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• zumba, pilates, body forming, kondiční p-class a další

• MTV style, roztleskávačky, taneční průprava a další

• taneční přípravka pro závodní tancování standard a latina
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Milí sousedé,

dovolte mi, abych Vás po-
zdravil jako nově zvolený 

starosta Újezda nad Lesy a  sou-
časně poděkoval Vám všem, kte-
ří jste se k volbám dostavili a dali 
nám svoji důvěru. Jsem velmi rád, 
že se nám podařilo sestavit tým li-
dí, kteří mají nejen společné vize, 
ale i zájem na rozvoji naší městské 
části. Výzev je před námi dost. O to 
více mě těší, že se mohu v práci 
pro Vás a náš Újezd plně spoléhat 
na své místostarosty, radní a  ko-
aliční zastupitele. Jejich energie 
a nasazení si opravdu velmi vážím 
a tímto bych jim chtěl zde vyjádřit 
svůj velký dík a respekt.
Je před námi spousta úkolů, rádi 
bychom co nejdříve stabilizova-
li úřad a postupně jej přeměnili 
v dobře fungující a přívětivé místo. 
Velmi rychle se orientujeme a zjiš-
ťujeme, kde lze procesy zjednodu-
šit, či modernizovat zaběhlé nebo 
přežité procedury a systémy. 
V první řadě ale musíme řešit 
akutní problémy, kterých není má-
lo. Jako praktická zkouška ohněm 
přišla hned v prvních dnech mé-
ho působení na úřadě plánovaná 
rekonstrukce Zaříčanské ulice. 
Ta nám - i v kombinaci se špatným 
značením objízdné trasy a jedno-
směrkami - způsobila dopravní 
problémy ve východní části Újezda 
a na sídlišti Rohožník. V rámci jed-
nání s TSK se nám podařilo nejen 

domluvit opra-
vu značení, ale 
i maximální 
urychlit reali-
zaci, která byla 
původně plá-
novaná až do 
22. prosince. Přejme si tedy dob-
ré počasí, ať oprava postupuje co 
nejrychleji a brzy můžeme jezdit 
po novém kvalitním povrchu bez 
děr a výmolů.
Přejděme nyní ale k tomu mno-
hem příjemnějšímu, co nás spo-
lečně čeká. Blíží se nám Vánoce, 
a tak bych Vás touto cestou chtěl 
jménem svým, zastupitelů i Úřa-
du městské části Praha 21 pozvat 
na vánoční akci, která již tradičně 
k  Újezdu patří. 2. prosince spo-
lečně rozsvítíme vánoční strom, 
u kterého můžeme nasát vánoční 
atmosféru, vychutnat si dobrý sva-
řák na zahřátí nebo třeba i pomo-
ci dobré věci v rámci charitativní 
sbírky. Já i celý náš tým se na Vás 
budeme těšit a věřím, že si to spo-
lečně užijeme.
Závěrem mi dovolte ještě jednou 
Vám všem popřát krásné a klidné 
Vánoce v rodinném kruhu a pře-
devším pevné zdraví, na které se 
v této uspěchané době často za-
pomíná a jehož důležitost si uvě-
domíme až v momentě, kdy o něj 
přicházíme.

Váš starosta
Milan Samec
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ZPRÁVY Z RADNICE

O zimní údržbu husté komunikační sítě naší městské 
části se i tuto zimu postarají společnými silami následu-
jící tři subjekty: Technická správa komunikací hl. m. Pra-
hy, a.s. (TSK), externí najatá společnost Vojtěch Polidar 
a v neposlední řadě zaměstnanci údržby MČ Praha 21. 
TSK zajišťuje údržbu hlavních silnic v tomto pořadí:
• 1. pořadí: ulice Novosibřinská, Starokolínská, Staroklá-

novická (odbočka k  nádraží Klánovice i silnice přes most 
do Klánovic) a Zaříčanská

• 2. pořadí: ulice Rohožnická
• 3. pořadí: část ulic na sídlišti Rohožník
Ve správě TSK je dále také úklid zastávek MHD, které leží na 
těchto komunikacích. Bližší informace včetně interaktivní 
mapy komunikací, které jsou ve správě TSK, jsou k dispozici 
na webu http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.
Firma Vojtěch Polidar se již od roku 2017 (kdy zvítězila ve vý-
běrovém řízení) stará o zimní údržbu dalších újezdských ko-
munikací, které jsou na přiložené mapě vyznačeny červeně. 

Tyto komunikace jsou z hlediska potřeby sjízdnosti zařazeny 
mezi prioritní, a proto jsou svěřeny do péče smluvního doda-
vatele, který disponuje dostatečnou kapacitou techniky, aby 
byla sněhová pokrývka odstraněna co nejrychleji. Dále bude 
společnost Vojtěch Polidar v Újezdě udržovat i ostatní silnice 
s nižší prioritou.  
Zaměstnanci údržby MČ Praha 21 pak svými silami a pro-
středky zajistí údržbu nástupišť MHD v ulicích Čentická, Po-
lesná, Pilovská, Bělušická a Hulická a chodníků opět dle dané-
ho prioritního pořadí. 
Stav a potřeba úklidu je v zimních měsících vyhodnocována 
jak na základě pozorování zaměstnanců údržby MČ Praha 21 
a externí společnosti, tak i na základě podnětů místních oby-
vatel. Věříme, že jsme na nadcházející zimu dobře připraveni 
a případná sněhová nadílka vám i nám přinese více radosti 
než starostí. 

Daniel Váňa,
odbor majetku a investic 

Zimní údržba komunikací

V sobotu 3. listopadu 2018 se 
v sále Polyfunkčního domu 
uskutečnila zábava pro senio-
ry. Tuto akci pořádala MČ Pra-
ha 21 společně s Klubem aktiv-
ních seniorů. 
Odpoledne úvodní řečí zahá-
jila předsedkyně klubu paní 
Vojtová a zastupitelka, paní 
MUDr. Zuzana Dastychová. Pří-
tomné mile přivítaly a popřá-
ly seniorům hezkou zábavu. 
Následovalo pásmo básniček, 
písniček a tanečků v podání 
dětiček z mateřské školky pod 
vedením paní ředitelky Heleny 
Kuprové. Program pokračoval 
ukázkou akrobatického roken-
rolu v  podání dívek ze Siluety 
Praha a tanečním vystoupením 
mladého páru z Danceportu 
v rytmu latinsko-amerických 
tanců. Se zatajeným dechem 

jsme obdivovali rozmanitou 
choreografii, rychlost, mrštnost 
a eleganci všech tanečníků a je-
jich krásné kostýmy. Pak už vy-
hrávala k tanci a poslechu živá 
hudba kapely „Jam Band“. 
Bylo to krásné, vydařené od-
poledne. Těší nás hojná účast 
seniorů, kteří se přišli povese-
lit s přáteli, zatančit či posedět 
a popovídat si. 
Děkujeme pracovnicím odbo-
ru občansko správního, od-
boru sociálních věcí a správci 
Polyfunčkního domu z odboru 
vedlejší hospodářské činnosti, 
kteří pomáhali tuto akci zajis-
tit. Přejeme všem občanům 
MČ klidné vánoční svátky a tě-
šíme se na další společná se-
tkání v roce 2019.

Radka Lipanovičová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

Setkání seniorů v Levelu
Na Starokolínské ulici na Blatově se rekonstruuje přečer-
pávací stanice čističky odpadních vod. Původní již byla 
nevyhovující a při deštích docházelo k opakovanému vy-
plavení splašků a znečišťování okolí stanic. Navíc se díky 
nové stanici navýší kapacita až trojnásobně a umožní tak 
na kanalizační řád připojit i další nemovitosti. Investo-
rem rekonstrukce je hlavní město Praha prostřednictvím 
Pražské vodohospodářské společnosti, cena této akce 
činí cca 10 mil. Kč. Rekonstrukce by měla být hotová 
do poloviny února 2019.                                            (red)

Přečerpávací stanice na Blatově

Od zástupce TSK a.s., která realizuje dodávku přístřešku pro 
kola na nádraží Klánovice, jsme dostali zprávu, že není možné 
dodržet původně předpokládaný termín provedení 11/2018.
Důvodem je dlouhá dodací lhůta výrobce, společnosti mm-
cité, která potvrdila dodání přístřešku v termínu cca 2/2019.
Doufáme, že posun termínu dodání přístřešku je poslední 
překážkou a realizace se stihne nejpozději do konce března 
2019, aby cyklisté mohli přístřešek používat v nové sezoně.
Děkujeme za pochopení.

Radek Ladman,
odbor majetku a investic

Přístřešky pro kola na nádraží 
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Kalendárium na prosinec
  2. 12. Přivítání adventu 
 a zvonkový průvod,
 od 16: 30 hod., 
 viz str. 9.

  4. 12. Vánoční dílna,  
Polyfunkční dům, 

 od 14 hod.

  5. 12. Mikulášský karneval,
 Polyfunkční dům, 
 od 17 hod.

  7. 12. Vánoční adventní dílna, 
 Polyfunkční dům,
 od 16 hod.

  8. 12. Adventní zájezd 
 do Ratibořic, 
 více na str. 25.

11. 12. Beseda se spisovatelem 
Pavlem Taussigem,

 Místní knihovna,
 od 17 hod. 

12. 12. Filmový klub: 
 Úsměvy letní noci, 
 Polyfunkční dům,
 od 19 hod. 

13. 12. Adventní vycházka Prahou,
 viz str. 25.

13. 12. Vánoční zpívání 
 na dvoře ZŠ,
 budova I. st., vstup z Čentické

15. 12. Cesta do Betléma,  
hraní a zpívání,

 Polyfunkční dům,
 od 10: 30  hod. 

15. 12. Vánoční posezení pro seniory,
 Polyfunkční dům, 
 od 16 hod.

18. 12. Vánoční koncert Soviček,
 kostel v Kolodějích, 
 od 17 hod.

20. 12. Vánoční koncert,
 Zelený dům, 
 od 18 hod.

23. 12. Betlémské světlo,
 skautská klubovna 

na Rohožníku,
 od 18 hod.

  1. 1.  Novoroční cyklovýlet,
 sraz ve 14 hod, u busty TGM.

družiny byla určena částka 5 000 Kč 
a  pro školní klub pak příspěvek 
ve výši 20 tisíc Kč. 

Z důvodu větší kontroly nad proce-
sem proplácení faktur a kontroly 
čerpání rozpočtu rada schválila zá-
měr realizace rozšíření informač-
ního systému GINIS o moduly SML 
a MAS. Tyto systémy zefektivní práci 
úředníků v oblasti evidence objed-
návek a smluv a jejich zveřejňování. 

REKONSTRUKCE ZAŘÍČANSKÉ
Ještě před naším nástupem do funkcí 
jsme byli nuceni řešit problémy vznik-
lé v souvislosti s rekonstrukcí ulice 
Zaříčanská. Bohužel zde bylo chybně 
řešené dopravní značení a  již od za-
hájení prací jsme se to snažili napra-
vit. Jednali jsme se zástupci Technic-
ké správy komunikací a s  odborem 
dopravy na našem úřadě. Nyní je již 
dopravní značení v pořádku a opět 
platí zákazy vjezdu pro nákladní do-
pravu na Rohožnickou. Kromě vozi-
del stavby by objízdnou trasou přes 
Rohožnickou neměla nákladní dopra-
va jezdit. Práce postupují v souladu 
s plánem a pokud bude přát počasí, 
věříme, že dojde i ke zkrácení termí-
nu dokončení stavby, který je naplá-
nován na 22. 12. 2018. 

DOPRAVA V SOBĚŠÍNSKÉ
Nejen na základě podnětů od obča-
nů jsme v ulici Soběšínská realizovali 
bezpečnostní opatření. Ulice se na 
základě implementace dopravního 
generelu změnila z jednosměrné 
na obousměrnou. Vzhledem k ne-
respektování dopravních předpisů 
řidiči parkujícími v blízkosti křižovat-
ky s  Novosibřinskou, a tím nárůstu 
nebezpečných situací, jsme nechali 
na začátek ulice u sjezdu z Novosi-
břinské nainstalovat zákaz zastave-
ní. Opatření má zlepšit rozhledovou 
a  dopravní situaci v tomto místě. 
Navíc chceme, aby dopravní komise 
řešila celý dopravní generel, nejen 
tuto ulici.  

KOMUNIKACE S RADNICÍ
Založili jsme oficiální facebookové 
stránky naší radnice (www.facebook.
com/groups/UjezdNadLesy). Plníme 
tak náš slib zlepšit komunikaci ob-
čanů se zástupci rady naší městské 
části. Na těchto stránkách se na nás 
můžete obracet se svými dotazy, 
podněty a přáními. Zajímá nás názor 
každého občana. Vedle toho se tam 
budete moci dozvědět o akcích po-
řádaných naší městskou částí a dal-
ší informace z úřadu. Kromě těchto 
stránek má svůj oficiální facebook 
i starosta Milan Samec.

Rada MČ Praha 21

Vážení občané, srdečně 
Vás zveme na

2. JEDNÁNÍ
Zastupitelstva 
MČ Praha 21,
které se uskuteční 

19. 12. 2018 
od 18 hod

v Divadelním sále MZŠ.
Program bude uveřejněn 

na úřední desce
a na webových stránkách 

MČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně 

zváni.

