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EDITORIAL

Konec roku se blíží mílovými kro-
ky a tak ještě než se s rokem 
2017 rozloučíme nadobro, užij-

me si poslední měsíc – prosinec.
Už za pár dní budeme rozsvěcet 
újezdský vánoční strom. Letos nám 
s  organizací poprvé pomáhají naši 
dobrovolní hasiči. Ještě než strom 
společným zvoněním 3. prosince 
kolem 17 hod rozsvítíme, společně 
si s  žáky Masarykovy ZŠ zazpívá-
me. Kdo  bude mít zájem, může zajít 
do školy, kde pro nás učitelky od 17 
do  19  hod. připravili tvořivé dílny. 
Tak jako loni, i letošní rok věnujeme 
výtěžek z doprovodných akcí nadač-
nímu fondu Světluška. 16. prosince 
bych Vás ráda pozvala na charitativ-
ní vernisáž výstavy Zimní čas, která 
je spojená se sbírkou pro Komunitní 

centrum Motýlek. O příjemnou ad-
ventní atmosféru se postarají školní 
sbor Sovička, houslista Jan Kvapil a vi-
oloncellista Vladimír Manoušek. Jste 
srdečně zváni.
Seznam všech dalších kulturních na-
bídek najdete na str. 7, na našem we-
bu nebo na facebooku.
Dovolte mi malé poohlédnutí za ro-
kem 2017. Hospodařili jsme s vy-
rovnaným schváleným rozpočtem 
ve výši 75 493 300 Kč. Z toho byly 
investiční výdaje 3 700 000 Kč. K to-
mu jsme navíc čerpali externí dotace 
z magistrátu ve výši 57 100 000 korun 
(k 30. 9. 2017).
Na úřadě proběhla restrukturalizace, 
zavedli jsme elektronický docházkový 
systém, možná jste se všimli, že jsme 
úřad vymalovali a trošku upravili.

Kromě velkých staveb, 
jakými je nová služeb-
na pro městskou policii 
a skauty nebo koupě 
budovy Ideal Lux, jsme 
letos opravili všechna 
dětská hřiště, postavili 
jsme nové hřiště pro street workout 
u tenisových kurtů a zároveň i zkulti-
vovali léta neutěšený stav jejich okolí. 
A čerstvá dobrá zpráva! Dostali jsme 
4, 5 milionů Kč na kompletní rekon-
strukci skate parku mezi školami. Pro-
jekt jsme představili v minulém čísle 
Zpravodaje, stavět začneme na jaře 
příštího roku. Opravili jsme některé 
povrchy vozovek a  chodníků. Mimo 
dotační program naší městské čás-
ti jsme rozdali sportovním klubům 
a spolkům 283 080 korun.
Škola dostala mimořádné příspěvky 
ve výši 300 tisíc korun na vybavení 
školní družiny, 200 tisíc Kč na nákup 
IT techniky a 90 tisíc Kč na projekt 
„Poznávání řemesel“. Kromě toho kaž-
dá školka i družina a školní klub do-
stávají pod stromeček celkem 245 ti-
síc korun.
Jestli je to málo, nebo moc, posuďte 
sami.
Na konec mi dovolte, milí Újezďáci, 
abych Vám popřála klidný čas advent-
ní a vánoce plné lásky, radosti a štěstí. 

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová

Újezdský zpravodaj - měsíčník č. 12/2017, vychází 1. prosince 2017
Vydává Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Adresa: MČ Praha 21 - Újezd n/L, Staroklánovická 260, 

PSČ 190 16, IČO 00240923 Příjem inzerátů: e-mail: inzerce@praha21.cz 
Šéfredaktor: Blahoslav Hruška, e-mail: redakce@praha21.cz, tel.: 739 542 751 

Redakční rada: Eva Danielová, Jonáš Jenšovský, Pavel Moudrý, Jaroslava Vostatková
Grafická úprava: Betis spol. s. r. o., Tisk: Betis spol. s. r. o., Areál Výzkumných ústavů 9, 190 11, Praha 9 - Běchovice.

Registrace: MK ČRE - 13327 Náklad 4200 ks. Uzávěrka příštího čísla pro veřejnost 15. prosince 2017.

Obsah
4 Zprávy z radnice,  7 Program na advent, Vánoce a Nový rok 2018,  8 Sváteční slovo, 

9 Téma – Kam o Vánocích,  10 Kultura,  14 Od západu na východ – Ohlédnutí za listopadem,

  15 Dům dětí a mládeže,  16 Listárna,  18 Sloupky zastupitelů,  19 Životní prostředí,  
21 Místní akční plán 21,  22 Školy a školky – Otevřená škola: prvních 100 dnů spolupráce,  

24 Spolky,  27 Sport,  29 Zprávy od sousedů – Nová cesta do Běchovic,  30 Program KC Nová Beseda



4

ZPRÁVY Z RADNICE

Malý lesík obklopený zástavbou 
u  konečné MHD na Rohožníku se 
v průběhu letošní zimy dočká čás-
tečné obnovy. Převážnou část z cel-
kových zhruba 3,1 hektaru plochy 
tvoří přestárlý proředěný topolový 
porost. Topol patří mezi naše krát-
kověké dřeviny a na Rohožníku se 
již dostává na hranici své živostnos-
ti.  Letos zde došlo opakovaně k pá-
du několika stromů, z nichž jeden 
bohužel poškodil projíždějící osobní 
automobil a jen náhodou nedošlo 
ke zranění osob. Navíc lesíkem pro-
chází několik pěšin, velmi využíva-
ných jako zkratka na zastávku MHD, 
což riziko úrazu zvyšuje.
Zejména s ohledem na věk porostu, 
jeho zdravotní stav a bezpečnostní 
rizika (pád stromů nebo větví) bude 
v průběhu zimy 2017 / 2018 nutné 
přistoupit k maloplošné obnově čás-
ti topolového porostu. Obnova bude 

soustředěna na stromy v nejhorším 
zdravotním stavu tak, aby se zmen-
šilo riziko úrazu osob. Budeme se 
snažit o zachování spodního patra 
dřevin, a to zejména dubů. Obnovo-
vaná část lesa bude následně ukli-
zena a větve seštěpkovány. Plochy, 
kde se spodní patro dřevin vhod-
ných druhů nenachází, budou ihned 
na jaře 2018 znovu zalesněny, a to 
zejména dubem. S ohledem na 
dobré půdní poměry je navíc před-
poklad poměrně velkého a rychlého 
přírůstu nové výsadby tak, aby v co 
nejkratší době opět lesní porost 
i v obnovované části plnil i funkci ja-
ko zábrana proti prachu a částečně 
i hluku. 
Prosíme obyvatele, aby v průběhu 
prací nevstupovali do pracovního 
prostoru a nevystavovali se tak ri-
ziku úrazu. Práce budou provádět 
Lesy hl. m. Prahy a před jejich za-

V lesíku na Rohožníku 
se bude kácet

Bezpečnostní řez větví
Rádi bychom touto cestou informovali občany Újezda o provádění údržbo-
vých prací na dřevinách porostního pláště Klánovického lesa. Jak jistě všichni 
obyvatelé Újezda vědí, je jeho severní část lemována lesy, které většinou hra-
ničí s místními komunikacemi a následně se zástavbou.  Větve se na mno-
ha místech naklánějí nad komunikace, a právě těchto míst se údržba – ořez 
větví - týká.
Práce byly zahájeny v ulici Všeňská, následovat bude ořez větví v ulici Kalská a pří-
ští rok budeme pokračovat ulicemi Velimská, Hodkovská a dalšími. 

Dana Slabochová, 
odbor životního prostředí a dopravy

Ve čtvrtek 9. 11. jsme v Polyfunkč-
ním domě Level opět přivítali nové 
občánky mezi občany naší městské 
části Praha – Újezd nad Lesy. Celkem 
bylo paní starostkou Karlou Jakob 
Čechovou přivítáno 12 holčiček a 20 
chlapečků. Nové občánky uvítaly jen 
o pár let starší děti z MŠ Sluníčko, a to 
básničkami a písničkami.
Dovolte mi, abych tento článek ukon-
čila slovy paní starostky: „Vážení ro-
diče, k narození Vašeho děťátka Vám 
upřímně blahopřejeme a k plnění 
náročného, ale krásného rodičovské-
ho úkolu přejeme hodně zdraví, síly, 
moudrosti a trpělivosti“.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní

Vítání občánků Vážení občané, srdečně Vás
zveme na

18. zasedání
Zastupitelstva 
MČ Praha 21,
které se uskuteční 

18. 12. 2017 od 16:00 hod
v Divadelním sále MZŠ.

Čas: 16:00 hod - 22:00 hod. 
V případě, že jednání ZMČ 

překročí 22:00 hodinu, 
bude jednání přerušeno 

a bude pokračovat následující 
den od 15:00 hod.

Program bude uveřejněn 
na úřední desce

a na webových stránkách 
MČ Praha 21. 

Všichni jste srdečně zváni.

hájením bude veřejnost znovu in-
formována pomocí tabulek přímo 
v lesíku.

Dan Frantík,
vedoucí odd. péče o zeleň

Magistrát hl. m. Prahy
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Kalendárium na prosinec

1. 12. Adventní prodejní výstava, 
 areál zahrádkářůve Staroújezdské ul.
 od 10 hod. 
 (také 2. 12. a 3. 12.)

2. 12. Mikulášská zábava pro seniory,
 Polyfunkční dům,
 od 14 hod.

3. 12. Přivítání adventu a zvonkový 
průvod,

 sraz v 16: 30 hod 
 na rohu ulic Čentická a Polesná

3. 12. Rozsvěcení vánočního stromu,
 v parku před školou 

ve Staroklánovické ul.,
 od 17 hod.

8. 12. Vánoční dílna,
 Polyfunkční dům,
 od 14 hod.

9. 12. Zájezd do Karlových Varů 
a okolí, 

 viz str. 25.

11. 12. Ladovská zima,
 vystoupení zájmových kroužků 

DDM,
 Polyfunkční dům, 
 od 17 hod.

14.12. Vánoční zpívání,
 ve dvoře Masarykovy ZŠ (I. st.),
 od 17: 30 hod.

14. 12. Čekání na Ježíška,
 koncert Davida Wurczela,
 Divadelní sál Masarykovy ZŠ,
 od 18 hod.

16. 12. Vánoční dílna: 
 svícny, přáníčka, ozdoby
 Polyfunkční dům,
 od 10 hod.

16. 12. Bude zima, bude mráz,
 charitativní výstava pro 

Komunitní centrum Motýlek,
 Polyfunkční dům, 
 od 14 hod.

19. 12. Vánoční koncert pěveckého 
sboru Sovička,

 Kostel Povýšení sv. Kříže Koloděje,
 od 17 hod.

27. 12. Vánoční koleda,
 představení Studia DVA,
 viz str. 26

ÚMČ Praha 21, Masarykova ZŠ, SDH Újezd nad Lesý, Újezdské muzeum 
a římskokatolická farnost v Újezdě nad Lesy a Kolodějích  

Vás srdečně zvou na  
 

 PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU  
A ZVONKOVÝ PRŮVOD 

 

v neděli 3. prosince 2017 
 

  
 

Sejdeme se v 16:30 hod na farní louce (roh ulice Čentická a Polesná) 
a půjdeme zvonkovým průvodem do parku před školou,  

kde budeme pokračovat zpíváním  
a rozsvěcením vánočního stromu v cca 17 hod. 

 
17:00 – 19:00 – adventní dílny a trhy v Masarykově ZŠ 

 
S sebou si vezměte zvonky, lucerny, rolničky a vánoční náladu. 

 
Občerstvení zajištěno. 

 
Akce je spojena s charitativní sbírkou pro Světlušku. 

4. 1. 2018 Po stopách Oddyseových,
 přednáška jachtaře 
 Ladislava Marka,

 od 15: 30 hod.
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Zimní údržba silnic
Naše městská část je protkána hus-
tou sítí komunikací, které je třeba v zi-
mě udržovat sjízdné a bezpečné. Kdo 
se o ni v zimních měsících stará? V zá-
sadě jde o souhru tří subjektů – Tech-
nické správy komunikací (TSK), najaté 
externí firmy i zaměstnanců úklidové, 
takzvané nádvorní čety, která působí 
přímo při Úřadu MČ Praha 21. 
TSK má v kompetenci údržbu hlav-
ních komunikací – tedy silnic Novosi-
břinské, Starokolínské, Staroklánovic-
ké (a to v obou úsecích – jak odbočky 
k nádraží, tak silnice přes most do 
Klánovic) a Zaříčanské. Všechny uve-
dené silnice spadají do prioritního, 
takzvaného 1. pořadí. TSK se stará 
i o ulici Rohožnickou (2. pořadí) a ně-
které ulice na Rohožníku (3. pořadí). 
Bližší informace, včetně interaktivní 
mapy zimní údržby komunikací, kte-
ré jsou ve správě TSK, jsou k dispozici 
na webových stránkách http://zim-
niudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.
aspx. Ve správě TSK je dále také úklid 
zastávek MHD nacházejících se na 
těchto komunikacích. 
Ve správě naší městské části jsou 
pak ostatní ulice. Přibližná výmě-
ra vozovek v Újezdě nad Lesy činí 
255  790,9  m2. Pro představu – je to 
plocha přibližně pěti Václavských 
náměstí nebo třiatřiceti fotbalových 
hřišť. Úřad MČ Praha 21 údržbu ně-
kterých těchto silnic provádí pomocí 
externí firmy.  Ve výběrovém řízení, 
jenž bylo oficiálně ukončeno v říjnu 
2017 a v jehož rámci bylo osloveno 
šest společností disponující patřič-
nou technikou a  schopnostmi, byla 
jako nejvýhodnější posouzena nabíd-
ka společnosti Vojtěch Polidar. Firma 
disponuje taktéž zkušenostmi z před-

chozího zimního období, přičemž MČ 
Praha 21 se také patřičně osvědčila.
Úklid komunikací při zajištění jejich 
sjízdnosti je členěn v pořadí dle pri-
orit, přičemž úklid vozovek v prvním 
pořadí, a tedy s prioritou hlavní, je 
zabezpečen smluvním dodavatelem 
zimní údržby, tedy společností Voj-
těch Polidar. Seznam těchto komuni-
kací je následující: 
Nadějovská (úsek Starokolínská – 
Budčická), Nadějovská (úsek Bělušická 
– Bečvářská), Budčická (úsek Nadějov-
ská – Pilovská), Bečvářská (úsek Na-
dějovská – Pilovská), Bělušická, Pilov-
ská (úsek Starokolínská – Bečvářská), 
Čentická, Polesná (úsek Starokolínská 
– Čentická), Hulická (úsek Starokláno-
vická – Soběšínská), Hrádkova (úsek 
Staroklánovická – Soběšínská), Sobě-
šínská (úsek Novosibřinská – Hrád-
kova), Sulovická (úsek Novosibřinská 
– Hrádkova), Svojšická (úsek Novosi-
břinská – Hrádkova), Valdovská (úsek 
Novosibřinská – Klešická), Velim-
ská (úsek Novosibřinská – Klešická), 
Ochozská, Oplanská, Domanovická 
(úsek Staroújezdská – Rápošovská), 
Rápošovská (úsek Starokolínská – Do-
manovická), Chotěnovská, Toušická 
(úsek Novosibřinská – Chotěnovská), 
Lišická (úsek Zaříčanská – Zalešan-
ská), Zbyslavská (úsek Novosibřinská 
– Lomecká), Zbýšovská (úsek Novosi-
břinská – Lomecká), Zlivská, Měšínská 
(úsek Rohožnická – Živonínská), Ži-
vonínská (úsek Měšínská – zdravotní 
středisko). Mezi výše uvedené komu-
nikace v prvním pořadí jsou zahrnuty 
taktéž parkoviště, a to u MZŠ Polesná, 
u 1. MŠ v ulici Polešovická, u pošty 
v ul. Domanovická a taktéž ZŠ Rohož-
ník.

