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KINO V ÚJEZDĚ!

TENTOKRÁT ZJISTÍME

PO ČEM
MUŽI TOUŽÍ 2
Dne 1. 7. 2022 přijďte
na Multifunkční sportoviště 
Čentická a užijte si s námi 
LETNÍ KINO.

Ve 21.30 začátek promítání.
Doporučujeme si vzít deku
pro lepší komfort.
Na místě bude možné zakoupit 
drobné občerstvení.

VSTUPZDARMA

Změna programu vyhrazena.

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

DISKOTÉKA
+ KINO
Dne 2. 9. 2022
se na Multifunkčním hřišti 
uskuteční akce pro malé i velké. 

V 17.00 začne úžasná  
dětská diskotéka.

VE 21.00 promítáme film 
SRDCE NA DLANI.

Doporučujeme si vzít deku pro lepší komfort.

A co více?
Zajistili jsme pro vás tematické občerstvení! 

VSTUP
ZDARMA

Změna programu vyhrazena.



Milí sousedé,

právě jste otevřeli prázdninové číslo ÚZ, které 
je tradičně nabité informacemi o tom, co se v 
Újezdě stalo a co se bude dít v blízké budoucnos-
ti. Pojďme na to.

Slavnostně jsme otevřeli Psí park, který je sou-
částí našeho projektu parku Z21. Vzniká v oblasti 
u  zastávky MHD Zbyslavská. Jsem velmi rád, že 
se náš záměr podařilo nejen vyprojektovat, ale i zajistit financování, a pře-
devším ho zrealizovat. Park je zasazen do příjemného prostředí a plně re-
spektuje přírodní charakter území. Jen mě mrzí, že se najdou jedinci, kteří 
na dokončené dílo z nepochopitelného důvodu hází střepy, které mohou 
pejsky zranit. Pokud někoho takového zahlédnete, neváhejte věc oznámit 
MP či PČR a k nám na úřad. Ať se vám a vašim psím miláčkům hřiště líbí.

Podařilo se nám dokončit projekt M21 – Multifunkční hřiště Rohožník. 
Slavnostní otevření nás teprve čeká, ale už teď je možné hřiště využívat. 
Jak sleduji, již se to hojně děje. Takové hřiště Rohožníku chybělo a sám se 
těším, až na něj vyběhnu a svedu souboje o míč při fotbálku či nohejbalu. 
Jen vás poprosím o dodržování režimu a provozního řádu hřiště. Bohužel 
jsme tam již teď objevili nedopalky a odpadky. Místní obyvatelé požado-
vali umístění WC v místě. My vaše podněty vnímáme a brzy zde umístíme 
dočasné WC.  Do budoucna máme v plánu vyprojektovat pevné WC, které 
tato oblast díky integraci sportovních a volnočasových ploch potřebuje. 
Ať  se vám na hřišti dobře sportuje a dobře se bavíte. Osvěžit se může-
te pod blízkým mlžítkem a občerstvit pítkem. Teploty nám rostou a pítko 
i mlžítko přijdou jistě vhod.

Když jsme u sportu, podařilo se nám získat finanční prostředky na opravu 
kabin našeho FK Újezd nad Lesy. Stav kabin a střechy objektu je dlouhodo-
bě v neutěšeném stavu a jsem rád, že jsme se zástupci FK našli způsob, jak 
věc řešit. Zde bych rád poděkoval i magistrátu, s nímž se podařilo vyjednat 
financování ve výši 5,4 mil. Kč. Můžeme se tak pustit do oprav. Jsme připra-
veni spolupracovat i na opravě interiéru. Ano, vím, mohlo to přijít možná 
dříve, ale po zjištění skutečného stavu a intervenci na MHMP mám dobrý 
pocit z toho, že nám přestane do budovy zatékat a vytvoříme důstojné 
zázemí pro náš FK.

Dokončili jsme opravu komunikace Ježovická. Realizace je provedena 
kompletní opravou povrchu. Rozumím, že Ježovická není zrovna hlavní tří-
dou. Ale stav této opomíjené komunikace byl opravdu pomalu na zmizení 
celého vozidla. Navíc je oprava součástí plánovaného projektu cyklotrasy, 
která bude procházet právě Ježovickou. A bylo by nešťastné, pokud by tam 

zmizelo kolo i s cyklistou. 

Ani přes prázdniny v úsilí nepolevíme, koneckon-
ců děláme to pro vás a děláme to rádi. Nových vě-
cí si určitě všimnete, věřím, že je uvítáte. V plánu 
je toho dost. Užijte si krásné léto, moji Újezďáci.

váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z rady 
V červnu radní schválili účetní zá-
věrky příspěvkových organizací za 
rok 2021. Letos se podařilo uzavřít 
i účetní závěrku Masarykovy ZŠ. Rad-
ní proto mohli schválit přerozdělení 
zlepšeného hospodářského výsledku 
do  rezervního fondu a do fondu od-
měn. Zároveň byl odsouhlasen i zá-
věrečný účet městské části a účetní 
závěrka městské části za rok 2021. 
V rámci rozpočtových opatření jsme 
schválili přijetí účelové dotace ve 
výši 2 154 360 Kč na oblast sociálně 
právní ochrany dětí, dále jsme poskyt-
li dar na dětský den s Minifarmičkou 
ve výši 8 tis. Kč a dar na závod Mla-
dé Běchovice ve výši 5 tis. Kč. Schválili 
jsme přijetí 220 tis. Kč a 550 tis. Kč na 
výkon sociální práce, dále dotaci na 
úpravu elektroinstalací Úřadu MČ pro 
udržitelnou mobilitu a energetiku ve 
výši 2 530 000 Kč, na akci Bezbariéro-
vý úřad ve výši 2 500 000 Kč a účelo-
vou dotaci na mimořádné výdaje na 
pokrytí nákladů na pomoc občanům 
Ukrajiny ve výši 79 587 Kč. Proved-
li jsme také rozpočtové opatření na 
opravu lezecké stěny v tělocvičně ve 
výši 1 300 000 Kč. 
Stejně jako loni jsme si najali na údrž-
bu zeleně v městské části externí 
firmu. Letos v provedeném poptáv-
kovém řízení zvítězila společnost PBL 
Technika s.r.o. Firma bude prová-
dět údržbu do 31. 10. 2022 za cenu 
1 036 607 Kč. 
Pokračujeme v opravách hřbitova, 
proto budou v letošním roce vybudo-
vány další kolumbární schránky. Tuto 
zakázku vyhrála v poptávkovém řízení 
firma IBR ART, s.r.o., která schránky 
vybuduje za cenu 871 tis. Kč.  
Vzhledem k přijetí finančních pro-
středků z MHMP na provoz jednotek 
Sboru dobrovolných hasičů bylo pro-
vedeno poptávkové řízení na nákup 
zásahového oblečení pro hasiče. 
Radní odsouhlasili Strategický plán 
rozvoje městské části na roky 2023-
2033.   
Po přesunu mateřské školky Sluníčko 
dojde k přebudování uvolněného 
třetího patra ZŠ, proto radní uložili 
provést poptávkové řízení na zhotovi-
tele této rekonstrukce. 
Masarykova základní škola také ob-
držela příspěvek na pořízení dalšího 
nábytku pro nové třídy. 

    Kristýna Kopecká,
místostarostka
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Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím pub-
likovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Dny konání voleb: 

23. a 24. září 2022, v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, 
v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin.
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 21
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
VOLIČ: Občan má právo volit do zastupitelstva obce za předpokladu, že jde 
o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému po-
bytu. Dále i státní občan jiného členského státu EU, který je držitelem po-
tvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu 
v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit a dosáhl věku nejméně 18 let. 
Občanům České republiky, kteří se chtějí voleb zúčastnit, doporučujeme, 
aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo 
cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokla-
du. Občan jiného členského státu EU bude zapsán do dodatku stálého 
seznamu pouze na základě vlastní žádosti. 
VOLIČSKÝ PRŮKAZ: Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, 
proto se voličské průkazy nevydávají. Hlasovat není možné nikde jinde než 
v místě trvalého pobytu.
ÚMČ Praha 21, Odbor občansko správní, vede stálý seznam voličů pro 
voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na úze-
mí městské části Praha 21.
Pokud se chcete ujistit o správnosti vašich údajů v seznamu voličů, ob-
raťte se, prosím, na referentky Odboru občansko správního ÚMČ Praha 
21, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokla-
dů, budova B, přízemí, které po předložení platného dokladu totožnosti 
zkontrolují, zda jste zapsáni v seznamu voličů, popř. příslušnost volebního 
okrsku. Aktuální informace jsou k dispozici na webu Úřadu MČ Praha 21.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní 

Prostor pro prezentaci volebních stran
Všechny volební subjekty (ve smyslu § 20 zákona č. 491/2001 Sb.) 
kandidující do Zastupitelstva městské části Praha 21 mají na zákla-
dě rovného přístupu možnost zdarma inzerovat v zářijovém čísle 
ÚZ, a to na ploše o velikosti 1/2 tiskové strany (183 x 132 mm). Pod-
klady zasílejte do 15. srpna 2022 na e-mail redakce@praha21.cz.

Blahoslav Hruška

Klubovna pro seniory 
Klubovna pro seniory proběhne 13. 7. a 10. 8. od 9:30 do 11  hod., 
setkáme se venku na multifunkčním hřišti v Čentické ulici. Těšíme se 
na vás.

Zuzana Dastychová, 
Kristýna Kopecká
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  1. 7. Po čem muži touží 2,  1. 7. Po čem muži touží 2,
 letní kino, multifunkční hřiště  letní kino, multifunkční hřiště 
 v Čentické ul., v Čentické ul.,
 od 21:30 hod. od 21:30 hod.

13. 7. klubovna pro seniory,13. 7. klubovna pro seniory,
  multifunkční hřiště multifunkční hřiště 
 v Čentické ul. v Čentické ul.
 od 9:30 hod. od 9:30 hod.

10. 8. klubovna pro seniory,10. 8. klubovna pro seniory,
  multifunkční hřiště multifunkční hřiště 
 v Čentické ul. v Čentické ul.
 od 9:30 hod. od 9:30 hod.

26. 8. Na samotě u lesa,26. 8. Na samotě u lesa,
  letní kino na Psím plácku,letní kino na Psím plácku,
 od 20 hod. od 20 hod.

2. 9. Rozloučení s prázdninami,2. 9. Rozloučení s prázdninami,
  diskotéka a kino,diskotéka a kino,
 multifunkční hřiště multifunkční hřiště
  v Čentické ul.  v Čentické ul.
 od 17 a 20 hod.,  od 17 a 20 hod., 
 více na str. 2.  více na str. 2. 

4. 9. Pochod za loupežníkem4. 9. Pochod za loupežníkem
 Drholcem Drholcem
 více na str. 25. více na str. 25.

7. 9. – 10. 9.  Dny zdraví, 7. 9. – 10. 9.  Dny zdraví, 
 více na str. 36. více na str. 36.

10. 9. Výlet do Slatiňan, 10. 9. Výlet do Slatiňan, 
  pořádá KAS,pořádá KAS,
 více na str. 27 více na str. 27

Kalendárium Kalendárium 
na červenec a srpenna červenec a srpen

Děkujeme všem občanům za hojnou 
účast na veřejném projednání, které 
představilo novou podobu Rohožníku. 
Projednání se uskutečnilo 31.5. 2022 
v podvečer, v příjemné atmosféře u ve-
řejného grilu a zájemci měli možnost se 
účastnit i procházky s mapou. Zúčastně-
né jsme spolu s panem starostou a paní 
architektkou Melkovou (MCA Ateliér) se-
známili s vizí, jak by Rohožník v budouc-
nu mohl vypadat. Nyní se podněty od 
Újezďáků, které ještě na setkání zazněly, 
zohlední v připravované koncepci a ta 
bude následně představena veřejnosti.

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Setkání na Rohožníku

Ve čtvrtek 9. června přivítal nové občánky 
Újezda nad Lesy pan starosta Milan Samec. 
Slavnostní přivítání proběhlo již tradičně 
v  parku před školou a krásný program si 
pro nás připravily děti z 1. mateřské školy.
Tentokrát měli mezi dětmi lehkou převahu 
chlapečci. Přivítali jsme 13 chlapečků a 10 
holčiček. Přejeme všem dětem i jejich rodi-
nám mnoho radosti a lásky ve společném 
životě.
Další nejmladší občánky Újezda starosta 
opět přivítá v září. Žádáme rodiče, kteří 
mají zájem zúčastnit se svými novoroze-
nými dětmi tohoto obřadu, aby se ozvali 
nejpozději do 26. srpna na níže uvedený 
kontakt a uvedli:

• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů

Přivítání nových občánků

Vítání občánků se bude týkat dětí na-
rozených v období od 1. 1. 2022 do 
30. 6. 2022. Rodiče dětí obdrží po-
zvánku s přesným datem a místem 
konání. 
Vyřizuje: Odbor občansko správní, 
Staroklánovická 260
Martina Orlíková, tel: 281  012  951, 
e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný 
poplatek se nevybírá.

Lenka Drdlová,
odbor občansko správní



Ve čtvrtek 23. června jsme spolu s panem místostarostou 
Zdeňkem Růžičkou a tvůrcem parku Ondřejem Turkem 
slavnostně přestřihli pásku „Ralfova“ psího parku, který je 
součástí budoucího parku Z21.
Park pro vaše čtyřnohé miláčky je první etapou revitalizace 
území v lokalitě mezi ulicemi Svojšická, Hulická a Sulovická.
Celá lokalita byla těžko prostupná, zarostlá náletovou zele-
ní a mnohé její části byly černou skládkou plnou odpadků. 
To nám taky nadělalo největší problémy při realizaci. Celý 
park jsme museli vyčistit a zeleň zkultivovat. Následně jsme 
postavili páteřní mlatové cesty, a hlavně agility psí hřiště.
Újezdské psí hřiště je poměrně unikátní, protože jde o les-
ní hřiště s dřevěnými prvky, které respektují ráz celé loka-
lity. Takových psích hřišť, umístěných ve stínu vzrostlých 
stromů, v ČR mnoho nenajdete. Součástí je i oplocení, aby 
vám pejsci neutíkali.

Rád bych poděkoval všem kolegům za realizaci 1. etapy. 
Také si velmi cením toho, že naše pozvání na slavnostní 
otevření přijali zástupci okolních městských částí, pan sta-
rosta Ondřej Martan, pan místostarosta Petr Vich, paní 
starostka Zorka Starčevičová, pan místostarosta Vladimír 
Mužík a pan starosta Stanislav Plocek. Byl bych velmi rád, 
kdyby tento park sloužil i pro občany a jejich mazlíčky 
z okolních městských částí a obcí.
A na závěr vám ještě prozradím, proč „Ralfův“ park. První 
myšlenka na realizaci tohoto místa mě napadla na dovo-
lené v zahraničí, když jsem při procházce viděl psí hřiště 
plné pejsků. Takový projekt u nás chyběl. Představil jsem 
si, že by si na něm mohl hrát Ralfík, který na mě čekal 
doma. Myšlenka se po dvou letech stala skutečností a já 
věřím, že si ho budou užívat všichni pejsci: stejně jako Ralf. 

Milan Samec,
starosta
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Psí park otevřen



Když budete procházet Čentickou ulicí, nemůžete pře-
hlédnout novou dvoupodlažní budovu, která vyrostla 
na původní zahradě mateřské školky Sluníčko. Stavba 
zdárně pokračuje, dokončují se interiéry a čekají nás ješ-
tě kompletní terénní práce, přípojky a realizace školko-
vé zahrady. Všechny práce máme naplánovány tak, aby-
chom v nové školce v září mohli přivítat děti. Do školky 
Sluníčko bude chodit rovná stovka dětí, které budou na-
vštěvovat čtyři třídy. Školka nemá svoji kuchyni, obědy 
budou vařit i nadále paní kuchařky v jídelně školy. Rádi 
bychom již nyní poděkovali paní ředitelce Simoně Plaši-
lové za aktivní spolupráci v průběhu výstavby. Držme si 
tedy palce, ať se neobjeví žádný větší problém a již v září 
si mohou děti hrát v úplně nových prostorách.

