
ÚJEZDSKÝelektronické noviny MČ Praha 21 

LEDEN 2015         ZPRAVODAJ 
TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE. 
 

- Masarykova základní škola, Újezd n. L. chystá zápis do 1. tříd 

- Novinky v podávání inzerce  
- Maminy z újezdské roviny uspořádaly Mikulášskou nadílku 
- SPCCH podniklo vycházku do Břevnovského kláštera  

a uspořádalo přednášku o obyvatelích Persie a jejich zvycích 

- Klub českých turistů chystá pochod po Klánovickém lese 

- Pomozte Pražské zvířecí záchrance 
 
 

Masarykova základní škola 
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 

oznamuje: 
 

ZÁPIS  
S PEJSKEM A KOČIČKOU 
se bude konat ve čtvrtek 15.ledna 2015 a v pátek 16.1.2015  

od 14 do 18 hodin 
v budově I. stupně ZŠ v parku – Staroklánovická 230 

 
Podmínka přijetí 

S ohledem na kapacitu školy budou pro školní rok 2015/2016 
přijímány pouze děti 

s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy 
 

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného 
zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte v MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy 
   ( vydá MČ: oddělení evidence obyvatel – není-li potvrzeno jinak ) 

 
Bližší informace: Mgr. Vladana Vacková, tel. 281 045 311, vackova@zspolesna.cz 

 
Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy 

 

 
 



 

Rozloučení ve velkém stylu.  
Mikulášská nadílka přinesla dětem radost  

a Maminám změny v organizaci. 
 
„ Dne 6. prosince 2014 se v Polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy 
konala tradiční Mikulášská nadílka pro děti. Tradiční, pokud jde  
o termín konání. Netradiční v tom, že pořádající Maminy z Újezdské 
roviny se touto akcí loučily se svým fungováním v této neziskové 
organizaci. A loučily se opravdu ve velkém stylu. Odcházely jako 
dámy velkého světa zážitků, který se pootevřel pro naše nejmenší 
spoluobčany. Nelze proto nepřipomenout i další akce, které 
spoluvytvářely. Ať už se jednalo o Čarodějnice, Klauniáda, 
Lampionádu nebo Mikulášskou nadílku, vždy byly perfektně 
připraveny. A vždy, v každé z těchto akcí, nechaly kus sama sebe. 
Kus svého srdce. Dnes se loučily a předávaly pomyslné žezlo dál“, 
napsala do redakce ÚZ účastnice Mikulášské nadílky Ilona 

Landovská. Reagovala tak na změny, které od nového roku chystají 

Maminy z újezdské roviny.  
Naši čtenáři si možná vzpomenou, že právě díky naléhavým prosbám 

o pomoc, zveřejněným ve zpravodaji před čtyřmi roky, došlo 

k obměně ve složení o.s. Maminy, tradičního pořadatele dětských 

akcí v Újezdě n. Lesy. Původní zakladatelky tehdy chtěly předat 

další fungování společnosti maminkám na mateřské dovolené, 
protože původním posláním sdružení bylo nejen pořádání dětských 

akcí, ale také možnost seberealizace schopných žen, které se staly 

maminkami.  

Tehdy pomyslný prapor pozvedly a dále jej nesly dámy, které se 
nyní s aktivní účastí v o. s. Maminy loučily právě Mikulášskou 

nadílkou, podpořenou grantem MČ Praha 21.  
Po zralé úvaze se aktivit občanského sdružení ujaly původní 
zakladatelky Mamin, které hodlají dále pokračovat v tradici 

dětských akcí. Naštěstí se mohou spolehnout na spolupráci mnoha 
dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a aktivně 

se podílet na společenském životě újezdském.  „Přejeme Martině, 
Markétě, Nikole a Vendy šťastné a úspěšné vykročení z mateřské 
dovolené do jejich dalšího profesního i osobního života a děkujeme 

za jejich práci a úsilí, které věnovaly po několik let činnosti 
v Maminách. Děkujeme i MČ Praha 21, že nám poskytuje granty na 

naše aktivity“ říká zakladatelka sdružení Martina Podolková  
a pokračuje: „Stýskalo se nám a za ty čtyři roky jsme si ujasnily, že 
nás pořádání akcí baví a užíváme si to. A tak bych parafrázovala 

píseň od Beatles: s malou pomocí přátel to zvládneme a Újezd se má 
opět na co těšit!“ Nejbližší akcí, pořádanou o.s. Maminy z újezdské 
roviny by měly být Čarodějnice. 