Výše uvedené komunikace jsou díky 
své prioritě a potřebě sjízdnosti svě-
řeny do kompetence smluvního do-
davatele, jenž je adekvátně vybaven 
pro odstranění sněhové pokrývky 
v co nejkratším možném čase. 
Co se týče nádvorní čety ÚMČ Pra-
ha 21, ta svými vlastními schopnost-
mi a silami bude nadále zajišťovat 
úpravu povrchu chodníků, a to také 
dle prioritního pořadí, aby byla zajiš-
těna bezpečnost našich občanů v co 
nejvyšší možné míře. Do kompeten-
ce našich zaměstnanců, tedy mj. ná-
dvorní čety, je zařazena taktéž úprava 
nástupišť zastávek MHD, a to v ulicích 
Čentická, Polesná, Pilovská, Bělušická 
a Hulická.
Úřad MČ Praha 21 vyhodnocuje stav 
a potřebu úklidu v zimních měsících ze-
jména prostřednictvím svých zaměst-
nanců z nádvorní čety, externí společ-
ností, a se značným důrazem také na 
základě podnětů místních obyvatel, 
jimž se budeme snažit také v letošním 
roce co nejvíce usnadnit běžný provoz.
Věříme, že na zimní období, tedy ze-
jména na sněhovou nadílku jsme 
náležitě připraveni, vybaveni schop-
nými zaměstnanci a taktéž odbornou 
smluvní společností, jenž umožní 
nám všem, i za ztížených podmínek, 
náležitě si užít taktéž všemi oblíbený 
předvánoční shon.

Markéta Svatošová,
odbor majetku a investic

Pozor na konzumaci alkoholu na veřejném prostranství
V souvislosti s přijetím nového zákona č. 65/2017 Sb. 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
v platném znění, jenž nabyl účinnosti dne 31. 5. 2017, se 
v oblasti regulace škodlivých vlivů alkoholických nápojů 
zpřísnily podmínky požívání alkoholických nápojů na ve-
řejně dostupných místech. Dotklo se to i našeho územní-
ho celku Praha 21.
Zpřísnění se týká především zákazu konzumace alkoholu 
na území Pražské památkové rezervace a zákon je i nově 
doplněn o zákaz požívání alkoholu v okolí vstupů (okruh 
100 m) do prodejen nabízejících alkohol, v okolí sociálních 
zařízení, škol, kostelů a modliteben a veřejně přístupných 
sportovišť. Hlavní a zásadní změnou je však to, že za 

požívání alkoholu se považuje už jen otevřená láhev 
či jiná nádoba s alkoholickým nápojem, za což hrozí to-
mu, kdo se dopustí tohoto přestupku, finanční sankce se 
zapsáním do rejstříku přestupků.
Proto si dovolujeme upozornit všechny občany na výše 
uvedenou změnu a hlavně vás žádáme o dodržování no-
vě stanovených pravidel, aby nedocházelo ke zbytečným 
kontrolám ze strany Policie ČR a Městské policie Praha.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků s oslavou 
na jiných než veřejně přístupných místech, pokud bude 
tato oslava spojena s konzumací alkoholu.

Zuzana Voříšková,
živnostenský odbor
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Advent, Vánoce a Nový rok 2018
pátek     24. 11. 18.00   mše sv.
 19.00   koncert ke cti sv. Cecílie, účinkují chrámoví hudebníci
pátek – neděle 1.12. – 3.12.  Adventní výstava (areál zahrádkářů – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy)    
sobota   25. 11. 14.00    DDM – dům UM – Výroba adventních věnců 
sobota     2. 12. 14.00   Mikulášská zábava pro seniory v Levelu
neděle     3. 12. 09.00   farní mše sv. s žehnáním adventních věnců
(1. adventní)   po mši sv. setkání u kávy ve farní stodole
neděle     3. 12. 14.00   DDM Dům UM - Mikulášský karneval 

neděle  3. 12.    16.30    PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU na farní louce v Čentické ul. naproti MZŠ, pokračuje 
se ZVONKOVÝM PRŮVODEM, ZPÍVÁNÍM a ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMU. Zpívat bude sbor MZŠ SOVIČKA a pro Nadační fond ČRo Světluš-
ka proběhne dobročinná sbírka. Občerstvení zajištěno 

pátek       8. 12. 14.00   Vánoční dílna v Levelu  - výroba vánočních  dekorací, přáníček, zdobení perní-
ků

sobota     9. 12. 19.00   adventní bohoslužba při svíčkách
neděle   10. 12. 09.00   farní mše sv.
(2. adventní)  
pondělí 11. 12. 18.00   DDM – Dům UM – Ladovská zima – vánoční besídka kroužků
čtvrtek 14. 12. 17.30   Vánoční zpívání – ve dvoře Masarykovy ZŠ, I. stupeň 
sobota  16. 12.  17.30   zpovídání v kostele do 18.45
 19.00  adventní bohoslužba při svíčkách
sobota  16. 12. 10.30    DDM – Dům UM – Čertovská pohádka
sobota  16. 12. 14.00    DDM – Dům UM – Charitativní vernisáž výstavy Zimní čas aneb bude 

zima, bude mráz
neděle  17. 12. 09.00   farní mše sv. 
(3. adventní) 10.30   mše sv. s účastí rodin
úterý    19. 12.  17.00 adventní koncert Soviček v kostele v Kolodějích, 
pátek    22. 12. 18.00   mše sv. a po ní adorace; 
   příležitost k svátosti smíření v sakristii až do 20 h
sobota  23. 12. 19.00   adventní bohoslužba při svíčkách
neděle  24. 12. 09.00   farní mše sv.
(Štědrý den) 16.00   štědrovečerní mše s účastí dětí a rodičů
    po mši sv. se bude rozdělovat Betlémské světlo
 24.00   půlnoční mše
pondělí 25. 12. 09.00   farní mše
(Hod Boží vánoční) 10.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00
úterý    26. 12. 10.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00
(sv. Štěpána) 18.00   mše sv. se svěcením vína a poetický večer
neděle  31. 12. 09.00  mše sv. s požehnáním pro manžele 
(Svátek sv. Rodiny, 10.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00 
sv. Silvestra) 16.00   mše sv. na rozloučení s občanským rokem
pondělí 1. 1. 2018 10.30   slavnostní mše sv.
(Nový rok 11.00   kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00 
slavnost Matky Boží) 
neděle      7. 1. 09.00   mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla 
(Slavnost Zjevení Páně)   farní snídaně ve stodole
 17.00   koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

MŠE PROBÍHAJÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V KOLODĚJÍCH



Nedávno zesnulý sociolog Zyg-
munt Bauman napsal knihu 
Tekutá modernita. Bauman 
se ovšem nezabýval kapalinami 
a jejich fyzikálními vlastnostmi, ale 
snažil se popsat některé procesy, 
které v naší společnosti probíhají. 
A přišel s tímhle obrazným po-
jmenováním. Tekutina má totiž 
tu zvláštní vlastnost, že nemá 
tvar. Vyplní beze zbytku jakoukoli 
nádobu, do které ji nalijeme. 

A ono je to tak i s běžnou představou o Adventu. Nemá 
žádné jasně vymezené obrysy, leda snad slaměný kruh 
ovázaný jehličím a opatřený svíčkami. Adventní věnec se stal 
oblíbenou dekorací. Není to mnoho, ale je to aspoň něco: ten 
věnec, na kterém se postupně rozsvěcejí svíce, může totiž 
sloužit jako ukazatel plynoucího času. 
Ano, už zase se rok chýlí k závěru. Už zase tolik času odteklo 
do moře věčnosti. Advent nám tiše připomíná něco, co 
bychom raději přeslechli. Proto ty veselice, trhy, hudební 
festivaly. Vánoční pohoda a atmosféra slouží jako nejmenší 
společný jmenovatel různých společenských očekávání. Nic 
proti tomu. Ale tu pohodu nám kazí nepříjemná otázka: 
Co vlastně očekáváme? Idylickou pohodu? Ta se dostaví 
jen zázrakem – a kdo na ně ještě dnes věří. Buďme tedy 
realisté: Doufáme, že to aspoň nějak dobře dopadne. Od 
prskavek nic nechytne, dárky nezpůsobí zklamání, napjaté 
vztahy a složité rodinné konstelace vydrží sváteční zátěž. 
A  přiznejme si, i když to zní velmi smutně, že mnozí už 
nečekají nic, protože kdo něco očekává, obvykle se zklame. 
Přesto ale existují pozitivní, radostná očekávání – i když 
jsou vzácná. Přichází Advent a je tu právě proto, aby těchto 
pravdivých, hlubokých očekávání bylo víc. Může jich být 
víc? V dnešní době? To záleží na nás. Advent je příležitostí 
k zastavení, přerušení. Advent přede mě staví otázku: 
Co vlastně očekávám? K čemu se upíná má naděje? Kam 
směřuji? Zároveň dává Advent na všechny tyto otázky 
prastarou a zároveň aktuální odpověď: naplněním lidských 
očekávání může být jedině Bůh, Otec Ježíše Krista. On je 
totiž pánem času, on dává tvar předmětům, obrysy krajině, 
výraz lidské tváři. 
Bez Boha je všechno tekuté, neuchopitelné, nepředvídatelné. 
Zvykli jsme si na to. Má to své výhody. Co je tekuté, je tak 
nějak nezávazně všudypřítomné. To bychom chtěli: být 
všude, ale nezávazně. A výsledek je, že teď a tady není nic, 
jen Bůh, kterého ovšem nikdo nečeká. Pojďme to změnit 
každý u sebe. Namísto těkání všude možně – buďme tady. 
Namísto proplouvání pěnou dní – jednejme teď. Jinak totiž 
Advent i Vánoce ztrácejí vnitřní pravdivost. Udělejme si 
jednou Advent u sebe doma. Klidně s věncem a svíčkami, 
ale nezapomeňme se zastavit, přerušit rutinu. A potom 
si v klidu položme nebezpečnou otázku: „Co očekávám?“ 
Odpověď musí každý z nás hledat sám. Přeju vám radostné 
hledání a nacházení – a šťastný advent!

Ondřej Salvet,
farář Římskokatolické

farnosti Praha-Koloděje

Že na Vánoce jsou dlou-
hý noce, je nesporné. 
Proto do tohoto času 
tmy zařadila tradice 
svátky světla. Už naši 
pohanští předkové tou-
to dobou slavili svát-
ky spojené se světlem, 
spíše ze strachu, aby 
si to tentokrát božstvo 
nerozmyslelo a nezapo-
mnělo zase světlo vra-

cet, snažili se mu to svátkem připomenout. Co se zdá 
naivní, se v pocitu podivuhodně shoduje s tím, co cítí-
me i my. Jenom tomu říkáme podzimní deprese. I pocit 
ztracenosti pramenící z nejistoty, kde je Bůh a proč není 
blíž, ten člověka provází také stále. 
Proto máme Vánoce. Je to jedna důkladně a slavnost-
ně sdělená informace, že Bůh chce být člověku blízko. 
Všechno, co podle vánočních tradic děláme, má odka-
zovat právě k této informaci. Ale stalo se, že jsme za-
pomněli na význam těch tradic, zmizel symbol, zůstaly 
věci. Hodí se na to čínské přísloví „Je blázen ten, kdo se 
dívá na prst, který mu ukazuje Měsíc“. Bývalo to jenom 
povzdechem nad tím, že se Vánoce staly konzumním 
svátkem. Se změnami ve společenské a světové situaci 
mi připadá stále víc, že to je tragická škoda a bláznovské 
mrhání, nechat si utéct tyto svátky a hledět pouze na 
prst. Kolikrát jsme slyšeli: Nemám Vánoce rád/ráda, už 
aby to bylo za mnou. Takhle by to nemělo být. 
Jedna ze zpráv o narození Ježíše Krista cituje proroka 
Izajáše: „Dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Im-
manuel (to je S námi Bůh).“ Potřebujeme slyšet, že Bůh 
je s námi ve všem, co jsme a co žijeme, potřebujeme to 
víc než sůl. Potřebujeme znovu slavit zvláštní způsob, 
jakým dal Bůh najevo svůj zájem o člověka. Dokázali by-
chom si představit mnoho možností, jak by Bůh mohl 
přijít mezi nás, ale takhle bychom to nevymysleli. To je 
překvapení. V našich představách je Bůh často někým, 
kdo má stálé požadavky, kdo řídí svůj svět jako svůj pro-
jekt, ale on nám dává sebe bez toho, že by požadoval 
něco na oplátku. To je dar. Přichází v příběhu o naro-
zeném dítěti, o jeho chudých rodičích, o ohroženích ze 
strany mocného světa, která tito rodiče překonají i ze 
svých slabých sil. Snad chtěl Bůh přijít jako křehký člo-
věk, dítě, abychom se nevyděsili. To je něha. 
Vánoce jsou oslava Boží blízkosti, překvapivé, darova-
né, něžné. Vánoce slaví, že Bůh nám rozumí a chce být 
ve všem s námi, i když jinak, než bychom si to před-
stavovali. Můžeme to potvrdit blízkostí, kterou my sami 
darujeme jeden druhému. Je jedno, jaký „prst“ k tomu 
použijeme. Použijme tento čas ke zmnožení radosti 
z toho, že láska je hlavní Boží vlastností a Jeho přáním 
je, abychom jeden s druhým zacházeli v lásce. 

Elen Plzáková,
farářka sboru Českobratrské církve

evangelické v Praze 3-Jarově
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Advent a Vánoce jsou povětšinou 
hektickou dobou, ale neměli by-
chom zapomínat na jejich radost-

ný, křesťanský rozměr. ÚZ proto 
požádal o sváteční slovo dva du-
chovní, kteří mají péči o újezdské 

křesťany na starosti – evangelic-
kou farářku Elen Plzákovou a ka-
tolického kněze Ondřeje Salveta.

Sváteční slovo

TÉMA
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Kam o Vánocích

HUDBA
14. 12.
Tradiční koncert houslisty Jaroslava Svěceného 
KC Nová Beseda Klánovice, od 19: 30 hod.

17. 12.
Koncert Nadi Váňové
Nový repertoár z výběru písní vlastních i šansonů Evy 
Olmerové, s výjimečným klavírním doprovodem Tomáše 
Impellizzeriho 
Divadlo Horní Počernice, od 19: 30 hod.

23. 12.
Česká mše vánoční Jakuba Jany Ryby
Kostel Panny Marie v Úvalech, od 18 a 20 hod.

DIVADLO
10. 12.
O Kačence a raráškovi
Divadlo Láry fáry
Centrum Fialka v Říčanech, od 14 hod.