Zprávy z rady
Nová rada si na svém 1. jednání 
rozdělila gesce, a to následujícím 
způsobem: 
Starosta Milan Samec bude mít na 
starost oblasti územního rozvoje, 
informatiky, auditu, vedlejší hospo-
dářské činnosti, majetku a investic.
Místostarosta Zdeněk Růžička pak 
oblast dopravy, cyklodopravy a stra-
tegického rozvoje, bezpečnosti a ve-
řejného pořádku. 
Místostarostka Kristýna Kopecká 
bude mít na starosti oblast financí, 
zdravotnictví a sociálních služeb, se-
niorů a Újezdského zpravodaje. 
Radní Hana Pelčáková bude do-
hlížet na oblast životního prostředí 
a rozvoj veřejné správy. 
Radní Lucie Ponicová bude mít na 
starost oblast školství, sportu a vol-
nočasových aktivit, kultury a spolků, 
dotací a Místní agendy 21. 

Rada na tomto jednání také schválila 
rozpočtová opatření, která se týkala 
příjmu peněz ze státního rozpoč-
tu na volby 2018. Zároveň schválila 
poskytnutí neinvestičních příspěvků 
na vánoční besídky, nákup hraček, 
didaktických pomůcek a stavebnic 
do mateřských školek a Masaryko-
vy základní školy. Na každou třídu 
v mateřské školce a oddělení školní 



V neděli 28. října začaly obecní 
oslavy 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska položením věnce 

u pomníku T. G. Masaryka a odhale-
ním nového pomníku v parku. Škol-
ní Sovičky chtěly zazpívat prvnímu 
prezidentovi jeho oblíbenou píseň 
Ach synku a poté píseň Strom, kvůli 
nepříznivému počasí začal však je-
jich program až v teple Polyfunkční-
ho domu.
Za doprovodu Cimbálové muziky 
Michala Horsáka jsme si se Sovič-
kami zazpívali českou i slovenskou 
část československé hymny. Violka 

Hazdrová a Klára Stoklasová 
ze sboru pak přečetly část 

textu Jak pejsek s kočič-
kou slavili 28. říjen od 

Josefa Čapka. Násle-
dovaly histo-

rický do-
kument 

HISTORIE

Sto let republiky v Újezdě
o  28.  říjnu, fotografická prezentace 
o T. G. M., dokument mapující 17. lis-
topad 1939 až 29. prosinec 1989. 
Hlavní projev přednesl PhDr. Miloš 
Schmidt, čestný občan Újezda a čest-
ný předseda muzejní rady. Kroni-
kářka obce a kurátorka výstavy Ma-
rie Tomaidesová podala informace 
ke „stoleté“ výstavě, která probíhá 
v Újezdském muzeu.
K výročí vyšly dvě publikace. Tou první 
je dotisk knihy 1. světová válka (Osudy 
vojáků a legionářů z Újezda nad Lesy 
a okolí) z roku 2014. Kniha byla roz-
šířena o zamyšlení Co přinesla samo-
statnost, rozhovor s M. Schmidtem, 
tři válečné životní příběhy J. Vodičky, J. 
Košaře a Josefa a Štěpána Slukových, 
dále o významné újezdské lípy, staré 
újezdské pohlednice a informaci o po-
mníku obětem sv. válek. Otištěno je 
zde 12 vybraných obrázků z výstavy 
Újezd očima dětí, které jsou zároveň 
součástí druhé, celorepublikové publi-
kace Kraje očima dětí. Ta byla školkám 
a dětem předána právě na oslavách. 
V újezdské publikaci nechybí ani ski-
ca nového pomníku. Autorem je aka-
demický sochař Zdeněk Hošek, který 
již v Újezdě zanechal stopu. Na hřbi-
tově osadil na pomník obětem obou 
sv. válek trnovou korunu a vytvořil 
pamětní desku Stanislava Krause, 
dlouholetého újezdského učitele, 
čestného občana Újezda a generála 
in memoriam. 
Nová plastika stojí v parku na dohled 
pomníku TGM. „Návrh zobrazuje sto-
letí - sto letopočtů. Pohled na jednot-
livé roky plynoucí od roku 1918 až 
po rok 2018  ve dvou sloupcích bude 
nepochybně evokovat nejen osobní 
vztah k jednotlivým letům, ale bude 
i  připomínkou událostí společen-
ských, politických, kulturních, či celo-
světových,“ říká Zdeněk Hošek.
Již zmíněný Štěpán Sluka pod vlivem 
válečného utrpení napsal báseň Žalu-
ji, přednesl ji Michal Theer, člen mu-

zejní rady a bývalý žák naší školy. Ori-
ginálním přednesem oblíbené básně 
pana učitele Krause Když od Rudyarda 
Kiplinga zpestřil nedělní dopoledne 
Vojtěch Václav Šrámek, žák 7. A naší ZŠ. 
Součástí oslav byla i prezentace školní-
ho projektu II. stupně Osobnosti.
Celé slavnostní dopoledne zpříjem-
ňovaly svým zpěvem Sovičky pod ve-
dením paní učitelky Daniely Janoušo-
vé. Za doprovodu cimbálové muziky 
nebo kytary zazněly písně Ach synku, 
Strom, Zelení hájové, Sotva se naro-
díš, Teče voda, Přátelství, Krásný je 
vzduch, Ta naše písnička česká a Jed-
nou půjdem dál. Sovičky zvládly i část 
Modlitby pro Martu, sólo zazpívala 
Lucka Novotná. Překvapením pro 
všechny byla generální zkouška písně 
Lípa (píšeme o ní na str. 10).
Po závěrečném slovu paní starostky 
Karly Jakob Čechové a poděkování 
všem, kteří oslavy připravovali, násle-
dovala česká hymna - první sloka re-
produkovaná, druhá sloka všemi v sá-
le s radostí a láskou zazpívaná. A jedna 
zajímavost na závěr - nejmladší Sovič-
ky na vernisáži se narodily v roce 2012, 
nejstarší přítomný občan, pan Vladi-
mír Štěpánek, je ročník 1921.
Závěrem dovolte osobní poděková-
ní: Muzejní radě Újezdského muzea 
(koncepce oslav), kolegům z muzejní 
rady za zpracování podkladů dotis-
ku knihy I. světová válka (Z. Kazdová, 
M.  Tomaidesová, K. Tůma, J. Von-
dráček), ÚMČ Praha 21 za finanční 
podporu a organizaci (K. J. Čecho-
vá, M.  Slavíková, D. Váňa, S. Herink, 
Z. Voříšek), paní učitelce D. Janoušo-
vé, M a. A. Tomaidesovým za veškeré 
materiály k výstavě. Poděkování pat-
ří mé rodině za technickou, finanční 
a  hlavně morální podporu po celou 
dobu jednoroční přípravy význam-
ného dne, jehož moderátorkou jsem 
měla čest být. 

Eva Danielová,
Újezdské muzeum
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Naším cílem 
jsou hrdí Újezďáci
Není nic lepšího, než když si občané 
sami řeknou, co by chtěli v místě mít, 
říká nový starosta Milan Samec

Vedete koalici složenou z ODS a hnutí ANO. Kolují 
zvěsti, že spolupráce byla dohodnutá ještě před vol-
bami. Jak vzniklo spojenectví ODS a ANO?
Samozřejmě, že nám nyní opozice podsouvá toto téma. 
V  minulém volebním období byla ODS s ANO v opozici 
a zde vnikla určitá spolupráce.  Teprve po volbách jsme si 
společně sedli za jeden stůl a dali na papír naše priority. 
A zjistili jsme, že se v ničem zásadním nelišíme. Osobně to 
neberu tak, že se ODS spojila s ANO. Spojili se lidé, kterým 
jde o Újezd. Vím, že mi to pár lidí má za zlé a na sociálních 
sítích píše o zradě. Byl bych rád, kdyby si tito lidé třeba za 
dva roky řekli, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. 
Věřím, že šlo o správné rozhodnutí.

Široká koalice s Piráty a STAN možná nebyla?
Hodně lidí se mě na to ptá, ale oni nevidí do zákulisí. Mám 
mnoho důvodů, proč jsme koalici s Piráty nevytvořili. Není 
ale pravda, že bychom je předem odmítli. S paní Kučero-
vou jsme jednali, ale shodu jsme, na rozdíl od ANO, zkrát-
ka nenašli. Nejdůležitější je určitá chemie v týmu, a ta tam 
prostě nebyla. Navíc některé požadavky, s nimiž do jedná-
ní vstoupili, pro nás byly neakceptovatelné a v našem tý-
mu nebyl jediný člen, jenž by toto spojení podpořil. Byl to 
jasný signál, který jsem musel vnímat. Vždy rozhodujeme 
jako tým a já jsem hrdý, že mohu být v jeho čele.

V čem chcete na radnici pokračovat, co se povedlo? 
A co je třeba naopak změnit?
Popravdě nevnímám žádnou velkou věc. Dílčí úkoly se jistě 
podařily, ale obecně v Újezdě vidím stagnaci. Objektivně je 
třeba říct, že bývalá paní starostka Karla Jakob Čechová to 
neměla vůbec lehké. Vedla slepenec různých stran, což je 
ostatně i další z důvodů, proč jsme si jako jediného part-
nera vybrali ANO. Změnit je třeba mnoho věcí. Začali jsme 
optimalizací fungování úřadu. Zefektivníme procesy a vě-
řím, že se to časem projeví i směrem k občanům. 
Rádi bychom veřejnosti dali širší prostor při spolurozho-
dování o směřování Újezda. Již teď mohou občané přímo 
komunikovat s radními na sociálních sítích. Založili jsme 
facebook starosty. Budeme rádi za všechny slušné a věc-
né dotazy či podněty. Budou-li dávat smysl, určitě se ne-
budeme bránit jejich realizaci. Když to jde v Běchovicích, 
tak proč ne u nás?

Lze Běchovice jako úspěšný příklad „překlopit“ do 
Újezda?
Principy a fungování správy určitě překlopit lze. Běchovi-
ce nám ukazují tu správnou cestu. Má spolupráce s jejich 
starostou Ondřejem Martanem nebyla jen nějaká laciná 
volební vábnička. Jde o dlouhodobý koncept spolupráce 
mezi Běchovicemi a Újezdem. Nyní posílený o fakt, že 
jsem byl řádně zvolen starostou. Za to ještě jednou děkuji 
všem, kteří mi dali hlas a vyjádřili tak podporu nejen mně, 
ale i spolupráci, která již začala.

Běchovice mají nové centrum v podobě nádvoří Staré 
pošty. Může nějaká taková náves vzniknout i v Újezdě?
Jsme přesvědčeni, že může. Zde nacházíme shodu s opo-
zicí. Nejprve je třeba zjistit majetkové poměry prostoru 
naproti Úřadu MČ Praha 21 a udělat studii proveditelnos-
ti. Místo mezi školou a úřadem je klíčové, je to ve stře-
du obce.  Dokážu si tu představit pravidelné trhy, drobné 
provozovny či jen místo, kde se lidé budou rádi setkávat. 
Našim cílem je, aby byli Újezďáci hrdí na to, kde žijí a vidě-
li, že se jejich obec rozvíjí. Do konečného návrhu bychom 
rádi zapojili širokou veřejnost. Není nic lepšího, než když si 
občané sami řeknou, co by chtěli v místě mít.

Jakou představu máte o parkování u nádraží?
Existuje několik variant, včetně parkování na pozemku 
podél kolejí. Osobně se nebojím větších projektů, třeba 
i parkovacího domu. Vím, že to spoustu občanů popudí, 
protože si představí nějakou betonovou krychli. Jenže 
i parkovací dům se dá udělat jinak, třeba s přírodní fasá-
dou, kdy ani nepoznáte, že máte před sebou parkoviště. 
Mám na mysli něco podobného jako je AFI v Karlíně. 
Setkávám se s argumentem, že parkovací dům zaplní Stře-
dočeši. Jenže oni už tu dávnou jsou. Podívejte se ráno do 
Hulické, která je totálně zacpaná parkujícími auty. Totéž je 
parkoviště u prodejny Lidl.
Jako starosta musím myslet především na občany Újezda. 
Takže pokud by nakonec nějaký parkovací dům vznikl, 
musí tam mít místní vyhrazená stání. Ono nejde jen o par-
kování, ale o celkový dopravní komfort. Když už nemáme 
své nádraží, je třeba k němu pohodlně dojet autobusem 
nebo na kole nebo dojít pěšky. Proto máme vizi příjem-
ného bulváru od školy směrem k nádraží, po němž by se 
od vlaku lidé procházeli nejen kvůli tomu, že se jdou domů 
vyspat. 

Nakonec ještě další velká kauza. Jaký bude osud bu-
dovy Ideal Lux na Blatově a co se stane se zdravotním 
střediskem na Rohožníku?
Nejprve chceme zjistit skutečný stav budovy a zadat studii 
proveditelnosti, co by se zde dalo zrealizovat. Máme pár 
nápadů, včetně toho, že by se z Ideal Luxu stalo nové sídlo 
Úřadu MČ Praha 21. Stávající budova ve Staroklánovické 
by pak šla využít třeba pro sociální služby, které budou 
potřeba čím dál více. Osobně si nemyslím, že je v tomto 
místě účelné investovat do nového zdravotního střediska, 
mohlo by to vytvářet zvýšenou zátěž pro občany Blatova. 
Spíše bychom zde měli vybudovat chodníky a opravit silnice.
A středisko na Rohožníku? Určitě zachovat. Provést re-
konstrukci a pokud to půjde, zvětšit. Zatím nedokážu říct, 
zda za provozu. Pokud by provoz musel být přerušen, pak 
budeme trvat na tom, aby lékaři dostali záruky, že se na 
Rohožník opět vrátí.

