platů zaměstnanců, což se v letošním rozpoč-
tu také projevuje. Naopak, na odměny členů 
zastupitelstva budou výdaje nižší o více než 
300 tis. Kč.
Náš rozpočet neumožňuje financovat větší 
investiční akce. O prostředky na ně budeme 
žádat formou dotací. Proto je třeba mít při-
pravené projekty. Například v kapitole Měst-
ská infrastruktura byly vyčleněny prostředky 
na projektovou dokumentaci na Revitalizaci 
parku Blatov, dále v kapitole Doprava pro-
středky na dokončení studií a projektových 

dokumentací připravovaných rekonstrukcí komunikací 
v ulicích Nadějovská, Zlivská, Zbýšovská a na projekto-
vou dokumentaci pro dokončení cyklostezky Ježovická 
u Újezdského rybníka. V těchto případech se jedná cel-
kem o téměř 900 tis. Kč. 
V kapitole Školství, mládež a sport půjde již o realizaci 
rekonstrukce 4. NP v MZŠ Polesná a též bude zpracová-
na projektová dokumentace pro nový školní klub a inte-
riérové úpravy v MZŠ Polesná. Kapitola počítá i s nákla-
dy na SMART WC Rohožník z participativního rozpočtu 
2022 a prostředky na dokončení zahrady MŠ Sluníčko. 
Zde je alokováno celkem 7,05 mil. Kč. Současně budou 
dokončovány rozpracované investiční akce z minulého 
roku.
Budete-li mít zájem o bližší informace, detailnější pře-
hled jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu najdete 
na webu městské části. Případně dotazy k jednotlivým 
položkám v rozpočtu rádi zodpovíme.

Michal Hazdra, 
místostarosta

Rozpočet pro rok 2023



Od října 2022 jsme doplnili náš tým o novou 
kolegyni MDDr. Kateřinu Tomiškovou, která ráda 
převezme do péče pacienty po předešlé kolegyni 
MDDr. Z. Pospíšilové.

Objednávat se můžete 
již teď na tel. čísle 
775 263 322.
DENTINUS s.r.o., 
Oplanská 2665, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy
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Suchý únor je celorepubliková, zdravotně-osvětová kampaň 
podporující osobní zkušenost s měsíční abstinenci od alkoho-
lu. Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů 
a uvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též pou-
kazuje na rizikové užívání. Během jednoho měsíce se snaží 
zasáhnout zhruba jeden milion lidí za hranou rizikového pití 
alkoholu a díky této zkušenosti zvolní s konzumací alkoholu 
přes 50 % z nich, říká Petr Šimandl z organizace Suchej únor.
Zkusit měsíc bez alkoholu může zpočátku vypadat jednodu-
še. Jenže se za tím skrývá odvaha zkusit něco nového, síla 
vykročit ze zajetých kolejí a odhodlání vybrat si svou vlastní 
správnou cestu. Podle adiktologa Petra Popova má i jeden 
měsíc pozitivní vliv na spánek, náladu a psychickou pohodu. 
Dokonce se během jednoho měsíce zlepší i fyzická zdatnost. 
Protože pravidelná konzumace alkoholu ve větší míře, způ-
sobí, že tělo je unavené nejen psychicky, ale i fyzicky. 
Suchý únor nechce prohibici, ani nebojuje proti alkoholu 
jako takovému. Je to osvětová kampaň za zdravější a uvě-
domělejší život, do kterého patří i umírněná konzumace. 
Je založená na skutečném problému, který v Česku je, a to 
neúměrně vysoká spotřeba alkoholu a s ní spojené ne-
gativní důsledky. V knize Suchej únor – 28 důvodů, proč 
ochutnat čistokrevnej život, která vyšla jako součást kam-

paně, je plno zajímavých dat. Nechme tak na úvod zaznít 
alespoň tato čtyři platná pro Českou republiku (2021):
 • 6 procent celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub alko-

holu,
• podle českých dat je u nás přes 1 milion lidí za hranou 

rizikového pití,
• podle WHO vypijeme 14,4 litru čistého lihu na osobu 

a rok – po odečtení spotřeby turistů,
• 56 miliard jsou společenské náklady související s nad-

měrnou spotřebou alkoholu.
Cílem suchého únoru není udělat z lidí abstinenty. Pozitiv-
ní kampaň, která lidi baví a motivuje, je účinnější než regu-
lace nebo represe. Alkohol se totiž nemusí týkat jen nás, 
ale také lidí okolo nás, kvůli nimž se stáváme něčím jako 
„pasivními kuřáky“, tedy spíš konzumenty alkoholových 
excesů. Říká se tomu SHD – second-hand drinking (pití 
z druhé ruky). Věřím, že se vám měsíční abstinence stane 
užitečnou životní zkušeností, po které si třeba uvědomí-
te, že i kdybyste strávili příjemný večer s dvojkou dobrého 
vína, budete vědět, že byste to zvládli i s bylinkovým ča-
jem. Zapojte se do suchého únoru i vy.

Alena Motejlová,
radní za oblast soc. politiky a zdravotnictví

Suchý únor: přidáte se?

INZERCE
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Díky darované sbírce plakátů, fotografií a dochovaných 
písemných textů z let 1938-1961 mohla být v Újezdském 
muzeu uspořádána výstava Vzpomínka na újezdské 
ochotníky, jejíž vernisáž se uskutečnila se zájemci 
o dobách ochotnických ve středu 23. listopadu. Zárukou 
kvalitní a systematické výstavy je její kurátorka, újezdská 
kronikářka Maruška Tomaidesová, která všechny 
potřebné archiválie setřídila a pozvala bývalé žijící 
ochotníky a jejich potomky. Setkání újezdských pamět-
níků – dvaadevadesátileté ochotnice Elišky Fuchsové 
(bohužel se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit 
paní Darja Kocábová se svou sestrou Věrou Velkobor-
skou) a tehdejších diváků - bylo dojemné. Vzpomínalo 
se … Pro nás přistěhované nebo mladší generaci to byla 
cesta do divadelní minulosti Újezda se třemi ochot-
nickými spolky (Blatov, sokolové, baráčníci), s hudebním 
a baletním kroužkem a vyprávění o lidech z fotografií 
a plakátů divadelních her. Jedním slovem zážitek, který 
je vidět i na záběrech přítomného Pavla Dufka. Vernisáž 
za přítomnosti tajemnice úřadu Šárky Zátkové, rad-
ních Aleny Motejlové a Lucie Filipínské byla zachyce-
na i na kameru filmového kroužku naší školy a ulože-
na v muzejním archivu. Výstava potrvá do 18. ledna. 
Shodou okolností v době příprav výstavy přišla zpráva 
z Klánovic o možném založení ochotnického spolku 
z iniciativy KC Beseda a osloveni byli i újezdští zájemci. 
Tak držíme pěsti, aby se dobrou myšlenku povedlo zre-
alizovat a ochotníci vrátili po dlouhých šedesáti letech 
divadlo částečně i do Újezda. 
Závěrem jedno divadelní pozvání - v předloňském roce 
se podařilo díky Jitce Carbolové nastudovat divadelní 
představení Z Újezda do Betléma. Zapojili se děti, rodiče, 
Sovičky, učitelé z naší školy včetně pana ředitele, bo-
hužel se kvůli covidu hrálo pouze jednou, a to alespoň 
újezdským seniorům před Vánocemi. Loni se z různých 
důvodů původní obsazení nesešlo, ale kostýmy, kulisy 
a oprášený text můžete zhlédnout díky nastudování 
třídy 3. A pod vedením paní učitelky Daniely Janoušové 
v pátek 6. 1. 2023 od 17 hodin v divadelním sále Ma-

Vzpomínka na újezdské ochotníky

Radost na cestě dlouhé 8 km
17. prosince byla v Galerii Zelený Dům plněna vánoční 
přání. Tradice, která začala v roce 2019, nebyla částečně 
přerušena ani v kovidu. Nejprve klavírní koncert Klárky 
Gibišové, pak předávání dárků a vánoční koncert Soviček. 
Seniorům, kteří si své dárky nemohou převzít osobně 
během sobotního koncertu, je vždy v neděli v podvečer 
roznesou Sovičky s paní učitelkou Danielou Janoušovou 
a Martinou Machalíčkovou, a ještě zazpívají koledu nebo 
vánoční píseň. Často se k dětem připojí obdarovaní senioři 
a největší odměnou je pak dětem jejich poděkování, poch-
vala a úsměv na tváři. Dojde občas i na sladkou odměnu ale 
jistá je ta od paní galeristky Martiny Machalíčkové vždy po 
návratu do Zeleného Domu. Poděkování patří samozřejmě 
rodičovskému a prarodičovskému doprovodu dětí, který 
celou cestu Újezdem pomáhá nosit tašky s dárky, zajišťu-
je teplý pitný režim, pomáhá i zpívat a zajišťuje obrazovou 
a zvukovou dokumentaci. Nepřenositelná atmosféra 

mezi generačně propojeného Újezda o 3. adventní neděli 
18. prosince na cestě dlouhé 8 km …

Eva Danielová

sarykovy ZŠ. Jste srdečně zváni, vstup je dobrovolný, přispět 
můžete na Tříkrálovou sbírku (proběhne ve spolupráci 
s újezdskými skauty).

Eva Danielová
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Na Dnech zdraví v září 2022 jsem se seznámila se Štěpánem 
Vykypělem, který pracuje v Komunitním centru pro válečné 
veterány při ÚVN ve Střešovicích. Kromě zajímavých infor-
mací o práci centra a zahraničních misích armády ve světě 
jsem se dozvěděla o výstavě „Andělé v zeleném”. Komu je 
výstava věnována? „Komunitní centrum pro válečné vet-
erány Praha (KCVV) ve spolupráci s Národním archivem 
připravilo tuto výstavu jako připomínku 80. výročí vstupu 
prvních žen do armády. V souladu s heslem, že dějiny jsou 
tvořeny malými příběhy, je množství dobových fotografií 
doplněno o vzpomínky jednotlivých aktérek. Touto výs-
tavou chceme vzdát hold nejen vojenským zdravotnicím na 
východní frontě, ale všem vojenským zdravotníkům, ženám 
v armádě a válečným veteránům jako takovým, ať už slouži-
li a slouží v zelené či bílé“. (zdroj: oficiální plakát k výstavě)
Příběhy tisícovky žen, které v roce 1942 vstoupily do čs. 
jednotek na východní frontě, jsou zpracovány v publikaci 
z roku 2021 
„Ve stínu mužů” autorů Aleny Flimelové, redaktorky his-
torického časopisu Válka Revue Speciál, a Romana Štéra, 
archiváře Národního archivu. Na pozvání Štěpána Vykypěla 
a prap. Františka Němce (oba se zúčastnili vzpomínkového 
odpoledne ke 110. výročí narození pana učitele S. Krause) 
jsem s plk. J. Vondráčkem zhlédla výstavu v KCVV a dom-
luvili jsme se společně na jejím zapůjčení do Újezdského 
muzea. Její vernisáž se uskuteční ve středu 25. 1. od 18 ho-
din a osobní účast přislíbil Roman Štér. 
Zajímavostí je, že jednou z tisíce žen byla paní Jiřina Jan-
dová, roz. Neubauerová, narozená roku 1926 v Újezdě 
nad Lesy. Spolu s rodiči se odstěhovala v roce 1931 do 
Voroněže v SSSR, v roce 1942 odešla celá rodina do Bu-
zuluku. Místem jejího odvodu byl 14. 4. 1942 Buzuluk, 
24. 4. 1942 Jefremov, do čs. vojska se přihlásila v sedmnác-
ti letech a sloužila jako sanitářka. (zdroj: Ve stínu mužů,
A. Flimelová, R. Štér). Pokud by v Újezdě nad Lesy žil něk-
do z příbuzných nebo někdo věděl o rodině Neubauerově,
volejte prosím na 602 660 684.