Šárka Zátková, 
tajemnice

Nové multifunkční hřiště na sídlišti Ro-
hožník se v pátek 17. června otevřelo 
veřejnosti. A rovnou prošlo ostrým 
testem, když se po něm v deset hodin 
v rámci hodiny tělocviku rozeběhli žáci 
naší Masarykovy základní školy. S pa-
nem starostou Milanem Samcem hřiš-
tě slavnostně otevřeli kromě dětí také 
pan ředitel Libor Skala a pan učitel Jan 
Páník.
Multifunkční hřiště jste si odhlasovali 
jako vítězný projekt v loňském partici-

pativním rozpočtu a nám se ho podaři-
lo zrealizovat v rekordně krátkém čase.
Sportoviště můžete využít jako hřiště 
pro malou kopanou, basketbal, vo-
lejbal nebo nohejbal. K dispozici jsou 
mantinely, branky, ochranné sítě, 
které zabraňují tomu, aby míč utíkal, 
nebo třeba volejbalová síť.  Hřiště je 
pro veřejnost otevřeno denně od 9 do 
20 hodin.
„Děkuji všem, kteří tuto vizi dokázali 
společně dotáhnout do úspěšné rea-

lizace. Mám z toho obrovskou radost 
a těším se, až se tam potkáme. V září 
pro vás chystáme slavnostní otevře-
ní s pohodou a zábavou, ať ho pořád-
ně otestujeme,“ říká starosta Milan 
Samec.
Prosíme všechny uživatele, aby se 
na  hřišti chovali tak, aby nám všem 
vydrželo co nejdéle krásné a v dobré 
kondici.

Šárka Zátková, 
tajemnice
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Zahájili jsme provoz hřiště na Rohožníku

Stavba nové budovy MŠ Sluníčko se blíží ke konci

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

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

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

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

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz
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Na konci května patřil Újezd gurmánům i milovníkům dobrého piva. 
Multifunkční sportoviště Čentická totiž 28. 5. ovládl Beerfood Festival, 
na kterém jsme si pochutnali na dobrotách z celého světa a řemesl-
ných pivech z českých minipivovarů. A to zdaleka nebylo všechno: užít 
jsme si mohli i koncerty, odvážlivci změřili své síly u pojídání chilli a na-
chystaná byla i soutěž v páce nebo v pití piva na čas. 
Stánky s dobrotami a pivem otevřely v Čentické ulici už v 10 hod. Na za-
čátku nám starosti přidělávaly mraky, které se honily po obloze, počasí 
nás ale naštěstí nezradilo a postaralo se o příjemné teploty po celý den.
Kdo na tento Beerfood nedorazil, mohl jedině litovat: byl to totiž ne-
skutečný gurmánský zážitek, ochutnat jsme mohli šťavnaté burgery, 
jamajskou kuchyni, vynikající corndogy a vychytané hotdogy nebo na-
chos. I pivo bylo jedna báseň. Na čepu na nás čekaly speciály třeba 

z pivovaru Chříč, Cobolis nebo 
Rodinného pivovaru Vik. Roz-
hodně není možné říct, který 
pivovar byl lepší, protože lahodné pivo měly úplně všechny. A kdo zvládl vy-
zkoušet pivo ze všech stánků, má náš obdiv.
K procházení stánků a pochutnávání si na dobrotách vám hrály kapely Red 
Fred, QWIL a Nechráněná dílna. Kromě toho naši silní muži a ženy poměřovali 
síly v páce, soutěžilo se v pití piva na čas a milovníci všeho pikantního otestova-
li, co vydrží jejich chuťové buňky v soutěži v pojídání chilli.
Doufáme, že jste si akci moc užili. Tento nápad jsme měli delší dobu, ale chtěli 
jsme, aby to bylo dokonalé ve všech ohledech. Víme, že podobné společné 
události vám v Újezdě chyběly a už teď vám můžeme prozradit, že se můžete 
těšit na další, které nebudou pouze pro dospělé, ale i pro rodiny s dětmi.

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Beerfood byl zážitek. A nejen chuťový



Nové zastávky MHD
Od roku 2021 připravuje odbor majetku a investic mo-
dernizaci autobusových zastávek. Modernizace započala 
zastávkami MHD Rohožnická a Blatov, kde jsme odstra-
nili zastaralé zděné přístřešky. Dále jsme zde zbudovali 
nová nástupiště splňující podmínky bezbariérovosti. Spo-
lu s modernizací zastávek Rohožnická a Blatov došlo po 
dlouhých jednáních i k dohodě s vybraným dodavatelem 

9

Modernizace cyklotras
Od roku 2020 připravuje odbor majetku a investic pro-
vedení modernizace cyklotrasy Ježovická vedoucí od ul. 
Staroújezdské po hřbitov a rozcestí na Sibřinu. 
Na základě jednání s hl. m. Prahou došlo k uvolnění fi-
nančních prostředků na provedení modernizace cyklo-
trasy Ježovická, v současné době se dokončuje první část, 
druhá bude provedena po dokončení části první. Předpo-
kládané dokončení obou částí je začátek září 2022.
Pod označením cyklotrasa „U Dubinského rybníka“ při-
pravujeme i zřízení a modernizaci stávající polní cesty 
spojující ul. Oplanskou s ul. Staroújezdskou s výhledem 
provedení letos nebo v roce 2023. 
Po dokončení obou připravovaných akcí dojde k propoje-
ní stávajících tras od Běchovic po Sibřinu. Modernizované 
cyklotrasy budou sloužit nejen dopravě na kole, ale na-
bídnou i řadu příležitostí pro volnočasové aktivity.
Provedení nejen zmiňovaných, ale i dalších připravova-
ných akcí by nebylo možné bez přímé podpory hl. m. Pra-

hy, za kterou moc děkujeme a doufáme, že do budoucna 
bude provedení dalších projektů úspěšně přibývat.

odbor majetku a investic

o osazení přístřešků nejen na výše uvedených zastávkách, 
ale dále také na všech atobusových zastávkách, kde to 
technické podmínky dovolí. Jedná se například o zastáv-
ky Nádraží Klánovice, Hulická, Pošta Újezd nad Lesy atd. 
Většina zastávek na hlavních komunikací tak bude osaze-
na novými přístřešky, což doufáme ocení obyvatelé, kteří 
využívají k dopravě v Újezdě autobusů.

odbor majetku a investic



Výlet je vhodný i pro rodiny s dětmi. 
Doprava MHD z Újezda na Nádraží 
Říčany: bus 209 (od Blatova až po Je-
žovickou – několik zastávek v Újezdě 
nad Lesy) na jeho konečnou Nádraží 
Uhříněves, poté vlakem na Nádraží 
Říčany. 

Doprava autem: parkoviště Jureček 
(přímo u koupaliště).
Pokud pojedete vlakem, na parkoviš-
tě u koupaliště se dostanete po zele-
né turistické značce (ZTZ). 
Trasa kolem Jurečka přes Strašín a 
zpět je kolem 5 km, dá se projít s dět-
mi, kočárkem, projet s kolem. Z parko-
viště se dáme po ZTZ kolem Restaura-
ce Jureček, u turistického rozcestníku 
budeme stoupat po červené turistic-
ké značce (ČTZ) do Strašína, kde na 
rozcestí s cyklotrasou objevíme vod-
níka, jak hlídá nejen dušičky, ale také 
pořádnou rybu. Na turistické rozcestí 
Strašín se budeme vracet zpět po ZTZ 
(klesá opět dolů k Rokytce, k jejím me-
andrům). Za fotbalovým a dětským 
hřištěm přejdeme Rokytku a za teni-
sovými kurty překročíme 50.  rovno-
běžku. Kamenný obelisk stojí v místě 
průsečíku 50. rovnoběžky. Auto rem 
je malíř a sochař Zdeněk Hůla. Obe-
lisk je vysoký 2,8 m a uprostřed má 
proříznutý průzor v ose rovnoběžky. 
Průběh 50. rovnoběžky pak naznaču-
je žulový práh přes cestu.

Za ním již pohodlně dojdeme ke kios-
ku na koupališti Jureček, kde se může-
me občerstvit. Plovárna Jureček je pro 
veřejnost otevřena od května do září 
od 8 do 22 hodin. Podrobnější infor-
mace o plovárně a restauraci Jureček 
najdete na str. 12. 

Klára Zezulová

Věděli jste, že z říčanského nádraží do klánovického vede 
jedna turistická značka? Je to červená a trasa je dlouhá ko-
lem 20 km. 
Doprava MHD z Újezda na Nádraží Říčany: bus 209 (od Bla-
tova až po Ježovskou – několik zastávek v Újezdě nad Lesy) 
na jeho konečnou Nádraží Uhříněves, poté vlakem na Ná-
draží Říčany. 
Z nádraží Ŕíčany po červené turistické 
značce (ČTZ), za budovou základní ško-
ly na křižovatce ulic Bezručova a Spo-
jovací opustíme na chvilku ČTZ a jde-
me doleva po místním značení ulicí 
Spojovací, přejdeme ulici Černokoste-
lecká a za ní do ulice Gorkého, na kon-
ci vlevo ulicí Edvarda Beneše a na nám. 
Československé armády vpravo ulicí 
Ke koupališti. U velkého parkoviště se 
dáme doprava nahoru a  koupaliště 
obejdeme vrchem, za ním již do lesa, 
kde po chvilce překročíme 50. rovno-
běžku. Kamenný obelisk stojí v místě 
průsečíku 50. rovnoběžky. Auto rem je 
malíř a  sochař Zdeněk Hůla. Obelisk 
je vysoký 2,8 m a uprostřed má proříz-
nutý průzor v ose rovnoběžky. Průběh 
50. rovnoběžky pak naznačuje žulový 
práh přes cestu. 
Za tenisovými kurty přejdeme Ro-
kytku a dál už pokračujeme pouze 

Z Říčan do Klánovic
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TÉMA

Kolem Jurečku k 50. rovnoběžce

po ČTZ. Trasa vede okrajem Stra-
šína, kde hlídá na stromě vodník, 
Janovickým lesem, kde se nachází 
obrázek sv. Josefa, v Babicích mají 
dřevěnou zvoničku, přes Záporno 
(recesistická cedule označující bod, 
který je v zeměpisné rovnovážné 
poloze vůči Praze s Kladnem), ko-
lem zděné zvoničky v Třebohosti-
cích a kolem kamenného mostku 
u Škvorecké obory. 
Pozor na loupežníky na Vidrholci 
a odtud už je to jen kousek na Ná-
draží Klánovice, kde se můžete na 
závěr trasy občerstvit v restauracích 
a občerstveních na obou stranách 
nádraží. Zpět do Klánovic jede auto-
bus nebo se dá trasa ještě prodlou-
žit procházkou lesem na k Blatovu 
po naučné stezce Lesní galerie I. 

Klára Zezulová



Pro milovníky cyklistiky jeden letní tip na půldenní výlet, 
který se ale dá s obědem v Lysé a koupáním po cestě klid-
ně prodloužit. Na začátku využijeme vlak, z klánovického 
nádraží jedeme i s kolem do Poříčan. Tam od nádraží 
stoupáme přes Chrást do Velenky, brzy se na horizontu 
objeví les v Kersku. Tam se napojíme na lesní asfaltku, 
která spojuje hned tři místa hrabalovského kultu. 
Tím prvním je Hájenka, legendární restaurace, kde se ře-
šilo, zda kance se šípkovou nebo se zelím. Kdo znáte film 
Slavnosti sněženek, nečekejte nic tak romantické-
ho. Kolem Hájenky vede poměrně rušná silnice, 
venku před hospodou je obří štěrková plocha 
s lavicemi, z reproduktorů se line otravná hudba. 
Pivo tu ale mají jako křen. O pár set metrů dál si 
nezapomeňte do lahve načepovat Svatojosefský 
pramen, pro minerálku sem chodil i Hrabal a ne-
dal na ni dopustit. Ostatně chuťově je docela dobrá. Od-
sud jen 400 metrů po červené k Hrabalově chatce. Před 
ní je naučná tabule o spisovatelově životě a díle. Loni 
chatku koupil Středočeský kraj a v roce 2024 tu plánuje 
otevřít stálou expozici. Prozatím můžete nahlédnout za 
plot do proskleného ateliéru a představit si Hrabala, jak 
tam datluje na psacím stroji. 
Z Kerska pokračujeme do Semic a podél Labe k Litolské-
mu mostu. Vyplatí se ho překonat (pozor ale na nájezd 
pro kola, který není hotový, a tak vám nezbude, než táh-
nout kolo po schodech) a do kopce si vyšlápnout do Lysé. 
Mají tu krásný zámecký park s bludištěm, u náměstí je 
malé, ale hezké muzeum, kde najdete i expozici o životě 
a díle zdejšího nejslavnějšího rodáka, orientalisty Bedři-

cha Hrozného, jenž proslul rozluštěním chetitštiny (niko-
liv písma, ale jazyka, což se často plete). V Lysé je pří-
jemná cukrárna a hned několik restaurací, kde můžete 
poobědvat. Po cestě zpět k Labi nevynechejte v Mírové 
ulici unikátní kubistickou vilu, kterou stavěl architekt Emil 
Králíček. Nahlédnout můžete bohužel jen přes plot, vila 
je v žalostném stavu, nicméně se již začíná opravovat. 
U řeky se napojíme na Labskou cyklotrasu, která se vine 
úrodnou krajinou s lesíky a tůněmi až do Čelákovic. Po-

zor jen u Byšiček, je tu staré značení cyklotrasy, 
které vás navede na rozbité polňačky, raději se 
držte mapy a jeďte přes vesnici. V Čelákovicích 
přejedeme na levý břeh Labe, milovníci historie 
si mohou odskočit do Městského muzea, kde 
jsou k vidění nejen dva krásné neolitické čluny 
z jednoho kusu kmene, ale třeba i šperk z doby 

bronzové nalezený za humny Újezda v Květnici. 
Z Čelákovic pokračujeme po bezvadném asfaltu do 
Lázní Toušeň (pozor na bruslaře a chodce). U mostu 
je vyhlášená občerstvovna. Z Toušně se do kopce po 
cyklotrase Greenway Jizera přehoupneme do Zelenče. 
Odsud buď společně s auty do Šestajovic a přes Kláno-
vice do Újezda, nebo se dá po cyklotrase pokračovat do 
Horních Počernic, kde se napojíme na klánovickou cyk-
lospojku (nezapomeňte na kraji Počernic včas odbočit 
vlevo k benzínce). 
Pokud jste to vzali přes Lysou, máte v nohách k 60 km, 
bez výletu do rodiště Bedřicha Hrozného ovšem solidní 
padesátku také. Ale těch zážitků!

Blahoslav Hruška
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Do Kerska za Hrabalem 
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ÚVALY
koupaliště
adresa: Horova 1282, Úvaly
web: https://koupaliste-uvaly0.webnode.cz/, facebook.com/
KoupalisteUvaly/
tel.: 603 293 099
otevírací doba: Po-Ne 9-20 hod.
vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a děti 100 Kč (slevy po 
16 hod.), rodina 2+2 400 Kč

Další sezóna v Úvalech začala v polovině června, kdy byla 
voda zatím chladná, ale osvěžující. Úvalské koupaliště letos 
lehce podražilo, což se ale týká všech podobných zařízení. 
Novinkou je i zpoplatněné parkování za 50 Kč na den. Stálicí 
zůstávají stánky s občerstvením i půjčovna lehátek. Raději 
se ale vybavte hotovostí, signál je v údolí mizerný a platební 
terminály často nefungují.  Pokud je venku ošklivé počasí, 
raději zavolejte nebo se podívejte na fcb profil, zvláště ke 
konci léta bývá tu a tam zavřeno. 