Blahoslav Hruška  
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pátek  23. 11. 18.00  mše sv. s hudbou ke cti sv. Cecílie
    účinkují chrámoví hudebníci

pátek–neděle           30. 11. - 2. 12.  Adventní výstava 
   (areál zahrádkářů – Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy

sobota 1. 12. 10.30 DDM – dům UM – pohádka Ovečka Betlémská
  15.00 DDM – dům UM – Výroba adventních věnců 

neděle  2. 12.   9.00 farní mše sv. s žehnáním adventních věnců
(1. adventní)    po mši sv. setkání u kávy ve farní stodole

  16.30 přivítání Adventu na farní louce v Čentické ul. naproti MZŠ, pokračuje 
Zvonkovým průvodem, ZPÍVÁNÍM A ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMŮ. Zpívat bude sbor MZŠ SOVIČKA a pro Nadační fond ČRo. 
Světluška proběhne dobročinná sbírka. Občerstvení zajištěno.

úterý  4. 12.  14.00 Vánoční dílna v přízemí polyfunkčního domu Level
   výroba vánočních dekorací, přáníček, zdobení perníků

středa  5. 12.  16.00 DDM Dům UM – Mikulášský karneval

pátek  7. 12.  16.00 DDM Dům UM – adventní výtvarná dílna

sobota  8. 12.  19.00  adventní bohoslužba při svíčkách

neděle  9. 12.   9.00  farní mše sv.
(2. adventní)  

čtvrtek  13. 12.  17.30 Vánoční zpívání – ve dvoře Masarykovy ZŠ, I. stupeň 

pátek  14. 12. 18.00  mše sv. a po ní adorace; 
   příležitost ke svátosti smíření v sakristii až do 20h

sobota  15. 12. 10.30 DDM – Dům UM – pohádka Cestou do Betléma
 15. 12.  17.30  zpovídání v kostele do 18.45
  19.00 adventní bohoslužba při svíčkách

neděle  16. 12. 9.00  farní mše sv. 
(3. adventní)   10.30  mše sv. s účastí rodin

úterý  18. 12. 17.00 adventní koncert Soviček v kostele v Kolodějích, 

sobota  22. 12. 19.00  adventní bohoslužba při svíčkách

neděle  23. 12.  9.00  farní mše sv.
(4. adventní)  

pondělí  24. 12 16.00  štědrovečerní mše s účastí dětí a rodičů
(Štědrý den)   po mši sv. se bude rozdávat Betlémské světlo
  24.00  půlnoční mše

úterý  25. 12.  9.00  farní mše
(Hod Boží vánoční)  10.00  kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00

středa  26. 12. 9.30 vánoční bohoslužba s Večeří Páně v evangelickém kostele ve Škvorci
  10.00  kostel v Kolodějích otevřený k návštěvě betléma do 16.00
(sv. Štěpána)  18.00  mše sv. se svěcením vína a poetický večer

neděle  30. 12.  9.00 mše sv. s požehnáním pro manžele 
  10.00  kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00 

pondělí  31. 12.  16.00  mše sv. na rozloučení s občanským rokem
(Silvestr)

úterý  1. 1. 2019 10.30  slavnostní mše sv.
(Nový rok)  11.30  kostel otevřený k návštěvě betléma do 16.00  

neděle  6. 1. 2018 9.00  mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla 
Slavnost Zjevení Páně   farní snídaně ve stodole

  17.00  koncert v kostele na podporu Tříkrálové sbírky

MŠE PROBÍHAJÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍZE V KOLODĚJÍCH

Advent a Vánoce 2018 a Nový rok 2019
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KULTURA

Přesně 100 let po vyhlášení příměří na bo-
jištích 1. světové války a v Den válečných 
veteránů, který připomínaly symbolické 

vlčí mák, byla na prostranství před újezdským 
hřbitovem vysazena v 11 hodin Lípa republi-
ky - další významná lípa Újezda.  Místo nebylo 
vybráno náhodně - na újezdském hřbitově se 
nachází pomník obětem 1. a 2. sv. války osaze-
ný trnovou korunou od akademického sochaře 
Zdeňka Hoška.  

Slavnostní akt začal za přítomnosti zastupitelů, 
členů spolků a veřejnosti ihned poté, co se sle-
těly újezdské školní Sovičky, které za kytarové-
ho doprovodu paní učitelky Daniely Janoušové 
zazpívaly píseň Sotva se narodíš. Díky újezd-
ským hasičům byla Lípa republiky v 11 hodin 
připravena k zasazení. Slova se ujal starosta 
Milan Samec, který symbolicky lípu zasadil. 
Po  něm pokračovali plk. Ing. Jan Vondráček 
a plk. Ing. Karel Tůma (tvůrci informační cedu-
le Pomník 1. a 2. světové války), Marie Tomai-
desová (kronikářka obce), Daniel Váňa (velitel 
újezdských hasičů), Ing. Lucie Černá (autorka 
textu básně Lípa), Markéta Slavíková (vedoucí 
odboru školství) a paní učitelka Janoušová se 
Sovičkami. 
Báseň Lípa od Lucie Černé z roku 2013 zhu-
debnila Mgr. Vendula Tustová, učitelka Masa-
rykovy ZŠ, právě pro tuto příležitost. Píseň byla 
v podání Soviček a za přítomnosti autorky textu 
věnována nejen padlým vojákům, veteránům, 
ale i jejich matkám a vdovám. Četla se ukázka 
z knihy Vladimíry Klimecké Druhý život Marýny 
G.: „Mě jen napadlo, kdo postaví pomník mat-
kám, vdovám, které vždy musely unést všech-
nu tíhu osudu a starat se o svá mláďata, děj 
se co děj. Možná někdy záviděly svým mrtvým 
mužům věčný klid, že nemusí cítit jejich bolest 
a nést jejich kříž.“  Zážitek z písně byl umocněn 
padajícím lipovým listím, takže došlo na slo-
va z básně „Podzimem, když je unavena, hází 
nám svá srdce ze zlata“.
Po písni Strom poděkoval pan starosta všem, 
kteří se na přípravách tohoto významného dne 
podíleli a ovinul lípu trikolórou s vlčím mákem. 
Slavnost byla zakončena zpěvem státní hymny 
a společnou fotografií. Ta bude součástí cedu-
le č. 5 a přibude tak ke zmapovaným význam-
ným újezdským lípám.
Mé poděkování patří M. Slavíkové a D. Váňovi, 
členům hasičského sboru, Sovičkám a paní uči-
telce D. Janoušové, rodičům Soviček, kteří zů-
stali v Újezdě, a tím umožnili nám všem neopa-
kovatelný zážitek, který jejich děti přinášejí do 
našeho kulturního života. Díky dětem a mnoha 
obětavým lidem, pro které se stal Újezd srdeč-
ní záležitostí. Újezd žije, v minulosti žil a bude 
žít dál (i bez facebookových stránek). 

Eva Danielová,
Újezdské muzeum

Jubilejní lípa

Lípu tu v pokleku sázela žena.

Tu ženu už dávno odvál čas.

Lípa tu dál stojí rozpažena

vonnými květy dál léčí nás.

Lípu tu v pokleku sázela žena.

Stojí tu, spanilá, košatá.

Podzimem když je unavena

hází nám svá srdce ze zlata.

L. Černá

Lípu tu v pokleku sázela žena

Stojím u újezdského hřbitova před nově vysazenou lípou a po-
slouchám děti ze sboru Sovičky, jak zpívají píseň o lípě, jejíž 
slova jsem napsala. Když přijde refrén,foukne vítr a na všech-

ny padají zlatavé lipové lístky. Je to dojemné a důstojné zároveň. 
A ty listy padají a Eva se mne ptá, jak mne ten text vlastně napa-
dl. Přemýšlím a říkám si, že na tom nezáleží. Na tom, jak někoho 
něco napadne, nic není. Nejdůležitější je, jestli se o ty nápady po-
dělí s ostatními. Například kdyby se s námi pan Edison nepodělil 
o ten nápad se žárovkou, dodnes do sebe a do věcí vrážíme ve tmě 
skoro slepí, anebo utrácíme majlant za svíčky a louče. Kdyby se 
s námi nepodělili pánové Škroup s Tylem o nápad na lehce bezdo-
moveckou píseň Kde domov můj, neměli bychom hymnu a neměli 
co zpívat před hokejovými zápasy, ale vlastně ani u té čerstvě vysa-
zené lípy. Pod tou čerstvě zasazenou lípou si tak říkám, že je fajn, 
když někdo něco má, něco ví, něco umí, tak že se o to podělí s těmi 
ostatními. A ten dnešní den je pro mne najednou svátkem toho, že 
my, kteří tu dnes jsme, skládáme písně, zpíváme je, sázíme stromy, 
smějeme se, jíme svatomartinské husy, že my všichni se umíme 
podělit. O nápady, o radost, o písničku. A že jestli ta naše země 
má za něco stát, musíme se umět podělit. Začala bych něčím, co 
nic nestojí: úsměvem. Když se začneme úsměvem, přijde i ta dob-
rá nálada… Děkuji všem, kdo připravili krásnou oslavu pod lípou 
a přeji mnoho úsměvů.

Lucie Černá



Milí sousedé, blízcí i vzdálenější, jak 
je to dlouho, co jsem zde psala, že 
jen skončí letní prázdniny, začínají 
Vánoce? Na začátku září, kdy teploty 
lákaly spíš ke koupání, než k pečení 
cukroví, bylo toto téma téměř ne-
vhodné. Ale stojím si za svým. 
Sotva po návratu z dovolených vybalí-
me, nakoupíme nové přezůvky a obalí-
me všechny sešity, už píšeme Ježíškovi 
a pečeme cukroví. A plánujeme, čím si 
v  době adventu tento slavnostní čas 
zpříjemníme. 
Advent většina z nás tráví příprava-
mi a dodržuje zažité zvyky a někdy jen 
matně tušíme, co vlastně znamenají. 
Tak například adventní věnec. Je to tra-
diční symbol od 19. století, který se pů-
vodně stejně jako stromeček zavěšoval 
na stuhách od stropu. Majiteli měl zajis-
tit štěstí, lásku, zdraví a bohatství. 
4. prosince, na svátek svaté Barbory, 
se vžila tradice řezání „barborek“. Vždy 
jsem se usilovně pídila po třešňových 
větvičkách, ale jak jsem zjistila, mohou 
to být jakékoli stromy a keře, které mají 
šanci do Vánoc rozkvést. Taková větvič-
ka přinášela do domu štěstí a děvča-
tům na vdávání předpovídala svatbu. 
Jmelí má podle tradice přinášet štěstí 
a požehnání do domu. A políbení pod 
takovou větvičkou zajistí vzájemnou 
lásku až do příštích Vánoc. Podle Keltů 
se dokonce postará o plodnost a spolu 
s břečťanem náš domov ochrání před 
čarodějnicemi a zlými duchy. 
A víte, že právě čtyři adventní týdny jsou 
právě tak akorát, aby změkly medové 
perníčky? A to jsme zase zpět u pečení 
cukroví. To má původ v pohanské tradici 
slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou 
a  obřadní. Postupně se však přeměnilo 
na cukroví slavnostní. Co ještě pečeme, je 
vánočka. Dříve je pekli mistři pekaři a za-
pékali do nich minci. Nálezci předpovída-
la zdraví a bohatství po celý příští rok. 
Se stromečkem to také není jen tak. Ješ-
tě v 16. století bylo jeho zdobení proná-
sledováno katolickou církví jako pohan-
ský zvyk. Později byly 
větve jehličnanů sym-
bolem věčného života…
Umíte si bez těchto 
tradic představit Váno-
ce? Já ne. 
Každoročně si slibuji, 
že budu v pečení cuk-
roví umírněná. Ještě 
se mi to nepovedlo. 
Stejně tak s  nakupo-
váním dárků. Znáte to 
předsevzetí, že letos 
začnete už v září? A že 

si budete jen užívat a nebudete se ho-
nit? To už by vlastně také mohl být tak 
nějak předvánoční zvyk. Ale neklesejte 
na mysli. Zvládneme všechno a ještě si 
ten krásný čas užijeme. 
Advent začíná 2. prosince. My začneme 
již o den dříve. V sobotu 1. 12. v 18 ho-
din začíná Vánoční koncert manželů 
Carlsonových. 
Pár dnů na to, ve středu 5. 12. od 18 ho-
din, můžete další mikulášskou tradici 
prožít u nás. Pořádáme totiž vernisáž 
Vánoční výstavy. Večer strávíte v  milé 
společnosti mnoha nových výtvarníků, 
a to nejen v podobě vystavených děl. 
Perličkou na mikulášském dortu bude 
hudební doprovod světoznámého fla-
šinetáře Jana Bondry. A kdo bude chtít, 
může si sám zkusit zatočit klikou staro-
žitného flašinetu. 
Stejně tak můžete kromě povídání s pří-
tomnými malíři dohnat několik restů, 
jako třeba pojistit štěstí pro své domovy 
a vybrat přímo na místě adventní věn-
ce a dárky pro své milé. Vybírat můžete 
od drobností po opravdu hodnotné da-
ry renomovaných výtvarníků.
Ve čtvrtek 13. 12. opět od 18 hodin 
všechny srdečně zvu na opravdovou la-
hůdku v podobě přednášky manželů 
Zemanových. Téma asi uhodnete na-
poprvé. Povídat budou o Vánocích. 
O zvycích, tradicích, vzniku a důležitosti 
tradičních svátků. Vstupné 50 Kč. Opět 
bude lepší si zarezervovat místo stej-
ně jako na poslední prosincovou akci. 
Tou bude ve čtvrtek 20. 12. od 18 ho-
din druhý Vánoční koncert. Kvartet 
složený ze členů Symfonického orches-
tru Českého rozhlasu a orchestru Ná-
rodního divadla nám zahraje mnoho 
tradičních vánočních skladeb a třeba 
i známých filmových melodií, které do-
ladí slavnostní atmosféru blížících se 
Vánoc. Koncert si můžete zpříjemnit 
třeba skvělým svařeným vínem, kte-
ré galerii provoní skořicí a hřebíčkem. 
Vstupné na koncert bude 200 Kč.
Čtyři dny na to je Štědrý den, který 

chceme všichni trávit 
s našimi nejbližšími. 
Proto bude kavárna 
s galerií zavřená. A za-
vřeno bude po celé 
svátky. Znovu se uvidí-
me v novém roce, a to 
ve čtvrtek 3.  1. 2019. 
Přeji krásný adventní 
čas všem a těším se na 
shledanou.