16. 12.
Čertovská pohádka
Dům dětí a mládeže (Level) v Újezdě, od 10 hod.

17. 12.
Vánoční Show frekventantů Studia Danceport
Velká tělocvična ZŠ v Polesné, od 15 hod.

VÝSTAVY
17. 11. – 30.12.
Lidové Vánoce v Polabí
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. 
V interiérech chalup jsou scény ze života našich předků, 
předvádějící starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu 
a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součástí 
vánoční výstavy jsou vedle starých lidových a kostelních 
betlémů také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, 
ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody 
na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část 
výstavy tvoří soustavně rozšiřovaná kolekce papírových 
vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic. Na všechny 
soboty a neděle je připraven doprovodný program 
s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.
Více na www.polabskemuzeum.cz. 
Vstupné: dospělí: 90  Kč, senioři, studenti a školáci: 45 Kč, 
rodina: 250 Kč (2 dospělé osoby a 2 - 3 školáci), předškoláci 
zdarma.
Otevřeno Pá-Ne od 9.00 do 16.00 hodin (poslední vstup 
v  5.00 hodin). Na Štědrý den a Boží hod zavřeno.
26. 11. – 30. 12.
Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
Přeneste se do dob dávno minulých a seznamte se s tím, 
jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku 
prosince do svátku Tří králů.
Adventní čas připomínají také různé způsoby věštění 
a tajemné obchůzky maškar - Barborek, Ambrože a Lucek. 
Seznámíte se  s tradicí mikulášské nadílky. Prohlédnete si 
svátečně vyzdobenou světnici s prostřeným štědrovečerním 
stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou 
pro služebnou čeleď. Můžete si připomenout tradici 
vánočního koledování, zejména obchůzek sv. Tří králů. 
A  seznámíte se s dnes téměř zapomenutými adventními 

a vánočními obyčeji původního německého obyvatelstva 
v Podkrušnohoří. Více na www.skanzenkourim.cz
Vstupné: dospělí: 80 Kč, senioři, studenti a školáci: 40 Kč,
rodina: 200 Kč (2 dospělé osoby a 2 - 3 školáci), předškoláci 
zdarma
Otevřeno Pá-Ne 10-16 hod., na Štědrý den a Boží hod 
vánoční zavřeno.

24. 11. – 2.1. 2018
Jak se kdysi jedlo a vařilo
Betlémská kaple, Praha 1
Letošní výstava chce ukázat, jak se vaření vlastně vyvíjelo. 
Začne opékáním masa na otevřeném ohni, pokračovat bude 
vařením pomocí kumháru, dýmnou jizbou s  otevřeným 
ohněm a dýmníky, černou kuchyní a přes pec se dostane 
ke kachlovým sporákům. Pokusí se předvést i  vývoj 
vybavení kuchyní. Ukáže nádoby na vaření i pomůcky, které 
usnadňovaly přípravu pokrmů. Řada z  nich se nakonec 
neprosadila, svým vzhledem dnes působí bizarně, a co 
do své funkce až záhadně. O to více ale mohou být jako 
exponáty přitažlivé. Na místě se budou připravovat vánoční 
pokrmy jako jsou kuba, muzika, pučálka či hubník. Více na 
www.vanocnivystava.cz
Vstupné: dospělí: 80 Kč, senioři, studenti a školáci: 40 Kč, 
předškoláci zdarma. Otevřeno Po-Ne 9-18 hod.
Na Štědrý den a na Silvestra 9-14 hod., na Boží hod 
vánoční 13-18 hod.

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz 

I letos Vám skauti a skautky přinesou 

BBBeeetttlllééémmmssskkkééé   
sssvvvěěětttlllooo   

         

 
 
 
 
 

   
 

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, již 
svou silou spojuje mnohá srdce, vám budeme předávat 

23. 12. 2017 od 18:00 do 19:00 
 
 

Kde: Nové skautské klubovny 
(Žárovická, vstup z ulice Žeretická) 

 
Světlo si můžete odnést nejlépe v lucerničce nebo před větrem chráněné 

svíčce 
Těší se na Vás 23. skautské středisko Douglaska 

TÉMA

Vánoční svátky jsou dobou, kdy je čas zahodit obvyklý stres běžných dnů a vyrazit za kulturou. ÚZ pro vás 
proto připravil rozšířený servis akcí, které se konají nejen v Újezdě.



10

KULTURA

Já totiž naprosto a bezvýhradně mi-
luji Vánoce. Všechny ty přípravy jako 
vybírání a nakupování dárků pro ce-
lou moji velkou rodinu, zdobení a la-
dění domu do zlatočervené, přehrá-
vání koled.
Upřímně si neumím představit před-
vánoční čas bez zamoučené kuchyně 
a lednice plné těsta na cukroví. Váno-
ce bez vanilky, skořice, hřebíčku, nebo 
badyánu nejsou Vánoce. Proto mi také 
dcery už od října podstrkují seznam 
s nejoblíbenějšími druhy cukroví.
V  kavárně sice vánoční cukroví mít 
nebudu, ale stejné koření najdete 
ve skvělém svařáku, který připravuji 
z kvalitního červeného vína z italské-
ho vinařství Torre Maschia. Zastavte 
se, kdykoli vám bude zima. Na Miku-
láše se potkáme u horké čokolády. 
Je uvařená z vybraných druhů čoko-
lád, mléka a smetany. K bílé přidám 
banány a slaný karamel, k hořké rum, 
pomerančový likér, nebo espresso.
No a protože nejsem svatá, musím 
si přízeň nahoře i dole zajistit malým 
úplatkem. Mikulášové, andělé i čerti 
budou mít horkou čokoládu za spe-
ciální ceny.
Nezapomeňte si předvánoční čas 
zpříjemnit návštěvou galerie. Zde je 
pro vás přichystána prodejní výstava 
výtvarníků, kteří zde vystavovali ane-
bo budou vystavovat v  příštím roce. 

Současně zde najdete tipy na krásné 
dárky pro své blízké. Pamatujete si na 
„Psouny“ z červencové výstavy? I ti zde 
na vás budou čekat. A to už je pořád-
ný dárek…
Naplánovat jakoukoli akci je dost ná-
ročné. Nejtěžší, jak vidím, je připravit 
Vánoční koncert. Bude.
Jen prosím hlídejte facebookový pro-
fil anebo nové webové stránky, které 
jsou již spuštěny. Na www.cafegaleri-
ezelenydum.cz najdete veškeré infor-
mace o galerii, připravovaných akcích 
i datu plánovaného adventního kon-
certu. Budou zde termíny připravo-
vaných přednášek, které chystám od 
ledna, další kolo „bazárku“ i vyhlášení 
druhého ročníku výtvarné soutěže pro 
děti. Najdete zde vše o proběhnuvších 
i  budoucích výstavách a  mimo jiné 
také termín lednové vernisáže Blan-
ky Bohdanové, kterou všichni známe 
především jako skvělou herečku. Paní 
Bohdanová je ovšem i divadelní pe-
dagožka, členka činohry Národního 
divadla v Praze, nositelka ceny Thálie, 
držitelka cen Františka Filipovského 
za dabing a  také malířka a výtvarni-
ce. A  tato dáma přislíbila vystavovat 
i v naší galerii.
Jak jsem již zmiňovala, Vánoce milu-
ji. Jsou to nejkrásnější svátky celého 
roku. Proto posledním dnem, kdy má 
kavárna s galerií otevřeno, je 23. pro-

sinec. Znovu vás přivítáme až v novém 
roce a to 9.ledna.
Popřejme si do roku 2018 jen to nej-
lepší. Pevně věřím, že ho prožijeme 
šťastně, s pevným zdravím a nejlépe 
s  celou rodinou a dobrými přáteli. 
Jako novoroční závazek si můžeme 
dát péči o svoje blízké.
Nenechávejme návštěvy a setkání až 
na „někdy“.  Až bude víc času, lepší ná-
lada, vhodnější příležitost.
Nebude. Vždy se najde něco, co nám 
plánování pokazí. Jednoduše zvedně-
te telefon, zaklepejte na dveře anebo 
zajděte na kávu. Café Galerie Zelený 
Dům se na taková setkání těší a při-
praví pro vás jen to nejlepší.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
vám přeje

Martina Schiffmannová

Adventní Zelený dům 

36. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

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

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

20. 12. 2017; 19.15 hod; v DDM /Level/

MOJI PŘÁTELÉ /I./ 
Veselohra rež. Maria Monicelliho z r. 1975.

Partička mladých staříků Blier, 
Del Prete, Moschin, Noiret, Tognazi,
s pány i krásná Milena Vukotic a

bude i káva, čaj - i něco moravského!!!

MY, spolu s FK21, vesele k Silvestru…
Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

Akademie ve znamení folklóru
XXIII. cyklus Újezdské akademie přinese velké překvapení. S do-
sud neprobádanou a pro nás pamětníky zajisté posvěcující na-
bídkou přijde mezi nás etnoložka, paní PhDr. Jiřina Langham-
merová. Čeká nás dlouho inzerovaný cyklus o  Národopisných 
tradicích – budeme se těšit na procházku historií svátků, oslav, 
souvisejících zvyků, folklóru, lidového  umění, tradičních reálií 

včetně krojů, poznatků o architektu-
ře, řemeslech aj. 
Paní doktorka mi napsala: „Budu  
přednášet o mně dobře známém 
tématu, přinesu s sebou i bohatou 
dokumentaci na DVD, fotografie, 
muziku, či jiné zpestření, které mám 
k  dispozici ze své dlouhodobé před-
náškové i pedagogické práce. Těším 
se na vás a věřím, že společné pon-
dělky budou příjemné a zajímavé.“
Začneme 5. února 2018 v 10 hod. 
v Domě dětí a mládeže (dříve Level); 
přihlášky najdete tradičně v podatel-

Milí návštěvníci Café Galerie, nevím jak pro vás, ale pro mě je 
prosinec nejkrásnějším měsícem v roce.

ně Úřadu MČ. Vyplněné je odevzdejte, prosím, 
tamtéž do 20.  ledna 2018. Za Komisi volnočaso-
vých aktivit 

Petr Mach, 
Újezdské muzeum

http://www.cafegaleriezelenydum.cz
http://www.cafegaleriezelenydum.cz


 Jozef Karika – 
Trhlina

 Volker Kutscher – 
Mokrá ryba

 Jodi Picoult – Velké 
maličkosti

 Andrea Sedláčková – Každý něco tají
 Petra Soukupová – Kdo zabil Snížka?
 Tomáš Šebek – Africká zima
 Helena Třeštíková – Sběrná kniha
 Michal Viewegh – Nové pohádky pro 

unavené rodiče
 Markéta Zahradníková – Kryštofovy 

nebetyčné maléry

  John Boyne – Kromobyčejná pouť 
Barnabyho Brocketa

 Juraj Červenák – Vlk a dýka
 Stanislav Češka – Případ podezřelého 

arcibiskupa. Zločiny na Velké Moravě
 Karen Dionne – Dcera krále močálů
 Gavin Extence – Potíže s empatií
 Elena Ferrante – Geniální přítelkyně 

1. – 3. díl
 Martina Formanová – Povídky na tělo
 Alena Jakoubková – Prodám manže-

la….zn. Spěchá
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V roce 2014 uspořádalo Újezdské mu-
zeum ke 100. výročí zahájení I. světové 
války velkou výstavu, ke které připravilo 
i publikaci vydanou ÚMČ Praha 21 (viz 
foto). Publikace je již rozebraná, a pro-
tože zájem o ni stále trvá, uvažuje naše 
radnice o novém dotisku. Obracíme se 
proto na naše občany i spolky, pokud 
mají doma ještě nějaké dokumenty, pí-
semnosti nebo fotografie, které souvisí 
s  I.  světovou válkou v naší obci nebo 

Rády bychom čtenáře upozornily na 
knihy, které napsali naši újezdští obyva-
telé. Knihovna má ve svém fondu kni-
hy od pana Davida Jiráska – Výsadkové 
vojsko v letech 1947 – 194 a Jednotky 
zvláštního určení 1957 – 2001. Knihy 
jsou z nakladatelství Mladá fronta.
Pan Zdeněk Jirásek vydal u Tiskového 
Expresu detektivky Poklad smáčený krví, 
Vražda manželky ministra financí a sbír-
ku poezie Zvedni hlavu ke hvězdám.
Bývalá knihovnice paní Maruška To-
maidesová napsala se svým manželem 
Střípky z újezdské historie, které v roce 
2009 vydala MČ Praha 21. 

Spisovatelé z Újezda

Výzva občanům

Dotisk knihy 
o historii Újezda
Vzhledem k častým dotazům občanů na knihu „Stříp-
ky z újezdské historie“ manželů Tomaidesových,  kte-
rá vyšla v roce 2009 u příležitosti 700. výročí první 
písemné zmínky o naší obci z roku 1309, vydává MČ 
Praha 21 dotisk této knihy. Kniha se bude prodávat 
od prosince v „Knihkupectví nad Lesy“ pana Váchy 
na křižovatce.

MČ Praha 21

Všem čtenářům Místní knihovny přejeme krásné Vánoce
a v Novém roce 2018 jen to nejlepší.

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, knihovnice

Nové knihy

okolí, aby je zapůjčili muzeu pro 
použití k plánovanému dotisku pu-
blikace. 
Všechny doklady k I. světové válce 
můžete odevzdat spolu se svým 
jménem, adresou a telefonním, ne-
bo e-mailovým kontaktem každou 
sobotu od 13. do 17. hodin v mu-
zeu, případně se můžete spojit tele-
fonicky s p. Janem Vondráčkem (tel. 
605 530 719). Všechny dokumenty, 
budou po zpracování vráceny. 
Děkujeme

Muzejní rada

Zatím nejvíc knih máme od pana 
plk. Ing. v.v. Jana Vondráčka, ať už 
jako autora, nebo spoluautora - 
Po tvém boku pevně stát, Historie 
války a života, Poslední parašutis-
ta, A smrt byla na dosah, Legionář 
a lékař, Osudy vojáků a legionářů 
z Újezda nad Lesy a okolí v 1. svě-
tové válce, Osudy občanů z Újezda 
nad Lesy a okolí ve 2. světové válce. 
Některé knihy plk. Vondráčka vy-
dalo nakladatelství Anlet, některé 
vydal ve spolupráci s MČ Praha 21.
Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová, 

knihovnice
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

kocourek

20. listopadu 2017 13:09:57
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Hledám paní na úklid
rodinného domu
Tel.: 607 016 950

 
Pečujete dostatečně o to nejcennější, co máte,  

o své zdraví? Chtěli byste dlouhodobě upravit váhu? 
Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví  

posílíte a upevníte. 
 