KLÁNOVICE
koupaliště
adresa: V Jehličině 391, Praha 21-Klánovice
web: www.koupalisteklanovice.cz
tel.: 774 553 542
otevírací doba: Po-Pá 10-19 hod, So-Ne 9-19 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 150 Kč, studenti a děti 100 (slevy 
po 16. hod.), rodinné vstupné celodenní (2+2) 440 Kč

Dva bazény na okraji kempu (25x10 m a 15x10 m), travnaté plo-
chy, na zapinkání s míčem, za rohem stánek s občerstvením 
(koupalištní klasika v podobě piva a klobásy). Relaxovat může-
te u bazénu na lehátkách nebo na rozlehlé travnaté pláži. A pak 
taky dost sportovního vyžití: trampolíny, houpací zvířátka, stůl 
na stolní tenis, minigolf a pro zdatnější hřiště na plážový volej-
bal. Pokud přijedete autem, sledujte zákazové značky, městská 
policie tu ráda pokutuje. Přímo u bazénu má konečnou bus 211. 
Nebo zkuste kolem zadními uličkami od klánovického nádraží. 

ŘÍČANY
koupaliště Jureček
adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
web: www.jurecek-ricany.cz
tel.: 323 607 186
otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.
vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, 
do 6 let zdarma

Přírodní koupaliště na okraji Říčan s prvorepublikovou 
atmosférou slaví 15. sezónu, opravdoví nadšenci si mo-
hou pořídit permanentku na celou sezónu a pronajmout 
si i kabinku. Jsou tu k dispozici převlékací kabiny, travnatá 
pláž, dětské hřiště, venkovní stolní tenis a hřiště na plá-
žový volejbal. Plno bývá u kiosku s občerstvením, těsně 
u vchodu do areálu je i stylová restaurace, vyplatí se ale 
počkat, až opadne denní ruch a zajít sem až na večeři. 
Voda se většinou i v horkých dnech drží v limitech, na pla-
vání i dovádění je místa dost. 

HORNÍ POČERNICE
rybník Eliška
adresa: K Hrázi, Praha 20
web: ne
tel.: ne
otevírací doba: stále
vstupné: nevybírá se

Kdo si chce zaplavat v relativně čistém rybníku bez vstup-
ného, má šanci třeba na Elišce, které místní říkají prostě 
„koupaliště“. Pokud nejdete z Počernic, je to místo trochu 
skryté, vedou sem ale z Běchovic lesní cesty. Travnaté 
pláže najdete na severním kraji rybníka. Z Újezda ideálně 
busem 209 nebo 221 na zastávku Mladé Běchovice a pak 
20 minut pěšky lesem. Nebo to můžete vzít na kole přes 
Klánovice a na Nových Dvorech se napojit na značenou cy-
klotrasu A441. 

Blahoslav Hruška

TIP
Kvalitu vody vhodné ke koupání lze průběžně sledovat na webu Hygienické stanice hl. m. Prahy (http://www.hyg-
praha.cz/koupaliste.aspx) nebo Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (http://khsstc.cz/koupaliste.aspx)

Kam k vodě
Podle všeho nás čeká horké léto, a tak opět přinášíme přehled dostupných koupališť v blízkém i širším okolí Újezda. 
Jistotou zůstávají obě koupací základny u sousedů: koupaliště v Úvalech i bazén v Klánovicích. Kdo má raději kou-
pání v přírodní, neupravované vodě, nemůže minout říčanský Jureček nebo hornopočernickou Elišku.
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Letní čtenářská výzva

                       Rádi čtete? 
 

Máte rádi výzvy?

Zapojte se
do naší

prázdninové
hry pro děti

Pracovní listy si můžete
vyzvednout v knihovně. 

Pro odměnu se s vyplněným listem
zastavte v knihovně od 29.8. do 16.9.2022

Pro dospělé:
 Miloš Urban – Továrna na maso                                   
 David Lagercrantz - Temnota   
 Jaroslav Rudiš – Trieste Centrale                                  
 Robert Galbraith – Neklidná krev     
 Michal Viewegh – Děravé paměti                                 
 Ilaria Tuti – Dcera popela
 Jiří Mádl – Přitažlivost planety Krypton                       
 Camilla Läckberg - Iluze
 Marie Machytková – Sama v Tokiu                              
 Helen Fields – Dokonalá tma
 Frances Mayesová – Přítelkyně z kamenné vily
 Kristýna Trpková - Vesnice   
 Karel Šíp – Do hrobu si to nevemu
 Peter Tremayne – Krvavý měsíc
 Scarlett Wilková – Až uvidíš moře                                
 Vlastimil Vondruška – Ďáblova čísla
 Vesna Evans – Sametový domov                                
 Juraj Červenák – Pro hrst dukátů
 Gerald Durrell – Přetížená archa
 Klára Teršová – Bílý pramen
 Alice Horáčková – Rozpůlený dům: Příběh sudetské rodiny
 Linda Bartošová – Novinářka: Rozhovory se ženami 

v českých médiích
 David Jakš – Míň než kopnout si do psa: Z Asie na vlnách 

Radiožurnálu
 Radkin Honzák – Hrůzné básně 
 Jamie Oliver – 7krát jinak
 Stanislav Rejthar – Dobří vojáci padli: Ze vzpomínek 

válečného pilota

Pro děti a mládež:
 Alena Mornštajnová – Kapka Ája
 Miloš Kratochvíl – Nevěřte slepicím; Proč nehraje King 

Kong ping pong?
 Pavel Čech – 4. dobrodružství pavouka Čendy
 Jiří Dědeček – Slonbidlo a ti druzí
 Petr H. Šlik – Zkáza jezerní kotliny
 Katrine Rundellová – Báječně nerozumné dobrodružství
 Andy Griffiths – Zřeštěný dům na stromě: 104 pater
 Karel Osoha/Vojtěch Matocha – Prašina. Kroniky: comiks
 Jordi Bayarri – Marie Curie; Newton; Pasteur; Einstein: comiks

Knihy pro děti v ukrajinštině: 
 Poličy do 100
 Legendy pro jedinorogiv
 Na fermi – Encyklopedia                                            
 Dity Špyhunky
 Jak mij kaposnyj brat zrujnuvav kazku Popeljuška

Novinky 
z místní knihovny

KULTURA



Koncert pěveckého sboru Sovičky, který se konal k jeho 
10. výročí, byl opět spojen s charitativní sbírkou. Tentokráte 
bylo pro Adélku Hruškovou trpící hypoplazií mozku vybrá-
no díky sovímu zpěvu a dobrovolnému příspěvku diváků 
10 120 Kč. Děkujeme. 
Téměř tříhodinový koncert byl rozdělen na dvě části - po-
hádkovou a lidovou, společnou s moderní. Sovičky posí-
lené o děti z 2. A přezpívaly Svěrákovu a Uhlířovu zhu-
debněnou pohádku O dvanácti měsíčkách. Stejně jako 
v pohádce od Boženy Němcové i soví Maruška s pomocí 
měsíčků našla kromě fialek, jahod a jablek svého milého 
a macechu s Holenou odvál studený vítr. Do přestávky 
potěšily děti publikum většinou pohádkovými písnička-
mi, nevynechaly ani tu o Večerníčkovi, kterou si zazpívali 
i dospěláci. 
O přestávce se všichni mohli občerstvit vynikajícími slad-
kými buchtami a koláči z kuchyní sovích maminek a ba-
biček, výjimkou nebylo pečení přímo od školních Soviček 
- třeba sovičky se symbolickou desítkou od Sofi Konové. 
Z té krásy přecházel až zrak a uznání všem vyslovil i na 
koncertu přítomný pan ředitel Libor Skala.

Druhá polovina už se nesla v duchu lidovek, které ocenilo 
určitě starší publikum, a písniček moderních, Sovičkami 
oblíbených. I my starší jsme se naučili něco nového! Pár 
slziček ukáplo při písničce Pro mámu, která měla teprve 
druhou premiéru. Písnička o popelářích roztancovala vět-
šinu dospělých a došlo dokonce i na hasičské „hadice“, 
kterými byly pokropeny hlavně přední řady diváků. Výbor-
ný nápad se stříkačkami! 
Po závěrečné Újezdské školní hymně následoval zaslouže-
ný potlesk pro děti a paní učitelku Danielku Janoušovou, 
díky jejímuž přístupu k dětem prošlo za deset let sborem 
tři sta sov a některé velké rády přilétnou a pomohou na 
koncertech těm mladším.  A úplně na závěr pro paní uči-
telku květinové dary od pana ředitele Libora Skaly, paní 
zastupitelek Kristýny Kopecké a Jitky Carbolové, rodičů 
a dětí, děti byly odměněné sladkostmi z úřadu a nádher-
nými perníkovými sovičkami od paní Raškové. A úsměv na 
tváři Adélky, která se svou maminkou, babičkou a bráškou 
přijela osobně do Újezda, byl potěšením pro samotné So-
vičky, které svým zpěvem rozdávají v Újezdě radost 10 let.

Eva Danielová
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Cafe Galerie Zelený Dům pořádala v úterý 21. 6. od 18 hodin verni-
sáž charitativní výstavy, jejímž tématem byla letos malba zátiší. Po-
rotkyněmi byly paní galeristka Martina Machalíčková a malířka Ivana 
Kotýnková. Výtěžek z prodeje dětských obrázků a dražby výtvarných 
prací, které k tomuto účelu věnovali renomovaní výtvarníci, byl stejně 
jako dobrovolný finanční příspěvek z výročního koncertu Soviček pře-
dán na vernisáži mamince Adélky Hruškové na podporu léčby jejího 
onemocnění. Ke koncertní částce 11 000 Kč přibylo během úterní ver-
nisáže více jak 20 000 Kč.
Jedna ze dvou zapojených škol byla újezdská Masarykova ZŠ. Vystave-
ny byly práce dětí z 0. ročníku, 1. D, kroužku Malíři, 5. B, 5. C, 5. D, 5. 
E, 5. F, 6. A, 6. E, 7. A, 7. C, 7. F, 8. B, 8. C, 8. E, 9. A, 9. B. Paní galeristka 
odměnila knihami a výtvarnými potřebami autory šesti prací, a to Voj-
těcha Vystrčila (1. D), Isabellu Schmiedel (Malíři), Elišku Dvořákovou 
(8. B), Ester Baumrukerovou (5. F), Karolínu Janoušovou (9. B) a Lucie 
Heroutovou (9. B).
Poděkování patří dětem 
a  paním učitelkám za za-
pojení se do soutěže 
a Martině Machalíčkové za 
orga nizaci šestého roční-
ku výtvarné výstavy, díky 
které děti svým umem po-
máhají dětem a dospělí je 
v tom podporují. Mnoho 
krásných obrázků školních 
malířů zakoupených na 
výstavách rozdává totiž za 
ta léta radost v újezdských 
domácnostech! 

Eva Danielová

Dražba obrazů pro Adélku

Hlavně, aby to lidi bavilo
Jaroslav Zajpt je muzikant a bývalý hudební mana-
žer, který spoluzakládal pražské Rock Café. Produ-
centskou živnost sice již před lety pověsil na hřebík, 
kapely ale stále zve. Nejnověji do újezdské pivnice 
Litvajs, jinak též dolního patra hospody U Štrásků.

Hudební program v Litvajsu běží tři měsíce. Jak vás 
napadlo pomáhat s produkcí zrovna tam?
Bydlím za rohem, občas jsem tam zašel na pivo a napad-
lo mě, že je to docela pěkný sál, škoda ho nevyužít. Ono 
to bylo v době, kdy se ještě všechno probouzelo z covido-
vé pauzy a mně bylo líto, že se lidi nebavěj a sedí doma. 
Dohodl jsem se tedy s Miloněm Musilem, což je nájemce 
Livajse, že mu dohodím pár kapel, které znám a které by 
v Újezdě zahrály. Předem jsem mu ale řekl, že nebudu 
dělat manažera, zvlášť nechci řídit finance, to je na něm. 

Co se povedlo? A co byl naopak propadák?
Udělali jsme devět koncertů a jednu diskotéku v podání 
újezdského DJ Honika. Ta měla celkem úspěch. Určitě 
se vydařil koncert kapely Náhodný kolemjdoucí, to je 

parta, která dokáže udělat zábavu a pěknej mejdan. 
Bezva byl Red Fred, což jsou mimochodem výborní 
muzikanti. Měli jsme tu slet harmonikářů, to se jen tak 
neslyší. A propadáky? Na jednu kapelu přišli čtyři lidi, 
navíc byl zpěvák děsnej pozér. Jmenovat je nebudu.

Sám říkáte, že nejste manažer. Ale přeci: co byste 
změnil, vylepšil? 
Myslím, že by se mělo zavést vstupné. Kapely hrají jen 
za to, co se jim přidá na benzín, plus pití a občerstvení. 
Ze vstupného by zbylo i na skromný honorář. Pak bych 
také přidal základní reproduktory a pár světel. Kapely 
by si všechno nemusely tahat s sebou.

Co po létě? Na co se můžeme těšit?
Chtěl bych zopakovat diskotéku osmdesátek a deva-
desátek s DJ Honikem. Doufám, že přijede Náhodný 
kolemjdoucí. A chceme koncert Purple Mania, kteří 
hrajou Deep Purple, ale i Beatles nebo Led Zeppelin. 
Takovej poctivej bigbít. 

Blahoslav Hruška
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HISTORIE

V pátek 27. května jsme si připomněli 80. výročí od zabití říš-
ského protektora Reinharda Heydricha a následné období 
heydrichiády, jednoho z nejtěžších a nejsmutnějších období 
našich dějin. Tomuto tématu byla věnována výstava Sudety 
a Operace Anthropoid, která byla v Újezdském ke zhlédnutí 
od 23. března do 5. května. Díky zapůjčené putovní výstavě 
městysu Nehvizdy měli možnost návštěvníci projít historii 
Heydrichova působení v protektorátu a následného období 
heydrichiády na dvaceti panelech odborného textu doplně-
ného fotografickou dokumentací. Výstavu navštívili učitelé 
vlastivědy a dějepisu Masarykovy ZŠ a zúčastnili se s žáky 
5., 8. a 9. tříd prezentace, kterou si pro ně v muzeu připravil 
člen muzejní rady a kustod výstavy plk. Ing. Jan Vondráček. 
Muzejní rada a příznivci historie využili nabídky plk. Ing. Emi-
la Kulfánka prohlédnout si v předvečer výše zmíněného vý-
ročí suterénní prostory Petschkova paláce v ulici Politických 
vězňů, ve kterém v letech 1939-1945 sídlila hlavní úřadovna 
německé tajné státní policie gestapa v Protektorátu Čechy 
a Morava. Na rohu paláce, přezdívaného vězni Pečkárna, je 
umístěna pamětní deska obětem mučení. Právě v suterénu 
se nachází Památník českého odboje 1939-1945, současná 
expozice je zde od roku 1990 a prohlídky zdarma zprostřed-
kovává Český svaz bojovníků za svobodu. Za muzejní radu 
patří poděkování právě plk. Kulfánkovi, který je nejen jejím 
externím spolupracovníkem, ale hlavně vedoucím památní-
ku. Obsáhlý dvouhodinový výklad všemi místnostmi byl za-
končen sezením na dřevěných lavicích nechvalně proslulého 
„biografu”. Reálně se zde ocitáme na místě známém z vyprá-

vění, knih, dokumentů nebo hraných filmů. Tady to doleh-
ne: tolik statečnosti a odvahy, kolik bolesti a utrpení dokáže 
způsobit člověk člověku. Nezbývá pak než souhlasit se slovy 
umístěnými na desce v suterénu: „Proč se vracíme k pohnu-
tým dějinám a urputným zápasům minulosti? Protože milu-
jeme budoucnost“. Na druhé straně, s ohledem k současné-
mu dění, se opět potvrzuje, že někteří lidé se z dějin prostě 
nepoučí a zbytečné bolesti a utrpení druhé neušetří… 

Eva Danielová 

Kolik bolesti, tolik statečnosti 

První poválečné měsíce roku 1945 nebyly 
jen dobou počítání ztrát a restartem česko-
slovenského státu, ale také okamžiky opti-
mismu a veselí. V srpnu se po celé zemi ko-
nala I. národní pouť, která měla ukázat, že 
se český národ dokáže semknout a dodat 
si nových sil. Slavilo se i v Újezdě: 18. srpna 
1945 se v hostinci U Mrázů konal slavnostní 
večer s řadou účinkujících. Druhý den pak 
v parku před školou lidová veselice, z Prahy 
přijel řečnit ministr výživy Václav Majer. Od-
halovaly se dva pomníky: obětem II. světové 
války (ten dnes najdeme v parčíku na Blato-
vě) a již podruhé také pomník TGM, který byl 
za protektorátu odstraněn. 
Újezdská pošta jako připomínku akce razít-
kovala dopisnice a známky výročním razít-
kem. Několik takových má ve své sbírce pan 
Vladimír Bartejs, jehož kolekci starých po-
hlednic jsme v ÚZ již představovali. Na  do-
pisnici, kterou přetiskujeme, je pozoruhodná 
kombinace dozvuků protektorátu i „nových 
časů“. Zatímco známky jsou již českosloven-
ské, vyznačení rekomanda je dvojjazyčné, 
tedy včetně německého Aujest am Walde. 
Nebylo v tom ale nic podvratného. Zatímco 
ceniny se měnily jako první, obyčejná přelep-
ka se zkrátka musela vypotřebovat.