Martina 
Schiffmannová,

galeristka
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Zelený dům o adventu Nové 
knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
 John Lutz – Pulz

 Mary H. Clarková – Za bílého 
dne

 James Patterson – Soukromá 
pravidla

 Caroline Erikssonová – V mlze

 Sherry Jones – Královská krev

 Ilona M. Hilliges – Skryté 
srdce Afriky

 Laura Walden – Posvátná 
přísaha

 Sophie Bérard – Z nebe do ráje

 Markéta Harasimová 
– Vražedná vášeň

 Zdenka Procházková 
– Procházka životem

 Otomar Dvořák – 
Utajené hrady a zámky II.

 Jan Bauer – Lucemburkové. 
Rozhádaná rodinka Otce vlasti

 Roman Cílek – Holocaust. 
Slepá kolej dějin

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
 Naďa Hamanová 

– Pohádky dědečka Aloise

 Dana Hlavatá   
– Bajky zblízka i zdaleka

 Vladimíra Gebhartová 
– Říkání pro radost

 Eva Sýkorová  
– S Myšákem u nás doma

 Encyklopedie lidského těla

 Česká republika. 
100 nej zajímavostí 
pro zvídavé kluky a holky

 Jiří Žáček – Na svatýho Dyndy

 Šárka Kadlečíková – Vánoce 
s andílkem Vandílkem

 Anna Burdová 
– Bětka a Vojtíšek. Jak se těšili 
na Ježíška

 Hynek Vilém – Bíle.    
Knížka o zimě a sněhu

 Veselé Vánoce.   
Tradiční zvyky a koledy
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Na půdě újezdského filmového klubu FK 21, kte-
rý je jedním z úspěšných újezdských „dětí“ Petra 
Macha, jsme Petrovi předaly diplom a poděková-
ní Nadace Charty77 a Senzačních seniorů, které 
získal v letošní kampani Senior roku. 
„Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši aktivní čin-
nost, za Vaši chuť pomáhat téhle společnosti a žít 
pokud možno naplno“, píše Božena Jirků, ředitel-
ka Nadace Charty77 v dopise Petru Machovi. 
Diplom projektu Senior roku 2018 oceňuje Pe-
trova za kulturní, společenskou a občanskou 
činnost ve veřejném prostoru Újezda. Za celý se-
znam Petrových aktivit připomínáme např. komisi volnočasových aktivit, mu-
zejní radu při Újezdském muzeu, organizaci obecních cyklovýletů pro všechny 
věkové kategorie nebo již sedmiletý provoz Újezdské akademie a právě klu-
bu FK 21. MČ Praha 21 udělila Petru Machovi čestný titul Občan roku 2013. 
Za  muzejní radu jsme k diplomu přidaly knihu Století Miroslava Horníčka 
od Jaroslava Kříženeckého a samozřejmě i vlastní poděkování.

Zita Kazdová a Eva Danielová,
muzejní rada při Újezdském muzeu

Ocenění pro Petra Macha

Dr. Pavel Taussig (k naší velké potěše u nás už pošesté) přichá-
zí nově s filmovým kaleidoskopem významných tvůrců české 
kinematografie. Každý díl bude jako vždy doplněn ukázkami 
a fotografiemi. Na vaše přání a ve shodě s připomínkami hos-
tů vynecháváme setkávání v prosincovém nabitém čase a tak 
na I. akademii se sejdeme až 7. 1. 2019. Přihlášky budou opět 
v podatelně Úřadu MČ a termín odevzdání necháme na konec 
prosince. Ještě podrobnější program cyklu najdete v lednovém 
čísle ÚZ. Prozatím plánujeme:

Díky a těšíme se na shledanou. Za komisi volnočasových aktivit
Petr Mach

XXV. Újezdská akademie

Ještě douška, která se do plakátku nevešla: dáme si pauzičku 
od zkroušeného usebírání a vznešených myšlenek. A pozor! 
Už tradičně si v prosinci promítáme v Domě dětí a mládeže (dří-
ve Level), čímž bude k mání i čaj, káva, případně i skleničky (kon-
zumace tedy možná). Hlavně uvidíme náramný film, povýšený 
působivým slovem vzácného hosta.
Vstup volný, v sále je teplo … přijďte se potkat s přáteli.

Přijďte na Bergmana!

Městská část Praha 21 jako vydavatel upozorňuje občany
na dotisk knihy „Střípky z újezdské historie“
vydané poprvé v roce 2009 
a vydání nové knihy
„Újezd nad Lesy 
a okolí nejen 
na starých 
pohlednicích“
autoři Marie a Antonín 
Tomaidesovi.
Knihy zakoupíte 
v  „Knihkupectví nad Lesy“ 
p Váchy na křižovatce.

POZVÁNKA
Pan spisovatel Pavel Taussig 

vás ve spolupráci
 s místní knihovnou a KVA 

srdečně zve
NA BESEDU A KŘEST KNIH 

Jindřich Plachta 
Cesta do hlubin hercovy duše

a
Hvězdy českého 
filmového nebe 

Malé album velkých herců
Beseda se uskuteční 

v úterý dne 11. 12. 2018 
od 17 hod. 

v prostorách místní knihovny 
v přízemí Polyfunkčního domu, 

Staroújezdská 2300. 
Vstup volný

Výstava, která v současné době probíhá v Újezdském 
muzeu, potrvá až do ledna 2019. Můžete ji navštívit ka-
ždou sobotu od 13 do 17 hod. Výstava je rozdělena na 
dvě části. První se věnuje stručné historii republiky, přes 
významné osmičky, ale i unikátní noviny a časopisy od 
vzniku republiky. Druhá část výstavy si všímá historie 
naší obce od roku 1918, jak jsme žili, co se nám dařilo, 
jaké jsme měli starosty a jak jsme se postupně rozrůsta-
li. Uvidíte staré pohlednice a fotografie, plakáty spolků 

a pozvánky na divadelní představení. Naše děti doplnily 
výstavu obrázky, jak si svoji obec představují. Některá 
témata mi pomohl připravit p. Ing. Karel Tůma a manžel 
pomohl s grafickou úpravou. Paní Ing. Eva Danielová mi 
pomáhala s pětidenní instalací. Všem chci moc poděko-
vat. Přijďte se podívat a připomenout si důležité okamži-
ky ze sta let republiky i naší obce. Srdečně vás zve 

Marie Tomaidesová, 
kronikářka obce

Výstava k 100. výročí republiky trvá

1. Opomenuté výročí: 120 ro-
ků české kinematografie;

2. Vzpomínka na Miloše For-
mana;

3. Vzpomínka na Juraje Herze;
4. Takový je náš filmový mi-

lovník aneb Jak na ni;
5. Taková je naše filmová mi-

lovnice aneb Jak na něho;
6. Karel Poláček a film;
7. Ota Pavel a film;
8. Scenárista Vladimír Körner.



Každý, kdo chodí přes hlavní křižovatku v Újezdě nebo na-
kupuje v Lidlu, zná nárožní dvojobchod vinotéky a knihku-
pectví. Jeho majitelem je pan Petr Vácha a já s ním udělal 
poslední rozhovor roku 2018. Protože jsme seděli a poví-
dali ve vinotéce, začal pan Vácha z tohoto konce.
„S podnikáním v Újezdě jsem začal v roce 2004, příští rok te-
dy oslavíme 15. výročí. Mám se společníky firmu, s níž dová-
žíme kvalitní víno. Začali jsme Argentinou a Francií a přidali 
Španělsko i Itálii. Dodáváme vína vinotékám, restauracím, 
hotelům i soukromé klientele. Od toho byl jen krok k ote-
vření mé vlastní vinotéky. Postupně jsem se v oboru vzdělá-
val a nyní udržuji nabídku tak, aby kromě vín z Moravy, kde 
mám za ta léta mezi vinaři i kamarády, se tu nabízela i vína 
z dalších známých vinařských oblastí z celého světa.“
Ptám se, jak se víno prodává v konkurenci více vinoték v obci 
a okolí a pan Vácha říká, že kvalita se prodává vždy dobře. „My 
neprodáváme jen vína stáčená nebo lahvová, nabízíme i po-
sezení, kromě vína máme nabídku produktů, kterým vládne 
má žena, jedná se o čaje z různých částí světa i biočaje. Na-
bízíme kávu Pascucci, je to jedna z nejstarších značek italské 
kávy. Nákup lze tedy spojit s odpočinkem a trochou soused-
ského klábosení.“ Obchod prodává i koření a biokosmetiku. 
Jestli je vinotéka záliba pana Váchy a jeho ženy, pak prodej 
knih je jeho povolání i vášeň.
„Jsem knihkupec 40 let a poslední učeň prvorepublikové-
ho knihkupce a nakladatele pana Hokra. Převzal jsem je-
ho filosofii, že pro knihkupce jsou nutné dvě věci: Dobrá 
kniha a dobrý zákazník. Dobré knihy musíte vybírat, znát, 
co se nabízí a orientovat se. A dobrého zákazníka si vytvo-
říte tím, že se mu věnujete. Knihkupec není prodavač. Já už 
dnes při výběru knih do prodeje mám představu, kterému 
ze svých pravidelných zákazníků co nabídnu. Kupují u mě 
lidé z Újezda, okolních obcí, ale i třeba z Českého Brodu, 
Říčan nebo z centrální Prahy. A přijdou lidé, kteří chtějí kni-

hu, ale nevzpomenou si na název, tak se ji pomocí doplňu-
jících otázek pokouším dopátrat a není-li v prodejně, tak 
ji objednám. Totéž dělám i při prodeji cizojazyčných knih 
nebo knih hlouběji specializovaných na některé obory.“
Zajímá mě názor pana Váchy na elektronické knihy. „To-
ho se nebojím. Papírová vázaná kniha má jednu speciální 
vlastnost: Voní!“ 
Knihkupectví Nad Lesy nabízí široký sortiment: odbornou 
literaturu, beletrii českou i světovou, dětskou literaturu, 
fantasy i sci-fi, mapy a průvodce i učebnice pro samou-
ky. V prodejně má pan Vácha podle období 5 – 7 tisíc knih 
a svěřuje se mi se svou filosofií: „Intimní knihkupectví, kte-
ré voní knihou a knihkupec, který o svých knihách a zákaz-
nících dobře ví.“
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OD ZÁPADU K VÝCHODU

Rommar, prodejce ložisek a nářadí

Knihkupectví a vinotéka Nad Lesy

„Společnost Rommar, která je již na trhu řadu let, momen-
tálně vlastní 2 internetové e-shopy a celkem 3 kamenné 
prodejny v Praze. A právě ta s největší prodejní, výstavní 
a skladovou plochou je  tady, v Újezdě, “ říká mi na úvod 
našeho povídání pan Lukáš Jaroš, vedoucí pobočky.
Na této adrese bývala firma s autodíly a servisem a dokonce 
majitel společnosti Rommar prý původně plánoval spojení 
obou provozů a dosažení synergie. K tomu nakonec nedo-
šlo. „Ve finále pan majitel vybudoval zbrusu novou prodej-
nu včetně celkové rekonstrukce objektu, to zabralo takřka 
2 roky, “ říká pan Jaroš. „V Újezdě působíme od jara 2017.“
Sortiment má firma opravdu široký. Od ložisek automo-
bilových i průmyslových přes nářadí od firem Milwaukee 
a Ryobi až po oleje, autokosmetiku a úklidové prostředky 
a dílenské příslušenství.