• odborné poradenství v oblasti výživy a 
pohybové aktivity pro zdravé i nemocné  

• léčba obezity 
• výživa při diabetu, poruchách trávení 
• stravování při celiakii, laktózové intoleranci 
• výživa dětí 
• diagnostika složení těla, stanovení množství 

nitrobřišního tuku na přístroji InBody 230 
 
MUDr. JANA VAŇKOVÁ  
Jindřicha Bubeníčka 9, Praha 10 Uhříněves 
Vchod z ulice Ke Kříži 
www.vyzivavezdraviinemoci.cz    
tel: +420 602 242 153 

MUDr. JANA VAŇKOVÁ 



Restaurace Na Hřišti, o níž jsme 
psali v našem seriálu o stravovacích 
restauracích v Újezdě, má od 1. lis-
topadu nové vedení. Posílila pozice 
šéfkuchaře Pavla Poláka a novou 

majitelkou se stala Zdeňka Marší-
ková, která už několik let pracuje 
jako barmanka. Naopak restauraci 
opustil pan Jan Šnitr.
Před odchodem pan Šnitr předal 
zkušenosti a některé nápady no-
vému vedení a společně i připravili 
plán na další úspěšný chod restau-
race a její rozvoj.
Jedním z prvních kroků nového ve-
dení je uzavření spolupráce s JPO 
SDH (Jednotka požární ochrany 
Sboru dobrovolných hasičů) Újezd 
nad Lesy, kde je nově jmenovaný 
velitel JPO SDH Daniel Váňa. Hasi-
či budou restauraci využívat jako 
základnu k pořádání schůzí, porad, 

školení, jelikož ještě není dokončená 
výstavba nové hasičské zbrojnice.
První společnou akcí Restaurace 
Na  Hřišti a SDH je Mikulášská na-
dílka pro mladé fotbalisty FK Újezd 
nad Lesy. Proběhne 5. prosince od 
17 hod., restaurace připraví miku-
lášské balíčky a hasiči budou účin-
kovat v rolích Sv. Mikuláše, čertů 
a anděla.
Pracovníci restaurace vyšli vstříc 
i ZŠ Masarykova a přispěli k úspěš-
nému průběhu školního Halloween 
a i školní Mikulášské 1., resp. 7. pro-
since.
Přejeme mnoho úspěchů do další 
práce!

Pan Ladislav Marek pořádá ve své restauraci Stodola tradič-
ně zabíjačku a zabíjačkové hody. Požádal jsem ho tedy o ko-
mentář k té letošní podzimní a také o komentář k tomu, jak 
změny legislativy mění pravidla pro věc v Česku tak tradiční, 
jako je zabijačka. Přečtěte si jeho vyprávění a sledujte, až se 
bude propagovat zabíjačka na jaře 2018!
„Vždy na podzim a začátkem jara pořádáme ve Stodole pra-
vou českou zabíjačku. V podstatě z pravé zabíjačky našich 
předků (kvůli nařízení EU, veterinárním a hygienickým před-
pisů) zbyla jen část výrobní, vařená. Ostatní – porážka, od-
krvení, paření, vyvržení, stažení, bourání a další práce jako 
mytí střev a žaludků a škrábání se musí provádět na jatkách. 
Přesto bylo zajímavé pozorovat řezníka, jak se s horou ma-
sa vypořádává a to tradičním způsobem, který se již nevidí. 
Plnění jitrnic a jelit ručně bez narážečky. Prostě koncert. 
Také tlačenky v žaludku vypadaly skvostně a byly ihned pryč. 
Jitrnice, jelita, ovary, prejty a ta skvostná prdelačka! Hosté si 
kupovali čerstvé dobroty domů. V pátek večer nám k hodům 

Svátek Svatého Martina z Tours se slaví v Evropě od raného 
středověku jako ukončení zemědělských prací spojených s hos-
tinou. Pečenou husu a víno nabízí i restaurace Café Útes kaž-
doročně, již šestým rokem. Majitele, pana Jana Zákosteleckého, 
jsem se tedy zeptal, jak k nápadu přišel. „Svatomartinská husa 
je stará evropská tradice a naše restaurace ji ráda podporuje. 
Myslím, že už se stává tradicí i v Café Útes.“ A jak proběhla osla-
va v Café Útes v  letošním roce? „Už jsme si vypracovali určitý 
systém, který se nám osvědčil,“ říká pan Zákostelecký.  „Hu-
su jsme podávali k obědu v  pátek  10.  11., v sobotu  11. 11. 
a v neděli 12. 11. po celý den. Nabízeli jsme pečenou celou husu 
a husí stehno, a to buď s houbovým kubou nebo s cibulovým 
knedlíkem se zelím. Mladé víno jsme měli jako vždy od vinařství 
Lahofer, ale protože k huse se v Česku pije hlavně pivo, tak jsme 
nabídli Svatomartinskou šestnáctku od Matušky.“  
Zajímá mě ještě, zda je o martinskou husu v Újezdě zájem. „Zá-
jem je nejen v Újezdě, ale i v okolních obcích, z nichž k nám lidé 

OD ZÁPADU NA VÝCHOD
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Martinská husa v Útesu

Stránku připravil Pavel Moudrý

Mikulášská nadílka Na Hřišti

chodí na obědy. Na všechny dny jsme mě-
li restauraci plně rezervovánu a ještě jsme 
vyřídili desítky objednávek na husu „take 
away“. Takže kdo bude mít zájem v příštím 
roce, ať sleduje naše oznámení a udělá si re-
zervaci předem,“ radí pan Zákostelecký. 

Pravá česká zabíjačka ve Stodole
tradičně zahrála muzika. Tak opět na jaře, mož-
ná o masopustu, kdo ví…“



DDM
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Koncem června začal zastupitel Duchek vést zcela 
osamocený a nerovný boj s újezdskou vrchností za 
zpřístupnění a zveřejnění kompletních výsledků SCIO 
průzkumu klimatu v ZŠ. Cílem bylo seznámit rodiče 
s výsledky a otevřít diskusi nad směřováním ZŠ. Opa-
kovanou žádost o zpřístupnění směřoval dle zákona o 
Praze na tajemníka ÚMČ, ředitelku ZŠ, manažerky MAP 
(Černá, Ponicová) a informoval starostku. Ta jako jedi-
ná nereagovala vůbec, ostatní odmítli výsledky poskyt-
nout s odůvodněním, že žádost nemá oporu v záko-
ně(!), nebo reagovali posměšně apod. Nepochopitelná 
byla i říjnová reakce pí Skalníkové (SPRDUS): „Vážený 
pane Duchku, ano, názor máme - za sebe jsem hlaso-
vala proti plošnému zveřejnění výsledků SCIO výzku-
mu…“ Takový přístup rodičům opravdu pomůže.
P. Duchek se proto obrátil na ministerstvo vnitra, ma-

gistrát a ministerstvo školství. Odpovědi byly totožné. 
Jako zastupitel má na výsledky celého průzkumu prá-
vo. Jedna věc totiž (záměrně?) všem unikla. Zastupitel 
má svěřenou moc rozhodovací, ale i kontrolní! A prů-
zkum v ZŠ - příspěvkové organizaci zřízené MČ do sfé-
ry takové kontroly patří.
Když p. Duchek oznámil přípravu žaloby na MČ 
a  medializaci těchto obstrukcí, začalo se schylovat 
k velké ostudě. Výše oslovení zřejmě pochopili, že 
další cenzurování je neudržitelné a tak s novou žá-
dostí o zpřístupnění výsledků SCIO už byl p. Duchek 
úspěšný. Díky jeho vytrvalosti se tak rodiče mohou 
seznámit s tím, co jim mělo zůstat utajeno. Stály 
však za tím 4 měsíce nezměrného úsilí osamocené-
ho vojáka v poli.

J. Lameš

Jsem zklamán a pobouřen rozhodnutím o zrušení zdra-
votní péče na Rohožníku - v oblasti, kde žije 3000 oby-
vatel s dosahem střediska 5 minut. Záměr zastupitelů 
přesunout středisko do okrajové části obce, kam nemá 
dosah do 15 až 20 minut prakticky nikdo, je nepocho-
pitelný. Bydlím v Újezdě 45 let, ale do oblasti, kde se 
nachází zamýšlené nové středisko, jsem nikdy nezaví-
tal. Pohledem na mapu se dá zjistit, že je to klidná část 
u  lesa, která by se daleko více hodila pro domov dů-
chodců nebo LDN. Lituji tamější občany, protože ti se 
klidu v případě realizace již nedočkají.
Argumenty, že stávající středisko potřebuje opravu, 
která se nedá provádět za provozu, se dají částečně 
pochopit, ale při znalosti provozu střediska si myslím, 
že tato rekonstrukce ještě zdaleka není na pořadu dne, 
což potvrzují i lékaři. Váš další argument, že zajistíte 

dosah MHD, je diskutabilní. Autobusy linky 210, které 
mají intervaly 30 – 60 minut, asi dostupnost nezajistí. 
Mimochodem, již vidím, jak po příjezdu autobusu na 
konečnou vyskakují čiperní důchodci, aby předstihli ty 
s berlemi a zajistili si v čekárně pořadí a ušetřili hodinu 
čekání.
Vy jste zkrátka koupili barák, který byl břemenem dříve, 
je břemenem i nyní a nevíte co s ním. Zájem občanů vás 
nezajímá a jak píše pan Růžička, kulatý stůl jste zorgani-
zovali formálně a jeho výsledky nehodláte akceptovat.
Žádám vás, abyste svůj záměr ještě jednou přehodnotili 
a pokud tak neučiníte, doufám, že jej nestačíte realizo-
vat do příštích voleb. Rovnou prohlašuji, že budu volit 
tu stranu, která bude mít v programu zachování zdra-
votního střediska na Rohožníku.

Ing. Stanislav Hejduček

V minulém ÚZ jsem se dočetl o stě-
hování zdravotního střediska (ZS) 
z Rohožníku na Blatov. Nechápu, 
a to nejen já, ve kterém chorém 
mozku, pravděpodobně na radni-
ci, se zrodil tento nápad. Podepi-
sují se petice za zachování ZS, a je 
to správné. Zaběhnuté ZS ve velmi 
dobré dostupnosti autem i MHD 
se má stěhovat. Důvod? Špatný 
technický stav? Potom se musím 
zeptat, jak se radnice starala celá 
léta o svěřený majetek, že necha-
la objekt dojít až do špatného sta-
vu. Kdo za to nese zodpovědnost? 
Po roce 1990 se za nemalé peníze 
objekt zrekonstruoval z jeslí. Zpra-
covával jsem PD na rekonstrukci, 
vím, o čem píši. Jak velká má být 

rekonstrukce ZS, že se nedá prová-
dět za provozu? Když se chce, jde 
vše. I rekonstrukce Domova pro 
seniory! Ale musí být vůle.
Jaké bude využití objektu na Ro-
hožníku? MŠ?  Nebo je to dobrá 
„šmelina“ na prodej? Kolik bude 
stát rekonstrukce budovy na Bla-
tově? Na Blatově klidně může být 
MŠ, protože 99% rodičů stejně vozí 
děti do školky autem. A kdyby ne, 
tak tam přeci bude konečná MHD 
a jistě tam bude tak často jezdit 
autobus jako jezdí na Rohožník - 
ráno každých 5 min. Takže i rodiče 
budou spokojeni s dostupností.
Také jistě nejen mě by zajímalo, 
kdo hlasoval pro tuto změnu a ko-
lika hlasy tento nesmyslný návrh 

byl schválen. Nevím, zda budete 
na článek reagovat, ale předpoklá-
dám, že to bude stejné, jako když 
jsem psal dopisy paní starostce. 
Ani na jeden jsem nedostal odpo-
věď. Doufám, že v ÚZ bude včas 
zveřejněno datum veřejného pro-
jednávání o změně umístění ZS, 
aby se mohlo dostavit co nejvíce 
občanů Újezda a aby si radnice 
vyslechla jejich obyvatel. Vše pro 
spokojenost občanů obce, že?

 Ing. Jiří Kacerovský

Pozn. šéfredaktora – Výsledky hla-
sování jsou dostupné na www.pra-
ha21.cz v sekci Samospráva-Zápisy 
ZMČ. Veřejné projednávání záměru 
bude ÚZ samozřejmě včas avizovat.
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SÁM VOJÁK V POLI

REKONSTRUOVAT LZE I ZA PROVOZU

REKONSTRUKCE NENÍ NA POŘADU DNE



Dne 3.10.2017 oslavila vý-
znamné životní jubileum 
jedna z dlouholetých čle-
nek místní sokolské orga-
nizace, Jaruška Politzerová. 
Přejeme všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví, štěstí, 
pohody a životního elánu 
do dalších let.

TJ Sokol

Děkujeme odboru sociálních věcí, 
oddělení péče o děti ÚMČ Praha 
21 a především PhDr. Mgr. Jeroný-
mu Klimešovi, Phd. za přednášku 
„Děti a rozchody“. I když vlastní té-
ma přednášky není zábavné, pan 
doktor Klimeš nás svým poutavým 
vyprávěním několikrát rozesmál.

Doufáme, že tato přednáška pana 
doktora Klimeše nebyla posled-
ní a že se v ještě větším počtu 
posluchačů setkáme na další 
přednášce.

Ivana Říhová a Jana Voldřichová, 
pěstounky na přechodnou dobu

Když už se podařilo vyřešit pro-
blém s areálem Ideal Luxu, budo-
vu koupit a najít smysluplné vyu-
žití, ozývají se hlasy proti. Zřízení 
zdravotního střediska je logickým 
využitím této budovy, zejména, je-
-li stávající zařízení nevyhovující, ve 
špatném technickém stavu a po-
třebuje rekonstrukci. Pan Růžička 
(ANO 2011) se v minulém ÚZ snažil 

vzájemně rozeštvat občany Újezda. 
Jeho věta na závěr, cituji: „Pohřbí-
me Rohožník, ať žije Blatov“ roz-
hodně nepřispívá ke spokojenému 
soužití obyvatel naší MČ. Měl by si 
to uvědomit, zvláště když i on byl 
krátkou dobu starostou. Nebo jed-
ná v intencích svého politického 
vůdce – rozděl a panuj?

Ladislav Marek
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JUBILEUM 
NAŠÍ SOKOLKY

LOGICKÉ VYUŽITÍ IDEAL LUXU

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘEDNÁŠKU

Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat za 
akci Vítání občánků 
všem, kteří se na ni 
podíleli, zvláště pak 
dětem z MŠ Sluníčko, 
které pod vedením pa-
na učitele Radka a paní 
učitelky Jarušky malým 
Újezďáčkům zazpívaly. 

Janouškovi

PODĚKOVÁNÍ

Daruji vzrostlý fíkus 1m, zelenec, 
kapradí pokojové a klívii. 
Kontakt: Jarmila Vašková, 
tel. 776 055 111

DARUJI ROSTLINY

INZERCE

Rádi bychom tímto poděkovali pracovníkům Odboru majetku a investic 
za skvělou spolupráci při výběru nových herních prvků pro Hřiště na Psím 
plácku. Hřiště se nechází na rohu Sudějovické a Hulické a v poslední době 
se ho daří úřadu obnovit a rozvíjet -  děkujeme za to! Letos jsme mohli 
společně vybrat nový hrad a jsme rádi za přístup úřadu i za to, že to dalo 
i nový podnět ke komunikaci a novým vztahům mezi námi. Za rodiče z okolí 

Jackaničovi

PODĚKOVÁNÍ ZA HŘIŠTĚ

Vážení spoluobčané.
Chtěli bychom poděkovat Vám, kteří jste v parlament-
ních volbách dali hlas kandidátům ODS. Jsme rádi a vá-
žíme si toho, že je nás hodně, kteří věříme ve slušnost 
a čestné jednání. Děkujeme.