Blahoslav Hruška

Vzpomínka na letní veselici
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Pane Hamaro, předem mi dovolte pogratulovat k dru-
hému místu v extralize. Jak jste se k hokeji a poté k tré-
nování dostal?
K hokeji mě přivedli rodiče, když mi byly asi čtyři roky, od-
mala jsem hrál za Spartu. Už jako dospělý jsem hrál za ně-
kolik českých klubů, vzpomínám na vojnu v Milevsku, pak 
přišel Benešov, kde jsme hráli o postup do druhé nejvyšší 
soutěže. Pak jsem dva roky strávil v Německu, a nakonec 
v  Benátkách nad Jizerou, kde jsem hráčskou kariéru ze 
zdravotních důvodů ukončil.  
Při hře jsem pozoroval jednotlivé trenéry a už při působení 
v Německu jsem si vyzkoušel trenérskou práci u mládeže. 
Po skončení aktivní hráčské kariéry jsem pak trénoval pře-
devším mládežnické kategorie hlavně na Spartě, ale i „osm-
náctku“ na Slavii. Později přišlo angažmá hlavního trenéra 
v prvoligové Kadani a následně Sokolově a minulou sezónu 
asistenta trenéra ve Spartě a od nové sezóny budu asisten-
tem hlavního kouče Tomáše Martince v Mountfieldu Hra-
dec Králové.

Hodně jste se věnoval trénování mládeže, co byste 
vzkázal malým klukům (nebo i děvčatům), kteří by 
chtěli začít hrát hokej?  
Určitě by se malé děti měly věnovat více sportům, být vše-
stranné. Dnešní hokejisté jsou především atleti. Samozřej-
mě je důležitá podpora rodiny, hokej zabere spoustu času.
Hokej je kolektivní sport, děti se naučí týmové práci, rozvíjí 
své sociální vazby, získají přátele na celý život. Kromě tvrdé 
práce ale zažijí i spoustu zábavy.  

Váš syn Tomáš hraje ve Finsku v klubu Tappara Tampe-
re, kromě toho byl jednou z hvězd MS juniorů do 18 let, 
kde byl vybrán do All Stars Teamu. V červenci jej čeká 
draft do NHL. 
Je to velká radost, jako táta jsem šťastný, že se mu daří, 
jako trenér samozřejmě vidím nějaké nedostatky, na kte-
rých musí pracovat. Od 14 let je ve Finsku, chodí tam do 
školy, vzdělání je důležité. V minulé sezóně začal hrát fin-
skou nejvyšší soutěž, myslím, že pro něj bude i z hokejové-
ho hlediska, bez ohledu na výsledek draftu, nejlepší, když 
ještě zůstane v Tampere. 

Český národní tým po dlouhé době přivezl medaili z MS. 
Juniorům do 18 let se na mistrovství světa také docela 
dařilo, byť jim medaile o kousek unikla. Myslíte si, že se 
v českém hokeji začíná blýskat na lepší časy? 
Byl bych opatrný. Český hokej se pomalu posouvá vpřed, 
podmínky práce s mládeží se zlepšují, ale cesta zpět do 
světové špičky bude ještě dlouhá. Medaile z mistrovství 
světa je samozřejmě úspěch, po několika letech se poda-
řilo postavit velmi dobrý tým. Ale nezapomínejme na neú-
čast ruského týmu a na „osmnáctkách“ i toho běloruského, 
který je velmi silný.

Na druhou stranu, tyto úspěchy mohou motivovat další 
děti k tomu začít náš sport dělat. 

Před několika týdny jste podepsal novou smlouvu v HC 
Mountfield Hradec Králové. Přiblížil byste našim čte-
nářům, jak probíhá příprava na novou sezónu z pozice 
trenéra?
„Suchá“ příprava je plně v režii kondičního trenéra. V prů-
běhu léta ještě se sportovním manažerem řešíme doplnění 
kádru o vhodné hráče, ale jde už jen o jednotlivce. Začát-
kem července probíhají kondiční testy a pak už jdeme na 
led. V srpnu nás čekají přípravné zápasy, týmové soustře-
dění a 1. září hrajeme první zápas Ligy mistrů ve Švédsku. 
V polovině září začíná česká extraliga. 

Na závěr tradiční otázka: jak se vám v Újezdě žije?
Jsme v Újezdě asi 5 let a proti bydlení na sídlišti je to vel-
mi příjemná změna. Je tu velmi klidné prostředí, spousta 
možností kam chodit na vycházky se psem, výborná je do-
stupnost zejména vlakem do centra. Vlastně si tu není na 
co moc stěžovat.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vše dobré v novém pů-
sobišti.

Michal Hazdra

Dnešní hokejisté jsou především atleti 

Tomáš Hamara (49) jako hokejista působil v něko-
lika českých týmech v nižších soutěžích, dvě sezóny 
strávil v Německu. První trenérské zkušenosti sbíral 
u  mládežnických týmů. Od sezóny 2019/20 se přesunul 
k mužům, když v Chance lize vedl Kadaň a následně 
Sokolov. Během angažmá na západě Čech získal kredit 
jednoho z nejlepších prvoligových trenérů a pomáhal 
mladým hokejistům Sparty v prvních kontaktech 
s  dospělým hokejem. Od sezóny 2021/22 si vyzkoušel 
první extraligové angažmá jako asistent hlavního trenéra 
ve Spartě, v další sezóně bude ve stejné pozici působit 
v HC Mountfield HK.

LIDÉ

V minulém ročníku extraligy ledního hokeje získal pan Tomáš Hamara stříbrnou medaili s HC Sparta Praha, kde 
byl asistentem hlavního trenéra, v příští sezóně bude působit ve stejné pozici v královéhradeckém Mountfieldu. 
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TEL. 777 472 008

VÝTVARKA a KERAMIKA

DIVADLO, JÓGA a OSTATNÍ

www.dumum.cz
tyle@dumum.cz
tel.: 777 47 20 08

budova Level
Staroújezdská 2300

Praha - Újezd nad Lesy

Mgr. Gabriela PROCHÁZKOVÁ

gabriela.prochazkova@dumum.cz

Milada SOUKOPOVÁ

soukopova@dumum.cz

Jakub SOUKOP

soukop@dumum.cz

Ing. David VAŠÍČEK

david.vasicek@dumum.cz

Ing. Michaela VAŠÍČKOVÁ

vasickova@dumum.cz

Časy a dny konání sportovních kroužků se mohou ještě změnit v závislosti na školním rozvrhu, 
o případných změnách budou účastníci včas informováni, děkujeme za pochopení.  
           

HUDBA
Bc. Vojtěch TYLE

tyle@dumum.cz

od do pol. rok
623601 JÓGOVÉ HRY  4  8 PO 15:30-16:30 1 300 1 800
623602 JÓGA PRO TEENKY  10  14 ST 17:30-18:30 1 300 1 800
623603 JÓGA PRO TEENKY II.  13  16 ST 18:30-19:30 1 300 1 800
623604 JÓGA PRO DOSPĚLÉ  15  99 ÚT 19:30-21:00 2 600 3 200
623605 RANNÍ JEMNÁ JÓGA  16  99 ČT 09:00-10:00 1 800 2 500
623606 JÓGA PRO RODIČE A DĚTI  1  4 ČT 10:30-11:30 1 600 2 100
623607 BASKETBAL ÚJEZD. N. L. - BABY BASKET  6  10 ST 15:00-16:00 1 700 2 300

623608 BASKETBAL ÚJEZD N. L.- U11 MIX  10  11 PO 14:00-15:00 
PÁ 14:00-15:00 2 100 3 000

623609 BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U13 MIX  12  13
PO 15:00-16:00 
ST 18:00-19:00 
PÁ 17:00-19:00

3 000 4 000

623610 BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U15 DÍVKY  12  15
PO 15:00-16:00 
ST 17:00-19:00 
PÁ 15:00-16:00

3 000 4 000

623611 BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ CHLAPCI  13  17 ÚT 19:00-20:00 1 700 2 300
623612 BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ DÍVKY  15  17 ÚT 19:00-20:00 1 700 2 300
623613 FLORBAL WIZARDS PŘÍPRAVKA ÚJEZD N. L. I.  8  9 PO 15:00-16:00 1 700 2 300
623614 FLORBAL WIZARDS PŘÍPRAVKA ÚJEZD N. L. II  8  9 PÁ 15:00-16:00 1 700 2 300
623615 FLORBAL WIZARDS ÚJEZD N. L. - ELÉVOVÉ I.  9  10 PO 16:00-17:00 1 700 2 300
623616 FLORBAL WIZARDS ÚJEZD N. L.- ELÉVOVÉ II.  9  10 PÁ 16:00-17:00 1 700 2 300
623617 FLORBAL ÚJEZD N.L.-ML.A ST.ŽÁCI  11  14 PO 17:00-18:00 1 700 2 300
623618 SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D I.  2  6 ST 17:00-18:00  800 1 100
623619 SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D II.  2  6 PÁ 10:00-11:00  800 1 100
623620 STOLNÍ TENIS ÚJEZD N. L. - ZAČÁTEČNÍCI  7  11 ÚT 14:00-15:00 1 700 2 300
623621 STOLNÍ TENIS ÚJEZD.N.L.- MÍRNĚ POKROČILÍ  8  15 ÚT 15:00-16:30 2 000 2 600
623622 STOLNÍ TENIS ÚJEZD N.L.- POKROČILÍ  9  99 ÚT 16:30-18:00 2 000 2 600

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA

od do pol. rok
623101 MIX DANCE PRO ZÁBAVU  6  9 PÁ 14:00-15:00 1 500 2 000
623102 SHUFFLE DANCE - MÍRNĚ POKROČILÍ  9  16 PÁ 15:00-16:00 1 500 2 000
623103 MIX DANCE POKROČILÍ  10  15 ČT 15:30-16:30 1 500 2 000
623104 SHUFFLE DANCE - POKROČILÍ PRO ZÁBAVU  9  15 ČT 17:30-18:30 1 500 2 000
623105 SHUFFLE DANCE - ZAČÁTEČNÍCI  9  16 ČT 16:30-17:30 1 500 2 000
623106 TANEČKY A POHYBOVKY PŘEDŠKOLÁCI  3  7 PO 16:30-17:30 1 500 2 000
623107 TANEČKY A POHYBOVKY PŘEDŠKOLÁCI II.  3  7 ČT 13:00-14:00 1 500 2 000
623108 FIT DANCE DOSPĚLÍ  14  99 PO 17:30-18:30 1 400 1 900
623109 ZÁKLADY GYMNASTIKY  6  10 ST 17:30-18:30 1 500 2 000
623110 CONTEMPORARY  10  15 ST 18:30-20:00 1 600 2 200
623111 STREET DANCE PŘÍPRAVKA  6  10 ST 15:30-16:30 1 500 2 000
623112 STREET DANCE POKROČILÍ  9  15 ST 16:30-17:30 1 500 2 000

623113 TANEČNÍ SKUPINA ENDLESS MOTION  11  16 ČT 18:30-20:00, 
ÚT 16:00-17:30 2 000 3 200

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA
TANEC

SPORT

VÝTVARKA

od do pol. rok
623401 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ  6  10 PO 14:00-15:30 1 600 2 100
623402 TVOŘIVÁ DÍLNA RODIČE A DĚTI  3  99 PO 15:30-16:30  900 1 200
623403 TVOŘIVÁ DÍLNA  8  15 PO 16:30-18:00 1 600 2 100
623404 TVOŘIVÁ DOPOLEDNÍ DÍLNIČKA  3  99 ČT 10:00-11:00  900 1 200
623405 VÝTVARNÝ ATELIÉR  8  15 ČT 14:00-15:30 1 600 2 100
623406 KREATIVNÍ DÍLNIČKA  8  15 ČT 15:30-17:00 1 600 2 100
623407 TVOŘENÍ VŠEMI SMYSLY  8  15 ČT 17:00-18:30 1 600 2 100
623408 TEXTILNÍ TVORBA A ZÁKLADY ŠITÍ  7  14 ČT 14:00-15:30 1 800 2 400

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA

od do pol. rok
623501 KERAMIKA I.  8  10 ÚT 14:00-15:30 1 800 2 400
623502 KERAMIKA II.  5  8 ÚT 15:30-17:00 1 800 2 400
623503 KERAMIKA III.  10  17 ÚT 17:00-18:30 1 800 2 400
623504 KERAMIKA RODIČE A DĚTI  3  99 ST 15:30-17:00  900 1 200
623505 KERAMIKA DOSPĚLÍ A MLÁDEŽ  10  99 ST 17:00-18:30 2 000 2 800
623506 KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY  6  10 ST 14:00-15:30 1 800 2 400
623507 KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY II.  8  15 ČT 15:30-17:00 1 800 2 400

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA

od do pol. rok
623901 ANGLIČTINA PRO SENIORY - MÍRNĚ POKROČILÍ  60  99 ST 10:00-11:00  0  700
623902 ANGLIČTINA PRO SENIORY - POKROČILÍ  60  99 ST 11:00-12:00  0  700
623903 ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  4  6 ST 13:00-14:00 1 600 2 100
623904 ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY I.  7  9 ST 14:00-15:00 1 600 2 100
623905 ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY II.  10  14 ST 15:00-16:00 1 600 2 100
623906 ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY  10  16 ÚT 14:00-15:00 1 600 2 100
623907 ŠPANĚLŠTINA PRO POKROČILÉ  10  16 ÚT 15:00-16:00 1 600 2 100
623908 DESKOVÉ HRY  10  15 ST 17:00-18:30 1 600 2 200
623909 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ  6  10 ST 16:00-17:00 1 600 2 100
623910 BRZY PŮJDU DO ŠKOLKY  3  6 ST 09:00-12:00 3 000 4 000

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA

od do pol. rok
623802 ESPORT: FIFA  10  15 ÚT 17:00-18:00 1 500 2 000
623803 ESPORT: NHL  10  15 PÁ 14:00-15:00 1 500 2 000
623804 FILMOVÁ DÍLNA  9  15 PO 15:00-16:30 1 600 2 300
623805 FOTOGRAFICKÁ DÍLNA  8  15 PO 16:30-18:00 1 600 2 300
623806 IT GRAMOTNOST  9  12 PÁ 16:30-18:00 1 500 2 500
623807 PROGRAMOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER  13  15 PÁ 15:00-16:30 1 600 2 300
623808 POČÍTAČOVÁ ANIMACE  10  13 PO 18:00-19:30 1 800 2 500
623801 AUTOMODELÁŘI I.  7  9 ÚT 15:00-16:30 1 500 2 000
623809 AUTOMODELÁŘI II.  10  14 ÚT 16:30-18:00 1 500 2 000