Prodejce poskytuje v prodejně profesionální poradenství při 
výběru a nákupu zboží a taktéž přijímá a vypravuje nářadí 
do autorizovaných servisů. Pan Jaroš má vzdělání v oboru, 
které mu umožňuje spojit znalosti technické s ekonomický-
mi zásadami vedení reklamní, prodejní a skladové politiky. 
Ve firemní struktuře začínal vlastně od úplného dna a po-
stupně se vypracoval až k této odpovědné funkci.
Jaká je prodejní filosofie firmy Rommar, ptám se. „Víte, naše 
firma má ambice sloužit jednak zákazníkům, kteří tudy pro-
jíždějí na své chaty a chalupy, ale stejně tak dobře i firmám. 
Chceme, aby k nám měli snadný přístup, aby nemuseli 
do centra města a nejen proto také nabízíme zákazníkům 
i vlastní parkoviště přímo před prodejnou.“
„V okolí Prahy ale probíhá mnoho staveb a oprav, kte-
ré z velké míry komplikují dopravu, “ říká mi pan vedoucí. 
„Dlouhodobá uzávěrka průjezdu od Běchovic způsobila 
propad dobrých 20-30 % našich objemů prodejů. Na firmu, 
která se na adrese teprve zavádí, je to opravdu dost, “ lituje 
pan Jaroš.
Teď je provoz obnoven a pan Jaroš potvrzuje, že již v průbě-
hu podzimu se prodeje opět vracejí na původní čísla a na-
růstají stále výše. Na adrese firmy mimo jiné také funguje 
výdejní místo Zásilkovny, takže snaha o servis klientům je 
opravdu vidět v každé činnosti.

Stránku připravil Pavel Moudrý, člen redakční rady

Vinotéka a knihkupectví 
Nad Lesy
Staroújezdská 45
Mobil: +420-777 774 117
www.nadlesy.cz

Otevírací doba 
Po-Pá 9.30-12.00 a 13.30-
18.00
So 9.00 - 12.00
Vinotéka 7 dní v týdnu

ROMMAR s.r.o.
Starokolínská 506
Tel. 773 417 170

Email: ujezd@rommar.cz
Otvírací doba: 
Po – Pá         08:00 – 17:00
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22. září – sobota. Ze všech stran se sje-
la stará „vymazlená“ vozidla na tradič-
ní Sraz veteránů v Újezdě. Tentokrát 
šlo navíc i o start a cíl 3. České ralley 
veteránů. Počasí nám přálo, svižný 
vítr profukoval mezi exponáty. Krás-
ná moderátorka a  zpěvačka a řízná 
kapela hrály do taktu startujícím mo-
torů. Výborné občerstvení bylo oble-
ženo návštěvníky, děti tradičně koláč 
a limonádu zdarma. Franta Kolman 
rozjel svou výtvarnou show a rozdával 
obrázky přihlížejícím. Přijely i „ame-
riky“, Rohožník byl plný. Bylo zde ke 
stovce exponátů! Akce se opět vydaři-
la. Soukromníci prostě umí! 
Ještě poděkovat sponzorům: KHV Pra-
ha, ÚAMK, Restaurace Stodola, Café 
Útes, Lékárna Klánovice, Autodoprava 
Štolovský, Hönig – kontejnery, JP Moto 
Suzuki, Půjčovna nářadí Tlustovou-
sy, Romantika – dárky pro děti, Yacht 
&  Travel Agency, Jinohrátky, Strana 
soukromníků České republiky, kape-
la Puzzle, mistr zvuku Petr Strakatý, 
cirkus Jung. Organizátoři: R.  Kučera, 
T. Danda, J. Jeníček, J. Porubský, J. Cí-
sař, L. Marek, B. Danda. Za Soukrom-
níky v Újezdě nad Lesy předseda

L. Marek 
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LISTÁRNAListárna
30 – je odedávna magické numero ži-
vota a zmaru. Platí to, i když jde jen 
o  povolenou maximální rychlost do-
pravních prostředků na komunikacích. 
Pokud je stav vozovky a počasí stan-
dardní, dezén pneumatik předpisový, 
řidič i chodec způsobilý a pokud máme 
příznivou dohlednost, minimalizuje „tři-
cítka“ brzdnou dráhu na nulu a střet 
všelijakých účastníků provozu na silnici 
(auto/moto/chodec) by zůstal bez tra-
gických donebevolajících následků, či 
zpekladrahých výdajů. Povolenou rych-
lost 30 km/hod v obci jsme si vymohli 

už před léty a  označili jsme jí většinu 
cest. Označit šla snadno, dodržovat ji je 
sice nesnadné a nepohodlné, ale nutné! 
A my ji vesměs nedodržujeme! (Nejinak 
je tomu s dodržováním pravidla „pravé 
ruky“ na neřízených křižovatkách.) Řeč 
je tu stále o vedlejších ulicích, po nichž 
jezdíme hlavně my, domácí – sousedi 
a spoluobčané, máme tedy bezpečnost 
jednoduše ve svých rukou. 
Speciálně na kola je pamatováno v ma-
gistrátních technických podmínkách (viz 
Tp 179). Dočtete se tam, na kterých ces-
tách může Úřad MČ (prvořadou podmín-

kou je třicítka a dobrá dohlednost) beze 
strachu rozhodnout a odsouhlasit cyklo-
obousměrky. Nejvyšší trumf při takovém 
rozhodování drží v rukou obec – i hledis-
ko policie zůstává hlasem doporučujícím.
Nuže – naplňme, co jsme si vybojovali – 
dodržujme „třicítku“ i pravidlo „pravé ru-
ky“, dodejme sílu a víru novému vedení 
MČ a koukejme se kolem sebe – jestli zná-
te někoho, kdo bezpečnost nerespektuje?! 
- nestyďte se mu pomoci radou, pomůžete 
nejen jemu, ale i sobě a nám všem. Vždyť 
o co jde - jen dodržovat zákon!

Petr Mach 

TŘICÍTKA

NÁSTROJE K ŘEŠENÍ CYKLISTIKY TU JSOU
V rámci prvního jednání nového zastupitelstva jsem v příspěv-
cích občanů poprosil nové radní o co nejrychlejší napravení 
podmínek pro jízdu kol v naší MČ. Svůj minulý zastupitelský 
boj jsem tak předal nové radě. Vybavil jsem je také informací, 
že k  řešení mají po ruce ihned dva nástroje: dopravní gene-
rel (2013) a doporučení ministerstva dopravy pro navrhování 
komunikací s ohledem na cyklistiku (TP 179, 2017).  V zónách 
30 km/h, kde se dnes nachází většina nových jednosměrek, se 
má podle nich zachovávat propustnost pro jízdu kol doplněním 
o dodatkovou tabulku jízdy cyklisty v protisměru. Výjimku tvoří 
případy, kdy je to nežádoucí nebo nemožné.  U nás byly zjedno-

VETERÁNI V ÚJEZDĚ

V těchto dnes slaví kulatiny naše skvělá cvičitelka 
Líba Mašková. 
Líba je duší zdejšího Sokola, zejména oddílu sportu pro všech-
ny, kde dlouhá léta vede cvičení pro ženy a oddíl soutěžního 
volejbalu žen. Svým přístupem, entuziazmem a  tempera-
mentem je vzorem pro ostatní cvičenky i cvičitelky.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody, kterou tak 
šíří kolem sebe! Za obětavou práci pro Újezd ji také navrhuje-
me na titul Občan roku Újezda nad Lesy. Proč? Přijďte si s námi zacvičit a pochopíte!

Újezdské sokolky

BLAHOPŘÁNÍ SOKOLCE LÍBĚ MAŠKOVÉ

Ráda bych poděkovala všem gratulantům, včetně úřadu 
MČ Praha 21, za blahopřání k mému životnímu jubileu. 

Libuše Mašková

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 27. října ráno jsem při venčení psa 
upadla na Blatově na ulici do bezvědomí 
z  důvodu náhlého diabetického komatu. 
Neznámí lidé mi přivolali sanitku a postarali 

PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁCHRANU
Manželé Ivana a Milan Joskovi děku-
jí za přání a dárky k životnímu jubi-
leu Úřadu MČ Praha 21 a Svazu po-
stižených civilizačními chorobami. 

PODĚKOVÁNÍ

Je po volbách. Zastupitelé se nám před-
stavili a mě zaujalo, že kromě „velkých 
věcí“ ( budova na Blatově, zdravotní stře-
disko Rohožník, parkoviště Klánovice…), 
které budou řešit, se zaměří i na „malé 
věci“ jako jsou uklizené chodníky a obě-
dy pro seniory. Řešení těchto malých věcí 
nevyžaduje zadávání složitých studií, ne-
jsou finančně nákladné ale jsou pro ob-
čany důležité. Uvedu konkrétní příklady, 
snad se je podaří vyřešit. 
1. Prostranství na rohu Zaříčanské ulice 

před budovou Billiard Svět je neuprave-
né, po dešti bláto v zimě led. Nyní ještě 

O MALÝCH VĚCECH

směrněny desítky ulic, dodatkové tabulky však nikde (krom části 
ul. Rápošovská řešené magistrátem).  Zdůvodnění, proč nemají 
být konkrétní ulice v zónách 30 pro kola obousměrné, chybí. 
Máme obavy o bezpečnost cyklistů? Reálné dopravní statisti-
ky poskytnuté pražským sdružením Auto*Mat však ukazují, že 
dodatkové tabulky realizované podle doporučení ministerstva 
dopravy bezpečnost cyklistů v lokalitách nesnižují, ale zvyšují. 
Neřešme tedy dopravu metodami 70. let, chtějme být moderní 
a kompetentní, jako ostatní metropole podporujme cyklistiku. 
Značky v zónách 30 km/h dejme do pořádku. Těším se i na sto-
jany kol u nádraží, jako je už léta mají sousedé z Klánovic. Nebo 
snad budeme bez kol zdravější? A ulice méně zatížené? 

Ing. Michael Hartman

s nevzhledným posezením pro kuřáky. 
Je opravdu nutné vypracovat studii, psát 
dopisy, projednávat a neřešit? Prostě 
dělat z maličkosti velký problém. Možná 
by stačilo domluvit se s majitelem po-
zemku a položit před budovu dlaždice 
po kterých by se dalo chodit.

2. Rápošovská, to jsou dvě nové zastávky 
v Újezdě. Snad se dočkáme, že jich bu-
de víc. Zejména senioři by ocenili, kdy-
by tam byly lavičky, na které by si mohli 
sednout, případně odložit tašku.

 Stále se říká i píše, že věci budou řešeny 
v zájmu občanů. Doufám, že se dočkám 
toho, že to tak i bude.

Marie Sitterová

se i o mého psa. Chtěla bych jim touto 
cestou velmi poděkovat. Dle sdělení lé-
kaře bych při déletrvajícím bezvědomí 
mohla přijít i o život. Mnohokrát děkuji.

Marie Stránská
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Chtěla bych poděkovat organizáto-
rům oslav 100 let republiky a konce 
I. světové války v čele s Evou Dani-
elovou a Marií Tomaidesovou z mu-
zejní rady a Markétou Slavíkovou 
z odboru školství a kultury. A také 
paní učitelce Daniele Janoušové se 
Sovičkami, našim hasičům a končící 

starostce Karle Jakob Čechové, která 
tak důstojně zakončila svůj mandát. 
Opět se potvrdilo, že „Újezd nespal 
a nespí“, jak připomněla paní Danielo-
vá při sázení Lípy republiky. Máme ta-
dy spoustu skvělých lidí, kteří nezištně 
pracují pro druhé. V Újezdě se pořádá 
spousta zajímavých akcí pro všechny 

generace, což ten, kdo se o dění zde 
zajímá a na tyto akce chodí, dobře 
ví. Chtěla bych tedy všem těmto li-
dem moc poděkovat a za sebe slí-
bit, že i  nadále budu tyto aktivity 
podporovat. Lípa je zaregistrovaná 
i na www.lipyrepubliky.cz spolu s lípami 
v Ježkově parku a u hasičské zbrojnice.

Ing. Jitka Carbolová (ANO 2011)

Ani jsme se nenadáli a máme zase 
prosinec. Čas, kdy většina z nás ve 
stresu uklízí příbytky, nakupuje dárky 
a chystá velké hostiny. Krize pak vět-
šinou vyvrcholí na Štědrý den ráno, 
kdy je třeba vše připravit, nasmažit 
a  dovařit, abychom v podvečer ko-
nečně zasedli k nádherně nastrojené-
mu stolu a spolu se svými nejbližšími 
oslavili nejkrásnější svátek v  roce. 
Přeji nám všem, aby toho předvá-
nočního stresu bylo co nejméně 
a naopak abychom si co nejvíce užili 
klidu a míru okolo nás a mohli si tak 

uvědomit pravý význam tohoto svátku.
Nás ještě předtím, 19. 12., čeká schů-
ze zastupitelstva. Pokud máte zájem 
diskutovat s našimi zastupiteli o pro-
jednávaných bodech, nebojte se nás 
oslovit. Připravujeme setkání v týd-
nu před samotnou schůzí, které bu-
de otevřené pro veřejnost. Datum 
zveřejníme na našem FB a stránkách 
ujezdzije.cz.
Ráda bych se zastavila u rekonstrukce 
ulice Zaříčanská, respektive u objížďky 
ulicí Rohožnickou. Na okraji sídliště jez-
dily i přes zákazovou značku nákladní 

vozidla, či kamiony. Kvůli jednomu řidi-
či kamionu, který nerespektoval zákaz, 
nemohlo projet ani vozidlo záchranné 
služby. Lidé žijící v této ulici (zvláště 
pak manželé Mertovi) se snažili infor-
movat veřejnost o vzniklé nebezpečné 
situaci a i díky jejich iniciativě došlo 
ke slibu od vedení úřadu, že dojde ke 
sjednocení dopravního značení a posí-
lení dozoru nad dodržováním pravidel 
hlídkami Městské policie. Je třeba být 
aktivní a nebát se ozvat. Přátelé, přeji 
Vám krásné Vánoce a správné vykro-
čení do nového roku 2019!