Jménem předsedy místního sdružení pana Milana Sam-
ce a všech našich členů přeji všem Újezďákům klidné 
a pohodové vánoční svátky a mnoho zdraví, splněných 
přání a správných rozhodnutí v roce 2018.

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)



 

 

 

SLOUPKY
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Milí Újezďané, jen telegraficky 
k výsledkům SCIO průzkumu v MZŠ 
(5. – 9. ročník):
Z celkových 105 extrémních odchy-
lek od průměru zkoumaných ZŠ 
jsou odpovědi respondentů v naší 
ZŠ horší 104x! Třetina rodičů (oproti 
5 % průměru) uvedla, že při volbě ZŠ 
neměla na výběr a 1/2 rodičů žáků 
5. ročníků by ZŠ nedoporučila.
Jen 1/3 žáků baví, co se učí. 1/3 žá-
ků 2. st. se v ZŠ, ve třídě cítí špatně! 
3/5 žáků si myslí, že stěžovat si na ně-
co znamená mít potíže. S prostředím 
ZŠ je spokojeno o 35 % méně žáků, 

než je sledovaný průměr! 1/2  žáků 
považuje výuku za nudnou, zbyteč-
nou, učitelé často křičí atd. Žáci a ro-
diče hodnotí ZŠ jako podprůměrnou 
ve všech sledovaných oblastech!!
Učitelé hodnotí nadprůměrně ob-
last kvality výuky, znalosti žáků. 
4/5  učitelek učí ve škole rády, 1/3 
se domnívá, že nemá ve své práci 
žádné mezery a 4/5 si myslí, že se 
jim daří vytvářet přátelskou atmo-
sféru, navazovat dobré vztahy s žá-
ky i s  kolegy. 2/3 se domnívají, že 
šikana, drogy atd. se v ZŠ vyskytují 
zřídka!!

Průzkum ale ukázal, že žáci mají zá-
jem o vědomosti a ptají se, jak se 
mají učit. I proto mé otevření otázky 
rozdělení ZŠ na tradiční a inovativní 
v  posledním Magazínu Oko dostalo 
reálné opodstatnění. Tady totiž ne-
pomůže mediální vylepšování obrazu 
školy, tady pomůže už jen revoluce.
A ještě k záměru zrušit zdravotní 
středisko na Rohožníku. Koalice 
otevřeně neinformuje. Stejně jako 
v kauze Ideal Luxu, kynologického 
cvičiště, cenzury zpravodaje, SCIO 
průzkumu atd. Hanba! Jak dlouho si 
z nás ještě bude dělat dobrý den?

Blíží se k doba vánoční a konec roku.  
S  obdobím dárků, přátelství, rodi-
ny a tajemství božího narození čeká 
i bilancování a schvalování rozpočtů. 
Náročná debata o jeho podobě pro 
rok 2018 nás v MČ Praha 21 teprve 
čeká. A krok do nového roku, pokud 
možno pravou nohou. Přejme si k to-
mu navzájem hodně štěstí. Budeme 
ho, jako obvykle, potřebovat.
Listopadem skončilo připomínkování 
EIA v projektu obchvatu. Zástupce za 
Otevřený Újezd a náš místostarosta 
Pavel Roušar na něm v několik desí-

tek minut trvajícím příspěvku bojoval 
za variantu obchvatu se šesti křižo-
vatkami, tedy takovou, která bude 
pro Újezd schopna nadále plnit funk-
ci obchvatu. Tato varianta je ohro-
žena hlukovými dopady na část vý-
stavby za hranicemi Prahy postavené 
na základě změny územního plánu 
obce Květnice, ke kterému dalo Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR souhlas na 
základě závazku, že si obec vlastními 
prostředky povolenou výstavbu před 
dopady stavby ochrání. Je třeba, aby 
se tyto závazky realizovaly. Stejně 

jako další požadavky. Máme zprávy, 
že naše argumentace měla účinek. 
V dalších krocích schvalovacího říze-
ní bude pro nás zásadní, aby si Újezd 
udržel řešení stavby v takových me-
zích, aby plnila funkci obchvatu po-
dle původních plánů a k napojovaní 
tranzitní dopravy docházelo za hrani-
cí Prahy.  Není možné nechat vlivem 
změn projektu část dálkové dopravy 
procházet zástavbou naší MČ. Je tře-
ba realizovat taková opatření, k  ja-
kým se jednotliví aktéři zavázali. Ve-
selé Vánoce a Šťastný nový rok.

Nejdůležitějším tématem minulého 
měsíce bylo bezesporu projednání 
připomínek k posudku hodnocení 
vlivu stavby přeložky I/12 na život-
ní prostředí v řízení EIA. Stavba za 
6,5 mld. Kč výrazně ovlivní Újezd 
na další stovky let. Může to být 
příležitost, ale i promarněná šan-
ce. A  zatím to vypadá, že budeme 
muset hodně bojovat, aby zájem 
na co nejrychlejší vybudování ob-
chvatu kolem Prahy, nepřevážil nad 
oprávněnými zájmy nás v Újezdě, 
aby přeložka rovněž sloužila jako 
obchvat Újezda. 

Tím, že investor z původního pro-
jektu vypustil nájezdy v Dobročovi-
cích a v Květnici, by prakticky způso-
bil, že by se velká část automobilů 
ze Středočeského kraje napojovala 
až ulicí Rohožnickou, Zaříčanskou 
nebo dokonce Staroújezdskou. Ra-
da si je této skutečnosti vědoma 
a  tuto variantu nepřipustí! Původ-
ně navrhovaný nájezd v Květnici je 
pro Újezd klíčový a jeho absence by 
z projektu udělala promarněnou 
příležitost na zklidnění naší hlavní 
komunikace. Mohl by to být stej-
ný průšvih jako s P+R parkovištěm 

v Běchovicích. Každý kolem něho 
projede, ale nezastaví, protože již 
má v těchto místech volnou cestu. 
Parkoviště na špatném místě. Mělo 
by být násobně větší, ale před Pra-
hou. Obdobně se projíždějící auto-
mobily musí napojovat na přeložku 
ještě před hranicí naší městské čás-
ti. Jinak to nebude obchvat. 
V řízení EIA jsme se ozvali natolik 
důrazně, že investor bude muset 
hledat technická řešení jak sjezd 
v  Květnici prosadit, a to i za cenu 
zvýšeného úsilí či nákladů spoje-
ných s ochranou tamních občanů.

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

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Vážení spoluobčané, velmi bych 
chtěl poděkovat těm z Vás, kteří 
pro mě a stranu ANO 2011 hlaso-
vali v říjnových volbách. Velice mě 
potěšila vysoká účast voličů, kteří 
si uvědomili vážnost těchto voleb 
a přišli do volebních místností vyjá-
dřit svůj postoj k současné politic-
ké situaci ve velmi vysokém počtu. 
Doufám, že nastávající období bu-
de úspěšné a prospěšné všem.

Taktéž bych Vám všem chtěl připo-
menout, že v lékárně a u lékařů na 
Rohožníku je možnost podepsat 
petici ohledně zdravotního středis-
ka. I zde je potřeba Vaše vyjádření, 
které ovlivní nejen Vaši budoucí 
zdravotní péči a její dostupnost.
Ovšem předně bych Vám všem 
rád popřál hezké a příjemně strá-
vené Vánoce a Nový rok. Snad le-
tos napadne trochu více sněhu, 

ať si hlavně děti užijí ty pravé bílé 
svátky. Nezapomínejte, že není dů-
ležité, kdo dá nejlepší dárek, ale 
především to, že rodina má držet 
pohromadě a společně se radovat 
se svými blízkými. Tudíž je nejlepší 
si ušetřit předvánoční stres se shá-
něním dárků a raději být v pohodě, 
v teple domova a s rodinou. 
Přeji Vám příjemné prožití svátku 
a vánoční pohodu.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)



Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

16. prosince    Toušická (u spořitelny)

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosk-
lo 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, vý-
robky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Martin Švejnoha, 
odbor životního prostředí a dopravy

Nejlepším dárkem pro Vše blízké 
jsou společně strávené svátky.

Soukromá přepravní zdravotní služba 
pro východní část Prahy a okolí, 

nabízí převoz obtížně pohyblivých pacientů 
domů k jejich blízkým,dále dopravu tam i zpět 

do zdravotnických zařízení, rehabilitačních ústavů
či na lázeňské pobyty (vše pro samoplátce). 

Pro více informací volejte 728 230 831 pan J. Vrbka

Zdravá výživa - VitaLen 
Staroklánovická 185 - naproti Lídlu

email : vitalen@email.cz

Tel : 776 325 407

Nově otevřený obchod se zdravou výživou. 

V našem sortimentu naleznete potraviny 

bio i nebio, dětskou výživu, bezlepkové 

potraviny, čaje, koření, ekodrogerii, 

ekokosmetiku a mnoho dalšího.

Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt	 9–19
pá 9–18
so 9–12
ne	 zavřeno

INZERCE
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INZERCE

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

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

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 

nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 
vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz

Hledáme hodnou a spolehlivou chůvu 
pro chlapečka (narozen v srpnu 2016) 

v Újezdě nad Lesy. 
Nabízíme stabilní práci v pohodové 

rodině s dobrým finančním 
ohodnocením. 

Vhodné i pro maminky na mateřské.  
Volejte: 731 690 971.



MAP 21
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Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhl v Pra-
ze workshop Národní sítě zdravých 
měst (NSZM) v rámci projektu MO-
ZAIKA. Workshop byl zaměřen na 
úpravu metodiky hodnocení udrži-
telného rozvoje v městských částech.
Diskuse probíhala mezi Univerzitou 

Karlovou, řadou expertů v 10 tématech udržitelného roz-
voje a odborníky z městských částí a i MČ Praha 21 zde 
měla své zástupce. Podmínky v městských částech jsou 
specifické tím, že hl. město Praha má ve své kompetenci 
řadu oblastí, které jsou v rámci hodnocení udržitelného 
rozvoje zkoumány, ale ze strany městských částí je velmi 
těžké je ovlivnit. Pracovníci městské části tak poskytli dů-
ležitou zpětnou vazbu, které ukazatele nemají v podmín-
kách městských částí žádný smysl a naopak, které by bylo 
dobré ponechat.
Hodnocení udržitelného rozvoje, které MČ Praha 21 
v rámci místní Agendy 21 již druhým rokem realizuje, pro-
bíhá v následujících deseti kategoriích:
  1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
  2. Životní prostředí
  3. Udržitelná výroba a spotřeba
  4. Doprava

  5. Zdraví
  6. Místní ekonomika a podnikání
  7. Vzdělávání a výchova
  8. Kultura a volný čas
  9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Kateřina Blinková,
odbor školství, kultury a MA21

Udržitelný rozvoj v městských částech

Dne 21. 11. 2017 Rada MČ Praha 21 schválila Programy pro poskytování do-
tací pro rok 2018. Žádosti lze podávat v termínu od 2. 1. 2018 do 26. 1. 2018. 
Pro rok 2018 jsou vyhlášené následující dotační programy:
A. Nesportovní volnočasové aktivity
B. Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity 
C. Sportovní volnočasové aktivity
Detaily budou zveřejněny na webu www.praha21.cz. 

Dotační programy pro rok 2018

POZVÁNKA na seminář na téma 
Změny v poskytování dotací v roce 2018

zahajuje provoz 
dětské skupiny v Křenici

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 
2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup, 
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidel-
né canisterapie, šachová škola pod vede-
ním reprezentanta ČR, týdenní ruční dílnič-
ky, hry s padákem, divadelní představení, 
logopedická  prevence. Screening školní 
zralosti , přípravka pro ZŠ. Máte dítě s SPU, 
SPCH či zdravotním posti žením? Nebojíme 
se integrace, zkušenosti  máme.

Přijímáme děti  ve věku od 1 roku do 6 let 
věku. Personál je složen z pedagogů, zdra-
votních sester, certi fi kovaných pečovate-
lek pro děti  od jednoho roku.

Školné pro celoměsíční docházku:  

3300 Kč/měsíc pro děti  3 – 6 let
4000 Kč/měsíc pro děti  2 – 3 roky
4500 Kč/měsíc pro děti  1 – 2 roky

Mateřská škola Minisvět U Krtečka
tel.: 736769720, 731182122

e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Web: minisvetukrtecka.cz

Mateřská škola 
MINISVĚT 
U KRTEČKA 

INZERCE

Vážení občané,

přijměte pozvání na seminář o dotacích 
poskytovaných MČ Praha 21 v roce 2018. 

Budou Vám zde představeny jednotlivé dotační 
programy a změny, které byly pro rok 2018 

v oblasti dotací učiněny.

Kdy: 20. 12. 2017 od 17:00 hod.
Kde:  ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 21

Na setkání se těší
RNDr. Jitka Jenšovská

 radní MČ Praha 21



V první řadě se podařilo uklidnit roz-
jitřenou atmosféru a najít společnou 
platformu, kde se lze místo výčitek kon-
struktivně bavit. Vznikly pracovní sku-
piny „Otevřená komunikace“ a „Rodiče 
vítáni“. O tom, co se konkrétně povedlo, 
se můžete dočíst v profilu Spolku přátel 
a rodičů dětí újezdských škol.  Možná 
důležitější než detaily z každodenního 
fungování školy, je ale postupná pro-
měna vzájemné důvěry a atmosféry. „Je 
pravda, že dřív se o problémech tolik 
nemluvilo, myslím, že jsme se navenek 
otevřeli, připomínkám se rozhodně ne-
bráníme, jsme rádi za zpětnou vazbu,“ 
říká Alena Sochůrková, ředitelka Masa-
rykovy ZŠ. Zlepšení počáteční nedůvěry 
cítí i Spolek. „V minulosti tady proběhlo 
několik vln nespokojenosti se školou 
a  různě se to ventilovalo. My jsme rá-
di, že můžeme fungovat jako partne-
ři,“ vysvětluje za Spolek jeho předseda 
Miroslav Střihavka. A zároveň přiznává, 
že i rodičovský spolek si celou řadu věcí 
musel vyjasnit. „I my jsme ubrali. Měli 
jsme pocit, že některé věci mohou jít 
rychleji,“ říká Střihavka.
A kde jsou zatím slabiny, které se za 
první tři měsíce vyvrbily? „Nedaří se 
nám přesvědčit, že pravda může být 
někde na půl cesty, jak už to tak bývá. 
Podezření se často pojímá jako hoto-

vá věc, informace se neověřují,“ naráží 
ředitelka Sochůrková na případ nahlá-
šené šikany, z něhož se vyklubalo spíš 
neomalené chování starších žáků vůči 
mladším. Obecně má pak pocit, že rodi-
če někdy hodně „suplují“ své děti, inter-
venují a chtějí za ně vyřešit jejich problé-
my. „Přitom zároveň požadují, aby jejich 
děti podávaly ve škole měřitelné výko-
ny,“ upozorňuje na jeden z paradoxů 
ředitelka Masarykovy ZŠ. Ostatně i no-
vá koncepce rozvoje školy (lze ji nalézt 
na www.zspolesna.cz), kterou ředitelka 
vypracovala, má jako jeden z cílů děti 
nejen vzdělat, ale připravit je i na život.
Spolek se chtěl na dokumentu původně 
podílet. A z výsledku má rozpačitý do-
jem. „Koncepci nelze vytknout nic pod-
statného, pro nás má ale deklaratorní 
charakter. Chybí nám konkrétní cíle 
a termíny. Škole spíš chybí akční plán,“ 
vysvětluje Střihavka s tím, že rodičov-
ský spolek rozhodně nechce ovlivňovat 
způsob výuky, radit, jak učit nebo řídit 
školu. „My jsme poučená laická veřej-
nost,“ zdůrazňuje.
Starostka Karla Jakob Čechová pak zdů-
razňuje, že obec, která je zřizovatelem 
Masarykovy ZŠ, za závazný dokument 
považuje Koncepci školství MČ Praha 
21 na léta 2013-2019, která je postupně 
naplňována. Roli obce vidí především 

v kontrolní a finanční rovině.  MČ Praha 
21 tak kontroluje například dodržování 
vnitřních směrnic a metodických poky-
nů zřizovatele a samozřejmě i to, jak 
škola efektivně hospodaří. „Škola nám 
pravidelně kvartálně předkládá účetní 
výkazy, my se zase snažíme pružně re-
agovat na potřeby školy. Třeba tím, že 
jí přidělujeme finance formou rozpoč-
tových opatření,“ vysvětluje starostka.  
Dál už podle ní pravomoci obce končí. 
„Jako zřizovatel nemůžeme kontrolovat 
materiály z oblasti personální, mzdové 
a pedagogické agendy. To je věc školní 
inspekce, případně inspektorátu práce,“ 
dodává Karla Jakob Čechová.
Všechny tři zúčastněné strany, tedy ško-
la, rodičovský spolek a zřizovatel, se pak 
shodnou na jednom – Masarykova ZŠ 
je druhou největší školou v Praze a tato 
„masovost“ s sebou nese i mnohá úska-
lí. Třeba v tom, že některá řešení si žá-
dají více času. O tom, že o nich probíhá 
živá debata, ale svědčí fakt, že hned dvě 
akce úzce související s Masarykovou ZŠ 
proběhly až po uzávěrce tohoto vydá-
ní ÚZ. 23. 11. rodiče debatovali o nové 
koncepci školy, o týden později pak pro-
běhl seminář k  výsledkům průzkumu 
SCIO-mapa školy. K dění v Masarykově 
ZŠ se ÚZ vrátí v lednovém čísle.