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA

KERAMIKA

OSTATNÍ

TECHNIKA

HUDBA

od do pol. rok
623201 KYTARA ZAČÁTEČNÍCI I.  7  9 PO 14:30-15:30 1 600 2 200
623202 KYTARA ZAČÁTEČNÍCI II.  7  9 ST 16:00-17:00 1 600 2 200
623203 KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ I  8  11 PO 15:30-16:30 1 600 2 200
623204 KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ II.  8  11 ST 17:00-18:00 1 600 2 200
623205 KYTARA STŘEDNĚ POKROČILÍ I.  10  14 PÁ 15:00-16:00 1 600 2 200
623206 KYTARA POKROČILÍ I.  10  16 PÁ 16:00-17:00 1 600 2 200
623207 KYTARA POKROČILÍ II.  10  16 ST 15:00-16:00 1 600 2 200
623208 KYTARA POKROČILÍ III.  10  16 PO 17:30-18:30 1 600 2 200
623209 KYTARA POKROČILÍ IV.  10  16 PO 17:00-18:00 1 600 2 200
623210 KAPELA DDM FLOOS  12  26 PO 18:30-20:00 1 800 2 400

623211 ZPÍVÁNKY  4  7 ÚT 15:30-16:15, 
ÚT 16:15-17:00 1 500 2 000

623212 FLÉTNIČKA PŘEDŠKOLÁCI  5  7 ÚT 14:00-14:45, 
ÚT 14:45-15:30 1 500 2 000

623213 FLÉTNA ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ  7  10 ST 14:00-14:45, 
ST 14:45-15:30 2 000 2 600

623214 FLÉTNA POKROČILÍ  8  15
ÚT 15:00-15:40, 
ÚT 15:40-16:20, 
ÚT 16:20-17:00

2 000 2 600

623215 INDIVIDUÁLNÍ BICÍ  9  18
ČT 15:30-16:15, ČT 

16:15-17:00 3 800 5 500
623216 INDIVIDUÁLNÍ FLÉTNA  6  18 ÚT 13:00-18:00 2 000 2 600
623217 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ I.  6  18 PO 14:00-17:00 3 800 5 500
623218 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ II.  6  18 PO 13:15-17:45 3 800 5 500
623219 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ÚTERÝ I.  6  18 ÚT 15:30-20:00 3 800 5 500
623220 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ÚTERÝ II.  6  18 ÚT 17:00-20:00 3 800 5 500
623221 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA I.  6  18 ST 13:15-18:30 3 800 5 500
623222 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA II.  9  18 ST 13:00-18:30 3 800 5 500
623223 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA III.  6  18 ST 15:30-19:15 3 800 5 500
623224 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ČTVRTEK I.  6  18 ČT 13:15-17:45 3 800 5 500
623225 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ČTVRTEK II.  6  18 ČT 13:15-17:45 3 800 5 500
623226 INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PÁTEK  6  18 PÁ 13:15-15:30 3 800 5 500
623227 INDIVIDUÁLNÍ KYTARA PONDĚLÍ  8  18 PO 13:00-19:15 3 800 5 500
623228 INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ÚTERÝ  8  18 ÚT 13:00-19:30 3 800 5 500
623229 INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ČTVRTEK  8  18 ČT 17:00-18:30 3 800 5 500

KÓD NÁZEV KROUŽKU VĚK DEN A ČAS CENA

DIVADLO

od do pol. rok
623301 DIVADLO I.  7  12 PO 14:00-15:30 1 500 2 000
623302 DIVADLO II.  6  12 ČT 14:00-15:30 1 500 2 000
623303 DIVADLO III.  11  15 PÁ 16:00-17:30 1 500 2 000
623304 DIVADLO PŘÍPRAVKA  4  7 ST 14:00-15:00 1 300 1 800
623305 LITERÁRNÍ DÍLNA  10  14 PO 18:00-19:00 1 300 1 800

VĚK DEN A ČAS CENANÁZEV KROUŽKUKÓD

WWW.DUMUM.CZ
změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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PODPORA ŘIDIČŮ BY MĚLA BÝT AŽ POSLEDNÍ 
Rád bych reagoval na článek pana místostarosty Růžičky 
v červnovém čísle ÚZ. Anketa k jednosměrkám jen znovu 
oživuje snahy o upřednostňování automobilů před ostat-
ními účastníky pohybu na místních komunikacích. Po tom-
to oznámení o anketě znovu přibylo řidičů jedoucích v pro-
tisměru jednosměrek.
Domnívám se, že v okolních obcích se věnují podstatnějším 
a účelnějším problémům, než je neustálé oživování diskusí 
k jednosměrkám v Újezdě n ad Lesy. V ulicích převážně bez 

chodníků s parkujícími auty do ulice je přece třeba nejvyš-
ší opatrnosti k dětem, kterou jdou do a ze školy, na spor-
toviště, na koloběžkách, invalidům na vozíčcích, chodcům 
jdoucím na nákup a zpět, k důchodcům atd.
Zájem o podporu řidičů by měl být na místních komunikacích 
až na posledním místě. Na dlouhých jedno směrkách poje-
dou řidiči ještě rychleji. Zachovat stávající stav by měl být 
zájmem nás všech. Já také řídím auto a jezdím na kole 
a stávající stav mě, jakož i mnoha sousedům, nečiní žádné 
potíže.

Jaroslav Polák

LISTÁRNA
Při čtení zajímavého článku o zdravotním středisku Ro-
hožník (ZSR) a rozšíření zdravotní péče v budově Ideal Luxu 
(IL) v minulém ÚZ jsem zavzpomínal, jak málo stačilo, aby by-
lo toto středisko zrušené. Tehdejší koalice v čele s pí Čecho-
vou, p. Slezákem, p. Roušarem a MUDr. Jeníčkem tlačili 
na to, aby bylo ZSR přestěhované právě do budovy IL a mís-
to něho vznikla školka. Tomu se ale naštěstí postavili patrioti 
ve Spolku OKO se zmocněncem a zast. P. Duchkem a mou 
maličkostí a sesbírali jsme přes 3 tis. podpisů pro vyvolání 
referenda k zachování ZSR na Rohožníku. Nemířili jsme tím 
proti zdravotnickým službám na Blatově, jak se tehdy výše 
uvedení politici snažili občanům namluvit třeba tím, že jsme 
křiklouni. Naopak jsme při sběru podpisů občany informo-

vali, že Újezdu chybí denní stacionář, domov seniorů, jiné 
specializace atd., na což by byla budova na Blatově vhodná. 
Jako příklad jsme uváděli obec Říčany.
Všechny snahy do té doby (petice, dotazy, interpelace 
apod.) o zachování střediska byly neúčinné. Rada MČ se 
zarazila až pod hrozbou konání referenda, sběru podpisů 
na ulici a adresnému rozšíření informací v Magazínu OKO, 
což deklarovala v ÚZ sdělením, že do voleb už ve věci ZSR 
nepřijme žádné rozhodnutí. Díky této naší aktivitě byl plán 
na zrušení ZSR pozastaven a nová koalice s novým starostou 
jej zcela opustila. A začala zanedbané ZSR řešit (viz článek 
o opravách, rekonstrukci, výstavbě). Újezd dvě zdravotnická 
zařízení i s rozšířenou zdravotní péčí bohatě využije.

Jiří Lameš

Velice děkuji Úřadu MČ Praha 21 za blahopřání k mým 
narozeninám a za dárkový balíček. S díky a úctou

Ladislav Pařez 

Děkuji zástupcům Úřadu MČ Praha 21 a KAS za milé přání 
k mým narozeninám

 Čestmír Falta

BOJ O ZACHOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

PODĚKOVÁNÍ

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Petr Duchek (PATRIOTI)
Na konci května jsem se zúčastnil s J. 
Lamešem setkání o budoucnosti síd-
liště Rohožník vedle veřejného grilovi-
ště. Zajímala nás prezentace, popoví-
dali jsme si s pořadateli. Ale měl jsem 
ještě jeden důvod k návštěvě - dotaz, 
na který jsem však odpověď nedostal.
Kdysi jsem napsal článek o tehdy pa-
nelové cestě spojující Květnici a Rohož-
ník. Dnes už cesta vypadá mnohem 
lépe a stala se i součástí cyklotrasy. 
Ozvali se mi ale občané ze sídliště, zda 
nehrozí uzavření této cesty. Podél Že-

hužické ulice totiž vyrůstají v poli nové 
RD. A pozemek, přes který dnes vede 
cesta, patří na území Stř. kraje Květnici, 
ale na území Prahy patří z části Praze 
(ve svěřené správě Praze 21) a z části 
je ve vlastnictví Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových. V tuto 
chvíli proto není jasné, kdo se dříve či 
později stane vlastníkem tohoto po-
zemku. Avšak podle mapy v územním 
plánu, cesta skutečně přes něj nevede. 
Byla by škoda, kdyby Újezd ztratil tuto 
spojku se sousedy v Květnici. Ale vzhle-
dem k tomu, že zastupitelstvo právě 

schvaluje připomínky k nově připra-
vovanému Metropolitnímu územnímu 
plánu, navrhl jsem, aby za MČ Praha 
21 šel na Prahu a IPR požadavek na 
zachování prostupnosti území touto 
cestou. Zda budeme úspěšní, nevím. 
Ale pokusil jsem se o to. Samozřejmě 
je tu i možnost pozemek odkoupit, 
pokud bude k prodeji. Ale reálně na 
něj mít nebudeme. I proto, že minulé 
vedení MČ před 4 roky koupilo za více 
jak 6 mil. pozemek pod kynologickým 
cvičištěm a dodnes není rozhodnuto, 
co s ním.

Mgr. Lucie Doležalová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Od počátku vojenské agrese Ruska 
vůči Ukrajině přišlo na území Prahy 
21 asi 300 uprchlíků. Většina z nich 
se chce vrátit domů, ale statistiky 
říkají, že zhruba 70 % z nich nako-
nec zůstane u nás. Proto jsme hned 
začali přemýšlet, jak přispět k jejich 
zdárné integraci. Díky mnohým z vás 
se postupně podařilo jim zajistit by-
dlení, vybavení domácnosti, oblečení 
apod. Situace se postupně stabilizu-
je, děti chodí buď již do standardních 
tříd nebo jsou prozatím v adaptač-

ních skupinách. Někteří pořadatelé 
umožnili zapojení ukrajinských dětí 
do mimoškolních aktivit. S mamin-
kami a jejich dětmi jsme absolvova-
li seznamovací procházku po okolí 
zakončenou příjemným posezením 
v restauraci nad kávou a limonádou. 
Valérie Stulíková pro ně uspořádala 
workshop barvení velikonočních va-
jec ukrajinskou technikou. Od května 
se (opět s Valérií) snažíme ukrajinské 
maminky a jednu babičku naučit zá-
klady češtiny. Výuka probíhá ve škol-
ním klubu třikrát týdně v dopoled-
ních hodinách. 

Za podporu děkujeme škole, zejmé-
na paní učitelce Kláře Tvrzové a panu 
řediteli Skalovi, a neziskové organi-
zaci In Báze. Musím říct, že si svoji 
novou roli vyloženě užívám a na ho-
diny se moc těším. Všechny student-
ky jsou báječné a řekla bych, že je to 
oboustranně obohacující zkušenost. 
Chtěla bych, aby se nám tu společně 
dobře žilo a věřím, že k tomu může 
přispět právě i to, že si se svými no-
vými sousedy brzo popovídáme čes-
ky. Velké díky všem, kdo pomáhají. 
Přeju vám krásné léto nabité pěkný-
mi zážitky a také odpočinkem.
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Mgr. et Mgr. Ph.D. Marek Havrda 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Pomalu se blíží volby do místních 
zastupitelstev, tak je příhodná doba 
na malé ohlédnutí za končícím vo-
lebním obdobím. Díky štědrým do-
tacím z magistrátu zejména v gesci 
Pirátů se podařilo podstatně zlepšit 
sportovní a školskou infrastrukturu. 
Postupně se také dařilo překonat ně-
které dětské nemoci koalice MČ Pra-
ha 21 ODS+ANO ze začátku období, 
jako nápad na smluvní zakotvení 
milionové pokuty pro dobrovolníky 
pracující pro obec. 

Pravděpodobně nejméně úspěšní 
jsme byli v oblasti dopravy. Narozdíl 
od sousedních Klánovic se za téměř 
čtyři roky nedosáhlo jakéhokoliv 
zlepšení v obslužnosti MHD. Nepo-
dařilo se ani realizovat ve spolupráci 
s magistrátem potřebné výkupy po-
zemků, které jsou podmínkou pro 
vytvoření pásu izolační zeleně u bu-
doucího obchvatu, tak jak to vidíme 
v Běchovicích. Nepodařilo se zřídit 
nové přechody přes hlavní komuni-
kaci, a to přesto, že podle TSK např. 
přechod u čínské restaurace (Nadě-
jovská, Ochozská) je realizovatelný. 

O (ne)schopnosti vyřešit jednosměr-
ky již bylo napsáno mnohé. Opozice 
díky soustředěné práci paní Kuče-
rové prosadila veřejné projednání 
tzv. buspruhu, což vedlo k záchraně 
historické návsi na Blatově. Bohužel 
u zcela nedostatečné zdravotně-so-
ciální infrastruktury nedošlo ke zlep-
šení. Budova Ideal Luxu, kterou MČ 
za tímto účelem díky dotaci magistrá-
tu získala, je po letech stále nevyužitá 
a jen spotřebovává obecní peníze na 
nezbytnou údržbu. Je zřejmé, že nová 
koalice, ať už ji bude tvořit kdokoliv, 
bude mít práce víc než dost.  

Bc. Blanka Charvátová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
Na webových stránkách úřadu se 
objevila anketa týkající se jedno-
směrek v Újezdě. Dle připojeného 
textu si od toho vedení úřadu slibu-
je ukončení nesmyslného kličkování 
naší obcí. Já jsem samozřejmě pro 
to, aby se doprava konečně po čty-
řech letech odsouvání a ignorování 
začala řešit. Také konečně vidíme 
nějaké výstupy práce pana uvolně-
ného místostarosty Růžičky z ANO. 

Ale když se podívám na připojenou 
mapku, tak jsem poněkud v rozpa-
cích.  
Jednosměrky kdysi vznikly, protože 
se tím mělo vyřešit objíždění ne-
jen ranních zácp na hlavní silnici 
vedlejšími uličkami. Bohužel vznikl 
paskvil, který vyvolal poměrně velký 
dopravní chaos, následovalo naho-
dilé rušení a otáčení jednosměrek 
podle toho, kdo se ozval a dokázal si 
trvat na svém. Tím se zmatky jenom 
prohlubovaly. Nyní je navrhováno 

řešení, které opět svede auta do ve-
dlejších ulic. Dokud není vybudova-
ná infrastruktura, která zajistí bez-
pečnost chodců, zejména pak dětí 
jdoucích do a ze školy, tak bychom 
se neměli spokojit s takto poloviča-
tým řešením.
Budu se opakovat, ale je třeba za-
čít řešit dopravu v Újezdě koncepč-
ně, za pomoci odborníků, ne podle 
největších křiklounů a tleskačů. 
V  Újezdě by se měli cítit bezpečně 
všichni - chodci, řidiči aut, i cyklisti.