Bc. Blanka Charvátová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

V Praze je draze. To platí obzvlášť, 
pokud jde o rostoucí ceny bytů, a tím 
i rostoucí ceny nájmů. Na tuto skuteč-
nost reaguje vláda přípravou progra-
mu podpory výstavby obecních bytů, 
kde bude možné dotovat městům až 
pětinu nákladů na výstavbu, reaguje 
nové vedení Prahy zastavením pri-
vatizace obecních bytů a přípravou 
opatření pro podporu výstavby a re-
agovat by měla i naše městská část. 
Podle údajů z roku 2017 obec spra-
vuje 97 bytů, na jeden byt připadá cca 
104 obyvatel Újezda, to je jeden z nej-

horších poměrů v Praze.  Máme byto-
vou komisi, ale žádné zápisy z jednání 
zveřejněny nejsou, není tedy známo, 
jestli se otázka rozšíření obecního by-
dlení nějak řeší, ale je známo, že se by-
ty nadále prodávají, i když pouze byty 
přesahující 72 m2. Je tedy nejvyšší čas 
se otázkou obecního bydlení zabývat. 
Měla by se zcela zastavit privatizace 
obecních bytů. Měly by se zvažovat 
možnosti vybudování nových bytů, 
zejména bytů malometrážních, bez-
bariérových, případně služebních pro 
potřebné profese jako jsou například 

učitelé či policisté. Jako jedno z  do-
stupných řešení se nabízí budova 
Ideal Luxu na Blatově, resp. pozemek 
této budovy, protože to, jestli je budo-
va vůbec schopna nějaké rozumné re-
konstrukce, zatím není známo. Místo 
navrženého hybridu polikliniky a poli-
cejní stanice by mohla vzniknout více-
funkční budova s malými byty, dopl-
něná třeba pečovatelskou a lékařskou 
službou, stacionářem, o tom všem lze 
diskutovat. A především je třeba hle-
dat další možnosti, protože kdy jindy 
to řešit, když ne teď.

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
SLOUPKY

Vážení Újezďáci! Děkuji za podpo-
ru, kterou jsem od Vás ve volbách 
dostala. Moc si jí vážím. Vedení 
radnice se změnilo a věřím, že se 
nám podaří vést naši městskou 
část tím správným směrem ve Váš 
prospěch. Na četné dotazy odpoví-
dám: to, že nejsem v radě, je mo-
je osobní rozhodnutí. Chtěla bych, 
aby se o  naší obec dokázali dobře 

postarat ti mladí s dlouhodobou 
perspektivou. S prací v samosprávě 
mám skoro třicetileté zkušenosti na 
obou stranách bariéry a vždy jim 
poradím. Sama se soustředím na 
oblast, ke které mám nejblíže. Mu-
sím konstatovat, že jsme pracovitá 
parta. Zatím se všichni snažíme co 
nejlépe a nejrychleji se zorientovat 
v chodu radnice a nastavit jasná a 

logická pravidla. Je to dost náročné. 
Ten kouzelný proutek, kterým se 
mávne a všechno jde tak, jak má, 
neexistuje. Řešit toho musíme mno-
ho. S rozmyslem, ne překotně. Dou-
fám, že se do práce zapojí v pozitivním 
smyslu všichni zastupitelé. A připo-
mínky, náměty a potřeby občanů se 
přehlížet nebudou, musí se řešit.
Přeji hezký předvánoční čas.

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

Ráda bych tímto krátce zareagova-
la na minulý sloupek zastupitelky 
Charvátové, který zakončila přáním, 
cituji: aby se Újezd konečně začal pro-
bouzet ze stoletého spánku.
Chtěla bych paní zastupitelku vyvést 
z omylu a doporučit jí, aby občas 
vystrčila hlavu z okna. Potom urči-

tě uvidí, kolik šikovných lidí u nás 
v Újezdě pořádá různé akce pro děti 
i dospělé. Od výstav počínaje, přes 
divadélka, turistické pochody, výle-
ty na kolech, filmový klub, akade-
mie pro seniory, adventní koncerty 
a rozsvěcením vánočního stromu 
konče. 

Pokud Piráti a Starostové a nezávislí 
mají v úmyslu rozšířit v Újezdě na-
bídku kulturních a společenských 
akcí, je to bohulibé a nic jim v cestě 
nestojí. Nemusí však, ještě před tím, 
než pořádně začali, dehonestovat 
práci lidí, kteří tak činí nezištně již 
celá desetiletí.

Karla Jakob Čechová (TOP 09)
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Vážení spoluobčané, ihned po na-
šem zvolení jsme se vrhli do řeše-
ní problémů v naší MČ. Jsem moc 
rád, že celá naše koalice pracuje 
velice usilovně a já osobně koneč-
ně cítím podporu a důvěru, která 
je mezi námi. To jsem před čtyřmi 
roky bohužel nepoznal ani od koa-
ličních partnerů, ale ani od opozič-
ních zastupitelů. Již několik lidí se 

mě ptalo, proč jsme šli do koalice 
s ODS. Tak hlavně pro to, že ODS je 
pro nás po obměně, kterou si pro-
šla v minulých letech, důvěryhod-
ným partnerem, se kterým jsme 
se shodli na většině programových 
bodů. Hlavním cílem je pro nás roz-
voj Újezda a věříme, že společnými 
silami zde dokážeme vybudovat 
mnoho z toho, co je tady potřeba. 

ANO ani ODS sice není v koalici na 
magistrátu, takže některé věci asi 
nepůjdou tak snadno, ale uděláme 
pro ně maximum. Já osobně mám 
ve své gesci dopravu a bezpečnost. 
Budu moc rád pokud mi budete 
posílat podněty s problémy ohled-
ně dopravy na e-mail (zdenek.ruzic-
ka@praha21.cz) a já se budu snažit 
Vám pomoci s řešením.

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

Ing. Ondřej Vojta (Občanská demokratická strana)

„Cílem je úřad maximálně otevře-
ný k občanům”, píše se v první větě 
koaliční smlouvy mezi ODS a ANO 
v Újezdě nad Lesy. A šup ho! Jedním 
z prvních rozhodnutí nové rady MČ 
Prahy 21 je usnesení, kterým rada 

ruší elektronický přístup zastupitelů 
k materiálům, které projednává. Te-
dy žádná proklamovaná spolupráce 
všech zastupitelů, ale naprostý opak. 
Deja vu zavřeného úřadu za pana Rů-
žičky v roce 2015, kdy „bylo líp“? Ne-

bo snad „rozumný program, kvalitní 
osobnosti a poctivá politika” z před-
volebních hesel ODS?  O dalších kro-
cích nové rady se brzy dozvíme. Nebo 
ani to ne? Klidné Vánoce a s odvahou 
do nového roku.

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
8. prosince Toušická (u spořitelny)                            
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 

Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha 21, 
M. Švejnoha - tel.: 281 012 943

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrca-
dla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak 
pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru 
(např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, po-
čítače, lednice, mrazáky).

POSLEDNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD
Poslední sezónní svoz popelnic na bioodpad proběh-
ne v Újezdě nad Lesy v pátek 7. prosince.

Vážení spoluobčané, svůj sloupek za-
stupitele bych chtěl věnovat proble-
matice jednosměrek v Újezdě. Již nyní 
lze s  jistotou prohlásit, že jejich zave-
dení ke zklidnění dopravy přispělo, ov-
šem za cenu toho, že mnoho obyvatel 
Újezda se nyní z místa A do místa B 
přesunuje nečekaně složitými trasa-
mi. Domnívám se, že dopravní generel 
měl být zaměřen zejména na omezení 
průjezdu trasami souběžnými s pře-
tíženou hlavní silnicí Starokolínskou 
a Novosibřinskou. Pro tento účel je ale 
vhodnější použít značky Průjezd zaká-

zán. Toto řešení nadměrně neomezuje 
místní obyvatele a nemusela by se ná-
sledně řešit problematika jízdy cyklistů 
v jednosměrkách v obou směrech.
Uvědomuji si, že i řešení pomocí zna-
ček Průjezd zakázán má své úskalí, 
a  tím je vynucování jejich respekto-
vání. Protože jsme v Čechách, tak ka-
ždého hned napadne: to bychom ke 
každé značce museli postavit obecního 
strážníka. No tak ho tam namátkově 
postavíme. Obecní strážník, protože je 
obecní, na první pohled pozná auta li-
dí, kteří v příslušné ulici bydlí, případně 

tam mají třeba provozovnu. Všechna 
ostatní auta zastaví a jejich řidiče bude 
buď nemilosrdně pokutovat, nebo si 
vyslechne historku o nemocné tetičce, 
která zrovna v téhle ulici bydlí a kterou 
je nutné o půl sedmé ráno navštívit.
Jsem přesvědčen, že dříve či později 
přespolním řidičům historky dojdou, 
zejména pokud je budou opakovaně 
vyprávět tomu samému strážníkovi, 
případně zjistí, že je pro ně časo-
vě výhodnější postávat v koloně na 
hlavní silnici. strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

OPRAVA 
V listopadovém čísle Újezdského zpravodaje došlo hned 
ke dvěma nepříjemnostem. U jména zastupitele Petra 
Duchka v jeho sloupku byla chybně uvedena strana, 
za niž je nyní zastupitelem. Namísto SÚL a Patrioti – Vol-
ba pro Prahu 21 mělo být správně uvedeno PATRIOTI. 
Na  str. 21 pak byly listopadové termíny sběru papíru 
v  Masarykově ZŠ nedopatřením zaměněny za  termíny 
červnové. Všem, kterým uvedené chyby způsobily nepří-
jemnosti, se tímto omlouvám.

B. Hruška,
šéfredaktor 
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Prodám domek se zahradou 
1031 m2, Újezd n.L., Kynická ul., 

cena 7.300.000,- Kč. 
Více informací na tel. 724 225 595

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

Přijmeme DO KVĚTINÁŘSTVÍ 
v Újezdě n. Lesy (po zaučení možná 
i do Úval) na pravidelnou brigádu 

studentku/ta, paní, maminku 
na mateřské dovolené s praxí 

i bez praxe - zaučíme. 
Pracovní doba dle domluvy a plat také.

Kontaktujte nás prosím na mob. č.: 
608 982 711

Hledáme spolehlivou paní 
na výpomoc v domácnosti, 

3-5x týdně cca 2 hodiny od 6:30-7:00. 
Lokalita Újezd nad Lesy. 

Tel.: 604 294 054

Tady mohl být váš inzerát za 363 Kč

Objednávejte na inzerce@praha21.cz

INZERCE
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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Tel: 605 830 472, 608 880 102
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opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
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Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem
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Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu
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sikovnyjosef@gmail.com 
      Pokud nÏco pot¯ebujeteÖ   
  ... zeptejte se jestli uû to nedÏl·me 

MALÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 
     DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A OPRAVY         MALOVÁNÍ 
     HODINOVÝ MANŽEL       MONTÁŽE NÁBYTKU A KUCHYNÍ 
      POKLÁDKA PODLAH       BOURACÍ PRÁCE       VYKLÍZENÍ      

www.sikovnyjosef.cz 731 972 619     
      Popiöte co pot¯ebujete a dotaz zaölete... odpovÌme vöem 

  

  Oplanská 2614 
 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

 Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance 
na pozice:  

 Obchodník s technikou 
Servisní koordinátor 
Servisní technik 

 
Kontakty: 
www.awcool.cz   281 867 578 
j.civin@awcool.cz    775 213 201 

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

druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových 
a dřevěných podlah včetně příslušenství, pokládka na klíč 
nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, 

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

ÈERSTVÁ KÁVA 
zrnková i mletá  

z místní prazírny 

Zde v obci od 500 g  

ROZVOZ ZDARMA
Více informací  

a nabídka kávy na 

caffecosmo.cz
Objednávejte na tel.:

735 830 371

¡

inzerce_57x132_3.indd   1 14.1.2016   13:19:30

PRONÁJEM zděného prodejního stánku 
15,70 m2, sídliště Rohožník – konečná zastávka 

autobusů

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu 
samostatnou polovinu prodejního stánku 

na konečné zastávce autobusů sídliště Rohožník. 

Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 1,80 m2 
a WC 1,78 m2. 

Nabízený prostor má samostatný 
elektroměr a vodoměr. 

Vytápění je řešeno přímotopy.
Měsíční nájemné k jednání: 3.000,- Kč + energie

Informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz



Stejně jako každý rok se i letos přiučily 
děti něco nového v dřevíčkové dílně 
pana Marka Pilnáčka. Akce probíhala 
ve školní dílně a zúčastnila se jí většina 
dětí 1. stupně. Děti se měli možnost 
seznámit pod vedením zkušených 
pedagogů s prací se dřevem a s ná-
stroji sloužícími k opracovávání dřeva. 
Všichni si vyrobili ježka na kolečkách 
a srdíčko. Program byl úspěšný, na zá-
věr si žáci odnesli pěkné výrobky.

Ve škole jsme měli i ornitology. Po-
děkování patří zástupcům organizace 
Ornita za zajímavou přednášku, kte-
rou připravili pro žáky 3. ročníku. Že se 
ptáků v našem okolí nachází mnohem 
více než v předchozích letech to všich-
ni víme, ale vidět je zblízka a na někte-
ré si moci dokonce i sáhnout, to bylo 
dětem ve škole umožněno.