B. Hruška

Otevřená škola – prvních 100 dnů

Oceňujeme vstřícný přístup všech stran a jejich podporu 
vzniku Spolku a jsme rádi, že vám můžeme představit vý-
sledky spolupráce:
• vedení školy dostálo svým slibům (pedagog, s jehož pří-

stupem k dětem byli rodiče dlouhodobě nespokojeni, 
již od září na škole nepůsobí, koncem června proběhly 
– původně neplánované – schůzky rodičů budoucích prv-
ňáčků s jejich třídními učitelkami, škola do září zajistila 
odpovídající náhradu za odcházející pedagožky), 

• škola pravidelně aktualizuje svůj web a informuje rodiče, 
• Spolek vyhověl žádosti školy a zasadil se svým jednáním 

o zklidnění atmosféry - korigovali jsme některé vyhroce-
nější diskuze rodičů, 

• v září jsme byli nápomocni při zajištění chybějící češtinář-
ky pro 2. stupeň, 

• jsme stálými hosty školské rady a usilujeme o řádné 
členství v tomto orgánu.

Výkonný výbor Spolku se schází téměř každý týden v neděli 
večer, pravidelně se účastníme schůzek pracovních skupin, 
školské rady, MAP a koncem října jsme se sešli se školními 
psychology. V pracovní skupině “Otevřená komunikace” ře-
šíme spolu se zástupci školy zlepšení komunikace s rodiči. 
V rámci skupiny “Rodiče vítáni” jsme s dalšími zástupci školy 
procházeli požadavky pro získání certifikátu Otevřená škola. 

Další naše cíle a společné zájmy jsou uvedeny na webu 
www.pratelskazspolesna.cz a ve stanovách Spolku. Chce-
me, aby se Spolek stal aktivním a konstruktivním partne-
rem, ne jen pojmem a diskuzním fórem nespokojených 
rodičů, kteří se zapojují jen v případě pocitu újmy na svých 
ratolestech. Aby byla  akceschopnost Spolku co největší, po-
třebujeme zapojení rodičů napříč třídami a stupni. Budeme 
moc rádi, když svým členstvím naší aktivitu podpoříte. Sta-
čí, pokud vyplníte přihlášku na www.pratelskazspolesna.cz. 
Těšíme se, že vás přivítáme v našich řadách a že se nám 
společnými silami podaří vytvořit ze školy místo, kam bu-
dou žáci a učitelé rádi chodit. 
Závěrem Vás chceme požádat, abyste se společně s námi za-
pojili do krátkých prezentací svého povolání pro žáky 9. roční-
ků, kteří se zanedlouho budou rozhodovat, kterou školu si vy-
berou. Zatím máme pokryté bankovnictví, IT a právo. Ve škole 
by uvítali představitele různých řemesel, ale i profese jako 
žurnalistika, projektový management či web design. Od rodi-
čů se očekává krátká prezentace jejich povolání na 10-15 mi-
nut a pak následná diskuse se žáky, ideálně v době vyučování. 
Napište nám (rodice.ujezd@gmail.com), jaké povolání můžete 
prezentovat, my vás propojíme s realizátory ve škole.

L. Danielová a M. Střihavka
Spolek přátel a rodičů a dětí újezdských škol

Rodičovský spolek se představuje
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Spolek přátel a rodičů dětí újezdských 
škol byl založen v srpnu 2017 a svojí 
činností navazuje na aktivity a témata 

z červnových kulatých stolů (setkání 
zástupců rodičů, vedení Masarykovy 
ZŠ a vedení MČ Praha 21), v rámci 

nichž byly zřízeny pracovní skupiny 
„Otevřená komunikace“ a  „Rodiče 
vítáni“. 

Prvních sto dnů bývá nejen v politice vyhrazeno 
hájení. Budeme –li za startovní čáru brát začátek 
školního roku, pak se přes tuto hranici v prosinci 

přehoupla i nová forma spolupráce mezi Masarykovou 
ZŠ a zástupci rodičů. Před „ostrou“ fází je tedy čas na 
první bilanci.

ŠKOLY A ŠKOLKY
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 Program: 
Úvod do tématu: zkušený odborník z oblasti pedagogiky Mgr. 
Martina Viewegová  bude hovořit na téma kyberšikany u dětí. 
Jakou může mít kyberšikana podobu, jak se jí bránit, jak mo-
hou působit rodiče a jak pedagogové. Jak přijmout vyspělou 
techniku do životního stylu aniž by zraňovala. 

Diskuze na dané téma, o rodičovských zkušenostech, potře-
bách žáků, o zkušenostech pedagogů. Možnosti praktického 
využití obrany proti kyberšikaně v denní praxi. 

Místo konání bude určeno dodatečně, podle odhadovaného počtu hostů. 

Na besedu jsou srdečně zváni rodiče dětí a žáků mateřských a základních škol, učitelky, učitelé, asistenti 
pedagogů i další zájemci.  

Za realizátora projektu  
Ing. Lucie Černá 
Odborný garant projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu 
Praha 21, registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716  

Kyberšikana - nebezpečí skryté na síti.

Educoffee 12. prosince 2017 od 17:00 hod 

Náš  projekt mapuje spolupráci mezi jednotlivými složkami vzdělávacího systému 
ve správním obvodu Praha 21, tedy v Újezdě n.L., Běchovicích, Klánovicích  
a Kolodějích. Spolupracujeme se všemi, kdo se účastní vzdělávání dětí do 15 let. 

Vážíme si názoru rodičovské veřejnosti a předpokládáme, že i rodiče zajímá, co se 
okolo škol a školek děje, jaké jsou možnosti zlepšování a jestli postačují finance.  
K projednání různých témat  z oblasti vzdělávání jste zváni v pásmu educoffee.  

educoffeducoffeducoffeeeeee   

Mgr. Martina Viewegová pracuje jako psychoterapeutka. 
Její specializací je poradenství v oblasti životního stylu a jeho 
změn, partnerských vztahů a pracovních vztahů. 

   Zaměřuje se na pomoc při psychosomatických obtížích, po-
ruchách nálady bez objektivních důvodů, při ztrátě životního 
smyslu či pocitu prázdnoty. 

   Pomáhá při znovunalezení životního elánu a smyslu života. 
 Zajímá se o vliv moderních technologií na psychiku a vztahy. 

Týden knih

Kateřina Zatloukalová 5. F

V 80. a 90. letech působila v újezdské 
škole na 1. stupni paní Libuše Kaněrová.
Oznamujeme všem, kdo ji znali, zejména 

jejím žákům, že oblíbená paní učitelka 
zemřela v listopadu ve věku 79 let.

Budeme na ni rádi vzpomínat. 
Masarykova ZŠ

Vánoční týden darovaných knih 
(projekt 5. ročníku)

Schovávají se u vás doma smutné knížky, 
kterým již odrostli čtenáři?

Darujte je školní knihovně, kde budou mít 
o zábavu postaráno!

Přivítáme jakékoliv zachovalé knihy pro 
děti ve věku 3-15 let, zejména:

• Encyklopedie 
• Naučné knihy
• Jazykové učebnice, slovníky
• Jednoduché cizojazyčné knihy
• Dětskou prózu klasickou i současnou
• Dětskou poezii

KDY: 11.-15. 12. 2017 v dopoledních hodinách
KAM: do připravených bedýnek u vstu-
pů do školy, možno donést i na Vánoční 

zpívání 
(14. 12. od 17.30 hodin ve dvoře I. stupně)

Na nové kamarády se těší knihovny 
Masarykovy ZŠ v Polesné 1690 a Staroklá-

novické 230 a knihovna Mateřské školy 
Sluníčko

PŘEDEM MOC DĚKUJEME!

Dne 9. listopadu proběhlo družinové setkání rodičů, dětí a jejich dra-
ků na atletickém oválu Masarykovy ZŠ v Polesné. Jelikož se v tomto 
období již brzy stmívá, velice nám přišlo vhod umělé osvětlení, které 
nám po dohodě ochotně zařídila paní Olšanová z atletického oddílu.  
Naše akce se dětem líbila a odcházely velice spokojené. Radost jim 
udělaly diplomy a drobné dárky za účast. Za organizátory

 Eva Svatošová (6. odd. ŠD),
Marcela Nováková (11. odd. ŠD)

Družinová drakiáda
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Představujeme vám školní kalendář 
2018. Použity byly obrázky, které děti 
z I. a II. stupně malovaly během školní-
ho roku 2017. Pan Šidák z tiskárny Be-
tis graficky zhotovil z několika kreseb 

dvanáct koláží, které jsou charakteris-
tické pro jednotlivé měsíce. Děkujeme! 
Kalendáře budou k dispozici 3. 12. na 
Zvonkovém průvodu v parku, 14. 12. 
na Vánočním zpívání ve dvoře I. stupně 

školy, 16. 12. na vernisáži výstavy Bude 
zima, bude mráz v Polyfunkčním domě 
nebo u třídních učitelek a učitelů. 

Eva Danielová

Školní kalendář

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Kro-
kus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust 
Ireland (HETI) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Pro-

jekt je určený žákům starším jedenácti let, začal již před několika lety 
na školách v Irsku a každoročně se do něj zapojují další evropské školy. 
Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. HETI školám zdar-
ma poskytuje cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na pod-
zim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí, kte-
ré zemřely během holocaustu. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu 
hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních 
podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku 
února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). 
Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně kro-
kusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit te-
matiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskri-
minace, předsudků a fanatismu. V minulém roce se projektu zúčastnilo 
více než 55 000 studentů z Irska a Evropy (zdroj: www.jewishmuseum.cz/
krokus). Letos sázeli cibulky žlutých krokusů u přístavby v Čentické a ve 
školním areálu Polesná žáci všech 5. a 9. tříd, protože téma 2. světová válka 
a holocaust je zařazeno do výuky těchto ročníků. Jednotlivé kroky od sáze-
ní až po žluté květy krokusů se zaznamenávají do časového plánu a posílají 
se průběžně na stránku The Crocus Club. S výsledkem „prvního školního 
sázení krokusů“ seznámíme veřejnost na školním webu a ve Zpravodaji.

Eva Danielová

Projekt Krokus
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Prosinec, poslední měsíc v roce, pro člověka snad nejvíce očekávaný, 
je pro zahrádkáře odpočinkový, kdy nabírá síly na další rok. Má k to-
mu příležitost, neboť v tomto měsíci je i nejkratší den v roce. Zvyky 
a pranostiky, podle nichž naši předci předpovídali nadcházející rok,  
platí i dnes. A tak například: 
Barbora na ledě, vánoce na blátě. Na Adama  a Evu čekej oblevu.
Jasné vánoce, hojnost vína a ovoce. Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

CO MŮŽEME JEŠTĚ NA ZAHRADĚ UDĚLAT? 
Pokud silně nemrzne máme v první polovině prosince ještě možnost 
provést zálivku veškerých dřevin i ovocných stromů. Někdy říkáme, že  
nám přes zimu zmrzly. Omyl, uschly. Zkuste rýpnou do země rýčem 
a pokud je země vlhká asi 20 cm, je to málo, u kořenů je nedostatek 
vláhy. Také vyhrabání listí z trávníku je důležité, zamezíme tím bujení 
různých houbových chorob a plísní. Na záhonech je žádoucí listí po-
nechat, do jara zetlí a vytvoří se vrstvička pěkného humusu. Přimlou-
vám se za kompostování, tím si zajistíme dobrý kompost pro další 
roky. Můj pradědeček zahradník říkal „co zahrada dá, má se jí vrátit“ 
- také jedno z mouder našich  předků. Není dobré zarývat sníh, ten 
má na jaře vliv na opožděné zahřívání půdy, jako izolační pokrývka je 
ovšem sníh velmi žádoucí. Pokud na stromech po opadu listí vidíme 
mumifikované plody, musíme je  bezodkladně odstranit. 
V okrasné zahradě si dáváme pozor na silné sněžení – může rozlá-
mat stálezelené dřeviny včetně jehličnanů. Pokud nemáme dřeviny 
zabezpečeny svázáním, neprodleně sníh setřeste, nejlépe lehkým po-
klepem zespodu pomocí dřevěných hrábí.
Rozlámat pod sněhem se mohou i rododendrony a z vlastní zkuše-
nosti to mohu potvrdit. Pokud jsme nastlali k dřevinám a trvalkám 
materiál na jejich ochranu před mrazem, kontrolujeme zda se nám 
v něm neusadily myši. Nezapomínejte na ptactvo, jsou to doktoři na-
šich zahrad, krmte pouze doporučeným krmivem, nikdy ne čerstvým 
pečivem, brambory, knedlíky, to je jejich smrt. Nejlépe je koupit již 
připravenou směs s velkým podílem slunečnicových semen. 