Ing. Marie Kučerová 
(PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
V dubnu byl zveřejněn nový návrh 
metropolitního plánu Prahy. Minulé 
vedení obce podalo k návrhu plánu 
řadu připomínek, které byly zcela 
nebo částečně vypořádány a nyní se 
připravuje stanovisko městské části 
k navrženým změnám a dávají se při-
pomínky nové.  Připomínky k  plánu 
může dávat každý občan, ale návrhy 
vedení městské části, schválené za-
stupitelstvem, mají pochopitelně da-
leko větší váhu. Z našeho úhlu pohle-
du je třeba být opatrný s rozšiřováním 

zastavitelného území obce, zejména 
pokud jde o rozsáhlejší obytnou zá-
stavbu, protože příliv většího počtu 
nových obyvatel bez posílení dopravní 
infrastruktury a veřejné vybavenosti 
(zejména školky a školy) prohloubí už 
tak dost výrazné problémy. 
Velké rozpaky budí připravovaný 
projekt Ekospolu u Zaříčanské ulice 
s téměř stovkou bytů, předimenzo-
vanou výškou, doprovázený neocho-
tou developera podílet se na rozvoji 
veřejné vybavenosti. Proto jsme toho 
názoru, že další výstavba větších 
obytných celků přichází v úvahu až 

po vybudování přeložky, souběžně 
s řešením školství. Pokud jde o připo-
mínky obce k metropolitnímu plánu, 
panuje na nich mezi vedením obce 
a opozicí z valné části shoda, ale jako 
chybu vnímáme skutečnost, že nebyl 
dán prostor občanům, aby se k při-
pomínkám obce vyjádřili. Například 
v sousedních Klánovicích byly připo-
mínky obce zveřejněny v předstihu 
na webu radnice a na začátku červ-
na bylo veřejné projednání s občany 
ještě před schválením finální podoby 
dokumentu. To by měla být napříště 
i naše cesta.

RNDr. Pavel Roušar 
(Otevřený Újezd)
Mílí sousedé, rozhodli jsme se ještě 
jednou kandidovat v komunálních 
volbách a žádáme vás o podporu 
kandidátů Otevřeného Újezda. Mys-
líme si, že si Újezd zaslouží inteligent-
nější radnici, než je ta současná. 
Naše řešení jsou chytřejší, levnější 
a udržitelnější. Bohužel se nyní rea-
lizují projekty, které budou kompli-
kovat život v Újezdě na dlouhá léta 
nebo jsou zmařenými příležitostmi. 
Všechny tyto projekty mají stejný zá-
klad. Špatný záměr, nulovou přípra-

vu, nedomyšlené zadání a chybné ve-
dení projektantů, nedostatečné zapo-
jení občanů, kteří nemohou včas po-
skytnout zpětnou vazbu. Výsledkem 
je předražený projekt, promarněná 
příležitost a plýtvání zdroji i penězi. 
Současné vedení radnice ODS + ANO 
nedokázalo navázat na princip spo-
lupráce úřadu a občanů prostřednic-
tvím Místní agendy 21, kterou jsme 
v roce 2011 zavedli. Smyslem spo-
lupráce s občany nemá být osobní 
zviditelňování, ale poskytnutí zpětné 
vazby v čase, kdy je možné projekt 
podle relevantních připomínek upra-

vit. Z tohoto pohledu si současná 
radnice na spolupráci s občany jen 
hraje. Příkladem je hra na veřejné 
projednání bus pruhu. Těch zhruba 
100 účastníků ví, že výsledek setká-
ní bylo odmítnutí buspruhu jak přes 
park, tak od mostku. Co ale prezen-
tuje starosta v minulém zpravodaji? 
Manipulaci. Zakrývá fakt, že radnice 
promarnila 4 roky, trestuhodně ne-
chala projekt projít fází územní říze-
ní, aniž by odhalila jeho nedostatky. 
Výsledkem jsou vyhozené peníze 
a žádné uspokojivé řešení. Nelíbí se 
vám to? Pojďme to změnit!
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
Padesát let chodím kolem zastávky 
Rohožnická a Blatov. Dříve byly tyto 
zděné zastávky běžné a všude, takže 
nám nepřišlo ani moc divné, v jakém 
jsou stavu a jak to v nich uvnitř vypa-
dá. Jen si vzpomeňte, že vejít do nich 
bylo jen pro silné povahy. Přes 20 let 
zastupitelé vždy hovořili o tom, jak je 
zrekonstruují, ovšem nakonec se na 
ně vždy zapomnělo. A je to tady. Ko-
nečně se podařilo prosadit komplet-
ní rekonstrukci obou těchto zastávek 
a myslím, že se nám všem moc líbí. 
Jsou opravdu krásné, bezbariéro-

vé, čiší z nich komfort, a především 
i bezpečnost. 
Samozřejmě není to jen naše práce, 
a proto bych rád poděkoval panu Mi-
roslavu Švarcovi, který si dal tu práci 
a vše dokonale připravil a podal jako 
návrh do participativního rozpočtu 
naší MČ Praha 21, zároveň mi bylo ctí 
mu k tomuto návrhu dělat garanta. 
Nic by se ale nepodařilo bez úředníků 
na OMI, především Marcelu Slováčkovi 
a Lídě Lambertové. Ti to dotáhli až do 
samého konce a já jim moc děkuji. Je 
to i příklad pro vás všechny k zamyšle-
ní. Přemýšlejte dopředu nad tím, co by 

se smysluplného mohlo v Újezdě udě-
lat a v novém participativním rozpoč-
tu přihlaste svůj návrh do hlasování. 
Další tři zastávky, které byly opraveny, 
jsou Rápošovská (vybudován nový pří-
střešek), Újezd nad Lesy a Sudějovická 
(nová nástupiště). Moc bych si přál, 
aby se podařily všechny dotáhnout 
do takového stavu, ale někde to pro-
stě není moc možné a budou se dělat 
až při snižování nivelety, na což Rada 
HMP již odsouhlasila finance na pro-
jektovou dokumentaci. Jen to nesmí-
me vzdávat. Doufám, že na tom bude 
pracovat i příští vedení radnice.

Praha 21 - trasa C,  sobota 2. července 
1. Načešická – Borovská   800 - 820

2. Čentická – Polešovická   830 - 850

3. Hulická – Soběšínská    900 - 920

4. Novosibřinská – Svojšická   930 - 950

5. Žárovická – Žehušická 1000 – 1020

6.  Tuchotick – Velebného 1030 – 1050

7. Domanovická – Račiněveská   1100 – 1120

Praha 21 - trasa C   čtvrtek 18. srpna 
1. Načešická x Borovská 1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická 1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská 1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická 1700 – 1720

6. Tuchotická x Velebného 1730 – 1750

7. Domanovická x Račiněveská  1800 – 1820

Praha 21 - trasa A    středa 31. srpna 
1. Druhanická – Staroújezdská 1500 - 1520

2. Novosibřinská – Toušická 1530 - 1550

3. Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

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

5. Velimská – Klešická 1700 – 1720

6. Velimská – Klešická 1730 – 1750

7. Novolhotská – Starokolínská  1800 – 1820

8. Bělušická – Netušilská 1830 – 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma ode-
vzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby od spre-
jů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (pří-
pravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plís-
ní), zářivky a výbojky. Informace o celoročním svozu najdete 
na našich stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpec-
ny-odpad a také v  informační brožuře „Sběr nebezpečného 
odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2020“.

Martin Švejnoha,, odbor živ. prostředí a dopravy

Kde najdete naši nejbližší popelnici, 

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

info@tridimolej.cz

+420 800 016 017

Norway
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Připravte si 
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pomocí stěrky
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vychladnout 
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a uschovejte, dokud 

nebude plná

Plnou PET lahev vhoďte 
do nejbližší olejové popelnice: 
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Olej můžete nejprve slít do zavařovací sklenice, teprve poté přelít do PET lahveTip:

Jak_tridit_Plakat_A3_CZ_NF.indd   1 05.10.21   14:14

Praha 21 - trasa B    úterý 12. července 
1. Druhanická – Oplanská 1500 - 1520

2. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. Měšínská - Žehušická 1700 – 1720

6. Valdovská - Hrádková 1730 – 1750

7. Pilovská - Čenovická  1800 – 1820

8.  Nadějovská - Bečvářská 1830 – 1850

http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
http://praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad
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ŠKOLY A ŠKOLKY

S novým školním rokem pro naše děti připravujeme pře-
kvapení v podobě zbrusu nové lezecké stěny v tělocvičně 
2. stupně ZŠ. Samotná tělocvična již prošla důkladnou re-
konstrukcí a věříme, že dětem i učitelům dělá jen a jen 

radost. Poslední, na co se nyní v tělocvičně vrhneme, je 
rekonstrukce lezecké stěny, která se ukázala být zcela 
nevyhovující již tak, jak byla historicky postavena. Špatný 
stav nebyl zapříčiněn rekonstrukcí tělocvičny. Po vypraco-
vání alarmujícího znaleckého posudku na stávající stěnu 
přišla na řadu příprava projektu nové stěny a vysoutěžení 
dodavatele, který nám novou stěnu postaví. Tyto kroky 
máme zdárně za sebou a o letních prázdninách může být 
samotná realizace zahájena. Po více než dvou dekádách, 
kdy stávající stěna sloužila našim dětem, je čas se s ní roz-
loučit a těšit se na moderní a bezpečnou horolezeckou 
stěnu o celkové lezecké ploše 115 m2, s výškou až 6,9 m 
a  maximální převislostí 2,5 m. Věříme, že radost udělá 
nejen místnímu horolezeckému oddílu Gekon, ale všem 
dětem, které se budou chtít na stěně naučit lézt. 

Helena Gryčová,
odbor školství a kultury

Nová lezecká stěna

Planetárium 
„3-2-1-START!“
Třídy 3. B, 3. C a 3. E vyrazily do praž-
ského planetária. Program byl uveden 
moderovanou částí a projekcí noční 
oblohy. Seznámení s pojmy ohled-
ně kosmonautiky, gravitace či stavu 
beztíže. Dále bylo součástí i vesmírné 
dobrodružství křečka Elona – v podo-
bě animovaného filmu o odvaze a vy-
nalézavosti, kterou je třeba k cestě do 
vesmíru a zpět. 

Včelí svět
Třeťáci (3. B a 3. C) se v polovině května 
zúčastnili Včelí svět, který spojuje před-
stavení aktivního života včelstev a  vý-

chovně-vzdělávací propagaci ochrany 
včelstev. Expozice je jediným obdobným 
projektem ve středoevropském prosto-
ru. Po návratu děti vytvořily velmi pěkné 
práce, kde popsaly a nakreslily to, co se 
jim líbilo a co dozvěděly se nového.

Zdena Věchtíková

Zoo v Chlebech
V červnu se zúčastnily děti 3. B a 3. C vý-
letu do ZOO v Chlebech. Navštívili jsme 
společně starou i novou část ZOO. Tam 
jsme mohli pozorovat majestátné lvy, 
kteří právě odpočívali po ranním krme-
ní i dovádějící mládě medvěda ušaté-
ho. Většině dětem se líbilo v oddělení 
primátů.  Měli jsme také to štěstí vidět 
poměrně hodně druhů ptactva včetně 
páva, který se nám ukázal v celé své 
kráse.
Prohlídka ZOO byla velmi poučná, bě-
hem procházky mezi výběhy jsme se 
seznámili s výskytem a způsobem života 
většiny živočichů prostřednictvím infor-
mačních tabulí. Po svačině nám zbyl čas 
i na krátkou hru na hřišti a zakoupení 
upomínkových předmětů v místním ob-
chůdku.

Počasí se nám též vydařilo a všichni 
jsme si výlet velmi pěkně užili.

Vendula Tustová

Peklo na škole v přírodě 
Kocem května se dětem ze tříd 2. E, 2. 
F a 4. E otevřely brány pekelné. Už při 
vstupu se řada dětí sice začala bát, ale 
nakonec je pětipatrový čertí labyrint, 
který 12 metry sahá do hlubin země a 8 
metry míří k nebesům, naprosto uchvá-
til. Čerti pro nás připravili ďábelsky na-
bitý program. Sám Lucifer převážil hříš-
níky na váze hříchů, některé potrápil na 
trapidlech, navštívili jsme čertí jídelnu. 
A ani na škole v přírodě děti neunikly 
učení, tentokrát se ovšem učily v čertí 
škole. 

Tereza Hrubá

Škola na výletech
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Letošní školu v přírodě si užívaly v ma-
lebném kraji u Berounky 6. třídy a nej-
starší děti Montessori M 2. A. Areál 
agentury Star Line blízko Šlovic a jeho 
okolí nabízely po celý týden mnoho 
sportovních, naučných, turistických 
a  relaxačních aktivit. Dopoledne trá-
vily třídy se svými učiteli a odpoledne 
s vychovateli v objektu vybaveném ně-
kolika učebnami, sportovišti a venkov-
ním bazénem. Vychovateli připravená 
hra na téma Staré řecké báje a pověsti 
provázela děti po celý týden.
S učiteli proběhla po třídách exkurze 
do dvou kilometrů vzdáleného histo-
rického technického skvostu, a to elek-
troskanzenu Čechův Mlýn. Kulturní pa-
mátku ČR (2009) a jeden ze sedmi „divů 
Rakovnicka“ (anketa týdeníku Raport 

2010) stojí za to navštívit už jen z úcty 
k potomkům původního zakladatele 
elektrárny (1910) Václava Čecha, kteří 
skanzen provozují. Kromě dvou unikát-
ních turbín je k vidění spousta technic-
kých „starožitných” zajímavostí, mimo 
jiné vysavač Elektrolux, prodaný tatín-
kem spisovatele Oty Pavla, kterému je 
věnována ve skanzenu vzpomínková 
tabule. Břehy Berounky se staly barev-
ným rozmanitým herbářem pod širým 
nebem a o vodní živočichy také nebyla 
nouze. Co jsme nevěděli, našli jsme po-
mocí oblíbené mobilní aplikace Lens.
Počasí vyšlo i na celodenní výlet po-
dél Berounky do Skryjí nebo na hrad 
Týřov. Po občerstvení ve skryjském 
kempu to už po 3,5 km dlouhé naučné 
trilobití stezce s dvanácti zastaveními 

šlapalo samo. U místní školy byl u pří-
ležitosti mezinárodního geologickému 
kongresu v roce 1969 odhalen pomník 
geologovi Joachimu Barrandemu. In-
formační cedule jemu věnovaná je 
rozšířena o venkovní komiks umístěný 
na plotě. Některé 6. třídy pokračovaly 
na volně přístupnou zříceninu hradu 
Týřov, který patří mezi nejstarší v Če-
chách. Výhled odtud na Berounku je 
opravdovým zážitkem.
Po dobu celého pobytu se děti napříč 
třídami potkávaly. Jak je ale seznámit 
více? Učitelé připravili deset stanovišť 
(kvízy, zeměpisné a přírodopisné po-
znávačky, hlavolamy, hudba, výtvarno, 
šifry, překážky) pro smíšená družstva 
zastoupená všemi třídami a každý tak 
pomohl svému družstvu získat body. 
A závěrečná diskotéka a společenské 
hry pak nově navázaná přátelství ještě 
„doladily“. Teď už se na Šlovice mohou 
těšit budoucí šesťáci a kdyby někdo 
o   rázdninách cestoval tímto koutem 
Čech, určitě stojí za to výše jmenova-
né památky navštívit. Pro milovníky 
malíře Jiřího Andrleho stojí určitě za 
návštěvu galerie v blízkém Pavlíkově, 
jeho rodišti. Na úplný závěr poděko-
vání učitelům, asistentům a rodičům, 
kteří umožnili dětem na školu v příro-
dě vyjet, pro některé to byl po době 
kovidových omezení první společný 
pobyt mimo školu a domov.

Eva Danielová

Poučení i zábava na škole v přírodě

Školní družina uspořádala koncem května celodružino-
vou akci nazvanou „Zajícova skokiáda“. Květen byl totiž 
ve školní družině tematicky zaměřen na zajíce polního. 
Soutěž se tedy nesla i v tomto duchu. 
Kvůli nepříznivému počasí se akce konala v budově ško-
ly. Každé dítě mělo připravenou kartičku, na které bylo 
uvedeno 7 disciplín: skákání panáka, dva vědomostní 

kvízy o zajíci, skok do dálky snožmo, přeskoky tří obručí, 
skok do kruhu naslepo a chůze po provaze. Po úvodní 
informaci o  organizaci soutěže se děti pustily s elánem 
a s nadšením do akce. Na závěr skokiády každé odděle-
ní obdrželo diplom za účast, který vytvořila vychovatelka 
Iva Šebestová. Vše zdokumentovala hezkými fotografiemi 
vychovatelka Alena Řeháková. Pro děti to bylo příjemně 
strávené odpoledne a některé dokonce oželely návštěvu 
svého kroužku, aby se soutěže mohly zúčastnit.  