Eva Danielová

Andělé v zeleném 

Knihy pro dospělé
 Doerr Anthony – Město v oblacích
 Boček Evžen – Aristokratka pod palbou lásky
 Hanišová Viktorie – Dlouhá trať, Neděle odpoledne
 Caplin Julie – Hrad ve Skotsku
 Hughes Kathryn – Krabička vzpomínek
 Haydock Sophie – Čtyři múzy
 Devátá, Ivanka – Gerbešín a hezouni
 Soukupová Petra – Nikdo není sám
 Pawlowská Halina – Užívej života!
 Vondruška Vlastimil – Lucemburská epopej 1.
 Poncarová Jana – Herečka
 Preissová Martina – Mají v nebi skleničky?
 Kmenta Jaroslav – Ruská mafie
 Cima Anna – Vzpomínky na úhoře
 Kepler Lars – Pavouk
 Bryndza Robert – Osudné svědectví
 Bjork Samuel – Vlk
 Minier Bernard – Lucia
 Šmehlík František – Šelma
 Fojtová Věra – Padlí andělé
 Češka Stanislav – Preventivní vražda
 Žamboch Miroslav – Samarkand

Knihy pro děti
 Walliams David – Operace Banány
 Kinney Jeff – Deník malého poseroutky 17.
 Springer Nancy – Enola Holmesová 3.
 Sepety Ruta – Musím tě zradit
 Velký atlas oceánů
 Fascinující cesta do pravěku  –  Dinosauři 
 Zvířata – Důmyslní architekti a stavitelé
 Origami – Zvířátka

Novinky z knihovny

Srdečně vás zveme na adventní procházku zimní galerií 
u přístavby v Čentické ulici, kde pan Mráz a paní Zima už
v těchto mrazivých sněhových dnech s obrázky a vločka-
mi pěkně kouzlí. Galerie je vytvořena pracemi žáků 5. tříd
a připojily se i některé děti z 2. trojročí Montessori. Kou-
zelné zimní obrázky budou na plotě k vidění minimálně
do poloviny února.

Jana Kotasová,
 Eva Danielová

Galerie na plotě



1373
Byl přesazen plebán újezdského kos-
tela Petr do Záp a plebán zápský Bo-
huněk do Újezda.

1383
Tehdejší majitel Újezda Martin Rotlev 
přenechal rozlehlý palác v Praze na 
nároží Ovocného trhu a Železné ulice 
králi Václavu IV., který ho předal uni-
verzitě, založené jeho otcem Karlem 
IV. Palác se stal základem dnešního
Karolina.

1393
Kněz Albert z Teplé změnil své ben-
eficium v kostele sv. Havla na Starém 
Městě Pražském s újezdským farářem 
Přibyslavem se svolením gubernáto-
ra Zderazského kláštera, biskupa Jana 
Lupičského.

1543
Český král Ferdi-
nand I. Habsburský 
zastavuje Újezd 
sekretáři České ko-
mory Floriánu Grys-
pekovi z Gryspachu.

1563
Rousové z Vražkova, 
staročeská vladycká rodina, získávají 
Koloděje i s připoje ným Újezdem.

1623
21. ledna kupuje Karel z Lichtenštej-
na od Albrechta z Valdštejna panství 
Kostelec nad Černými lesy, Škvorec 
a Uhříněves, včetně našeho Újezda.

1783
Do pustého Újezda, kde zůstal pouze 
kostel a fara, dal Alois I. Josef z Lich-
tenštejna postavit 10 dřevěných dom-
ků, do kterých přivedl 10 německých 
rodin. V tomto roce byla také pře-
stavěna fara.

1813
Štedrostí osadníků a kostelní poklad-
ny byly do kostela Povýšení sv. Kříže 
v Kolodějích  pořízeny varhany, vy-
robené pražským varhanářem Fran-
tiškem Kolbem.

1823
Po císařské silnici začínají jezdit 
Újezdem první poštovní rychlíky. 

1843
Při stavbě železnice jsou v lese 
Vidrholci zrušeny rybníky Slavětínský, 
Holský a Žák. 

1873
Historik V. V. Tomek, prozkoumal zříce-
niny vsi Žáku ve Vidrholci, a popsal je 
ve II. Díle „Pamětí“, str. 260.

1883
Otevřena nová železniční zastávka 
ve Vidrholci, na poloviční cestě mezi 
Běchovicemi a Úvaly (dnešní zastávka 
Klánovice). 

1903
Jako nejstarší újezdský spolek byl 
9. srpna založen Okrašlovací spolek.
Do vínku si dal péči o zvelebování
a okrašlování obce.

1913
Konaly se volby do místního zastupi-
telstva Újezda a starostou byl zvolen 
Josef Paroubek.

1923 
Státní pozemkový fond přidělil obci 
pruh lesních pozemků podél státní sil-
nice pro stavbu rodinných domků.
Příděl byl prove-
den losováním 
mís tním zájem-
cům, cena 35 ha-
léřů za 1 m²

1933
Újezdský občan 
pan Dr. Bedřich 
Jenšovský se 

stal ředitelem Archivu země české. 
Dne 13. června je zvolena první Místní 
školní rada a je schválen první školní 
rozpočet pro rok 1934.

1943
Z nařízení německých úřadů je zříze-
na zvláštní instituce Civilní protiletecká 
ochrana (CPO) kontrolující protiletecká 
opatření v každém domě.

1953
Je zrušena Místní rada osvětová a je-
jí funkci přebírá Osvětová beseda. 
Nová Sibřina, je spolu s Újezdem 
nad lesy sloučena v jednu katastrální 
obec. Pod názvem Družina mládeže 
je na naší škole zřízena dnešní škol-
ní družina. Nařízením vlády je slouče-
na národní a střední škola do osmi-
leté střední školy (osmiletka). Staví se 
železniční podchod na zastávce a sil-
niční nadjezd nad tratí

1963
Do střediska nastupuje stálá dětská 
lékařka, paní MUDr. Vlasta Václavíková. 
Je postavena nová budova klánovické 
železniční zastávky.

1973
Fotbalový klub S. K. Újezd nad Lesy, 
postupuje do přeboru Prahy.

2003
Je dokončena přístavba k původní škol-
ní budově, včetně divadelního sálu.

2013
31. 5. 2013 ve věku 90 let zemře-
la paní PhDr. Jaroslava Jirásková,
osobnost, která škole dala mno-
ho. Vychovala stovky žáků, kteří
vzpo mínají na její hodiny literatury
a dějepisu. Odešla čestná občanka
Újezda nad Lesy, která se i v pozd-
ním věku zajímala o školní výuku
a výchovu mladé generace. Čest její
památce!

Marie Tomaidesová, 
kronikářka

12

Historické kalendárium s koncovkou 3

Ferdinand 
Habsburský

Na tomto místě věnuji několik řádků zajímavým výročím, nebo událostem, které se odehrály v Újezdě nebo blíz-
kém okolí a jejichž společným jmenovatelem v letošním roce (2023) bude trojka na konci letopočtu.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Kolodějích Bedřich Jenšovský

Přístavba Masarykovy ZŠ

Zastávka Jirny-Klánovice

HISTORIE



13

Bára Holečková je žákyně šesté třídy, 
která se s rodiči přestěhovala do dom-
ku za Prahou. Na půdě ve staré truhle 
našla v kůži vázaný školní dějepisný 
atlas s nažloutlými mapami. Bára brzy 
zjistila, že je atlas kouzelný, protože se 
dotykem prstu na místo v mapě pře-
nese do minulosti a zatím se na svých 
dvaceti šesti výpravách potkala s reál-
nými osobnostmi té doby. 
Na jedné z výprav se Bára ocitá v září 
1944 v Terezínském ghettu a setkává 
se s chlapci z chlapeckého domova 
L 417 Petrem Ginzem (1928-1944), 
Hanušem Beckem (1929-1944), Kur-
tem Kotoučem (1929-2008), Jiřím 
Brady (1928-2019) a jejich „tajným 
učitelem” Valtrem Eisingerem (1913-
1945, původním povoláním učitel 
češtiny a dějepisu), zmíněno je i jmé-
no člena Rady starších ghetta Paula 
Eppsteina (1902-1945). O této knize 
jsem se dozvěděla díky rozhovoru na 
téma Jak učit moderní dějiny se spiso-
vatelkou Veronikou Válkovou, která je 
středoškolskou profesorkou dějepisu 
a latiny a snaží se dětem a studentům 

přiblížit historii svou vlastní osobitou 
formou. 
Výše zmíněný díl (Terezínské ghet-
to, tajemný vlak do neznáma) jsem 
si v místní knihovně půjčila i pro-
to, že právě v té době vysadily děti 
z 2. trojročí Montessori cibulky 
žlutých krokusů (symbol žluté Davi-
dovy hvězdy), které pak na jaře roz-
kvetlé připomenou zmařené životy 
židovských dětí během holokaustu. 
Děti budou sledovat na záhoně je-
jich růst a o žluté hlavičky krokusů 
u naší školy se podělí prostřednic-
tvím fotoreportáže. Do Projektu
Krokus organizovaný irskou nadací
Holocaust Education Trust Ireland
(HETI) ve spolupráci s Oddělením
pro vzdělávání a kulturu Židovského
muzea v Praze se zapojují především
evropské školy a ročně je do něj
zapojeno více než padesát tisíc dětí,
v Újezdě sázíme potřetí.
Vracím se ke knize. Bára si při
návratu zjistí informace o svých
kamarádech z ghetta. Bohužel se
plánované setkání s Petrem Ginzem

neuskuteční. Nadaný chlapec, který 
ve dvanácti letech napsal knihu 
Návštěva v pravěku, stál za vzni-
kem terezínského časopisu Vedem 
a s jehož obrázkem Měsíční kraji-
na vyletěl izraelský kosmonaut do 
vesmíru, zahynul v osvětimské ply-
nové komoře. Děti a dospělé oběti 
holokaustu a nacistického režimu 
připomínají od roku 1992 „stolper-
steiny“ (kameny zmizelých) - beton-
ová dlaždice s měděnou destičkou se 
jménem je umístěna obvykle v místě 
posledního bydliště. Přes devadesát 
šest tisíc takových „kamenů” se na-
chází ve třiceti jedna zemích Evropy, 
v České republice se objevily poprvé 
v roce 2008 a jen v Praze jich je přes 
pět set. Ten Petrův kámen se nachází 
v pražské Stárkově ulici na Praze 
1 od roku 2010. Jeden život-jeden 
krokus-jeden stolperstein. Určitě si 
připomeneme 27. leden, Den památ-
ky obětí holokaustu, prostřednictvím 
prezentace Hanina kufříku. Jeden živ-
ot-jeden krokus-jeden stolperstein …

Eva Danielová

Jeden život, jeden krokus, 
jeden stolperstein
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Jak vás napadlo věnovat se kávě?