Lucie Černá 

 
 



 
 

 
 

 
 

Foto archiv MČ Praha 21 

 



 
„ORA ET LABORA“, modli se a pracuj,  
to je heslo členů řádu benediktinů, jejichž klášter jsme v listopadu 
navštívili. Sešlo se nás čtyřicet (nejenom členů SPCCH), když jsme 
se ve čtvrtek 20. listopadu vypravili na prohlídku areálu 
Břevnovského kláštera. Vynikajícím průvodcem nám byl Martin 
Ševeček. Klášter benediktinského řádu, byl založen roku 993 

pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v duchu 
Řehole, sepsané v 6. století zakladatelem řádu sv. Benediktem, 
život ve společenství modlitby a práce.  Byl to první mužský 
klášter na našem území vůbec. V 11. století, za opata Menhartha zde 
byl postaven kamenný kostel, jehož krypta s kněžištěm se nachází 
pod dnešní barokní bazilikou sv. Markéty. V rámci prohlídkového 
okruhu jsme navštívili zahradní pavilon "Vojtěška", postavený nad 
pramenem potoka Brusnice, kde se podle legendy setkali 
zakladatelé kláštera, sv. Vojtěch a Boleslav II., dále kryptu se 
zbytky románského kostela a kostel sv. Markéty s oltářními obrazy 
Petra Brandla. Prošli jsme místnosti barokní prelatury, které 
naposledy používal opat Anastaz Opasek († 1999). Velký tereziánský 

sál je v současnosti využíván i ke koncertům a dalším 

společenským akcím. Cestou na hřbitov jsme míjeli 

zrekonstruovaný skleník, dnes výstavní síň moderního umění  

a atelier. Klášterní zahrada je přístupná a krásně upravena 

Vycházka byla úspěšná, a i když nám na prohlídku břevnovského 

hřbitova založeného v r. 1739, již nezbyl čas, určitě se sem ještě 
někdy podíváme, Mirce moc děkujeme za její přípravu. 

 

.    
        

        Za SPCCH M.Tomaidesová a E.Konečná 

 



 

Jsme jedné krve, 
to je to nejhezčí, co můžeme říci obyvatelům Íránu, dříve Persie, 
protože prapůvodně máme stejný etnický původ 
PhDr. Václav Petříček uvedl těmito slovy čtvrteční přednášku  

o této zemi. Vlastně na úvod nám přednesl báseň Háfeza Šírázího 
(1320-1390), který byl již za svého života uznávaný i za hranicemi 
Persie. 
Írán- co se vám vybaví? Možná něco málo o Persii ze školních 
lavic. Z moderních dějin Perský záliv, další války a současná 
situace s vládnoucí teokracií. 
Vyprávěl o historii této země, (zakladatel Kýros Veliký 559-530 
př.n.l.), o řecko-perských válkách a dobytí Alexandrem Velikým. 
Vzpomněl i zakladatele lékařství – Aviceny. 
Nadšeně hovořil o přírodě, krásných pouštích, jezerech i horách. 
Připomněl, že všechny cibulové květiny pocházejí z Persie a vše 
dokumentoval fotografiemi. Málokdo asi ví, že zde má původ 
několik pro nás již samozřejmých potravin, například vlašské 

ořechy, nebo pistácie. 

Na fotografiích ukázal různé typy obyvatel, některé blonďaté  
a modrooké (potomci původních obyvatel), nyní jsou převážně 

tmavovlasí a tmavoocí-převládla krev Arabů. 

Pohovořil o třech náboženstvích-judaismu, křesťanství a islámu, 

jejichž vyznavači se obdivuhodně snášejí. Liší se pouze stravou -

nejedí vepřové, pouze křesťané je pěstují a konzumují. Připomněl   
i způsob oblékání žen. 

Na závěr jsme zhlédli obrázky z Teheránu a přípravy na vánoční 

svátky stejné, jako u nás, stromeček, ozdoby, květiny. 

Přednášku zorganizoval Svaz postižených civilizačními chorobami 
pro občany Újezda, byla moc pěkná a zajímavá. 

                                                     

Eva Štrasmajrová 

 
Novinky v podávání inzerce 
Pro zjednodušení objednávek inzerce jsme zavedli novinku  
Inzerci je možno objednat elektronicky na základě formuláře 

umístěném na adrese  
http://www.praha21.cz/sluzby-a-informace/ujezdsky zpravodaj/prijem-inzerce.html 

Podklady pro inzerci v elektronické podobě nadále zasílejte na 

inzerce@praha21.cz. Nově také zavádíme možnost grafického 
zpracování inzerátu dle požadavků inzerentů. Poplatky za grafické 
práce jsou uvedeny přímo v objednávkovém formuláři.   