Helena Rozšafná

Zajícova skokiáda
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Závěr školního roku 
byl v 1. MŠ nabitý 
akcemi
Školní rok v době uzávěrky tohoto čísla ÚZ pomalu končil, 
v naší mateřské škole se ale neustále něco děje. Koncem 
května jsme si i přes nepřízeň počasí užili celodenní výlet 
s názvem Tajemství ztraceného pokladu. Prožili jsme celý 
den plněním různých úkolů a putováním kokořínskými 
lesy za pohádkovými bytostmi. Na samotném konci nás 
totiž čekal poklad a odměna, kterou jsme si mohli sami 
vybrat. Další akcí byl „Den rodiny“, kterou si pro nás při-
chystal spolek rodičů. Slunné odpoledne jsme si užili pl-
něním úkolů na stanovištích, jízdou na ponících a opéká-

ním buřtů na školní zahradě. Začátek června byl jako vždy 
nabitý akcemi. Předškoláci se v místní knihovně zúčastnili 
programu pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, přivítali 
jsme pásmem básní a písní nové újezdské občánky a zá-
kladní škola si pro budoucí prvňáčky připravila zábavné 
sportovní dopoledne na multifunkčním hřišti, které si děti 
velice užily. 
Některé tradice v MŠ trvají už řadu let a k jedné z nich patří 
rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na 
školáky. Pro všechny děti se konalo divadelní představe-
ní a následně byly předškolákům předány pamětní listy, 
šerpy s drobné dárky. Tímto bychom rádi poděkovali rodi-
čům za účast a připravené pohoštění.
Dovolte nám, abychom za celý kolektiv 1. mateřské školy 
popřáli krásné prázdniny a pohodové léto. Těšíme se na 
opětovné setkání v novém školním roce 2022/2023.

Petra Jonášová,
Jaroslava Špreňarová

INZERCE

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: +420 608 153 818

od července opět v provozu

P E D I K Ú R A     
Zuzana Traški  tel. 736 434 439

traskizuz@seznam.cz

Kosmetický salon Věra
(Zdrav.střed. Rohožník, vchod vedle Optiky)

Tady mohl být 

váš inzerát

v ceně 454 Kč

Objednávejte na

inzerce@praha21.cz

mailto:traskizuz@seznam.cz
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SPOLKY

V pár řádcích napsat, co vše zahrada o prázdninách potřebu-
je, je složité. Začneme pořekadly. Na červenec: „Svatá Anna 
chladna z rána“, na srpen: „V srpnu již nelze slunci mnoho 
věřit“. Pro zahradu je nejdůležitější voda, pokud ji nedosta-
neme z nebe, zaléváme v delších intervalech, ale intenzivně 
(když rozhrnete zem do hloubky cca 10 cm a stále je vlhká, je 
dobře zalito, pokud narazíte na suchou zem, je nutno ještě 
zálivku přidat). Vodní nádrže jsou líhní komárů, proto je za-
krýváme, tím i zabráníme utopení mláďat ptactva, na neza-
krytou nádrž dáme alespoň prkénko.  S vláhou přichází i in-
tenzivní okopávání, bráníme vysychání půdy i růstu plevelů. 
V  arných dnech plevele neklíčí. Okopáváme po každém dešti 
či větší zálivce. Tuto práci si ušetříme, pokud máme nastýlku 
mulčem, v poslední době je velmi doporučována. Zřizujeme 
ptačí napajedla. 
Ovocná zahrada – sklízíme třešně a jak nám vždy radil 
dr. Peleška - třešně potřebují letní řez. Rány způsobené ře-
zem stačí strom zacelit velmi dobře, v zimě nedojde k jeho 
poškození, a především předejdeme klejotoku. Jako u třešní 
postupujeme u všech peckovin. Nechceme-li poškodit rybí-
zové keře, musíme sklízet hrozničky rybízu velmi opatrně, 
nesmí se trhat i s listem. Po sklizni prořežeme angrešt i rybíz, 
odplozené výhony maliníku uřízneme až u země. 
Okrasná zahrada – po odkvětu keřů odstraníme staré výho-
ny až k novým, silným – čimišník, komule, magnólie, vajgélie. 
V druhé polovině léta sestřihneme letničky v nádobách (pe-
túnie, lobelky), aby nám obrazily a ještě kvetly. V srpnu řízku-
jeme muškáty, které zakoření i ve vodě, z řízků odstraníme 

zárodky květů, část ve vodě musí mít listové paždí, kde nám 
vyrostou kořínky. Zakořeněné řízky vysadíme do květináče 
se substrátem pro balkónové rostliny. U jahodníků určených 
pouze pro plody odstraníme po sklizni veškeré šlahouny, 
okopeme, odstraníme plevel. Záhony jahod bychom měli po-
nechat maximálně tři roky. Jahodník vytváří již v září základy 
květenství pupenů pro příští rok, proto koncem srpna mini-
málně třikrát řádně zalijeme, 20-30 litrů na 1 m2. 
Zeleninová zahrada – můžeme ještě vysévat rané odrůdy 
mrkve, oblíbenou ředkev, nezapomínejme, že pro svůj vývoj 
potřebuje 90-120 dnů. Je také poslední možnost vysít velmi 
zdravou červenou řepu, do podzimu ještě pěkně vyroste, 
špenát pro podzimní sklizeň. U rajčat (tyčkových) je nejdůleži-
tější vylamování postranních výhonů – zálistků, přihnojování 
a pravidelná závlaha: stačí jednou za týden, ale vydatně, vy-
hýbáme se zamokření listů. U okurek patří zalévání a hnojení 
k těm nejdůležitějším červencovým pracím, pozor pří oko-
pávání, okurky velmi mělce koření je lepší použít nastýlku. 
Čím častěji sklízíte plody okurek, tím rychleji se budou vyvíjet 
další. Rané brambory bychom měli sklízet v době, kdy mají 
vyzrálé hlízy, poznáme to snadno, nať je žlutá a pomalu usy-
chá. Odborníci říkají, že přírůstek hmotnosti za deset dní je 
k neuvěření – budeme tedy věřit.
V prvých dnech října připravujeme výstavu ovoce a zeleniny, 
těšíme se na vystavovatele i návštěvníky. O veškerých našich 
akcích budete informováni ve vývěsných skříňkách, v ÚZ a  na 
webu https://kvetyujezda.ic.cz, kde je i obsáhlejší článek.                                 
Za újezdské zahrádkáře     

Blanka Exnerová

Zahrádka o prázdninách

Zahrádkáři 
na hrnčířských trzích
Český zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy vyrazil 28. května spolu 
se Spolkem občanů Škvorce a Třebohostic na tradiční keramický 
den v Kostelci nad Černými lesy. Jelo se společným autobusem, 
který zajistila paní Bělohubá ze škvoreckého spolku.
My, co jsme byli na trzích poprvé, jsme byli unešeni velkým rozsahem 
akce i krásou a nápaditostí originální hrnčířské i klasické keramiky 
tvůrců, kteří se sjeli z celé republiky. Byly to nejen nejrůznější hrnečky, 
mísy a vázy, ale i různá pítka a větší sochy vhodné do zahrady.
Ve stejný den probíhal Den otevřených bran kosteleckého zámku, 
sídla školního lesního podniku České zemědělské univerzity, 
takže jsme měli možnost se podívat do areálu zámku i shlédnout 
vystoupení mysliveckých trubačů, sokolníků nebo ochutnat vína 
z univerzitních vinic.
Někteří stihli i oběd v pivovaře poblíž zámku, jiní se spokojili se 
zelňačkou u stánku. Výroba keramiky má v Kostelci dlouhou tradici 
i vzhledem k tomu, že leží v oblasti bohaté na naleziště keramické 

hlíny. O tom bychom 
se mohli přesvědčit 
v Muzeu hrnčířství nebo 
Novém muzeu keramiky, 
ale to už jsme si museli 
nechat na jindy, stejně 
jako návštěvu školního 
arboreta.

Jitka Carbolová,
Jitka Vacková

ZA LOUPEŽNÍKEM 
DRHOLCEM 

Začátkem září bude šestý ročník 
Drholce, už se opět chystáte?

Různě dlouhé trasy pro vás máme, 
v lese zase budou loupežnice.

Startujeme v neděli 4. 9. v muzeu, 
kde máme zajímavou výstavu.

Cíl bychom rádi udělali opět u školy 
a doufáme, že paní učitelky pro vás 

připraví dobré saláty. 
Podrobnější informace dáme 
až do zářijového zpravodaje. 

Srdečně vás zve 
za Klub českých turistů Klára Zezulová 

a za Masarykovu ZŠ Eva Danielová
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Koncem května se v Evropě slaví Svátek sousedů, který je oslavou sou-
sedských vztahů, příležitostí poznat své sousedy, rozvíjet s nimi vztahy, 
přátelství a solidárnost, zpříjemnit si místo, kde žijeme. Od roku 2018 
organizují Sousedský den v Újezdě členové spolku ÚJEZD.KOM. V prvním 
roce jsme akci pojali hodně neformálně, vybídli jsme sousedy, respektive 
sousedky, aby upekly a přinesly koláč a vzaly s sebou celou rodinu. U ká-
vy a koláče se seznamovali dospělí, děti využily soutěží a možností, které 
skýtá Psí plácek. 
Letos proběhla oslava Sousedského dne v sobotu 21. května a krom již 
tradiční soutěže o nejlepší sousedský koláč (nově i v dětské kategorii), 
jsme rozšířili nabídku o gril a víno, díky Nádražní i o pivo, palačinky a tor-
tilly a barista Marek Hladík vařil super kvalitní kávu i v polních podmín-
kách. Součástí akce byl i SWAP- Vítr v šatníku a bazárek Děti dětem, oblí-
bený u našich potomků, prodávajících a směňujících své trofeje za nové.
Nově jsme uspořádali přednášku s diskusí na téma možností rozvoje 
sousedského života ve veřejném prostoru Újezda, která vznikla ve spo-
lupráci s IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) a vzbudila mezi 
účastníky velký zájem. Představili jsme několik jednoduchých a funk-
čních inspirací oživení veřejného prostoru. 
Uvědomění, že veřejný prostor je náš společný majetek, a tak bychom 
měl k jeho užívání přistupovat jako k vlastnímu, v účastnících diskuse 
silně zarezonovalo. K tématu prezentace se vracíme v stejnojmenném 
článku na webu ujezdkom.cz.
Pokud jste Sousedský den nestihli, další příležitostí zažít Újezd po soused-
sku bude Zažít Újezd jinak-Zažít město jinak v sobotu 17. září. Za ÚJEZD.
KOM

Michaela Skalníková

Sousedský den 

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhla podvečerní turistická 
akce zařazená do celoročního projektu Prahou turis-
tickou. Trasu prošlo celkem 64 účastníků a na křtu by-
la další řada lidí, kteří se nemohli projít na trase. Start 
i cíl pochodu byl v Újezdském muzeu, kde je v součas-
né době umístěna výstava k 10. výročí naučné stez-
ky Lesní galerie I. Při této příležitosti byla v 18 hodin 
pokřtěna výroční turistické vizitka. Velké poděkování 
patří Zitě Kazdové a Evě Danielové, které se zúčastnily 
této akce a jsou to dvě ze zakladatelek naučné stezky. 
Za Klub českých turistů

Klára Zezulová 

Pochodovali 
jsme od muzea 
k muzeu

Máme za sebou povedený koncert americké zpěvačky 
J. Jenkins. Sestřih koncertu bude k dispozici na našem 

webu během července. Byl to trochu krok do neznáma, 
ale publikum blues, soul, vlastní tvorbu nebo třeba Honky 
Tonk Women přijalo s nadšením. Pobavení způsobil 
hráč na harmoniku, když na jednu tklivou baladu přinesl 
na jeviště křeslo pro zpěvačku, ve kterém song velmi 
procítěně zazpívala. Na koncertu se neočekávaně objevily 
i hvězdy naší hudební scény. Irena Budweiserová, její 
manažer, přijel i český Elvis Presley a další. Koncertem 
spolek ukončil svoji programovou nabídku prvního 
pololetí a do září bude mít prázdniny. Děkujeme našim 
divákům i příznivcům za návštěvu na našich akcích 
a těšíme se na setkání zase někdy po prázdninách.

Petr Duchek 

Spolek OKO má prázdniny
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Přijměte, prosím, tradiční zpravodajství z další cesty paní 
a pánů seniorů po vlastech českých – 9. června. Krutý od-
jezd z domova v 6:30 hod.; počasí vhodné tak k pokračování 
rozjímání na lůžku. Cesta téměř do neznáma – a přesto byl 
autobus plně obsazen, nálada byla radostná, optimistická 
a natěšená. To je vlastně to podstatné, co nám naše výlety 
přinášejí – setkání s přáteli, s nimiž se takto uvidíme celý den, 
a tedy bude příležitost k sousedskému popovídání. Strávíme 
den bez obvyklých starostí a řešení známých prapotíží, dojde 
samozřejmě i na společné bolístky a rodinné novinky i s foto-
grafiemi. To, že jsme opět projížděli překrásným krajem Čes-
kého středohoří za poznáním, je jen příjemným doplňkem 
a odměnou za ty ranní líné rozpaky.
Jeli jsme tedy spolu do Ostrova (dříve „nad Ohří“) a mnozí 
z nás, kteří touhle cestou už dlouho nejeli, byli zaskočeni 
novinkami, které městu a okolí přineslo nové hospodaření. 
(Ostatně – známe to i z domova.) Zdejší zámek a krásný zá-
mecký park, jehož barokní zahrada byla považována kdysi za 
8. div světa. Barokní zahrada prodělává dnes už svou pátou 
slohovou etapu. Zdejší klášter s odsvěceným kostelem se vi-
ditelně probouzí z trosek.
A pak přišel čas na oběd… a taky jsme měli štěstí na počasí!

Druhou zastávkou byl Horní Hrad – Hauenštejn, s krásným 
arboretem. Hrad, dnes už spíš zámek, který nový majitel do-
slova vykopává z rozvalin starých, byť nedávných časů. (Neče-
kaným zpestřením, bylo hejno majestátných pávů, které nám 
občas přelétlo nad hlavami a parkovalo tu na hradních věžích 
a komínech.
A jeli jsme domů a jestli se vám to zdá málo – my jsme si výlet 
náramně užili a těšíme se na další! 

Petr Mach

Výlet do Podkrušnohoří 

Cvičení se SPCCH
cvičení pro kardiaky 
s prvky jógy
tělocvična školy v parku, 
vždy v pondělí od 18 hod. 
5. 9. – 12. 12., tj. 15x

tělocvična školy v Polesné ul., 
vždy ve středu od 16 hod.
7. 9. – 14. 12., tj. 15x 

cvičení na židlích
Polyfunkční dům, 
vždy v úterý od 10 hod.
6. 9. – 13. 12. tj. 15x
Tyto akce jsou finančně podpořeny 

Úřadem MČ Praha 21

Z akcí KAS
Pozvánka na výlet

10. 9. pořádáme výlet do Slatiňan, 
zde prohlídka zámku, po obědě Luže- 

Košumberk, kostel, park, lázně.

Příspěvek účastníka na dopravu 
300 Kč, vstupy hradí KAS, jídlo 

účastník zájezdu
odjezd v 8.00 hod. od Lidlu 

(7,45 hod. z Blatova), 
Zájemci, hlaste se 

u paní Krajzingrové, 
tel.: 736 417 414

Oprava:
V minulém čísle ÚZ nám tiskařský 

šotek ukradl 1.
Správně tedy:

 5. 10. procházka Prahou, 
a 15. 10. výlet Šternberk – Ledeč.

Výbor KAS přeje všem 
Újezďákům 

bez rozdílu věku i pohlaví 
krásné a pohodové léto.