Kávu jsem měl vždycky rád, ale cesta k tomu, abych se jí 
opravdu živil, byla docela dlouhá. Pracoval jsem jako osvět-
lovač, zvukový technik, stavěl jsem datové sítě. Někdy před 
deseti lety jsem se rozhodl, že absolvuji kurz ve Škole kávy 
v Hloubětíně. Tam jsem se naučil kávu rozpoznávat, ochut-
návat a také ji pražit. A především mi to pomohlo postavit 
se na vlastní nohy a kávou se začít živit. Trochu jsem se při-
tom inspiroval v Itálii, kde jsou takové malé pražírny běžné. 
Tak jsem si říkal, že to zkusím i v Újezdě. A vyšlo to. 

Jak vypadá takový pracovní týden v malé pražírně?

Caffe Cosmo je klasický podnik o jedné osobě. Takže jsem 
sám sobě řidičem, závozníkem, nákupčím, účetním, opra-
vářem, prodavačem. V pondělí mám něco jako úřední den 
vyhrazený na účetnictví. Středy jsem si rezervoval na roz-
vážky objednávek. Obvykle ve čtvrtek a pátek kávu pražím, 
míchám a balím. No a v sobotu jezdívám na farmářský trh. 

Předpokládám, že na pražení kávy se toho dá dost 
zkazit…

No samozřejmě. Já používám pražicí stroj, který je ještě 
hodně mechanický, ale ani elektronika vás nezachrání. Ka-
ždá surová káva je o něco jiná, máte odzkoušené nějaké 
teploty a čas, ale je to třeba stále hlídat. Po upražení se 
jednodruhové kávy navíc míchají. Ostatně i proto má mo-
je vlajková loď, směs Cosmo, v přívlastku laděná. Někteří 
zákazníci ji přejmenovali na Laděnu. Stále ji totiž ladím. 

Podléhá chuť kávy módním vlivům? A co je teď 
v kurzu?

Zdá se mi, že trendem jsou světleji pražené kávy, v chuti 
více kyselejší. Přitom většina zákazníků mi říká, že hlav-
ně nechtějí nic kyselého. Proti aciditě nic nemám, musí to 
ale být chuť navázaná na tělo kávy, kde se kyselost pojí 
s dalšími složkami. Takovou vyváženou aciditu má třeba 
jednodruhová Kenya Nyeri, kterou prodávám. 
Mění se také mletí kávy. Zákazníci často chtějí kávu 

do   konviček french press, která se mele dost nahrubo. 
A přibývá také kávových automatů v domácnostech, takže 
roste i podíl zrnkové kávy. 

Kávu rozvážíte, ke koupi je na řadě míst v okolí, ne ale 
v Újezdě. Proč?

Zatím jsem tu nenašel krámek, kde by moje káva doplňo-
vala lokální sortiment. Což se povedlo třeba v Kolodějích, 
v Úvalech, Klánovicích, nebo v Zelenči. Možná je to i tím, 
že v Újezdě máme jen dva velké supermarkety a žádné 
lahůdky, ani večerku. V Újezdě mám ale řadu věrných zá-
kazníků, kterým rozvážím.

Co podnikání? Dá se kávou uživit?

Zatím to zvládám bez úvěru, i když mnohokrát to bylo 
dost na hraně. Jsem ale rád sám sobě šéfem. Zainvestoval 
jsem do nového pražicího stroje a asi jako všichni čekám, 
jak se budou vyvíjet ceny energií. Vidím ale i příležitosti 
ještě trochu poporůst. V dnešní době hlavně díky e-shopu 
a firemním zákazníkům.

Káva vás zaměstnává od pondělí do soboty. Zbývá 
vám čas na nějaké koníčky?

Dřív jsem hrával v kapele, ale už nekoncertujeme. Takže 
kytara ano, ale jen doma.

Blahoslav Hruška

I káva může být lokální 

LIDÉ

Příprava a pití málokterého nápoje doznaly takových 
změn jako v případě kávy. Doby vodnatých „turků“ 
v  tlustých sklenicích jsou pryč, dnes si milovníci kávy 
dopřávají svá espressa, latté i mokka z nejrůznějších 
odrůd a směsí. K dostání jsou kávy velkých značek i lo-
kální provenience. Po celém Česku totiž vyrostly malé 
rodinné pražírny a jednu z nich, Caffe Cosmo, najdeme 
i v Újezdě. Provozuje ji Luděk Bureš, kterého nejspíš zná-
te, pokud jezdíváte na farmářský trh do Šestajovic, kde 
svou kávu pravidelně vařívá. 

Luděk Bureš (49) – vystudo val elektro energetiku na 
Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze, živil 
se jako osvětlovač, zvukový a datový technik včetně výš-
kových prací či oblastní vedoucí distribuce. Od roku 2015 
provozuje rodinnou pražírnu kávy Caffe Cosmo v domě 
poblíž Újezdského rybníka, kde vyrůstal. 
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DIAMANTOVÁ SVATBA
Manželé Alena a Vladimír Bártovi 
z Újezda nad Lesy slavili v prosin-
ci 2022 již šedesáté - diamantové 
- výročí svatby. Děti, vnouča-
ta i  pravnoučata přejí mnoho zdraví a štěstí do dalších
spokojených let..

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi, SPCCH a KAS za krásná přání 
k mému životnímu jubileu.

Miloslava Srbecká

Děkuji odboru občansko-správního za milé přání k mým 
osmdesátinám. 

Václav Exner

JAK DÁL S LISTÁRNOU
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v ÚZ vám chceme nabídnout ještě více původního obsa-
hu, informací i grafických prvků. Zároveň je naší snahou, 
aby příspěvky občanů nezapadly a byly přehledně uspo-

řádány. Od únorového čísla proto Listárnu naleznete 
na webu www.praha21.cz v sekci Újezdský zpravodaj. 
Věříme, že tato změna přispěje k větší kvalitě a čtivosti 
zpravodaje

redakční rada ÚZ

LISTÁRNA

UDÁNÍ
„Spolek OKO uspořádal dne 9. 12. velmi úspěšný vánoční 
koncert I. Budweiserové. Vyprodaný sál si užíval songy 
i vánoční koledy naší „skoroújezďačky“. Atmosféra byla 
báječná, rozdávalo se cukroví, čaj, káva, program, vtipné bylo 
úvodní slovo pořadatele a produkce bez falešných tónů. 
Ovšem našel se člověk, který chtěl tento koncert zhatit. Byl 
to Pavel Dufek, svého času jeden za zakladatelů a správců 
FB stránky „Újezd nad Lesy - Místo pro život“, který dne 
6. 12. napsal agentuře I. Budweiserové tento mail: „Dobrý
den, zjistil jsem, že u nás vystupujete, ale spolupracujete
s politickým spolkem oko, který šíří pomluvy a lži. To si
prosím nezjistíte, s kým spolupracujete? Předem děkuji za
reakci, Pavel Dufek“. Mail mám samozřejmě k dispozici.
Myslel jsem si, že praktiky jak z doby domovních
důvěrníků a pomocníků VB se už nevrátí, ale Pavel Dufek
mě přesvědčil o opaku. Třebaže sám není schopen žádný
koncert pro Újezďáky zrealizovat, lidem, kteří pravidelně
pořádají v Újezdě koncerty a přednášky a další se v tom
snaží písemnou denunciací zabránit. Je proto nezbytné,
abychom věděli, že i takoví lidé jsou stále mezi námi
a občané by si před nimi měli dávat pozor. Mohli by být
stejně nemile překvapení, jako byli členové našeho spolku.

Ing. Jiří Lameš

ČEŠTINA PRO UKRAJINCE
Přečetl jsem si článek Mgr. Doležalové o tom, že MČ ukončila 
náhle v říjnu výuku českého jazyka pro Ukrajince. Jednalo se 
o akci dotovanou magistrátem a úkolem pro MČ bylo jen za-
jistit prostory pro výuku. Je-li pravdou, že vedení MČ včetně
zastupitelů nereagovalo na prosby z řad učitelů, pro které
je znalost českého jazyka u cizinců nepostradatelná, včet-
ně intervence Mgr. Doležalové u starosty a zastupitelů, je to
špatně. Na magistrátě, který akci dotoval si zbytek dobrého
jména vymažeme a můžeme dál plakat, že nás tam nema-
jí rádi. Klánovičtí, kam byla výuka přesunuta, si asi o  nás
také pomyslí své. Vzpomínám na slova vysokého důstojníka
v Černých baronech, který říká: je mi z toho na …

Vladimír Vašek

ZLATÁ SVATBA
Dne 25. ledna 2023 oslaví 50 let společného života manželé 
Růžena a Vladimír Řezáčovi. Hodně lásky, štěstí a zdraví do 
dalších let přejí Vladimír, Růžena a Janina s rodinami. 

TANCE V UHŘÍNĚVSI 
Přátelé, vnučka Terezka se mi svěřila, že dne 15. prosince 
2022 bude tančit v Uhříněvsi v divadle U 22. Odehrávalo 
se tam „matiné“ dětí ze základních škol z Uhříněvse z Di-
vadla U 22, Újezda nad Lesy, Hostivaře, Zahradního Města 
a Strašnic.
Děti předváděly své umění na kytary, flétny, zpěv a tance. 
Děvčata z Újezda měla 4 taneční vystoupení: Contem-
porary – M. Vašíčková, Endless Motion - M. Vašíčková, 
E. Vlachová, Street Dance E. Vlachová a Mix Dance -
M. Vašíčková. Všechna jejich vystoupení byla velmi dobře
nastudovaná. Prostě: byla jsem nadšená. Nakonec bylo
dobrovolné vstupné odevzdáno dětskému ústavu ze
Sázavy. Večer byl plný nadšení a věřím, že všichni přítom-
ní šli domů spokojeni. Jen mi tam chyběly naše Sovičky.

M. Havránková

SPOLEK BARÁČNÍKŮ A ÚJEZD NAD LESY   
Svobodná obec baráčníků“ vznikla v r. 1873 v Kolíně. Nešlo 
a nejde o žádný spolek majitelů malých domků či starých 
baráků, ale o spolek lidí, kteří souzněli s myšlenkou, jež se 
zrodila v hospodě zvané „Baráček“. Byl to spolek lidí, kteří 
si dali za cíl uchovávat staré české tradice a zvyky.
V Újezdě byli baráčníci založeni v roce 1918, kdy vzniklo 
Československo.
„Obec baráčníků Újezd nad Lesy“ existovala nepřetržitě až 
do roku 1971. Spadala pod XVI. Župu K. H. Borovského 
(založena 29. 10. 1933), dnes se sídlem v Praze 8. Ve 
2. polovině 30. let 20. století se finančně podílela na re-
konstrukci Všebaráčnické rychty v ul. Tržiště 23 v Praze 1.