ROSTLINY DOMA
Pokud jsme pokojovky přes léto letnili, mohli jsme si přenést do bytů 
i škůdce, a to zejména svilušky, mšice, červce, vlnaté červce, třásněn-
ky a háďátka. Všem těmto škůdcům se můžeme bránit chemicky, ale 
prohlédli jste si obaly přípravků? Někdy vidíme lebku, jindy zase plo-
chý kříž v oranžovém poli - přípravky jsou zdraví škodlivé. V uzavře-
ných prostorech – bytech bychom se měli aplikaci těchto přípravků 
co nejvíce vyhýbat. A tak si povíme o náhradním řešení. Používáme 
zdraví neškodné  přípravky, které obsahují:
Parafínový olej – zaslepuje dýchací orgány puklic, štítenek, vlnatých 
červců a svilušek. Přípravky s  touto látkou snášejí rostliny s tuhými 
listy a ošetření je postřikem.
Draselné mazlavé mýdlo – působí na dýchací orgány savého hmyzu. 
Mýdelné přípravky snášejí i rostliny s měkkými listy. 
Pyretrum - působí na nervový systém teplokrevných i studenokrev-
ných živočichů. Používáme přípravky, na kterých je uvedeno přírod-
ní pyretrum.
Další rada:  na napadené rostliny použít lesk na listy a ještě můžeme 
použít s výživou pro rostliny. Právě přípravky na posílení rostlin jsou 
vyzkoušená metoda. 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
přeje všem našim členům příznivcům a občanům klidné 

a pohodové prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, elánu 
a splněných přání v následujícím roce 2018. 

Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli splnit naše plány.  

Zahrádka v prosinci 

Další nepříjemní jsou chovostoskoci a smutnice, 
i když nejsou pro rostliny škodlivé. 
Chvostoskoci se vyskytují ve velkém počtu, živí se hou-
bami, řasami a tlejícími organickými látkami. 1-4 mm 
dlouzí, bělaví, mimořádně pohybliví živočichové mo-
hou žít jen při vysoké vlhkosti. Jejích množství omezí-
me, když substrát udržujeme sušší. Také ponořením 
květinového balu na několik hodin do vody vypudíme 
chvostoskoky ze substrátu a vylijeme je s vodou.
Smutnice - černé mušky jsou sice obtížné, ale málo 
nebezpečné, poškodí pouze velmi mladé rostliny, je-
jich vlasové kořínky, a to pouze, když je substrát příliš 
suchý. Velmi dobře se přilepují na žluté lepkavé des-
tičky. Smutnice se nikdy nedají vyhubit úplně, přiletí 
vždy znovu. 
Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
Praha 21 - ÚJEZD NAD LESY 

 

zve naše členy, přátele, občany i z okolí na zájezd  

do Karlových Varů 

 Nabízíme prohlídku města, 
návštěvu Muzea Becherovky  

a Kouzelného vánočního zámku v Doubí. 

Advent 2017 
 

Odjezd v sobotu 9. prosince 2017 v 7:30 hodin  
od Lidlu, z Blatova o 10 minut dříve. 

 
Přihlášení je důležité: 

př. Vacková 281 972 364, př. Šebíková 281 861 785 
 

Platí se až v autobuse a počítejme s cenami: 
 doprava podle počtu účastníků (do 200 Kč), 

Muzeum Becherovky 120 Kč, vč. ochutnávky, 
Zámeček v Doubí děti a senioři 60 Kč, dosp. 120 Kč. 

Oběd není zajištěn, každý individuálně. 
 

Akce je finančně podpořena firmou Kolektory Praha a.s. 
 

 
Minimální počet účastníků by měl být alespoň 35 osob. 
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Lampionáda je jednou z tradičních podzimních 
akcí pořádaných spolkem Maminy z újezdské ro-
viny. Jako obvykle se i letos velmi vydařila. 
Na Psím plácku se sešla početná společnost ma-
lých i velkých, opékaly se buřty, povídalo se, po-
píjel čajík a svařák, prostě pohoda. Když padla 
tma, zformoval se lampiónový průvod. Přitom 
byla spousta legrace, desítky malých světlušek 
a lampiónků prošly Újezdem až k louce v Poles-
né ulici. Všichni se těšili na překvapení, kterým 
i letos byl krásný ohňostroj.
Rozzářená očka a nadšené tváře hleděly do 
oblohy a všem se hra světel moc a moc líbila. 
A když už byla ta tma a svítila ta světýlka, všichni 
se vlastně začali těšit na prosinec a na nadchá-
zející, také krásné období. 
Celá akce by mohla být ještě lepší, jen kdyby se 
(již opakovaně) nenašel někdo, kdo nutně po-
třebuje autem bezohledně projet skrz průvod. 
Prostě nedokáže pár minut počkat, než prckové 
s  lampióny, nebo maminky s kočárky projdou. 
Na to je zřejmě každá jeho sekunda drahá! Ne-
vadí, i to dokážeme řešit. Příští rok požádáme 
policii, aby nám s organizací pomohla a ulice, 
kudy průvod půjde, uzavřela. 

Holky, kluci, oni, ony, všichni 
jsme šli s lampióny

Na vycházku 
po vánočně vyzdobených

Královských Vinohradech
zve Svaz postižených civilizačními chorobami.

Navštívíme i kostel 
Nejsvětějšího srdce Páně,
kde nás čeká komentovaná prohlídka.

Vycházka se uskuteční 
ve čtvrtek 14. prosince 2017

Sraz: nám. Jiřího z Poděbrad
- metro A (u turniketů) v 10.00 hodin

Doporučená doprava: 
bus č. 163 do stanice Depo Hostivař - 
přestup na metro A, výstupní stanice 

nám. Jiřího z Poděbrad

„Po stopách Odysseových“
má název 

přednáška spojená s besedou,
ve které nám 

jachetní kapitán – Ládín
pan Ladislav Marek povypráví, 

jak začínal v Řecku s mořeplavectvím.
Své vyprávění doprovodí 

promítáním fotografií

Přednáška se uskuteční 
ve čtvrtek 4. ledna 2018
v divadelním sále školy 

od 15.30 hodin
všechny zájemce srdečně zve Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami v Újezdě n. L.

Svaz postižených civilizačními chorobami
nabízí svým členům

návštěvu divadla STUDIO DVA
Ve středu 27. prosince 
navštívíme ve 14 hodin 

představení „Vánoční koleda“
Inscenace na pomezí divadla, koncertu 
a muzikálu na motivy proslulé povídky 

Charlese Dickense s atmosférou a mystikou 
vánočního Londýna první poloviny 19. století

Cena vstupenky Kč 150,- pro seniory
Doprava vlastní, nebo MHD.

Představení je určeno pro diváky 
starší  65 let.

Tato akce je finančně podpořena firmou 
Kolektory Praha

Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vám a Vašim rodinám 

přejeme pohodový, klidný 
a radostný adventní čas,

krásné prožití Vánoc
a úspěšný vstup do nového roku.

Výbor SPCCH v Újezdě nad Lesy

Děkujeme všem účast-
níkům průvodu za to, že 
přišli a společně s námi 
přispěli k vytvoření pěk-
ného zážitku, pohody 
a dobré nálady, kterou 
všichni tolik potřebujeme.  
O občerstvení se postara-
li Procházkovi z Vinotéky 
Blatov, o výzdobu hřiště 
děti z Masarykovy ZŠ, ak-
ce byla finančně podpoře-
na z grantu MČ Praha 21. 
Za Maminy z újezdské ro-
viny

Lucie Černá

Zveme vás na “Čekání na Ježíška“ 
s hudbou a zpěvem v rámci našeho 
projektu „Hvězdy v Újezdě“. Tento-
krát jsme k navození sváteční atmo-
sféry při poslechu nejen Vánočních 
koled pozvali do divadelního sálu 
v ZŠ dětský pěvecký sbor Sovička ze 
zdejší ZŠ a mladého fenomenálního 
kytaristu, skladatele a újezdského ro-
dáka Davida Wurczela.

David má za sebou nejen domácí, ale 
i zahraniční vystoupení. Kromě sólo-
vých vystoupení jste jej mohli slyšet na-
příklad se Štěpánem Rakem, v  zahra-
ničí hrál před španělskou královnou, 
v Holandsku inspiroval svou originální 
technikou hry na kytaru, nazvanou 
rotando“ Johna Ligtenberga, potomka 
slavného Rembrandta, k namalování 
obrazu se stejným názvem, Rotando. 
Tento obraz David obdržel letos v říjnu. 
Za svou krátkou uměleckou kariéru 
stihl složit již více jak 15 sólových skla-
dem, vydat CD. Věnuje se též skládání 
nebo úpravám hudby k filmům, po-
čítačovým hrám, videohrám, klasic-
kých kusů, jazzových skladeb. Krom 
toho vyučuje kytaru na International 
School of Music and Fine Arts Prague 
a studuje na Berklee College of Music.
Přijměte proto naše pozvání na setká-
ní s malými hvězdičkami a kytarovým 
mágem, které doplní i malá překva-
pení. Těšíme se na vás 14. 12. 2017 
od 18 hodin. 
Cena vstupného: 100,- dospělí, 50,- 
děti a senioři od 60 let. Předprodej: 
podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklá-
novická 260 a Knihkupectví Nad Lesy, 
Staroújezdská 45. Za Spolek OKO

Petr Duchek

Čekání na Ježíška s kytarovým mágem
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Byla sobota 4. listopadu, zrovna ten 
den byl úplněk a do lesa u základní 

školy se nastěhovala strašidla. To Rarášek z Újezda pořádal 
svůj již 3. ročník Újezdského Strašilesa. Protože máme u nás 
nebojácné děti, přišla jich veliká spousta. Někteří sebou vzali 
rodiče či prarodiče, některé přišly i samotné.
A jak to probíhalo? Vše začalo u registračního stánku, kde 
účastníky přivítaly tajemné postavy a jejich malé pomocni-
ce. Každé dítě dostalo na ruku barevný pásek a vydalo se na 
start. No a tam se nestačili divit. U cesty na ně čekala stra-
šidelná výstava, kterou pro nás vyrobily děti z místní školy, 
při čekání si mohly zatančit či zacvičit a pak už na ně čekal 
personál našeho zdravotního stánku, kde musel každý  projít 
vstupní zdravotní prohlídkou. Kdo byl uznán „schopen“, tak 
vstoupil do světa strašidel a tajemna. Ten den byli v lese čtyři 
tajemní mniši, záhadné „místo činu s obětí“, pavouk, co se 
sám spouští po pavučině, peklo s malými i velkými čerty, věz-
ni, krvaví kuchaři s občerstvením, skřeti s vlkodlaky, hřbitov 

s  upíry, světlušky a kostlivci… Uf, a  to 
jsme již na konci, kde na děti čekaly 

hodné čarodějnice,  u kterých se mohli účastníci podepsat na 
listinu a ti malí si odnesli i odměnu za svou statečnost.
Náš Strašiles není o strašení dětí, ale o tom, že se snažíme v dě-
tech podpořit zvědavost a snahu překonat neznámé a  pro ně 
mnohdy i tajemné.  
A na závěr poděkování. Vám všem, kteří jste přišli a podpořili nás 
tak v naší další snaze připravovat a pořádat ve svém volnu akce 
pro děti. Děkujeme našim 35 dospělým a 14 dětským pomocní-
kům, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Děkujeme za super 
malování na obličej a Restauraci Na Hřišti za zázemí. Zvlášť děku-
jeme dětem z naší školy a jejich pedagogům za exponáty na naši 
originální Strašidelnou výstavu. Výstavu připravili Jana Kurková 
(7. A, 8. A, 9. A), Václava Valentová (5. E, 7. B, 9. C) a Karel Novák 
(4. A, 5. A). Ještě jednou velké díky za to, že jsme si mohli užít krás-
né a tajemné odpoledne a podvečer! Za Raráška z Újezda 

Šárka Skřivanová

Úplňkový Strašiles

Školní rok jsme zahájili velmi úspěšným náborem nových 
členů. 1. oddíl Šídel se díky tomu rozdělil na dvě družiny, 
22. chlapecký oddíl přijal celou novou družinu nejmenších–
benjamínků a několik dětí do dalších družin a i v 28. dívčím 
oddíle Kasiopea vznikla celá nová družina, s jejímž vedením 
začínají pomáhat i starší děvčata z oddílu.
Programem všech družin po prázdninách bylo objevování 
a procvičování skautských dovedností. Na jaře naše skautky 
zvítězily v okresním kole Svojsíkova závodu a v tomto školním 
roce bychom chtěli podobně uspět v Závodech vlčat a světlu-
šek. Tyto soutěže se pravidelně střídají, v jednom roce soutě-
ží mladší a v dalším pak starší členové. Za první dva měsíce se 
děti seznámily se značkami dopravními i mapovými, rostlina-
mi blízkého i vzdálenějšího okolí a také s vázáním uzlů a jejich 
použitím.
Správný skaut ovšem nesedí celý rok v klubovně, ale vyráží za 
poznáním a zábavou i na výpravy. Starší děti se v září zúčast-
nily velké skautské terénní hry Bitva o Cintru, jednotlivé oddí-
ly a družiny pak pořádají vlastní jednodenní nebo celovíken-
dové výpravy. Na konci října jsou podzimní prázdniny, a to 
znamená společnou výpravu celého střediska. Letos jsme 
vyrazili do Zábřehu na Moravě, kde jsme zjistili, jak těžké je 
vybudovat vinařství, naučili se několik nových písniček a pár 

Informace z jednání k obchvatu
Na začátek listopadu se nám díky proběhlé petici za realizaci sjez-
du v Květnici podařilo domluvit setkání s investorem a zpracovateli 
posudku EIA, kterého se zúčastnila i paní radní Jenšovská a staros-
tové a místostarostové Úval, Koloděj a Sibřiny. ŘSD i PUDIS s námi 
celou situaci velmi ochotně a profesionálně probrali. Dozvěděli 
jsme se, že EIA bude pravděpodobně schválena pro obě varianty, 
tedy jak bez květnického sjezdu, tak s ním, a že budou mít snahu 
nalézt takové řešení, aby bylo možné sjezd realizovat. Obdobně 
vyznělo i následující veřejné projednání.
První kolo jsme tedy vyhráli, bude ale potřeba hlídat další procesy. 
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Jitka Carbolová

Zprávy z Douglasky

moravských slovíček nebo třeba vyráběli pánské motýlky a dámské 
brože. Návrat do Prahy nám trochu zkomplikoval orkán pustošící 
střední Evropu, ale po několika hodinách čekání se laskavostí Českých 
drah vlak Praha-Ostrava proměnil na expres Zábřeh na Moravě - Pra-
ha-Klánovice a všechno dobře dopadlo.
Slabšího člověka by možná taková příhoda od dalšího cestování odra-
dila, ale skauty rozhodně ne. Už nyní se oddíly chystají na své vánoční 
výpravy do Jaroměře a Dobříše.
Ty nejtrpělivější čtenáře, kteří dočetli až sem, bychom rádi pozvali na 
tradiční předávání světla z Betléma, které letos proběhne v sobotu 
23. prosince mezi šestou a sedmou hodinou večerní v areálu nových 
skautských kluboven na Rohožníku na adrese Žárovická 2235.