Po dvou neúplných ročnících ovlivněných ce-
losvětovou pandemií nedopadla letošní plno-
hodnotná sezóna pro naše týmy mužů podle 
představ. Dlouhá přestávka předznamenala 
konec celé řady opor a bylo to na výkonech 
především A-týmu hodně znát. Výsledkem je 

sestup mužů z Pražského přeboru do I. A třídy. 
Béčko se naštěstí celkem s přehledem udrželo v I. B třídě,  
i když bylo občas těžké se vůbec sejít v dostatečném počtu. 
Občas tak museli vypomoct i hráči staré gardy nebo ti, kteří 
už dávno pověsili kopačky na hřebík.  
Největší letošní úspěch zaznamenal tým mužů v pražském 
Teskahor poháru. Jako účastník Pražská teplárenská přeboru 
Prahy jsme měli v 1. kole volný los a automaticky tak postou-
pili přímo do kola druhého. V něm jsme se střetli s účastníkem 
I. A třídy Sokolem Dolní Počernice, se kterým jsme si poradili 
celkem snadno a zápas na hřišti soupeře ovládli 4:0. O góly se 
postarali Koryta, Mruvčinský, Kohout a Heteš. 
V následujícím kole na nás čekal na domácím hřišti další sou-
peř z I. A třídy FK Řeporyje. I tento zápas jsme zvládli celkem 
jednoduše a zvítězili tentokrát 4:1. Dva góly vstřelil Koryta. 
Po jednom přidali Maxmilián a Kohout. 
Ve čtvrtfinále poháru na nás čekal soupeř do té doby nejtěžší, 
a to Sokol Cholupice, v té době bojující o postup z I. A třídy 
do Přeboru. O vítězství a postupu do semifinále rozhodl až 
vlastní gól hostů 12 minut před koncem, kterým jsme uzavřeli 
skóre na 2:1 v náš prospěch. První gól vsítil Heteš.
V semifinále nás čekal velký oříšek v podobě lhoteckého FC 
Tempo Praha, který postoupil do příštího ročníku Pražského 
přeboru. Nutno přiznat, že tento soupeř byl již hodně nad na-
še síly a po poločase 0:3 se nakonec ukazatel skóre zastavil až 
na hrozivém výsledku 2:8. Oba čestné góly vstřelil náš nejlep-
ší střelec celého ročníku Heteš.
I tak se dá ale postup do semifinále poháru v nepodařené 
sezóně považovat za velký úspěch a věříme, že příští ročník 
v I. A třídě budeme hrát o přední příčky.

Výsledky v TESKAHOR Poháru Prahy 2021/2022

1. kolo
Volný los jako účastník Přeboru Prahy

2. kolo
Sokol Dolní Počernice – FK Újezd nad Lesy 0:4 (0:2)
Branky: Koryta, Mruvčínský, Kohout, Heteš

3. kolo
FK Újezd nad Lesy – FK Řeporyje 4:1 (3:1)
Branky: Koryta 2, Maxmilián, Kohout

čtvrtfinále
FK Újezd nad Lesy – Sokol Cholupice 2:1 (0:0)
Branky: Heteš, Schwank vlastní

semifinále
FK Újezd nad Lesy – FC Tempo Praha 2:8 (0:3)
Branky: Heteš 2

Daniel Podlipný, Michal Krejčí
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Újezd sestoupil z Pražského přeboru,
zahrál si ale semifinále poháru

SPORT
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Kangsim Dojang zaznamenal 21. května v Havířově historický 
úspěch. Poprvé po dvanácti letech, kdy se oddíl věnuje poom-
sae (sestavám), ovládl mistrovství ČR v této taekwondo disci-
plíně. Předčili jsme i klub korejského mistra Taehan a Sejong, 
který kraloval posledním třem ročníkům. 
Výrazně k tomuto výsledku pomohly Julča Šlesingerová a Mag-
da Zíková. Julča si skvěle načasovala formu a získala stříbr-
nou medaili. Takto vysoké umístění obsadila poprvé v sezóně 
a cestou k tomuto úspěchu musela porazit i svou reprezen-
tační kolegyni. Magda tento úspěch ještě předčila, když ve své 
kategorii nenašla přemožitele a stala se mistryní ČR. 
Vítězství bylo velmi těsné a rozhodoval o něm každý získaný 
bod. Jedná se opravdu o týmový výsledek, jelikož každý zá-

vodník přispěl k tomuto úspěchu svým výkonem. I proto po 
získání titulu vypuklo nadšení u všech členů týmu. Tato vítěz-
ná atmosféra panovala i v autobuse cestou domů z Havířova. 
Nakonec bychom rádi poděkovali MČ Praha 21 – Újezd nad 
Lesy, která v rámci svého dotačního systému podporuje ně-
které aktivity našeho oddílu. Konkrétně se jedná o tréninkové 
a závodní sportovní činnosti našeho klubu, které se dotýkají 
především materiálního vybavení, pronájmu tělocvičny, do-
pravy a startovného na turnajích. Letos mohou být díky to-
muto systému podpořeny výjezdy na turnaje Humpolec Cup, 
Mistrovství ČR v poomsae, Moravia Poomse Cup a Hansoo 
Cup. Za Kangsim Dojang

Kateřina Skotnicová

Titul mistrů ČR zamířil do Újezda

Jsme oddíl taekwondo, který vznikl v roce 2001 v Újezdě nad 
Lesy. Naše členská základna má přes 300 členů včetně členů 
reprezentace ČR, mistrů republiky, účastníků ME a MS a vítě-
zů mezinárodních turnajů. Nepyšníme se ale jen individuální-
mi výsledky, ale i týmovými úspěchy. Podle hodnocení celo-
ročních lig patříme dlouhodobě mezi tři nejlepší kluby v ČR. 
Naším cílem není jen vychovávat skvělé sportovce, ale přede-
vším dobré lidi. Taekwondo je korejské bojové umění, které 
se zakládá na svém etickém kodexu. A právě tyto hodnoty se 
snažíme našim cvičencům předávat.

Proč se k nám přidat?
Láká tě zkusit si nějaké bojové umění? Chceš se naučit bránit? 
Máš velké ambice a touhu vyhrávat? Nebo naopak chceš jen 
pravidelně sportovat a být součástí dobrého kolektivu, kde 
starší pomáhají mladším a mladší mají respekt ke starším? 
Jestli jsi alespoň na jednu z otázek odpověděl ano, tak Kang-
sim je místo právě pro tebe.

Kdy probíhají tréninky?
 • začátečníci 6–8 let: středa 15–16 h
 • začátečníci 9–13 let: čtvrtek 15–16 h
 • nejstarší začátečníci 14 a více let: nastavení rozvrhu po 

osobní domluvě

Jak se přihlásit?
• od června do září je možná registrace na webových strán-

kách klubu: www.kangsim.cz
• s případnými dotazy se na nás můžete obrátit prostřednic-

tvím níže uvedených kontaktů
e-mail: sekretariat@kangsim.cz
tel: 776 025 258

Marek Doxanský

Újezdské taekwondo nabírá nové členy
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V pátek 3. 6. jsme vyrazili plni sil, radosti a především 
s  touhou získat ta nejlepší umístění na závěrečný mis-
trovský závod Plavecko-běžeckého poháru pražských 
škol. Tentokrát nás přivítal krásný sportovní areál Na Pe-
tynce v Praze 6 s otevřeným plaveckým bazénem. Všich-
ni naši reprezentanti opět ukázali svou sílu a vybojovali 
krásná umístění v popředí startovních listin jednotlivých 
kategorií. Na medailová umístění tentokrát dosáhli Bára 
Chumlenová a Tomáš Tříska.
V závěru pátečního plavecko-běžeckého klání probě-
hl slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků celo-
ročních bojů škol a jednotlivců. Na start se postavilo 
32 pražských škol a více než 500 závodníků. Jako škola 
jsme s velkým náskokem převálcovali všechny ostatní 

Plavecko-běžecký pohár:
zlato máme v kapse

Žákyně 8. a 9. tříd se po vítězství v okresním kole dostaly do kraj-
ského finále volejbalového turnaje Poháru pražských základních 
škol, který se konal 5. 5. 2022 na hřišti Meteoru v Libni. Krajského 
finále se zúčastnilo šestnáct družstev z celé Prahy. Naše děvčata 
se postupně probojovala až do finále a nakonec po velkém boji 
zvítězila. Moc jim gratulujeme, je to velký úspěch.

Anna Kousalová

Volejbalistky vyhrály 
krajské finále

Nábor do volejbalového 
oddílu SK J KY 

Přijímáme děvčata ročníku 2012 a starší do 
přípravky a na doplnění soutěžních družstev 

žákyň a kadetek 

Tréninky přípravky se konají ve středu od 16:00-17:00 
a v pátek od 15:00-16:00 hodin ve sportovní hale 
v Běchovicích, Richterova 536. Soutěžní družstva 

trénují v tělocvičně MZŠ Polesná a na antukovém hřišti 
ve sportovním areálu „Veletovská / Kácovská“. 

Kontakt: Petr Plzenský; Barbora Plzenská; www.joky.cz 
tel: 720 953 240; 777 636 210    
plzenskyp@seznam.cz; plzenskab@seznam.cz 

Činnost sportovního klubu je finančně podporován:  
Grantový systém MČ Praha 21, Praha Běchovice, Hl. m. Praha „Praha sportovní“, 
Pražský volejbalový svaz      

školy včetně těch sportovních. Na bedny vítězů se pak postavi-
lo deset našich borců. Zlaté medaile se houpaly na krku Báře 
Chumlenové, Josiphu Deifovi, Jáchymu Vrbovi a Tomáši Třísko-
vi. Stříbrné medaile zdobily Viky Zelenou, Sámera Deifa, Lukáše 
Třísku a Adama Škraňku. Na příčku třetí pak vystoupali Tereza 
Kozlíková a David Pičman.
Dík a pochvala patří i dalším, kteří se pravidelně zúčastňovali 
a umístili se v první desítce. Mezi ně patří: Adam Brůček, Adéla 
Kratochvílová, Marek Kala, Matyáš Janků, Kryštof Staněk, Kryš-
tof Novák, Adam Vyhnálek, Ondřej Srb, Ondřej Jaroš, Jan a Jára 
Herčíkovi, Ronja Nielsen, Honza Vosecký, Sofie Bradáčová, Filip 
Škraňka, Veronika Jarolímová či Vojta  Stejskal.
Celé dopoledne provázelo letní počasí, úžasná atmosféra a vý-
kony hodné těch olympijských. Děti přišel povzbudit i pan ře-
ditel. Další ročník je úspěšně za námi a v příštím školním roce 
budeme bojovat dál. Za Masarykovu ZŠ

Radka Kohoutová
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SOUSEDÉ

FILM

čtvrtek 7. července, 19:30 hod.
Řekni to psem,
 (ČR 2022, režie: Robert Sedláček)
KC Nová Beseda Klánovice 

neděle 17. července, 16:00 hod.
Kde je Anne Franková? 
(ČR 2022, režie: Ari Folman) 
KC Nová Beseda Klánovice 

čtvrtek 28. července, 19:30 hod.
Velká premiéra 
(ČR 2022, rež.: Miroslav Krobot)
KC Nová Beseda Klánovice 

KONCERT
sobota 6. srpna, 19:30 hod. 
Pocta Zuzaně Navarové: 
Markéta Burešová, Mário Bihári, Petra Bílková
KC Nová Beseda Klánovice 

středa 20. července od 19 hod.
Soundtrack Festival
Známé filmové melodie v podání orchestru Dobře 
naladěni 
Úvaly – náměstí před ZŠ

VÝSTAVA
do 12. září, denně od 10-18 hod.
Martina Kritznerová
Výstava fotografky, jejímž tématem jsou odlesky a 
zrcadlení
foyer divadla v Horních Počernicích

ZÁBAVA
sobota 16. července, od 12:30 hod.
Memoriál Rudolfa Utěšila
jízda historických vozidel, soutěže
u kostela v Klánovicích

Kultura v okolí

Letní kino u sousedů
KOLODĚJE 

pondělí 25. července 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

úterý 26. července
Špion, který mi dal kopačky

středa 27. července
Ubal a zmiz

čtvrtek 28. července
Myši patří do nebe

Začátky promítání ve 21.15 hodin.

BĚCHOVICE

pátek 15. července
Známí neznámí

pátek 12. srpna 
Mimořádná událost

Areál Staré pošty, začátky představení v 21 hod. 

ÚVALY

Každý čtvrtek u sportovní haly pod sokolovnou, 
začátky po setmění, vstupné 50 Kč
Program na mestouvaly.cz

KVĚTNICE

úterý 12. července, od 21:45 hod.
úterý 9. srpna, od 21:00 hod.
úterý 30. srpna, od 20:30 hod.
Program bude upřesněn na kvetnice.eu
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Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

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

                                                tel.: 606 900 600

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           Křemínská 153                                         
SO:        09.00–13.00                                   282 01 PŘIŠIMASY

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT              
Likvidace autovraků všech značek                              
Pneuservis bez čekání

Hodinový manžel aneb zručná 
pomoc pro Vaši domácnost
(po dohodě možno i o víkendu)
tel.775 250 169
email: vavrapetr1@seznam.cz
http://www.hodinovymanzel.info

PŘIJMEME 
nejlépe na poloviční úvazek nebo na brigádu 

šikovnou paní, pána, studentku, studenta, slečnu, 
maminku na mateřské dovolené jako

PRODAVAČKU / FLORISTKU
Požadujeme radost k tomuto oboru, nejlépe 
dvouletou praxi v květinářství, ale můžeme 

i zaučit.
Dobré platové podmínky. 

Prosím, jen vážní zájemci o práci.
Volejte pro další informace a domluvu na zkoušku 

na obchodě na tel. 608 982 711 
(můžete i napsat na Messenger nebo WhatsApp).

Děkujeme predem Všem za nabídku.

www.kvetiny-jasmin.cz 
Měníme provozní dobu 

na letní prázdniny 1. 7.  - 31. 8. 2022
Po-Pá 9-18 hod.

So 9-17 hod. 
Ne ZAVŘENO, všechny svátky 9-17 hod.

Hledám spolehlivou, samostatnou pracovnici/pracovníka 
na pravidelný úklid rodinného domu v Praze-Šestajovicích, 
v rozsahu 1x týdně na cca 8-10 hodin, v případě osvědčení 

možná výpomoc s domácími pracemi.
Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, mobilitu, pečlivost

Nabízíme: pravidelnost, plat 150-200 Kč/hod.
Kontakt: +420 724 355 355

INZERCE

http://www.hodinovymanzel.info
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Od pondělí do soboty nabízíme: 
čerstvá a uzená masa

výrobky vlastní, i okolních výrobců.

Skvělá jídla již od 7 do 18 hodin!

Řeznictví uzenářství s jídelnou Na Obušku

Malešovská 1652, Praha 9 
Újezd nad Lesy 

190 16
Objekt Albert, naproti MŠ

ohodnoťte nás hvězdičkou 
nebo napište recenzi na Google.

Mgr. Renata Prihoda, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, nemovitosti, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti), obchodní společnosti. 

Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

KOSMETIKA - PEDIKÚRA
Tereza Sucháčková

tel. 724 526 849
e-mail: su.tereza@seznam.cz

Najdete nás na adrese 
Zalešanská 726, Újezd nad Lesy

mailto:flaskova@akjp.eu
mailto:su.tereza@seznam.cz
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek

DOPRODEJ  
nových bytů  
v Klánovicích 

www.byty-klanovice.cz

         Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podla-
hová plocha 120 m2, pozemek celkem  

166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice

cena  19.490.000,-Kč

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží  
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, poze-
mek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

REZERVOVÁNO

  www.utrativodu-klanovice.cz

Ceny od  
19.990.000,-Kč

30 let zkušeností  
v realitách

PRODEJ –  
6 bytů ve třech dvojdomech,  
podlah. plocha 156 m2,  
pozemky 422-541 m2,  
ul. U pole, Šestajovice 

K nastěhování v 09/2022 

Ceny  
od 15.990.000,-Kč

 
PRONÁJEM – zcela 
nový modulární dům 
3+kk, podlahová plocha 
63 m2, terasa 19 m2, 
udržovaná zahrada,  
pozemek 680 m2,  
ul. Martinů, Šestajovice.  
 

PRONAJATO