Doklad o tom je uveden na pamětní desce před hlavním 
sálem. Poslední záznamy o obci baráčníků Újezd nad Lesy, 
které se podařilo zjistit, pocházejí z kroniky VI. Baráčnické 
Župy, kde u roku 1970 je uvedeno jméno Kolář
a u roku 1971 je uvedeno jméno Tikovský + 9 členů.
V Újezdě vznikla organizační skupina, která se tímto 
obrací na všechny obyvatele Prahy 21, kteří by byli ochot-
ni se zapojit do obnovy „Baráčnické obce Újezd nad Lesy“. 
Zájemci se mohou přihlásit na kontaktní e-mailové adrese 
baracnici21@email.cz. V případě dostatečného zájmu 
o obnovení baráčníků by se ustavující zasedání mohlo us-
kutečnit do konce 1. čtvrtletí 2023. Baráčník, soused

Ing. Emil Kulfánek
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Jiří Frey (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ 
PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané, jsem zastupite-
lem krátce, ale již mne oslovilo hodně 
lidí s myšlenkou, jak posouvat naši 

městkou část stále dál. Tyto vaše ná-
pady rozhodně v koši nekončí. Vše 
je konzultováno s kolegy zastupiteli. 
Jsem za to moc rád, kolika lidem sku-
tečně záleží na zlepšení žití v Újezdě 

nad Lesy. Nabyl jsem dojmu, že neu-
stálé zdražování energií se razantně 
odráží na psychice mnohých z nás. 
A  proto nám „Újezďákům“ přeji do 
nového roku 2023 především pevné 

Ing. Alena Motejlová (ODS a TOP 
09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Ráda bych vás, milí sousedé, přivítala 
v novém roce 2023. Moc si přeji, aby 
byl letošní rok o mnoho pozitivněj-
ší. Loňský rok byl, i kvůli válce, plný 
nejistoty, zdražování cen elektrické 
energie a plynu. V důsledku toho se 

musely rozpočty mnohých s touto si-
tuací vyrovnat. I v tuto dobu pro vás 
pořádáme akce, díky kterým snad 
na chvíli zapomenete na problémy 
a můžete si užít atmosféru okamži-
ku. Na konci minulého roku jsme si 
spolu zatančili na zábavě pro naše 
seniory v Polyfunkčním domě. Poté 

jsme společně rozsvítili vánoční stro-
meček před základní školou. A pár 
týdnů před Vánocemi jsme uspořá-
dali již tradiční vánoční dílnu na Ro-
hožníku. Věřím, že i v tomto roce nás 
potěšíte svou přítomností na našich 
dalších akcích. Přeji vám ještě jednou 
vše dobré.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Mgr. Lucie Filipinská Ph.D.  (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení a milí újezdští sousedé, 
máme tady nový rok a s ním při-
cházejí i nové výzvy, nové možnosti, 
příležitost začít znovu a lépe a snad 
i radostně. Není potřeba čekat na 
nový rok, můžete namítnout. To je 
nepochybně pravda, ale přeci jen se 
lépe začíná na novém, nepopsaném 
listu papíru. Stejné je to s novým 
kalendářem. Jako určitý symbolic-
ký nový začátek vnímám i společný 
novoroční ohňostroj v našem správ-

ním obvodu. Zapojily se všechny 
čtyři obce. Mám z toho velkou ra-
dost, i na takové „drobnosti“ lze po-
znat chuť spolupracovat a společně 
si také užít pěkné chvíle. Věřím, že 
spolupráce se bude v našem správ-
ním obvodu zdárně rozvíjet. A nejen 
v něm. 
Jistě jste zaznamenali, že nás čeká 
již čtvrtý ročník participativního 
rozpočtu. Spousta z vás má určitě 
v mysli nějaký dobrý nápad, jak vy-
lepšit náš kousek Prahy. Víte zcela 
přesně, co vám u nás chybí, co byste 

rádi podpořili. Může to být cokoli, co 
obohatí naši komunitu a náš společ-
ný veřejný prostor. Víc hlav, víc ví. 
Tak směle podávejte své návrhy. Čas 
je až do konce února. Mrkněte se na 
www.menimeujezd.cz. Pokud byste 
se chtěli poradit, neváhejte se obrátit 
na náš úřad, konkrétně na paní He-
lenu Gryčovou, která vám bude ná-
pomocná. Návrhy budou představe-
ny veřejně, v květnu pak právě vaše 
hlasy rozhodnou, které z nich zvítězí 
a co v Újezdě zrealizujeme. Už teď se 
na vaše nápady těšíme. 

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Je patnáctého, blíží se půlnoc a já ne-
mám napsaný sloupek zastupitele. 
Ačkoliv ho pokaždé píšu ten poslední 
den, měl jsem dnes přes den napilno 
a večer jsem si vyhradil pro náš posled-
ní koncert České filharmonie v letoš-
ním roce, na které pravidelně chodím. 
Dnes diriguje Jakub Hrůša, moc se na 
to těším. Celý den na mě doléhala pro-
bíhající volba pražského primátora, 
kterou jsem však vnímal jako podraz 
na voliče. Podraz dvou volebních stran, 
SPOLU a ANO, které měsíce ujišťova-

ly, že společně nikdy nepůjdou, aby 
po třech měsících po volbách otočily 
a Pražanům namlouvají, že je v jejich 
zájmu využít většinu v pražském za-
stupitelstvu a zvolit alespoň nového 
primátora, když už ne celou radu, na 
které se neshodly. Tak tedy už nelžou 
a nekradou? Už nejsou jako Putin? 
Tři měsíce po volbách a vše je jinak. 
Dnes již víme, jak to nazvat - opoziční 
smlouva č. 2!
A tak jsem odcházel na koncert s vědo-
mím, že až se budu v noci vracet, vše 
bude dokonáno. Koncert byl úžasný! 

Kdo fandí vážné hudbě ví, že dirigent 
Hrůša je již sám zárukou té nejvyšší 
kvality a tentokrát i výběr skladeb a in-
terpretů byl velkolepý. Hluboký zážitek, 
krásný večer. Vracím se vlakem a zapí-
nám telefon, abych si přečetl ty zdr-
cující zprávy - a hle - dozvídám se, že 
paní zastupitelka Kordová Marvanová, 
nakonec odmítla hlasovat a volba pri-
mátora se odsouvá na únor. Ach, jaká 
úleva! Dnešek končí skvěle. Krásný 
koncert a poznání, že svět ještě může 
být trochu normální. Paní Kordová 
Marvanová, moc vám za to děkuji!

Petr Sedlák (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
RVážení spoluobčané, upřímně mě 
těší, že se dokážeme scházet a bavit 
na společných akcích. První adventní 
neděli jsme rozsvítili vánoční strom a 
myslím, že i další akce byly povedené 
a panovala na nich dobrá nálada. 
Všude okolo nás běží zprávy, ve kte-
rých nás neustále někdo straší. Ur-
čitě žijeme v nelehké době a nemů-
žeme nic podceňovat, ale zároveň 
si musíme užívat chvíle, kdy jsme 
zdraví a máme okolo sebe své blízké. 
To není úplně samozřejmost. Mezi 

všemi děsivými zprávami o válce 
(na druhou stranu, buďme rádi, že 
můžeme objektivně sledovat realitu 
toho, co se ve světě děje), hrozícím 
jaderném útoku atd., mě ještě zaráží, 
když přijde na počasí. Vliv globálního 
oteplování samozřejmě nemůžeme 
zpochybnit. Sám mám žitou zku-
šenost s tornádem na jižní Moravě 
a  jeho následky. Mluvím teď spíše 
o  tom, že je ohromný šok, když má
v polovině prosince mrznout a padat
sníh. Vždyť je to krásná předvánoční
atmosféra a pro toto období zcela
normální.

Mluvil jsem o tornádu na Moravě. 
Máme kamarády na Hodonínsku. 
Přesně v té lokalitě, kterou v roce 
2021 zasáhlo tornádo. Lidé, kteří tam 
mají své domovy, museli budovat 
vše znovu. Hned na začátku se zved-
la velká vlna solidarity a všichni si po-
máhali. Dnes už je vše z velké části 
napraveno. Tito lidé si prožili těžké 
období a nezlomilo je to. Podob-
nou oddanost můžeme dnes vidět 
u  ukrajinských nebo íránských ob-
čanů. Inspirujme se a spíše, než aby-
chom se od sebe odvraceli, pojďme
si vzájemně pomáhat a mít se rádi.



14. ledna
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Toušická - u spořitelny
Rohožnická - u prodejny Albert

28. ledna
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská č. 4 - u hasičské stanice

11. února
Starokolínská - park Blatov u křížku
Žehušická/Měšínská
Dědická/Ranská
Rohožnická - u prodejny Albert

25. února
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Toušická - u spořitelny
Rohožnická - u prodejny Albert

11. března
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská č. 4 - u hasičské stanice
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KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Na letošní rok nám z rozpočtu MHMP bylo přiděle-
no ještě více kontejneru na objemný odpad než 
v minulém roce, takže budou přistaveny ve všech 
schválených lokalitách častěji. Proto doufáme že vám 
ušetří cesty do sběrného dvora.

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.

Ing. Ondřej Vojta (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás 
tímto informovat, že jsem byl opě-
tovně zvolen předsedou Komise 
územního rozvoje, která je inicia-
tivníma a poradním orgánem Rady 
městské části Praha 21 v oblasti plá-
nování a územního rozvoje městské 
části. Na začátku mého působení, 
ještě v minulém volebním období 
jsem byl vzhledem k minimálnímu 

objemu finančních prostředků ply-
noucích z magistrátu na projekty do 
naší městské části přesvědčený, že 
i prostá obnova a údržba veřejných 
prostranství bude úspěchem a o ně-
jakém rozvoji si můžeme nechat jen 
zdát.
Zejména v poslední době jsem si ale 
jistý, že v Újezdě došlo ke zřetelnému 
a nezpochybnitelnému zvelebení ve-
řejných prostranství - vzniku nových 
sportovišť, zpevněných cest a odpo-

činkových lokalit, a to jak na Rohožní-
ku, tak i v oblasti Blatova. 
Některé projekty a záměry územního 
rozvoje přesahují časový rámec jed-
noho volebního období. Nyní máme 
příležitost takové projekty dotáhnout 
do finále a Komise územního rozvoje 
se i nadále bude snažit udělat maxi-
mum pro rozvoj a zejména rozkvět 
obce. A s tímto příslibem bych chtěl 
všem občanům Újezda popřát vše 
nejlepší v roce 2023.