L. Černá 

 
 
 

 

 



 

 

TURISTÉ ZAPLNÍ KLÁNOVICKÝ LES 
 
Klánovický les a Lesní galerie se již počtvrté stanou terénem pro 
turistickou veřejnost z celé Prahy. Přidat se může každý, tedy i my, 
kteří máme Klánovický les téměř „u nosu“. 
Do redakce nám došel dopis od organizátorů pochodu s názvem 

„Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky“, kterého se můžete zúčastnit již 

17. ledna 2015. 
 

„Vážení přátelé procházek a pochodů,  
 

tentokrát vás chceme pozvat na 4. ročník pochodu na okraj Prahy do 
Klánovic, kam se snadno dostanete vlakem z Masarykova nádraží. Spoj 
jezdí každou půlhodinu a platí v něm jízdenka pražské MHD. Osadu 

Klánovice založil Václav Klán v roce 1878, původně písař soudu ve 
Zbraslavi a později obchodník s nemovitostmi. Dnes patří pod městskou 
část Prahy 21, leží na východní hranici Prahy. Zastavěná plocha Klánovic 
je na východě a západě ohraničena největší souvislou lesní plochou na 
území Prahy – přírodními rezervacemi Klánovický les a Cyrilov, jež 

dohromady tvoří přírodní park Klánovice – Čihadla. Jižní hranici tvoří 
rychlíková železniční trať. 
 

Pochod pro vás připravil turistický oddíl KČT Turistická Banda TurBan na 
sobotu 17. 1. 2015.  První ročník proběhl v roce 2012. Vloni se této akce 
zúčastnilo rekordních 447 lidí, z toho 31 dětí a několik čtyřnohých 
přátel, i přes nepřízeň počasí.  Přijeli turisté z okolí i přímo z Klánovic, 
ale také např. z Mimoně, Stochova, Náchoda, Kadaně, Havlíčkova Brodu  

a dalších  koutů naší vlasti.  
 

Tentokrát můžete též startovat od metra B Černý Most od 9.30 do 11.00 

hod, odkud vede trasa 13 km. Ta vás povede po naučné stezce Prahy 14, 
kolem rybníku Martiňák, kolem zámku v Dolních Počernicích, 
Xaverovským hájem.  
 

I tento ročník startuje tradičně hned u nádraží před hotelem Smolík. 
Můžete si zde vybrat z několika tras. Od nejkratší trasy 7 km, kterou 
doporučujeme pro rodiče s dětmi, po nejdelší trasu 33 km. Start nejdelší 
trasy 33 km je od 9.00 hod do 10.00 hod., ostatní trasy od 10.00 hod do 13.00 

hod. Je jen na vás, jakou trasu si vyberete. Také jaká bude účast, je jen na 
vás a my jsme velmi napnutí. Máte dost času na klidnou procházku včetně 
zastavování se a kochání se a fotografování. Cestou i v cíli se pak 
můžete občerstvit.  

Nejkratší trasu 7 km vedeme částečně po netradiční naučné stezce Lesní 
galerie. Z informačních tabulí se dovíte mnoho zajímavého o životě 
zvířecích obyvatel. Tabule s informacemi jsou rozmístěny po Újezdě  od 
roku 2014. Přinášejí informace o přírodních, kulturních a historických 

zajímavostech Újezda a nejbližšího okolí. Hlavní koordinátor projektu je 
Zita Kazdová. Obrázky namalovaly děti Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy, 
básničkami je doplnila Lucie Černá. Aby měli všichni o zábavu postaráno, 
tak cestou budete luštit křížovku. Některé odpovědi najdete právě na 
tabulích NS. Naplnili jsme tak trochu heslo – Škola hrou. V cíli pak na vás 

bude čekat za toto snažení sladká odměna a překvapení. 
Nejdelší trasa vede po červené turistické značce přes rozcestí Vidrholec 
do Úval a přes Přišimasy, Hradešín, Škvorec, kde si můžete mimo krásné 
návsi s budovami starých statků prohlédnout zvenčí opravovaný barokní  



 
 
Starý zámek. Albrecht z Valdštejna ho prodal Lichtenštejnům, kteří 

zůstali jeho majiteli až do 20. století. Přejdete po vlastních nohou 
technickou památku vyhlášenou v r. 2007 - dvouobloukový kamenný 
mostek vystavěný cca 3 metry nad okolním terénem. Šířka mostu činí 4,56 
m. Je vyzděn velkými kamennými kvádry a má působivou historickou 

patinu. Za ním vstoupíte do Škvorecké obory, jež představuje 
nejzajímavější přírodní scenérii v blízkosti Úval. Hluboko zaříznuté 
údolí říčky Výmoly skrývá chráněné rostliny i živočichy. Po obvodu lesa 
je stále místy zachována obvodová zeď z 19. století. Lokalita je cenná  

i z přírodního hlediska, nachází se zde řada chráněných rostlin, např. 
krtičník křídlatý. Projdete kolem Květnické studánky a ostrohu se 
znatelnými terénními pozůstatky hrádku, někdy nazývaného Skara. A více 
vám neprozradíme. 