Třídy 3. A a 3. D vydaly na prohlídku 
Národního divadla. Cesta byla velmi 
trnitá. Po zhruba hodinovém průjezdu 
Běchovicemi jsme se konečně dostali 
na jižní spojku a poté k divadlu. Ce-
lou dobu jsme byli napjatí, zda vůbec 
prohlídku stihneme. Řidič našeho au-
tobusu se velmi snažil, takže všechno 
nakonec dopadlo dobře. Sotva jsme 
dorazili před dveře, hned se nás ujali 
průvodci. Prošli jsme ho celé od zá-
kladního kamene až po střechu. V zá-
věru si děti vyslechly ukázku opery 
Bastien a Bastienka. Všem se prohlíd-
ka divadla i ukázka opery velmi líbila.

STEZKA ODVAHY
Že strašidla existují, se děti mohly pře-
svědčit na vlastní kůži. Den po podzim-
ních prázdninách 31. 10. na ně čekala 
stezka odvahy, kterou pro ně připravili 
rodiče spolu s třídní učitelkou. Děti ke 
škole dorazily v maskách, které byly 
mnohdy opravdu strašidelné. Na úpl-
ném konci  si mohly vyhrabat sladkou 
odměnu z koše plného překvapení. 
Po návratu do školního areálu si moh-
ly společně s rodiči opéct buřtíky. Dě-
tem se akce velmi líbila.

Před svátkem sv. Václava se uskutečni-
la akce školní družiny „Společné zpí-
vání dětí a rodičů“. Kdo chtěl, přišel 

a zazpíval si. Poděkování za organizaci 
patří paní vychovatelkám Aleně Řehá-
kové a Jaroslavě Pincové (kytarový do-
provod).  

Uskutečnilo se setkání rodičů, dětí 
a vychovatelek. Společně jsme vytvá-
řeli lesní skřítky z keramiky a lesních 
plodin. Každý zapojil vlastní fantazii 
a  nápady. Výsledkem byly rozmanité 
a originální výtvory, stejně tak výborná 
a hravá nálada. Děti a rodiče si odná-
šeli domů nejen společné zážitky, ale 
i nové „kamarády“ v podobě zhotove-
ných lesních skřítků. Nechybělo ani 
občerstvení. Děkujeme všem zúčastně-
ným za hojnou účast, na další setkání 
a spolupráci se těší paní vychovatelky 
Mgr. Helena Vonešová (2. odd.) a Moni-
ka Krannichová (9. odd.).

GALERIE NA PLOTĚ
Vstup do školní budovy se proměnil 
v galerii Na plotě díky žákům 5. tříd, je-
jich třídním učitelům, učitelům výtvar-
né výchovy a asistentům pedagogů. 
5. třídy se zapojily do celoškolního pro-
jektu 100 let republiky výtvarnými pra-
cemi, které bylo možné si prohlédnout 
na školním plotě v Čentické ulici. Texty 
českých písniček, významní sportov-
ci, stavby století, vývoj hromadných 
prostředků, módy a hraček, průmysl 
a  historické osobnosti - to vše je vy-
staveno v galerii Na plotě. Poděkování 
dětem a paní učitelkám a asistentkám 
J. Fajkusové, J. Kotasové, L. Krupanské, 
V.  Němečkové, I. Ploužkové, H. Roso-
vé, E. Skalové, H. Štěpánkové, a panu 
učiteli K. Novákovi za výtvarný zážitek, 
instalaci a za zprostředkování doby 
minulé i současné!

žáci a pedagogové Masarykovy ZŠ
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Ze školních akcí

Žáci 4. tříd budou do konce listopadu 
plnit Tyršův odznak zdatnosti. Čtvr-
ťáci obdrželi průkazy, do kterých se 
jim postupně budou zaznamenávat 
body za jednotlivé disciplíny - šplh 
na tyči, skok do dálky, hod raketou, 
hod do koše, hod na cíl, skok přes 
švihadlo, předklon a ručkování. 
Na konci listopadu se bude konat So-
kolský slet, kde dojde k závěrečnému 
vyhodnocení. Radce Kohoutové pat-
ří poděkování za vytvoření průkazu, 
který bude dětem připomínat účast 
na školních oslavách 100. výročí vzni-
ku Československé republiky.

Tyršův odznak 
zdatnosti

Představujeme vám školní kalendář 
2019. Použity byly obrázky, které děti z I. 
a II. stupně malovaly během školního ro-
ku 2018 a obrázky ze školního archivu.
Kalendáře budou k dispozici 2.12. na  
Zvonkovém průvodu, 13.12. na Vá-
nočním zpívání ve dvoře I. stupně ško-
ly, u  třídních učitelek a učitelů. Panu 
Zdeňku Šidákovi z tiskárny Betis děku-
jeme za grafické zpracování.

Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

Školní kalendář



Řada z vás se v září zúčastnila zahradní slavnosti, 
kterou jsme pořádali v nově otevřeném skateparku. 
Na akci se nám společně podařilo vybrat 3500 Kč, 
které jsme jako dar předali škole, aby tyto prostřed-
ky použila na výhru v celoškolní soutěži Sto let re-
publiky. Sice opožděně, ale o to víc děkujeme všem, 
kdo na zahradní slavnost přišli a dětem přispěli. 
Na začátku jsme si řekli, že chceme být pro školu 
partnerským hlasem rodičů, chceme zprostředko-
vávat škole jejich názory nebo tlumočit problémy, se 
kterými se potýkají, a hledat společně se školou ře-
šení. Chceme pomáhat tomu, aby se škola rozvíjela 
a budeme rádi, pokud se i díky nám budou jak učite-
lé, tak děti cítit v naší újezdské škole co nejlépe. Tuto 
vizi se postupně snažíme naplňovat, byť i v našem 
případě platí, že každý začátek je těžký. 
Především se snažíme sbírat podněty rodičů k fun-
gování školy a zprostředkovávat je vedení školy. 
V květnu jsme se v souvislosti s organizací nového 
školního roku obrátili na školu s žádostí o  informa-
ce o změnách třídnictví a umísťování tříd I. stupně 
v rámci budovy v Polesné. Jsme rádi, že škola vza-
la pro nový školní rok naše návrhy v úvahu (4. třídy 
jsou pohromadě v samostatném křídle, třídní učite-
lé, kteří se třídou nepokračovali, sdělili dětem v červ-
nu jméno svého nástupce). 
V průběhu léta měli rodiče možnost označit v dotaz-
níku připraveném spolkem témata, která považují 
za palčivá. Z dotazování nám vyšlo, že pro rodiče 
je zásadní výuka angličtiny v menších skupinách, 
zlepšení dopravní situace v okolí školy a také zlep-
šení informovanosti rodičů o změnách v třídnictví na 
konci školního roku. Vedení školy jsme již s výsledky 
seznámili a diskutujeme o jejich dalším naplňování. 
A protože volby do zastupitelstev obcí přinesly po-
měrně výrazné změny také v personálním složení 
újezdského zastupitelstva, chystáme se s výsledky 
dotazníků oslovit nové i staronové členy zastupitel-
stva, aby byly informace dostupné i na straně zřizo-
vatele. Je jasné, že řadu problémů, s nimiž se nyní 
potýkáme (např. dopravní bezpečnost v okolí školy) 
nelze bez aktivní role zřizovatele úspěšně vyřešit. 
Děkujeme za pomoc a podporu v uplynulém roce, 
a těšíme se na spolupráci se všemi v roce příštím. 
Samozřejmě uvítáme ve svých řadách další rodiče 
a přátele školy, kteří by nám chtěli v našich snahách 
pomoci. Prosíme, obracejte se na nás prostřednic-
tvím e-mailu: rodice.ujezd@gmail.com; více infor-
mací o spolku naleznete na webových stránkách 
www.pratelskazspolesna.cz a můžete si zde přečíst 
i Spolkový zpravodaj.

Gabriela Pikorová

Listopad je nejen měsícem dušič-
kovým, ale i měsícem slavení svát-
ku Díkůvzdání. V souvislosti s tímto 
svátkem navštívil dne 8. listopadu 
naši školu americký diplomat pan 
Douglas Morrow, ředitel sítě Ame-
rických center a zástupce kulturní-
ho atašé velvyslanectví Spojených 
států amerických. Povídali jsme 
si o  Dni díkůvzdání (Thanksgiving 
Day), který se slaví ve Spojených 
státech amerických vždy čtvrtý 
čtvrtek v listopadu. Děti kladly zví-
davé otázky k tématu, ale i ohledně 
každodenního života v USA dnes. 
Dozvěděli jsme se, jak svátek vzni-
kl, jaká je jeho historie a jak se dnes 
slaví. Patří k největším rodinným 
svátkům v USA. Mnozí ho slaví ra-
ději než Vánoce, které jsou bohužel 
často komercio-
nalizované. K  tra-
dičním druhům 
jídla podávaným 
na Den díkůvzdání 
patří nadívaný kro-
can s bramborami, 
brusinky a dýňový 

koláč. Neodmyslitelnou součástí 
jsou průvody. Na prvním místě je 
to ale rodinný svátek, kdy se setká-
vají společně celé rodiny, kterých 
členové přijíždějí domů i z velkých 
vzdáleností.
My jsme také společně oslavili Den 
díkůvzdání dobrým jídlem a pitím, 
které připravily šikovné studentky 
jazykové školy Happy School, za 
což jim patří velké poděkování. Na 
závěr pan Morrow rozdal dětem 
odznáčky k 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska, které mohlo vznik-
nout i díky uznání Spojených států 
amerických. Americké centrum si 
den vzniku Československa připo-
míná jako výročí stoleté spolupráce 
mezi Českou republikou a USA.
Poděkování patří také paní učitel-

ce Šárce Verešové 
z Masarykovy ZŠ, 
která pomohla ce-
lou akci uskutečnit.

Eva Stejskalová,
ředitelka 

jazykové školy 
Happy School
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Americký diplomat debatoval s dětmi

Z rodičovského spolku

V pátek 26. 10. bylo pro děti 4. a 5. tříd Masarykovy ZŠ otevřeno šest-
náct dílen zaměřených na období 1918 – 2018 (Kavárna a život v první 
republice, Hrdinové 2. světové války, Tak šel čas, Tomáš Garrigue Ma-
saryk, Vznik republiky, 1968 Dubček, Jan Palach, Záporné postavy na-
šich dějin, Václav Havel, Podnikatel Baťa, České filmy a pohádky, Vědci 
a vynálezci, Pohraničí 1938 a Mnichov, Sametová revoluce, Edvard Be-
neš a Sportovní osobnosti). Podívat se přišli rodiče a prarodiče žáků 
6. - 9. tříd, kteří spolu s pedagogy náplň dílen připravili. Projektovou 
atmosféru dopoledne plného přednášek z historie i současnosti, kvízů, 
skládání puzzle, rozhovorů, tance, zpěvu, sportu a zasloužených od-
měn pro „návštěvníky dílen“ přinášíme ve fotogalerii. 
Projektové dílny hodnotili učitelé, dva hlasy přidělila každá 4. a 5. tří-
da. Třídám zbývá splnit ještě sedmou aktivitu a tou je poznávání osob-
ností. Po celkovém součtu bodů budou pak vítězná třída a aktivní jed-
notlivci odměněni výletem mimo vyučování. Spolku rodičů děkujeme 
za sponzorský dar 3 500 Kč, který bude použit právě na financování 
výletu za vítězství v celoškolním projektu.

Eva Danielová,
Masarykova ZŠ

Projektové dílny

Opět se blíží konec roku a sdružení, kterému 
možná někteří Újezďáci říkají „ten školní spo-
lek“, může zhodnotit rok svojí existence. 