25. března
Starokolínská - park Blatov u křížku
Žehušická/Měšínská
Dědická/Ranská
Rohožnická - u prodejny Albert

22. dubna
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Toušická - u spořitelny
Rohožnická - u prodejny Albert

20. května
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská č. 4 - u hasičské stanice

10. června
Starokolínská - park Blatov u křížku
Žehušická/Měšínská
Dědická/Ranská
Rohožnická - u prodejny Albert

24. června
Církvická/Ochozská
Holšická/Sudějovická
Toušická - u spořitelny
Rohožnická - u prodejny Albert

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto sklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

SBĚRNÝ DVŮR

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:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), 
elektro šrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa 
atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zele-
ně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³/
měsíc zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad 
včetně sběru lednic

Za úhradu: pneumatiky, cena dle velikosti



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Opět po roce nadělovali sv. Mikulášové s anděly a čerty 
dětem ve škole mikulášskou nadílku. Každým rokem třídy 
přibývají a Mikulášové se svým andělským a čertovským 
doprovodem se po školních budovách ve Staroklánovické, 
Polesné a Čentické pěkně projdou a pod tíhou nadílky 
i prohnou. A ve třídách je to celé dopoledne jak ve včelím 
úlu. Nikdy se dopředu neví, kdy čertiska zabuší na dveře, 
jak dlouho budou hříšníci zpytovat svědomí a slibovat, 
že už budou hodní, a jaká bude nadílka - sladká, ovocná, 
bramborová nebo se najdou i uhlíky? Velké poděkování 
všem šesti mikulášským týmům z 9. tříd a paním asis-
tentkám Ivetě Ploužkové a Aleně Podhorné za organiza-
ci nadílky přišlo i od paní zástupkyně Jany Sieberové ze 
Staroklánovické, kde v pondělí 5. 12. dopoledne strašilo.

Eva Danielová

V NAŠÍ ŠKOLE STRAŠÍ
Divíte se, jak je to možné? Byl přeci 5. prosinec. Naše žáky 
hned u vchodových dveří přivítal čert, který lákal děti do pek-
la. Samozřejmě, že nikoho neodnesl. Děti se ale na tento den 
a tuto tradici vždy těší. Někteří na Mikuláše, jiní zase na balíček, 
který od Mikuláše dostanou. V letošním roce nám dokonce 
i jeden čert žáky učil. Bylo velmi pěkné, že vše proběhlo v po-
klidu. Tímto bych chtěla poděkovat všem čertům, Mikulášům 
a andělům a jejich vedoucím za úžasný zážitek.

 Jana Sieberová, 
zástupkyně ředitele školy

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Stalo se již mou tradicí, že každým rokem před Vánocemi 
upeču pro děti vánoční perníčky.
Ve školní družině si je děti ozdobily barevnými zdobítky 
a odnesly si je domů na ukázku pro své maminky. Bylo z je-
jich tváří vidět, že ze své činnosti měly radost. Nakonec jsme si 

zazpívali vánoční píseň 
„Rolničky, rolničky“. Pře-
ji všem krásné a klidné 
prožití vánočních svát-
ků a v novém roce 2023 
hodně zdraví a štěstí.

Helena Rozšafná, 
vychovatelka školní 

družiny

NA STOPĚ PRAVĚKÝM ZÁHADÁM
V listopadu se naše třída 3. D zúčastnila čtenářské motivační 
hry v knihovně, tentokrát na téma „Na stopě pravěkým 
záhadám“. Děti se tak zábavnou formou dozvěděly spoustu 
zajímavých informací o pravěku. Také si procvičily čtení s po-
rozuměním, u kterého bylo nutno trocha důvtipu a postře-
hu ke zdárnému vyřešení úkolů ve hře. Vše ale dopadlo na 
jedničku, všichni hráči se dobře bavili a hru zdárně dokončili. 
Těšíme se na další návštěvu knihovny, ať už při pravidelné 
výpůjčce knih nebo nějaké další skvělé akci.

Jitka Krimlaková

VÁNOČNÍ HRÁDEK
Dne 7. 12. podnikly děti ze 3. E a 2. E vánoční výlet na zámek 
Hrádek u Nechanic. V průběhu prohlídky se ve vánočně 
vyzdobených interiérech seznámily s historií Vánoc, je-
jich zvyky, tradicemi, zjistily, jaké se dávaly na stromeček 
ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři.

Tereza Hrubá, 
tř. uč. 3. E

V noci z 1. na 2. prosince 
spaly děti ze 3. B, 3. C a 3. D 
ve škole. Čas před usnutím 
si krátily luštěním záhad-
ných šifer a hledáním 
pokladu. Bylo to super.

NA MUZIKÁLU
Dne 14. 12. navštívily děti ze 3. E  a 5. F Hudební divad-
lo Karlín a zhlédly muzikál Sněhová královna. Původně 
je to patrně nejznámější pohádka od H. Ch. Andersena, 
autoři libreta ale převyprávěli příběh tak, že se děti nejen 
zasmály, ale také pobavily a hlavně si užily krásné pohád-
kové atmosféry! 

Tereza Hrubá, 
tř. uč. 3. E
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Advent ve škole
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Šťastný nový rok ze školy
Milý Újezde, máme za sebou další rok, který byl zase o něco těžší, než jsme 
si představovali. O to více bych chtěl poděkovat všem, díky kterým se jím 
podařilo poměrně hladce proplout.
V první řadě všem zaměstnancům a žákům naší školy, stejně jako jejich 
rodičům a dalším, kterým není naše škola lhostejná. Mé díky za přínosnou 
spolupráci směřují i ke zřizovateli a členům školské rady. Budu doufat, že 
jsem na nikoho nezapomněl. 
Raději nám nebudu přát, aby byl nový rok pokud možno rokem poklidným, 
protože už to jednou nevyšlo. 
Upřímně nám všem přeju především pevné zdraví, protože to je v životě 
opravdu to nejdůležitější. Šťastný nový rok 2023

Libor Skala,
ředitel ZŠ

Vítězové soutěže o originální 
vílu nebo skřítka

Milý Újezde, máme za sebou další rok, který byl zase 
o něco těžší, než jsme si představovali. O to více bych
chtěl poděkovat všem, díky kterým se jím podařilo
poměrně hladce proplout.
V první řadě všem zaměstnancům a žákům naší školy,
stejně jako jejich rodičům a dalším, kterým není naše
škola lhostejná. Mé díky za přínosnou spolupráci směřu-
jí i ke zřizovateli a členům školské rady. Budu doufat, že
jsem na nikoho nezapomněl.
Raději nám nebudu přát, aby byl nový rok pokud možno
rokem poklidným, protože už to jednou nevyšlo.
Upřímně nám všem přeju především pevné zdraví, pro-
tože to je v životě opravdu to nejdůležitější. Šťastný nový
rok 2023

Jana Sieberová, 
zástupkyně ředitele školy

Kalendář

Tiskárně Betis, jmenovitě panu Zdeňku Šidákovi, děku-
jeme za zpracování školních kalendářů 2023. Zájemci mo-
hou kontaktovat třídní učitele a věrným odběratelům z řad 
zaměstnanců MČ Praha 21 děkujeme opět za podporu.

Eva Danielová

INZERCE



Čtvrtý čtvrtek v listopadu je ve Spojených státech americ-
kých vždy velkým dnem. Američané slaví Thanskgiving – 
Den díkůvzdání.
I my jsme tento rok slavili Thanskgiving v Happy School. 
Na  naši slavnost jsme pozvali amerického diplomata pa-
na Neila Phillipse a jeho kolegyni Veroniku. Celou slavnost 
otev řel ředitel Masarykovy ZŠ pan Libor Skala.
Následovalo vyprávění o tom, proč Američané slaví Thanks-
giving, jak tento svátek slaví celé rodiny, proč jsou před 
tímto dnem nejdražší letenky v celém roce, jak všichni spo-
lečně u slavnostního stolu děkují za to, čím byli v tomto ro-
ce obdařeni. Víte, proč si Američané přejí „Happy Holiday 
Season“ a co to vlastně „Holiday Season“ je? Je to čas ode 
Dne díkůvzdání až do Vánoc. Mnozí začínají zdobit vánoční 
stromečky již po Dni díkůvzdání.
Následovala živá diskuse. Děti si připravily hodně otázek 
na pana Phillipse. Dozvěděli jsme se, která jsou podle něj 
nejkrásnější města USA a které ve světě. Mimochodem, za 
jedno z nejhezčích měst světa považuje Prahu. Děti chtěly 
vědět, zda-li navštívil Pražský hrad nebo který je jeho nejob-
líbenější film. Nechal si poradit i od nás. Jako skalní fanou-
šek fotbalu hledá český fotbalový tým, kterému by fandil. 
A naši studenti mu poradili.
Celá diskuse probíhala v angličtině bez jakékoliv potřeby 
překladu. Je obdivuhodné, jak přirozeným komunikačním 
prostředkem se pro dnešní mladou generaci stala právě an-
gličtina. Michal Pišan si připravil Kahoot na téma „Thanksgi-

ving“, který měl velký úspěch. Marie Anna Stejskalová, Hana 
Dlabačová, Eliška Habadová a Olena Hanhurová si připravi-
ly dílničky pro menší děti, o které se krásně postaraly také 
společnou hrou binga v angličtině.
Na závěr nás čekala slavnostní tabule. Díky podpoře rodičů 
a šikovných studentů jsme si mohli pochutnat na pravých 
amerických cupcakes z cukrářství Dessert_joying, ale i na 
čerstvě napečených českých trdelnících a dalších dobro-
tách. Všem, kdo jakoukoliv mírou pomohli ke krásné oslavě, 
velice děkujeme! Bez vaší podpory by naše společná slav-
nost nemohla být tak příjemná a krásná. 
Těšíme se na další podobně vydařené akce v novém roce 
2023 a našim studentům a jejich rodinám přejeme radostný 
a úspěšný nový rok 2023!

Eva Stejskalová

S příchodem adventu bylo ve školce velmi pilno.
5. 12. přišel za dětmi do školky Mikuláš, samozřejmě
nemohl chybět ani anděl s čertem. Protože školku na-
vštěvují jen samé hodné a šikovné děti, nemohla chybět
i nadílka. Moc děkujeme žákům a kolektivu Masarykovy
ZŠ za spolupráci, jelikož nám s příchodem Mikuláše veli-
ce pomohli.
6. 12. celá školka vyrazila do divadla v Horních Počernicích
na představení Legenda o hvězdě, ve kterém vystupovali
Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček, a dozvěděli jsme se něco
o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dáv-
nými časy. Seznámili jsme se s vánočními zvyky, říkadly a
koledami, které jsme všichni společně zpívali.
10. 12. třída Žabiček vystoupila na vánočním posezení pro
seniory v Polyfunkčním domě, které pořádal Spolek Újezd
nad Lesy: krajina pro život a SPCCH, se svým programo-
vým pásmem básniček a písniček. Děti byly neskutečně ši-
kovné, na to, že to pro všechny bylo úplně poprvé vystou-
pit na jevišti. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, za
jejich obětavou péči a spolupráci. Moc si toho vážíme.
12. 12. navštívilo školku divadlo Koloběžka s předsta-
vením O veselém vánočním stromečku a v odpoledních
hodinách jsme přichystali vánoční dílničky pro rodiče s
dětmi. V přátelské atmosféře si mohli všichni vyrobit vá-
noční ozdobu – hvězdu ze dřívek, skřítka z vlny, strome-