Ještě vám zbývá si vybrat 
ze dvou tras, z nichž jedna 
vás povede přes 
Šestajovice, kde dostanete 

kontrolní razítko do 
popisu ve svíčkárně  
a zároveň si můžete 
vyrobit svíčku. Pokloníte 
se památným stromům  

a poznáte další zajímavá 
místa okolí Klánovic.  A ta 
další trasa vede směrem na 
Úvaly, kde je též spousta 

pamětihodností včetně 
rozhledny, ale ta je 

bohužel veřejnosti nepřístupná. Třeba se to do ledna změní. Zjistíte, že 
Žák nesedí jen ve školní lavici. A zase vám více neprozradíme. 
 

Více se dozvíte, jestliže se přijdete projít a odpočinout si. Na startu 
obdržíte popisy trasy, podle nichž půjdete, překvapení, razítko startu. 
Kdo chcete, můžete si s sebou vzít i mapu okolí Prahy – východ. V cíli pak 

za svoji snahu a poctivě ušlé kilometry dostanete diplom, razítka, 
odměnu a děti něco navíc.  
 

Tento pochod je zařazený mezi mezinárodní pochody IVV, takže obdržíte 
razítko do záznamníku IVV, a patří i mezi 200 nejlepších vybraných 
pochodů v České republice, takže dostanete i speciální razítko do 
záznamníků Dvoustovky. A je zařazen i do cyklu pochodů Prahou 
turistickou. Takže ta nejširší nabídka, jaká může u pochodů být. Ale 

nejvíce důležitý je váš pocit, že jste udělali něco pro své zdraví.   
Ten z vás, který chce zjistit víc, může se podívat na stránky oddílu: 
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.  
Těšíme se na vás! Zdrávi došli!       Marta Kravčíková 

Klub českých turistů Praha – Karlov, 
oddíl TurBan“ 

Foto bizon2.czu.cz 

 

  

 



 

Pomozte divokým zvířatům,  

vrátí vám to 
Již pátým rokem působí na území hlavního města Prahy 
zvířecí záchranka. Není to klasická „veterina“ pro 
domácí mazlíčky, jejími pacienty se stávají zvířata 
divoká, která potřebují pomoc zejména proto, že žijí 
v blízkosti lidí. 
Více než dvě tisícovky divokých zvířat zachránili pracovníci 
Pražské zvířecí záchranky za pět let své působnosti. Mezi 
nejčastější pacienty patří ježci, netopýři, poštolky, kachny nebo 
holubi. Potíže jim způsobily hlavně lidské vymoženosti jako např. 

dráty vysokého napětí nebo velké prosklené plochy. Často může za 
jejich problémy i nepořádek, který my lidé zanecháme v přírodě. 
Není neobvyklé, že se na zvířatech podepisuje i lidská horlivost, 
kdy se snaží zachránit zdánlivě opuštěné mládě.  Už to je důvod 
proč to divokým zvířatům alespoň částečně vrátit. 

Pražská zvířecí záchranka se po celou dobu své činnosti potýká 
s nedostatkem financí.  Magistrát hlavního města Prahy přestal 

podporovat tuto prospěšnou činnost a tak se zachránci musí 

spolehnout na drobné přispěvatele. Těch není tolik, aby to stačilo 

pokrýt veškeré náklady spojené se záchranou zvířat – pohonné 

hmoty do zásahového vozu, veterinární ošetření, krmivo.  
Ochránci přírody tak stále hledají sponzora a prosí lidi, aby 

přispěli na jejich činnost prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře 

v nouzi 33 55 33 22/0800 s variabilním symbolem 1111. Věřte, že vám 

to zvířata jednou vrátí. Ježci milují hmyz a zbaví tak vaši zahradu 

škůdců, poštolky loví přemnožené myši, ptáci vám den zpříjemní 

zpěvem a to je jen pár důvodů proč se na pomoc těmto živočichům 
nevykašlat.  
Stačí i malá částka…… 

                Text a foto  
ČSOP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elektronická verze Újezdského Zpravodaje, měsíčník  
 

Obsahuje úplné příspěvky, které byly pro účely tištěné verze redakčně zkráceny 

anebo příspěvky, které se do tištěné verze nevešly.  

Šéfredaktorka: Lucie Černá, 775 44 77 59, redakce@praha21.cz  
Inzerci zasílejte na inzerce@praha21.cz. Titul navrhla Lucie Černá. 
 
Uzávěrka je shodná s uzávěrkou tištěné verze, tedy ta příští je 
 

15. ledna 2015 