Ondřej Kňežour

Foto Kamil Herák



Každé pondělí cvičíme pod vedením Líby 
Maškové (774 214 317) ve velké tělocvič-
ně v ZŠ Polesná a ve čtvrtek se scházíme 
v  malé tělocvičně a potíme se s Ivou 
Kleinhamplovou (605 377 716), Janou 
Holubovou (606 568 262) nebo Marcelou 
Sechterovou (777 200 257).
Ve středu hrajeme ženský volejbal. 
Zkušené hráčky jsou vždy vítány. 
V pátek probíhá cvičení žáků a žákyň 
(všeobecná průprava, hry) s Luckou Vla-
sákovou (721 744 211) od 17 do 18 hod. 
ve velké tělocvičně. V pondělí trénujeme 
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Kangsim má bronz z Chorvatska
Skvělý úspěch se nám podařil o víkendu 11. - 12. 11. 2017 
v chorvatském Záhřebu. Konal se tam turnaj ze série svě-
tového poháru, špičkový Croatia open. Na tento turnaj nás 
vyjeli reprezentovat 2 kangsimáci, Jan Machů v juniorské 
kategorii do 63 kg a Štěpán Nepraš v kadetské kategorii do 
53 kg.
První nastoupil do bojů Honza, kterému se podařilo po 
třech vyhraných zápasech (40:29 CRO; 14:6 AUT a 21:1 POL) 

Vánoční show Danceportu

Cvičení v TJ Sokol

probojovat se až do semifinále. Tam už nestačil na repre-
zentanta z Německa, ale i tak si svými výkony vysloužil bron-
zovou medaili z G-turnaje.
V neděli nastoupil do bojů ještě Štěpán, kterého po dvou 
vyhraných zápasech (26:25 ITA a 23:3 CRO) zastavil až ve 
čtvrtfinále soupeř z Polska (mimochodem stejný soupeř, se 
kterým se potkal na ME kadetů v Budapešti) a Štěpán tak 
zůstal těsně pod medailovým umístěním s bramborovým 
5. místem.
Rádi bychom vás ještě informovali o proběhlém ME juniorů, 
na kterém náš klub a Českou republiku vyjel reprezentovat 
Kuba Vaníček. Ani tentokrát nám na ME nepřál los a Kuba si 
hned v prvním kole zabojoval s budoucím mistrem Evropy. 
Po skvělém výkonu našeho kangsimáka se z vítězství (a ne-
jen nad Kubou) sice radoval Turek, ale věříme, že nás čekají 
v budoucnu další šampionáty. Všem třem moc gratulujeme 
a jim i ostatním závodníkům přejeme mnoho úspěchů v dal-
ším roce.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

sportovní gymnastiku s dívkami z 1.-5. třídy 
pod vedením Hanky Rosové (777 025 822) 
a Stáni Babuškové (777 865 591) od 16. 
do 19. hod. v malé tělocvičně.
Cvičení probíhají za finanční podpory 
MČ Praha 21 a České asociace Sport 
pro všechny. Bližší informace najdete 
na našich stránkách: 
https://sites.google.com/site/tjso-
kolujezdnadlesy/
Zanechte předvánočního úklidu a pečení 
vánočního cukroví a přijďte protáhnout 
svoje těla! Těšíme se na vaši návštěvu.

TJ Sokol Újezd nad Lesy

Aktivity, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy: tělocvična 
v ZŠ Polesnádruh pohybu den hodina

cvičení ženy i muže 
(aerobic, pilates, posilování,...)

pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična

volejbal ženy 
(pokročilé)

středa 20,00 – 21,00 velká tělocvična

cvičení ženy i muže 
(aerobic, pilates, kalanetika, posilování, ...)

čtvrtek 20,00 – 21,00 malá tělocvična

Taneční studio Danceport le-
tos v polovině září odstartovalo 
další sezónu, kterou doplňují 
nejrůznější akce. Tou největší 
bude vánoční show všech taneč-
níků, která se uskuteční v neděli 
17.12. od 15 hodin v prostorách 
velké tělocvičny Masarykovy ZŠ 
v Polesné ulici. Vstupné je zdar-
ma a všechny srdečně zveme.

Karolína Venkrbcová

SPORT



V polích mezi Újezdem a Běchovicemi 
vzniká nová cesta pro pěší a cyklisty, 
která spojí obě městské části. Cesta 
s mlatovým povrchem začíná v Běcho-
vicích v ulici V Panenkách, vede smě-
rem k dnešnímu hřebeni pole, odkud 
se stáčí zpět ke Starokolínské ulici, roz-
dvojuje se a opět spojuje v místě Bla-
tovské studánky. Do katastrálního úze-
mí Újezda tedy zasahuje jen okrajově. 
Hotovo by mělo být na jaře příštího ro-
ku. Cesta vyjde na 7,97 milionů Kč bez 
DPH, dodavatelem je firma Zahradní 
architektura Tábor. Investorem akce je 
Magistrát hl. m. Prahy, kterému patří 
i pole mezi Běchovicemi a Újezdem.
Cesta s celkovou délkou 2,7 kilomet-
ru je předznamenáním mnohem vět-
šího projektu v podobě rekreačního 
lesoparku „V Panenkách“ s pobytový-
mi loukami a zelenými plochami.  Jed-
ná se o projekt, který je svou velikostí 
druhým největším pražským projek-
tem zeleně (po lesoparku Letňany 
z roku 2008) realizovaným po roce 
1989. Připomeňme, že na západním 
konci Běchovic směrem k Dubči vzni-
ká další les, takzvaná Robotka. V le-

Od letošního listopadu funguje v Kolodějích v místě křižo-
vatky ulic K Běchovicům x V Lipách kruhový objezd, přes-
něji okružní křižovatka. Ovšem jen v testovacím provozu, 
který by měl skončit k 31. lednu 2018.
Kolodějští teď iniciovali petici za zachování okružní křižo-
vatky i po tomto termínu. Argumentují tím, že sama kři-
žovatka má netradiční tvar (hlavní silnice se lomí téměř 
o  180 stupňů) a při odbočování vozidel vlevo je velmi 
nepřehledná. Kruhový způsob vedení křižovatky je opro-
ti tomu přehlednější a bezpečnější a umožňuje ze všech 
směrů rovnoměrnější provoz. Po měsíci zkušebního pro-
vozu bylo znát, že nový způsob průjezdu křižovatkou 
problematickému místu ulevil. Snahu o zachování pro-
zatím testovacího provozu křižovatky podpořili na svém 
listopadovém zasedání také kolodějští zastupitelé. Podle 
místostarosty Koloděj Luďka Grabinského má plán kolo-
dějských občanů podporu také Petra Dolínka (ČSSD), ná-
městka pražské primátorky. 

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ
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Běchovice

Koloděje

Foto ON

Kruhový objezd Prozatím jedinou vážnou překážkou je negativní stanovisku 
Dopravních podniků a společnosti Ropid, která koordinuje 
příměstskou dopravu. Obě společnosti argumentují tím, že 
okružní křižovatka ve svém stávajícím tvaru neumožňuje 
bezpečný pohyb chodců a výstup a nástup ze zastávek. 

(red)

Nová cesta do Újezda

sopark V Panenkách i v Robotce se 
počítá s výsadbou 220 tisíc stromů, 
a to na území zhruba 13x větším než 
Václavské náměstí.
„My vznik nových lesů jednoznačně ví-
táme. Díky spolupráci s hlavním měs-
tem Prahou se můžeme těšit na desítky 
tisíc stromů, které nejen v Běchovicích, 
ale na celém východě Prahy zlepší 
ovzduší,“ řekl k tomu serveru Novinky.
cz běchovický starosta Ondřej Martan.

Oba lesoparky spojuje ještě jedna věc 
– v budoucnu odstíní okolí Běchovic 
od plánované přeložky silnice I/12, 
která bude protínat jako Robotku, tak 
lesopark V Panenkách. Připomeňme, 
že podobný zelený pás plánuje ma-
gistrát vybudovat také mezi Újezdem 
a Kolodějemi. Tam ale leží i soukromá 
pole a nejprve bude nutné najít doho-
du s majiteli.

(red)



VÝSTAVA MĚSÍCE
IVA HÜTTNEROVÁ: OBRÁZKY
Zveme Vás na výstavu obrázků herečky a ma-
lířky Ivy Hüttnerové. Mnoho jich je z dob mi-
nulých, kdy pánové byli galantnější a dámy 
elegantnější, aut jezdilo málo… Vyzařují radost 
a poklidnou atmosféru, kdy čas snad utíkal po-
maleji. Výstava potrvá do 22. prosince 2017. 

DIVADLO PRO DĚTI
3. 12. neděle, 16:00 
a 4. 12. pondělí, 9:00 a 10:30  
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI
O Vánocích je každé dítě šťastné, pokud pod 
stromečkem najde svůj dárek. Aby všech-
ny děti byly šťastné a našly své dárky, musí 
jejich přání napsaná na lístečcích posbírat 
Psaníčkový Andělíček. Co svět světem stojí, 
děti čertů se bojí a co se odřená kolena hojí, 
Psaníčkový Andělíček NEZASPAL! Až tyto Vá-
noce. Hrají: Jarmil ŠKVRNA, Karel ZIMA a Eva 
KARPELES. Vstupné: 130 / 110 Kč

KINO
4. 12. pondělí, 20:00 - Filmový klub 
ROCK’N ROLL
Tematicky bohatá, vtipná a mrazivá satira na 
pomezí reality a fikce se dotýká současné po-
sedlosti mládím, obtíží soužití dvou umělců, kri-
ze středního věku a mnohého dalšího. Fr / 2017 
/ komedie, hudební / 123 min / s českými titulky 
Režie: G. Canet Hrají: G. Canet, M. Cotillard, G. 
Lellouche, F. Ardant. Vstupné: 130 / 110 Kč 

AKCE PRO DĚTI
5. 12. úterý, 17:00-19:00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na 
Vaše děti. Nezapomeňte balíček se jménem dí-
těte a krátké povídání pro Mikuláše a přijďte se 
svými ratolestmi do KC Nová Beseda! Vstupné: 
100 Kč za dítě, 2 a více sourozenců 200 Kč

KINO
6. 12. středa, 20:00 
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Poslední část trilogie se odehrává na konci 
50. let a vypráví o rodinných vztazích pozna-

menaných válkou a komunistickým převra-
tem. S tragikomickým nadhledem vykresluje 
generační střet mezi předválečnou a pováleč-
nou generací. Nápadník je romantickou kome-
dií o představách rodičů, jak by mělo vypadat 
štěstí jejich dětí. ČR, SR /2017 / drama. Režie: J. 
Hřebejk. Hrají: J. Macháček, G. Míčová, K. Me-
líšková, A. Geislerová, M. Finger, D. Novotný, L. 
Krobotová. Vstupné: 130,- / 110 Kč

KONCERT 
7. 12. čtvrtek, 19:30 POZOR!! 
Tentokrát 1. čtvrtek v měsíci!
BLUE JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Aparatura je zajištěna, 
stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, 
basu, saxofon, foukací harmoniku či bube-
nické paličky. Zpěváci, zpěvačky i posluchači 
jsou vítáni!

KINO
8. 12. pátek, 19:00  
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth 
Films, tvůrců Zázračné planety, je strhující 
cestou za krásami mocné přírody. Během 
jediného dne putujeme spolu se sluncem 
od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším 
ostrovům, z hlubin exotické džungle až do 
labyrintů velkoměst. Earth: Den na zázračné 
planetě je filmem plným humoru, intimity, 
emocí a neuvěřitelné filmové nádhery. Čína 
/ 2017 / dokumentární / 95 min. Režie: P. 
Webber, R. Dale,  L. Fan. V českém znění: 
I.Trojan. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

JARMARK 
10. 12. neděle, 14:30-18:30 
ADVENTNÍ KLÁNOVICKÝ JARMARK
Přijďte navštívit adventní klánovický jarmark, 
nakoupíte vánoční dárky pro malé i velké. Je 
pro Vás připraven bohatý doprovodný pro-
gram a tvořivé workshopy. Zakoupit si mů-
žete originální výrobky českých výtvarníků, 
řemeslníků a návrhářů. 

KINO PRO DĚTI
10. 12. neděle, 16:00 
PADDINGTON 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usa-

dil s rodinou Brownových a je oblíbeným 
členem místní komunity. Aby mohl koupit 
ten nejlepší dárek k 100. narozeninám jeho 
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobro-
družstvím začne, když je tento dárek ukra-
den. VB, Fr / 2017 / komedie, rodinný, fanta-
sy / 103 min / v českém znění. Režie: P. King. 
Vstupné: 130 / 110 Kč

KINO
11. 12. pondělí, 20:00 
KVARTETO
Trable nesourodého kvarteta v druhém re-
žijním počinu M. Krobota. ČR / 2017 / ko-
medie / 93 min. Režie: M. Krobot Hrají: B. 
Poláková, J. Plesl, L. Melník, Z. Julina, L. Kro-
botová. Vstupné: 130 / 110 Kč

KONCERT 
14. 12. čtvrtek, 19:30 
JAROSLAV SVĚCENÝ s hostem 
MICHAELOU KÁČERKOVOU 
Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční kon-
cert Jaroslava Svěceného, který tentokrát 
představí vynikající hráčku na virginal a také 
skvělou varhanici Michaelu Káčerkovou. 
Sváteční atmosféru navodí nádherná barok-
ní hudba T. Albinoniho, A. Vivaldiho, G. Ph. 
Telemanna, G. F. Händela a nebudou samo-
zřejmě chybět ani ryze vánoční skladby. Sou-
částí večera bude i vánoční autogramiáda 
J. Svěceného. Tento koncert je podporován 
MČ Praha 21. Vstupné: 390 / 440 Kč

PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
12. 12 úterý, 19:30
POSVÁTNÝ CHRÁM BOŽSTVÍ 
Realizace nejzazší možnosti lidství je jako 
vstoupit do posvátného chrámu. Možná, že 
před tím musíme projít «uchem jehly» a možná, 
že z nás skoro nic nezbyde, jen «poznání»! 
Přednáší: Vlasta Červ. Vstupné: 200 Kč

AKCE MĚSÍCE
17. 12. NEDĚLE 15:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Tradiční vánoční akce, na které se spolupo-
dílí neziskové organizace NADOSAH, o.p.s. 
a Klánovice spolu o.p.s.  Přijďte si již posed-
mé pro Betlémské světlo s lucerničkami, kte-
rými si rozsvítíte své vánoční domovy. Těšit 
se můžete na benefiční prodej domácího vá-
nočního cukroví, svařené víno, horkou me-
dovinu, domácí vánoční čaj a také na setkání 
se sousedy, kamarády a známými.

KINO
18. 12. pondělí, 20:00 
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Matky rebelky čelí další výzvě – jsou Vánoce 
a na návštěvu za nimi přijíždějí jejich vlastní mat-
ky. USA / 2017 / komedie / 116 min/s českými ti-
tulky. Režie: J. Lucas, S. Moore. Hrají: M. Kunis, K. 
Bell, K. Hahn, S. Sarandon. Vstupné: 130 / 110 Kč

KULTURA
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PROGRAM prosinec 2017

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

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

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

http://www.kcnovabeseda.cz/
mailto:info@kcnovabeseda.cz


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

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,

Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 8.900.000,-Kč

cena 3.750.000,-Kč cena 7.990.000,-Kč

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umě-
lecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

Cena 13.490.000,-Kč

r e z e r va c e

PRODEJ – novostavba RD 6+kk/G,
podlahová plocha 240 m2, pozemek 516 m2,

Rápošovská ul., P9 – Újezd n/L

Poslední pozemek
v projektu v Kolodějích

947m2

www.kolodeje-pozemky.cz
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