ček z perníku a v neposlední řadě andílka z papíru. 
13. 12. celá školka navštívila výstavu na Chvalském zám-
ku nazvanou Sladké Vánoce, kde jsme se dozvěděli něco
o tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století. Viděli
jsme různé cukrářské nástroje jako například raznice a
formy na bonbony, tvořítka a formy na čokoládu či ruční
stroj na zmrzlinu.
Hodně štěstí zdraví a spokojenosti v roce 2023 přeje za 
celý kolektiv MŠ

Jana Žížalová,
Daniela Kolingerová

21

Advent v MŠ Sluníčko

Happy School slavila Den díkůvzdání 
s americkým diplomatem
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SPOLKY

  
Zuzana Dastychová

Ještě jednou vám všem za výbor naší organizace přeji do na-
stupujícího roku pevné zdraví a pokud se týká zahrady spl-
nění všech předsevzetí a přání. Jako vždy začínáme několika 
méně známými pořekadly: Když v lednu včely vyletují, to ne-
dobrý rok ohlašují. Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko 
tráva poroste, Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněj-
ší. Holomrazy – úrody vrazi, Ryje-li krtek v lednu, končí zima 
v  květnu. Po těchto neradostných pořekadlech si budeme 
přát klasickou ladovskou zimu se sněhem a mrazy. 
Ideální je, když v lednu zahrada odpočívá pod sněhovou pe-
řinou. Rostliny jsou nejen dobře chráněné před mrazem, ale 
mají i dostatek vláhy. Na zimní zahradě je stále třeba kont-
rolovat ochranu dřevin, především ovocných stromků, proti 
okusu zvěří. Pokud již došlo k poškození, je třeba rány ošetřit 
štěpařským voskem. Dále odstraňujeme suché větve, zvláště, 
když jsou na nich rakovinné nádory. Zbytky plodů musíme 
odstranit – bývají původcem chorob. 
Sníh pomáhá i škodí. Při odklízení lehký a sypký sníh dávejte 
pod ovocné i okrasné dřeviny i na záhony. Bude sloužit jako 
izolace proti mrazu a na jaře půdu napojí vodou. 
Lednové mrazivé dny bez sněhu mohou napáchat značné 
škody, protože noci bývají v tomto měsíci nejchladnější. Pro-
to podle potřeby doplňte izolace trvalkových a bylinkových 
záhonů. Mezi vhodné izolační materiály patří: chvojí, sláma, 
suché listí, seno, netkaná textilie. Menší keře lze přikrýt juto-
vým pytlem, vyplněným výše zmíněnými materiály. Pro ven-
kovní nádoby, trvale umístěné na zahradě či balkóně, je 
vhodný polystyren, bublinkové folie, vrstvy novin.

Mokrý těžký sníh však umí napáchat i velké škody. Setřásat jej 
z větví mladých stromů a keřů je nezbytné. U keřů, například 
rododendronů, jsou ideální i stříšky, které je před náporem 
sněhu brání. Výhodou je, že fungují zároveň jako větrolamy. 
Zimní zelenina: zeleninu lze pěstovat i pod sněhem. V lednu 
lze sklízet z venkovních záhonů růžičkovou kapustu, pór i ka-
deřávek. Za mrazivého počasí jim nesvědčí slunce, které způ-
sobuje prudké změny teplot. Podle potřeby je proto chraňte 
a zastiňte rákosovými rohožemi, chvojím či netkanou textilií. 
Pěstitelská inspirace pro příští sezonu.
Zdrojem čerstvých vitamínů však může být i zelenina rychle-
ná v teple domova: pažitka, naťová cibule, řeřicha, aromatic-
ké bylinky, čekankové puky.
Příprava nářadí: V lednu bývá dostatek času na kontrolu za-
hradnického náčiní (které se často ukládá ve spěchu, neboť na 
podzim je na zahradě spousta práce). Rýče, motyky i zahradnic-
ké nůžky se vyplatí nabrousit, práce s nimi bude snazší. Čepele 
z méně kvalitních materiálů je dobré po důkladném vyčištění 
natřít olejem, například minerálním. Můžete také v klidu nakou-
pit náčiní, které vám chybí. Včasná rozvaha a objednání semen 
či cibulek vás na jaře ušetří zbytečného spěchu či zklamání. 
Na začátek března, jako již tradičně, připravujeme výroční 
členskou schůzi, každý člen bude pozván, těšíme se na se-
tkání s vámi. 
Vše o nás najdete na https://kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře 

Blanka Exnerová

Hromadný nákup sadbových brambor
Vaši objednávku nám sdělte do 31. ledna 2023. 
Nabídka je obdobná jako roky předešlé: velmi rané, rané, polora-
né žluté a polorané červené.
Při pozdější objednávce už nemůžeme zaručit požadovanou odrů-
du ani množství.
Prosím, volejte přítelkyni Exnerovou na tel. čísla 281 971 101 nebo 
725 325 670.
Oznámíme včas termín, kdy budou brambory připraveny k odbě-
ru (odkupu) v našem skladu Staroújezdská 495. 

Zahrádka v lednu

Vánoční posezení pro seniory
V sobotu 10. prosince jsme se sešli na tradičním 
vánočním posezení pro seniory, které se po omezeních 
v minulých letech mohlo konat opět jak jsme byli dříve 
zvyklí i s občerstvením. A letos se vydařilo náramně. 

Účast byla více než hojná, všichni jsme byli už natěšení, 
abychom se mohli zase potkat se sousedy a kamarády.
Po zahájení Marií Tomaidesovou a Jitkou Carbolovou 
předvedly milé pásmo básniček a písniček děti 
z mateřské školy Sluníčko s paními učitelkami Janinou 
a Danielou, u kterého se někteří neubránili dojetí.
A potom již nastoupil v plné parádě Jiří Škvára, pro 
mnohé známý z TV Šlágr, s písňovým repertoárem od 
Hašlera až po koledy. Přítomné nadchl a mnozí si s ním
i zazpívali a zatancovali.
I letos, stejně jako v předchozích letech, vytvořily 
pro seniory děti z Masarykovy základní školy s Evou 
Danielovou originální přáníčka s ručně psanými veršíky. 
Tentokrát je i s nádhernými připnutými keramickými 
zvonečky vytvořila děvčata z 8. B a 2. trojročí Montessori.
Pořádal spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život 
a Svaz postižených civilizačními chorobami s finanční 
podporou MČ Praha 21. Děkujeme všem organizátorům, 
vystupujícím i účastníkům za skvělou atmosféru. Užili 
jsme si to všichni. Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro 
život

Vladimír Klepetko

Ozdravný pobyt SPCCH 2023
WELLNESS HOTEL MAS***  SEZIMOVO ÚSTÍ

14. 4. – 19. 4. 2023
(5 nocí: pátek – středa) 6890 Kč

Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi – 
bufet, dopravu, wellness program, vstup 

do krytého bazénu neomezeně.
Přihlášky na tel. 777 711 699 

(Ing. Branžovská) do 25. 1. 2023
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Vycházka do centra Prahy 
Dne 8. 12. se uskutečnila další vycházka SPCCH vedená 
Mirkou Branžovskou. Sešli jsme se na nádraží v Klánovicích, 
odkud jsme se odjeli na Masarykovo nádraží. Tam nás 
Mirka seznámila s jeho historií a prohlédli jsme si výstavu 
urbanistického záměru o celkové 
proměně nádraží dle návrhu Kanceláře 
Zaha Hadid Architects. Z Masaryčky 
jsme se přesunuli do Vrchlického sadů, 
kde jsme obešli kubistický kiosek – 
kulturní památku postavenou podle 
návrhu Pavla Janáka. Ve Vrchlického 
sadech nám Mirka pověděla spoustu 

zajímavostí o zdejších sochách a parku. Kolem Jubilejní 
synagogy jsme došli do Vodičkovy ulice, kde jsme na rohu 
s Václavským náměstím navštívili sídlo Svazu českých 
a moravských výrobních družstev. V jeho budově má sídlo 
rovněž Spolek přátel Kamila Lhotáka. Prohlédli jsme si moc 
pěknou výstavu tohoto známého českého malíře, grafika 

a ilustrátora. Následně jsme se dojeli 
metrem na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
kde jsme prošli zdejším adventním 
trhem k infocentru Prahy 3. Tam jsme 
obdivovali originální žižkovský betlém. 
Děkujeme Mirce za další zajímavou 
a zábavnou vycházku. Za SPCCH

Robert Sobol

Do uzávěrky jsme stačili připravit dvě přednášky. Ta první je 
s potápěčkou Danielou Kotekovou, která se zamilovala do 
žraloků a vyvrací mnohé mýty, které kolem těchto paryb ko-
lují. Přednáška obsahuje mnoho fotografií a videozáznamů. 
První otázky jsem Daniele položil pro následující rozhovor já, 
další otázky už můžete pokládat jako diváci osobně. Druhé-
ho hosta, pana generála Andora Šándora, určitě nemusím 
představovat.

Žraločí příběh 
„Je fascinující a vzácné, když Vás tenhle noblesní zázrak pří-
rody, s nejhezčím nosem na světě, připluje pozdravit a kouk-
ne se Vám do očí. Když Vám dovolí s ním komunikovat a ne-
uplave strachem pryč.“ 
Kam jezdíte nejčastěji za žraloky?
Nejčastěji na Bahamy (výzkumy) a pak do JAR, kde jsem žila 
4  oky a pracovala s Bílým žralokem. Měla jsem tam potápěč-
ské centrum, takže to tam dobře znám a můžu jít sama do 
vody, bez doprovodu. Kromě přednášek o chování žraloků 
jsem také učila potápění se žraloky a lachtany. 
Měla jsem tu čest být i součástí několika výzkumů zaměřených 
na „interakce žralok vs. člověk“, kde jsme pozorovali chování 
žraloků k nám a jejich důvody, proč tak nebo onak reagují. Vy-
vraceli jsme tím mnohé lidské předsudky o žralocích.
Bála jste se někdy, že Vás sežerou?
Potápění se žraloky není o strachu, ani by rozhodně nemělo 
být. Je to o důvěře, která v sobě soustřeďuje zvláštní energii 
v nás (na kterou jsou žraloci velmi citliví). S tou když se na-
cházíte v blízkosti žraloka, on ji vycítí a reaguje na ni pokojně, 
i když pořád zvídavě. Když se bojíte, žralok ve Vás strach vycítí 
a reaguje jinak – jako na kořist. 
Dá se žraloků dotýkat?
Ano, ale tady jde o to poznat žraloka a jeho náladu, chování 
a důvod, proč se za námi přišel podívat. Příroda má taky své 
„vztahové hranice“, stejně jako člověk, a rozhodně si ne vždy 
a ne každé zvíře užívá doteky člověka na své kůži. Za urči-
tých okolností ano, dá, ale jenom pokud Vám to žralok dovolí 
a  chce se “pomazlit“, a hlavně se nejdřív musí rozhodnout 
On.
Jak nejblíže jste tedy byla se žralokem?
Jak si to přál sám. Silou ho nedonutíte. Pod vodou je zapotře-
bí respekt, úcta a velká dávka pokory ve Vás. Moje nejbližší 
vzdálenost byla doteková. 

A o jaký druh šlo?
Byli to Perezáci, žralok bílý, citrónový a samozřejmě můj mi-
láček – tygří. 

Jiný než mainstreamový názor
„Při jednáních s Ruskem byla lež povýšena na normu. Nevím, 
jak se již dříve téměř nulovou důvěru mezi Západem a Rus-
kem podaří obnovit, když v Kremlu jsou lidé, kteří to, co se 
stalo, nepovažují za válku proti suverénnímu státu.“
Přednáška je zaměřena na bezpečnostní situaci u nás, v Ev-
ropě a na válku na Ukrajině. V diskusi se pak bude možné 
zeptat na cokoliv jiného.
Vstupenky na obě přednášky jsou k dispozici on-line na 
www.spolekoko.cz (viz QR kódy) nebo v předprodeji v Cho-
vatelských potřebách na Rohožníku u Alberta, v Knihkupectví 
vedle Prodejny Lidl a v Romantice v areálu u Penny Marketu 
a konají se v divadelním sálu ZŠ Staroklánovická 230.

Přednáška „Žraločí příběh“ se koná dne 18. ledna 2023 od 19 hod., 
vstupné je: 130 Kč.

Přednáška „Jiný než 
mainstreamový názor“ 
s Andorem Šándorem 
se koná 31. ledna od 
18:30 hod., vstupné je 
200 Kč (předprodej), 
230 (on-line), 300 Kč 
(na poslední chvíli).
Hezké zážitky za Spo-
lek OKO přeje

Petr Duchek

Akce Spolku OKO 
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Plánujeme
14. 1. Divadlo pod Palmovkou -
Žítkov ské bohyně
26. 1.  procházka Prahou s průvod-
kyní: památky na Vyšehradě.
Průvodce hradí KAS, vstupy do ka-
takomb, kostela sv. Petra a Pavla (asi
50 Kč) hradí účastníci.
Sraz v 9.30 hod. na stanici metra C
Vyšehrad. Ze stanice Újezd nad Lesy
v 8.30 hod. buď bus 163 a metro
A, nebo bus 250 a metro B. V obou
případech nutno přestoupit na met-
ro C
Výroční členská schůze bude 18. 2.
odpoledne v budově ZŠ v Polesné ul. 
29. 4. se uskuteční výlet do Plas-Maně-
tína, bližší informace o něm i dalších
akcích v dalším ÚZ a na plakátech.
Děkujeme všem účastníkům našich 
akcí za zájem a vzorné chování. 
Především také děkujeme MČ Praha 
21 za poskytnutou dotaci, bez které 
bychom nemohli naše akce realizovat. 
Dík za všechny seniory.
 A všem PF 2023. Za výbor KAS 

 Zuzana Dastychová

Milí čtenáři Újezdského zpravodaje, jménem členů spolku 
Újezdský STROM vám přeji úspěšný rok 2023. I pro nás bude 
tento rok důležitý, neboť zahajujeme přípravu na polokulaté 
výročí památné návštěvy T.G. Masaryka u nás v Újezdě. Výro-
čí nastane v den státního svátku 28. 10. 2024.
V prosinci roku 1918, krátce po vzniku prvního českého de-
mokratického státu, přijel Tomáš Garrigue
Masaryk slavnostně do Prahy, kde byl zvolen prezidentem. 
Následující rok oslavil prezident, který v té
době bydlel na Kolodějském zámku, 1. výročí vzniku repub-
liky slavnostní návštěvou u nás v Újezdě, kde byla zasazena 
Lípa Svobody a proběhla občanská slavnost.
Lípa zde roste dodnes. Jako spolek podporující rozvoj občanské 
společnosti, vnímáme připomínku naší slavné historie jako pří-
ležitost k celkovému společenskému ozdravení. Už před čtyřmi 
roky jsme se zájmem sledovali blížící se 100. výročí události.

V roce 2018, na kulaté výročí vzniku republiky, jsme s Le-
sy ČR sázeli stromy svobody. Následujícího roku, když jsme 
zjistili, že se připomínka 100. výročí návštěvy TGM v Újezdě 
a zasazení Lípy Svobody nechystá, jsme se v den státního 
svátku 28. 10. 2019, tedy v den k oslavám určeného pra-
covního volna, u Lípy Svobody poprvé sešli, připojili květiny 
se stužkou označující výročí, zazpívali za doprovodu houslí 
a přednesli krátké zamyšlení.
Během přípravného období bychom chtěli ještě doplnit ak-
tivity, které jsme realizovali v prvních letech. Jak věci probí-
haly, co dalšího se událo, proč jsme se rozhodli právě pro 
105. výročí a jak událost připravujeme, budeme postupně
informovat v nadcházejících vydáních Újezdského zpravo-
daje. Za Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské
části - Újezdský STROM

Michael Hartman

Újezdský STROM zahajuje přípravu 
105. výročí návštěvy T. G. Masaryka

Podruhé v listopadu, dne 29. 11., jsme nav-
štívili divadlo Broadway, tentokrát po 11 le-
tech obnovené představení Vánoční zázrak 
od autora Janka Ledeckého.  Mezi herci vyni-
kl asi osmiletý chlapec. Byl naprosto úžasný 
zpěvem, hereckým výkonem, přirozenou 
roztomilostí.  Možná ho znáte z televizního 
seriálu ZOO, kde hraje syna doktora Petra. 
I ostatní herci hráli a zpívali skvěle, a tak 
představení, kde díky lásce nakonec všech-
no dobře dopadne, se nám moc líbilo a při-
spělo k navození vánoční nálady.
V sobotu 3. prosince jsme vyjeli do Pardu-
bic. V autobuse jsme si řekli něco o historii 
města a zámku. Původně to byl vodní hrad 
z konce 13. století, v r. 1490 ho koupil Vilém 
z Pernštejna. Tento hrad vlastnil do roku 1560.Za 70 let vlády Pernštejnů se udělalo pro 
zámek víc než za staletí před nimi a po nich. Z hradu se stalo reprezentační sídlo a mo-
hutné opevnění, které nechali Pernštejnové kolem paláce a dvora vybudovat, nemá ve 
střední Evropě obdoby.  V roce 1953 přešel zámek do rukou státu a zchátral tak, že se 
propadly stropy. Po důkladné rekonstrukci, kterou od roku 1973 provádí Východočeské 

muzeum, mohl být zámek v roce 1997 čás-
tečně zpřístupněn veřejnosti. A co můžete 
při prohlídce vidět? Nejsou zde luxusně za-
řízené interiéry jako na Šternberku, ani zají-
mavé expozice jako v Ledči. Zde procházíte 
prázdnými rytířskými sály s nádhernými 
gotickými stropy a obdivujete zbytky re-
nesančních nástěnných maleb, které patří 
k nejstarším dochovaným v Čechách.
Po prohlídce zámku jsme přešli na Pern-
štejnské náměstí, kde na nás čekal v res-
tauraci Záložna vynikající oběd. Pak byly 
dvě hodiny času na prohlídku ne moc 
bohatého adventního trhu, posezení v ně-
které z mnoha příjemných kaváren nebo 
prohlídku dalších pardubických památek, 
třeba kostela sv. Bartoloměje, nebo Zele-
né brány. A pak už jsme jeli domů.

Irena Krajzingrová

Z výletů KAS
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Podzimní sezóna všem kategoriím našich fotbalistů již skon-
čila. To ovšem neznamená, že se naše týmy přes zimu uloží 
k zimnímu spánku. Právě naopak. 
Předpřípravka s fotbalisty ročníku narození 2016 a mladší-
mi trénuje přes zimu v tělocvičně Masarykovy základní školy 
2x týdně. Během zimy našim nejmenším trenéři naplánovali 
spousty turnajů. Pro nejmladší (ročníky 2017-2018) domluvili 
turnaje pořádané FC Háje Jižní Město. Tyto turnaje se nehrají 
na výsledky, ale pouze na počet vstřelených gólů během ce-
lého turnaje. Neurčuje se ani pořadí. Hraje se systémem 3+0 
bez brankáře a na 4 branky, aby se zvýšil počet gólů a kluky to 
bavilo. Ročníky 2016 se zúčastní několika turnajů v sousedních 
Kolodějích v nafukovací hale s umělým travnatým povrchem, 
kde na turnajích hraje vždy 6 týmů systémem každý s každým. 
Mladší přípravka (2014-2015) trénuje přes zimu dokonce 
3x týdně v tělocvičně Masarykovy ZŠ, a to hlavně proto, že klu-
ků je hodně a najednou by se do malé tělocvičny, kterou má-
me k dispozici, nevešli. Přes zimu sehrají 10 turnajů, stejně jako 
předpřípravka v Kolodějích.
 Starší přípravka (2012-2013) již trénuje 2x týdně na naší malé 
umělce na Blatově. Pro turnaje si i tato kategorie vybrala uměl-
ku v nafukovací hale v Kolodějích, kde je čeká za zimu celkem 
10 turnajů.
Mladší žáci (2010-2011) již k trénování využijí nejen naši malou 
„umělku“ na Blatově, ale také CrossFit zónu v Plechovce Dubeč, 
a od ledna také velkou umělku v Klánovicích. Během zimy ode-
hrají kluci tři přátelská utkání a dva jednodenní turnaje – jeden 
v tělocvičně, jeden v nafukovací hale s umělým povrchem. 
Starší žáci (2008-2009) využijí během zimní přípravy k tréninku 
totožná místa jako mladší žáci. Přes zimu sehrají zimní ligu v Še-
berově nazvanou Optimum Cup, kde je čeká celkem 8 zápasů.
Dorostenci (2004-2004) se také budou připravovat na naší 
umělce na Blatově, v CrossFit zóně v Plechovce Dubeč a na 
umělce v Klánovicích. Od ledna do března odehrají několik přá-
telských zápasů.
Oba týmy mužů se do zimní přípravy vrhnou v polovině ledna. 
K přípravě využijí CrossFit zónu v Plechovce Dubeč a umělky 
v Klánovicích a Kolodějích. A tým mužů je přihlášen do zimní-
ho turnaje v Kyjích, kde v základní skupině postupně změří síly 
s těmito soupeři - 28. 1. 10 hod. Kyje, 5. 2. 10 hod. Dolní Chabry, 
11. 2. 12:30 hod. Malešice a 25. 2. 12:30 hod. Jevany. O víkendu
4. -5. 3. pak ještě další zápas o umístění.
Doufejme, že čas strávený v zimě na fotbale se ve všech ka-
tegoriích projeví i na hřišti a na jaře budou všichni hráči tre-
nérům, rodičům, fanouškům, a hlavně sami sobě dělat jen
samou radost.

Michal Krejčí, 
Daniel Podlipný

Fotbalisté nezahálejí ani v zimě
SPORT

PF 2023 
Všechno nejlepší, hodně zdraví a životního elánu v roce 
2023 nejen našim členům, ale i ostatním spoluobčanům 
MČ Praha 21.

Těšíme se na vás na 
našich hodinách v 
tělocvičně nebo na hřišti. 
Za TJ Sokol Újezd nad Lesy 

Marcela Shejbalová,
Líba Mašková
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Kultura v okolí 
FILM
sobota 7. 1., od 16 hod.
Avatar: the Way of Water 
(USA 2022, rež. James Cameron)
KC Nová Beseda Klánovice
čtvrtek 19. 1., od 19:30 hod.
Přání k narozeninám 
(ČR 2022, rež. Marta Ferencová) 
KC Nová Beseda Klánovice
pátek 20. 1., od 19 hod.
Il Boemo (ČR 2022, rež. Petr Václav)
sál Kvapík u Antošů v Jirnech
neděle 29. 1., od 16 hod.
Doručovací služba čarodějky Kiki 
(Japonsko 1989, rež. Hajao Mijazaki)
KC Nová Beseda Klánovice
OBECNÍ AKCE
pondělí 9. 1., od 17 hod.
Pozastavení v čase,
povídání s trochou muziky,
sál Kvapík u Antošů v Jirnech
sobota 21. 1., od 20 hod.
XX. městský ples
Sokolovna Úvaly
DIVADLO
neděle 15. 1., od 16 hod.
Norská pohádka, hrají Buchty a loutky,
KC Nová Beseda Klánovice
neděle 15. 1., od 15 hod
O chytrém Honzovi a krásné Madlence
Divadlo Horní Počernice
středa 25. 1., od 19:30 hod.
Mistře, o čem se neví?

povídání s Janem Kačerem
Divadlo Horní Počernice
KONCERT
čtvrtek 19. 1., od 19:30 hod.
Jiří Schmitzer: recitál
Divadlo Horní Počernice

Po úspěšné výsadbě aleje podél revitalizované stezky Na Skalkách 
z Koloděj (od ulice Kvasinská) směrem do Sibřiny jsme se rozhodli 
vysázet další alej, tentokrát podél budoucí pěšiny, která bude pro-
pojovat zmíněnou stezku Na Skalkách s ulicí Ježovickou. Výsadba je 
opět součástí klimatického závazku snižování emisí a dotačního pro-
gramu, který zahrnuje opatření pro zadržování vody v krajině.
Na naši výzvu společného sázení stromů, i přes již studené počasí, 
zareagovalo zhruba deset rodin, které si 17. 11. 2022 přišly zasadit 
svůj strom. Tedy část stromů získalo svého patrona, kterým městská 
část, budou-li chtít, nechá vyrobit upomínkový keramický list. Pokud 
jde o samotnou výsadbu, celkem bylo vysázeno 41 stromů různých 
kultivarů: lípy, dva druhy javorů, břízy a habry. Samozřejmě máme 
taktéž zajištěnu následnou údržbu na tři roky, které jsou pro budou-
cí vitalitu stromů nejkritičtější.
Samotná pěšina bude zrealizována na jaře 2023, kdy bude počasí pří-
větivější, přičemž provedení bude ryze přírodního charakteru. Díky to-
muto projektu tak získáme další pěší a cyklovazbu směrem na Újezd 
nad Lesy, kterou jistě všichni oceníme.
Převzato z Kolodějských novin č. 4/2022.

Angela Morávková, starostka
Vladimír Mužík, místostarosta

KOLODĚJE

Nová alej na hranici Újezda
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INZERCE

Psychické zdraví je často podceňované, 
a to je chyba. Až 90 procent nemocí má 
na svědomí psychika. Dlouhodobé vy-

stavování stresu oslabuje náš imunitní sys-
tém a způsobuje výskyt civilizačních chorob. 
Jsme potom víc zranitelní vůči závažnějším 
onemocněním, jako je například cukrovka, 
kardiovaskulární onemocnění či nebezpeč-
ná rakovina. Stresovým situacím mnozí z nás 
čelí téměř neustále. Proto je pro naše zdraví 
nevyhnutelné mít doma místo, kde načerpá-
me energii a ponoříme se do svého já. Vy-
tvořte si proto domov, který vás zbaví stresu 
a pomůže najít vnitřní mír.

Relaxační místnost
K nalezení klidu někdy stačí málo a to i malý 
kout, kde můžeme relaxovat a meditovat. 
Nálada a atmosféra této místnosti má vliv 
na to, jak rychle se uvolníme a jaký stav my-
sli zaujmeme. Proto vytvoření našeho osob-
ního prostoru, který s námi dobře rezonuje, 
nám může pomoc najít dlouho hledaný klid. 
Relaxační místnost by měla být vzdálená 
od vnějšího ruchu. Dobré je jí zařídit tak, 
abychom se v ní cítili pohodlně. Například 
hodně polštářů v oblíbené barvě, houpací 
síť nebo křeslo jsou to pravé ořechové. Tak-
též zelená stěna z rostlin je nejen esteticky 
úžasná, ale prospěje i našemu dýchání.

Zimní zahrada
Pergoly nebo zenové zahrady nám zpříjem-
ňují pobyt v zahradě hlavně po dobu teplej-
ších dní. Jak však načerpat energii v zimě, 
když kvůli špatnému počasí nemůžeme do 
přírody? A právě po dobu zimních měsíců 
bývá každý z nás nejvíc oslabený a náchyl-
ný nejen na virusy, ale i deprese. Řešením 
je vytápěná zimní zahrada, která může po-
skytnout harmonickou oázu klidu celoročně. 

Moderní zimní zahrady jsou dnes trendem 
a nejoblíbenější místností v domě. Jejich 
čarovná atmosféra nás přibližuje k přírodě 
což z nich, dělá ideální místo pro každého 
člena rodiny.

Aby však zimní zahrada opravdu plnil a svůj 
účel, vyžaduje to kvalitní projekt a samotnou 
realizaci. Když se rozhodnete pro její výstav-
bu, obraťte se proto raději na odborníky, 
kteří vám poradí nejen s výběrem materiálu, 
vhodným umístěním nebo designem, ale za-
školí vás i do její údržby. Naše firma Esmero 
zimní zahrady nabízí bezplatné poradenství 
a 3D vizualizace. Během krátké doby jsme 
se vypracovali mezi nejvyhledávanější kon-
struktéry zimních zahrad. K zákazníkovi se 
chováme zodpovědně od prvních konzultací. 
Během celého procesu navrhujeme design, 
vybereme materiál až po konečnou realiza-
ci. Díky volbě naší firmy Esmero  si můžete 
vytvořit harmonickou oázu – zimní zahradu 
přesně podle vašich představ a to i atypic-
kých rozměrů.

Přijedeme za vámi
Pokud máte zájem o naši zimní 
zahradu, navštíví vás náš odborný 
poradce, vše vám vysvětlí a navrhne 
řešení přesně pro vás.

Obdržíte přehledný grafický návrh
Kromě konzultace obdržíte od pro-
jektanta před realizací také grafický 
návrh, který již zohledňuje konkrét-
ní parametry a omezení vašeho 
projektu.

Žádné starosti s odpadem
O likvidaci veškerého stavebního 
odpadu během stavby se postará-
me sami.

Nenarušíme vám plány
Během projektu vlastně nemusí-
te být vůbec doma. Postaráme se 
o vše, i když potřebujete být mimo 
domov.

Od roku 2017 přinášíme 
nejkvalitnější řešení na trhu.

Máme více než 1 000 spokojených 
zákazníků ze Slovenska, České 
republiky a Rakouska.

Nabízíme řešení pro zimní zahrady, 
přístřešky, pergoly a zasklení 
teras.

DOMOV, KTERÝ VÁS 
ZBAVÍ STRESU    

NYNÍ DÁREK PRO
KAŽDÉHO

S námi je realizace zimní zahrady bez stresu.

#zimnizahrady esmero.eu

5+
let

Přijďte nás navštívit do naší kanceláře.
Staroklánovická 185, Újezd nad Lesy – Praha 9 
+420 776 513 721     david.kubacak@esmero.eu
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Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 
celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in

fo
rm

ov
at

 d
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ím
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 na vás. 

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

angličtina,  španělština a němčina
s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám podívat na 
„Den otevřených dveří“ 22. 2. 2023 
a svůj čas si rezervujte na webových stránkách školy

AKREDITACE

MŠMT

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

Den otevfien˘ch dvefií .pdf   2   25.10.2022   13:33

Revize a zkoušky plynového zařízení, 
tlakových nádob, servisní údržby 

a opravy plynových zařízení, 
kontroly a instalace spalinových 

cest, servisní kontroly klimatizací 
a tepelných čerpadel. 

TPGAS SERVIS S.R.O. 
ING. TOMÁŠ PINKAVA, TEL. 608 153 818, 

EMAIL: PINKAVATOMAS@SEZNAM.CZ
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek

30 let zkušeností 
v realitách

cena  8.250.000,-Kč

PRODEJ – třípodlažní ŘRD s garáží v atraktiv-
ním místě na soutoku Sázavy a Vltavy,  
podlahová plocha 160 m2, pozemek  
celkem 135 m2, ul. Kiliánská, Davle

PRODEJ – nové byty 2-3+kk v Klánovicích, 
Šlechtitelská ul. Kolaudace jaro 2023 

www.byty-klanovice.cz

ceny od 9.200.000 Kč

PRODEJ – stavební pozemek 785 m2 s domem 
z roku 1925, Štramberská ul. Praha 10-Dubeč

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým  
bazénem, nádherná zahrada, podlahová  
plocha 254 m2, pozemek celkem 647 m2,  

Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

cena 26.500.000,-Kč

P R O D Á N O

REALIZACE PŘÍPOJEK – VODOVODU
KANALIZACE
PLYNU
ELEKTRIKY

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY –
BETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
PLASTOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY
VSAKOVACÍ JÍMKY

REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD
REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

OLFEN CZ s.r.o.                         
www.olfencz.cz

tel.: 774 121 837, 602 403 225                  
adam.pracovni@gmail.com



30

 T   P
kondice! 2

0
2

3

     TkondiceT
kondiceT   
kondice   

www.ener-gym.cz

Zbavte se přebytečných kil a vraťte se

do kondice. Zapojte se do novoročního 

fi tness programu na 6 týdnů.

„Naše cesta do Klubu Park Holiday začala naším rozhodnutím 
udělat něco pro své zdraví. Již před lety nás proto oslovila 

nabídka 6týdenního programu Top Kondice.

Kromě profesionálně vedeného programu nás neskutečně 
oslovilo klubové prostředí s poklidnou atmosférou, jakou jsme 

ještě v podobných zařízeních nezažili. Klub jsme si tak nakonec 
oblíbili, že jsme se ihned po skončení Top Kondice stali jeho 

hrdými členy a jsme jimi dodnes.

Pravidelně zde navštěvujeme fi tness, kde si udržujeme naši
 kondici, občas si zahrajeme tenis nebo badminton. Čerpáme 

zde také pozitivní energii, ať v bazénu nebo saunách 
a potkáváme se se zajímavými lidmi, kteří na tom 

jsou podobně jako my. 

Klub tak zapadl do našeho životního rytmu a stal se pro nás 
místem, bez kterého si náš život dnes již 

nedovedeme představit ”

Míša a Jirka, 
členové klubu 
od roku 2019

AK
CE

PLATÍ DO 31.1
. 20

23

Máme rádi výzvy 
a chtěli jsme víc než

FITNESS KLUB

Zapojte se do
TOP KONDICE 

a získejte

ZA PŮLKU
měsíční členství 

v klubu

Více informací a registrace na:
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