V MŠ Rohožník máme nový projekt s ná-
zvem Živá zahrada. V naší školce pracují 
učitelky s dlouholetou praxí, které mě-
ly možnost ovlivnit život spoustě dětí 
a mohly pozorovat nároky a potřeby dě-
tí před lety a dnes. Patříme do generace, 
které měly šanci dostat se s dědečkem 
do kůlny, s tatínkem do dílny, maminka 
nás doma uměla ostříhat, strejda opra-
vil v garáži auto. Současné rodiny vyu-
žívají více služeb řemeslníků a děti tak 
nemají šanci vidět jednoduchou práci 
a setkat se s rukodělnými činnostmi. Za-
hradník přijde, když rodina není doma, 
aby nerušil, truhlář přinese hotový výro-
bek, dřevo se koupí nařezané.
Ve školství chybí výuka manuální zruč-
nosti. To nás přivedlo na myšlenku dát 
dětem možnost hrát si na skutečnou 
práci, se skutečnými věcmi, a ne s plas-
tovou náhradou. Stejně jako se děti učí 
vztahu ke sportu, technickým a přírod-
ním vědám, tak by měly mít možnost do-
stat se do blízkosti rukodělných činností. 
Chceme, aby si děti vše zkusily a mohly 
hledat ke všemu řešení, chceme je učit 
kreativitě. Nechceme předkládat po-
lotovar, který děti jen doplní, dodělají 
a nemusí přemýšlet, jak vlastně začít. 
Trochu nás brzdí veškeré bezpečnostní 
předpisy a strach rodičů („aby se neřízl, 
neškrábl“). Dítě přeci musí vědět, že nůž 
a pila je ostrá, když spadne sklo, tak se 

roztříští, když bouchnu kladivem, ne-
smím tam nechat prst a příště si raději 
vezmu i rukavice na takovou práci…není 
nad takovou zkušenost. Dítě si určitě za-
pamatuje více, že při řezání někdo musí 
dřevo držet nebo ho musí mít ve svěrá-
ku, než když si to prohlédne na interak-
tivní tabuli. 
A jaký byl tedy náš plán? Rozhodli jsme 
se využít prostředí zahrady, zprostřed-
kovat dětem řízený i spontánní kontakt 
s drobnými živočichy a rostlinami, pří-
mou konzumaci i další využití jedlých 
rostlin a bylin a za teplých dní i hrátky 
s vodou. Úpravou některých stávajících 
prvků docílíme tvořivější využívání dětmi 
i větší využití svahu na zahradě MŠ. No-
vé uspořádání zahrady a jejích prvků by 
mělo podporovat především spolupráci, 
tvořivost a pohybovou zdatnost dětí. Po-
užijeme převážně přírodní materiály. 
Zahradu rozčleníme do několika „hnízd 
aktivit“, aby děti mohly postupně vy-
zkoušet řadu různých činností a prostře-
dí: domorodá vesnice, dětský domek 
s  kuchyňkou, vodní kaskáda, tvořivá 
hromada s balanční palisádou, hmato-
vým chodníkem a králičí norou, dětská 
džungle, pohybový svah a hlediště, do-
pravní hřiště, řemeslná dílna, jedlá za-
hrada s kompostem, koutek živé přírody 
s motýlím záhonem, hmyzím hotelem, 
ptačím krmítkem a napajedlem a zemní 
telefon. Projekt vypracoval Bc. Jan Cin-
dr-ekopedagog. Od toho všeho se od-
víjí výběr jednotlivých profesí, o nichž si 
budeme povídat a na které si budeme 
„hrát“. Dle možností přizveme skutečné 
kuchaře, truhláře, kominíky, švadleny… 
z řad rodičů, přátel, známých. Navštívíme 
truhlárnu, krejčovou, kadeřnictví, staveb-

niny apod. Budeme učit děti kreativitě 
a přemýšlení. Při jednotlivých činnostech 
(„práci“) je budeme učit hledat řešení.
Děkujeme všem rodičům, kteří přišli na 
podzimní brigádu, a tím zahájili spolu-
práci s naší MŠ. Účast byla veliká, nála-
da výborná, práce se udělalo opravdu 
hodně! Tvoříme zahradu pro vaše děti 
a z každé vaší pomoci máme opravdu 
radost. Jsme rádi, že nás podporujete 
a pomáháte nám..

kolektiv MŠ Rohožník

Když děti přicházejí do 1. třídy, je to pro ně velká změna. Mís-
to známých tváří, které denně potkávaly v mateřské škole, 
jsou tu najednou jiné děti a cizí dospělí. Aby ve škole mohlo 
vzniknout pro děti bezpečné prostředí, potřebují se s ním 
nejprve dobře seznámit. Od prvních zářijových dnů jsme se 
snažili společně hodně komunikovat, hráli jsme seznamovací 
hry a chodili na hřiště, aby měly děti dost času na vzájemné 
poznávání. Samozřejmě také přišlo na řadu první počítání 
a práce s písmenky. 
Letošní podzim se opravdu vydařil a počasí přálo našim čas-
tým výpravám do přírody. Les je kouzelné místo, kde se toho 

můžeme hodně 
naučit a také zaží-
vat krásné chvíle 
ticha. Moc jsme si 
užili výlet do Den-
drologické zahra-
dy v Průhonicích, 
kde jsme pozná-
vali bylinky, pěs-
tované na našich 

zahrádkách. Zkusili jsme si vyrobit levandulové mýdlo, voňa-
vý bylinkový sáček a dokonce i bylinkové máslo. Namazané 
na rohlík bylo tak dobré, že zase rychle zmizelo. 
Podzim ve škole nám přinesl i další zážitky. Tvořili jsme z hlí-
ny, ze dřeva, navštívili jsme výstavu ovoce a zeleniny. Na je-
den den se děti staly malými architekty v rámci programu 
Stavitelé města. Také jsme navštívili koncert dechového kvin-
teta v divadelním sále a program o Vietnamu, který nám při-

blížil tuto zemi a lidi, kteří 
v ní žijí.
V těchto dnech, kdy pod-
zim pomalu končí a je čas 
začít myslet na Vánoce, 
chystáme překvapení 
pro osamělé seniory. 
O  tom jestli se vydařilo 
zase až příště.

Jitka Tmějová, 
třídní učitelka 

Martina Holubová, 
asistentka pedagoga
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Živá zahrada v MŠ Rohožník

V duchu Montessori

„Jak je ten podzim smutný, teskný a pře-
ukrutný…“ zní ve známé Fryntově básni. 
Ale naši prvňáčci a žáci z nultého ročníku 
si to jistě nemyslí. V rámci listopadových 
listohrátek se přesvědčili, že podzim 
s  sebou přináší mnoho radovánek. Jen 
takové listy – staly se výtvarným mate-
riálem, modelem k počítání i skládání 
písmen, námětem her, tématem hodin 
literární a hudební výchovy, předmětem 
zkoumání v prvouce.  Děti se seznámily 
s  listnatými stromy v okolí školy, pro-
hlédly si památnou lípu. Dnes už vědí, 
proč listy před zimou opadávají. A co te-
prve skotačení v hromadách listí, to je zá-
bava! Zkrátka, letošní listohrátky si všech-
ny děti i jejich paní učitelky velmi užily.

Šárka Daušová,
Olga Matějková

Listohrátky
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Kde vzal tento měsíc svůj název? Je 
to od slova prosiněti = prosvítati. 
Slunce se jen maličko objeví mezi 
mraky, však letos 21. prosince má-
me zimní slunovrat, je nejkratší den 
a nejdelší noc, Slunce stojí nad ob-
ratníkem Kozoroha. 
K tomuto měsíci se váže mnoho pranos-
tik a tak několik méně známých: 
Jaké zimy v prosinci, taková tepla 
v červnu, 
Jaký prosinec, takové jaro,
Jaký prosinec, takový celý rok, 
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrá-
sek, nebude dlouho mrznout. 
Jasné vánoce, hojnost vína a ovoce.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok 
Co můžeme ještě na zahradě udělat? 
V  prosinci bychom měli mít všechny 
práce hotové, tak několik málo, rad 
pokud jsme vše nestihli. Není dobré 
zarývat sníh, ten má na jaře vliv na 
opožděné zahřívání půdy, jako izolační 
pokrývka je ovšem sníh velmi žádoucí, 
z cestiček ho navážíme ke stromům, 
keřům. Pokud na stromech po opadu 
listí vidíme mumifikované plody, mu-
síme je bezodkladně odstranit, spálit, 
hodit do popelnice, ne do kompostu.
Trávník již nehnojíme, měli bychom 
problémy s plísní sněžnou. V okrasné 
zahradě si dáváme pozor na silné sně-
žení - je zde nebezpečí rozlámání stále-
zelených dřevin včetně jehličnanů. Po-

kud jste dřeviny nesvázali, neprodleně 
sníh setřeste, nejlépe lehkým pokle-
pem zespodu pomocí dřevěných hrá-
bí. Rozlámat pod sněhem se mohou 
i rododendrony a z vlastní zkušenosti 
to mohu potvrdit. Pokud jsme nastlali 
k dřevinám a trvalkám materiál na je-
jich ochranu před mrazem, kontroluje-
me, zda se nám v něm neusadily myši. 
V první polovině prosince při absenci 
mrazů máme poslední možnost zalít 
stálezelené dřeviny.
Nezapomínejte na ptactvo, jsou to 
doktoři našich zahrad, krmte pouze 
doporučeným krmivem, nikdy ne čer-
stvým pečivem, chlebem, brambo-
ry, knedlíky, to je jejich smrt. Nejlépe  
kupte připravenou směs s velkým po-
dílem slunečnicových semen. 

ROSTLINY DOMA
Pokud jsme pokojovky přes léto letnili, 
mohli jsme si přenést domů i škůdce, 
a to zejména svilušky, mšice, červce,  
vlnaté červce, třásněnky a háďátka. 
Můžeme si je přinést i z obchodu s no-
vou květinou. Všem těmto škůdcům se 
můžeme bránit chemicky, ale prohléd-
li jste si obaly chemických přípravků? 
Někdy vidíme lebku, jindy zase plochý 
kříž v oranžovém poli, což jsou zname-
ní, že přípravky jsou zdraví škodlivé. 
V uzavřených prostorech – bytech - by-
chom se měli aplikaci těchto přípravků 
co nejvíce vyhýbat. Náhradním řešení 

jsou zdraví neškodné  přípravky, kte-
ré obsahují: parafínový olej (přípravky 
s touto látkou snášejí rostliny s tuhými 
listy a ošetření je postřikem), drasel-
né mazlavé mýdlo (přípravky snášejí 
i rostliny s měkkými listy) nebo přírod-
ní pyretrum - působí na nervový sys-
tém teplokrevných i studenokrevných 
živočichů. 
Na napadené rostliny můžeme použít 
lesk na listy, a to i s výživou pro rostli-
ny. Právě přípravky na posílení rostlin 
jsou vyzkoušenou metodou pro jejich 
ochranu. 
Další nepříjemní jsou chovostoskoci 
a smutnice, i když nejsou pro rostli-
ny škodlivé.  Množství chvostoskoků 
omezíme, když substrát udržujeme 
sušší. Také ponořením květinového 
balu na několik hodin do vody vypudí-
me chvostoskoky ze substrátu a vylije-
me je s vodou.
Smutnice, černé mušky, jsou sice ob-
tížné, ale málo nebezpečné, poškodí 
pouze velmi mladé rostliny, jejich vla-
sové kořínky, a to pouze tehdy, když 
je substrát příliš suchý. Velmi dobře 
se přilepují na žluté lepkavé destič-
ky. Smutnice se nikdy nedají vyhubit 
úplně, přiletí vždy znovu. Podrobné 
informace na našem webu www.kve-
tyujezda.ic.cz. Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v prosinci 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
přeje všem členům, příznivcům a občanům  klidné a pohodové prožití svátků 
vánočních, mnoho zdraví, elánu a splněných přání v následujícím roce 2019. 
Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli splnit naše plány.  

Za újezdské zahrádkáře
Blanka Exnerová

Podzim u hasičů
I v tomto podzimním čase Sbor dobrovolných 
hasičů Újezd nad Lesy nezahálel.  Nabídli 
jsme svou pomoc operačnímu středisku Ha-
sičského záchranného sboru hl. m. Prahy při 
velkých zásazích, jako byl požár trampolíno-
vé výrobny ve Vysočanech a požár v Letech 
u Prahy. Drželi jsme pohotovost při vyhláše-
ní výstrahy na silný vítr, kdy jsme zasahovali 
v ul. Čentická u spadlého stromu přes komu-
nikaci. Dne 13. října 2018 jsme se zúčastnili 
spolu s  dobrovolnými jednotkami z Klánovic, 
Běchovic, Koloděj a Dubče taktického cvičení 
požáru lesa – dálková doprava vody v Kláno-
vickém lese. 
Také jsme asistovali při kulturních akcích po-
řádaných naší městskou částí. V neděli 28. říj-
na 2018 jsme se zúčastnili oslavy ke 100. výro-
čí založení Československé republiky v parku 
u Masarykovy ZŠ, kde byl slavnostně položen 

věnec u pomníku T. G. Masaryka a následně 
byl odhalen nový pomník Republiky.
V neděli 11. listopadu 2018 v 11 hodin na Den 
válečných veteránů jsme měli tu čest s naším 
novým panem starostou Milanem Samcem 
a s dětským sborem Sovička slavnostně zasa-
dit Lípu Republiky.

ADVENT:
Jako každým rokem se i letos hasiči zúčastní 
slavnostního rozsvícení Vánočního stromu 
v parku před základní školou. Více informací 
naleznete na stránkách www.praha21.cz. 
Nesmí chybět ani zajištění Mikuláše, anděla a čer-
ta ze strany hasičů, a to dne 5. prosince 2018 od 
15:30 do 21 hodin. Více informací nebo objednání 
na e - mailu: sdh.ujezdnadlesy@seznam.cz.

Lukáš Sady, starosta hasičů
Daniel Váňa, velitel jednotky

SPOLKY



Výročí 100 let republiky jsme si s našimi 
dětmi připomněli na podzimní výpravě 
26. – 30. října. Ve středisku dětí neustále 
přibývá, proto jsme zvolili rozdělenou va-
riantu podzimek. Starší skauti a skautky 
jeli objevovat krásy Kroměříže a se svět-
luškami a vlčaty jsme navštívili nedaleký 
nově vystavěný skautský srub v Brandý-
se. Program výpravy dětem připomněl 
rok 1918 a jeho události. Měly možnost 
vyzkoušet si nejenom střelbu ze vzdu-
chovky, házení granáty nebo nošení zra-
něných na nosítkách, ale i pochodování 
ulicemi ve vojenském útvaru, schovávání 
se před nepřáteli nebo roznášení skaut-
ské pošty. Akci ukončil prvorepublikový 
večírek s dobovými kostýmy, jídlem a sa-
mozřejmě řádnou tančírnou. 
Po podzimních radovánkách se oddíly 
opět vrací do zajetých kolejí. Každý týden 
probíhají schůzky v našich újezdských 
klubovnách. Kvůli brzkému příchodu 
tmy s dětmi spíše preferujeme program 
uvnitř nebo na zahrádce před klubovnou.  
Během listopadu proběhlo několik druži-
nových výletů chlapeckého oddílu. Druži-
na Štěňat vyrazila v sobotu 10. listopadu 
na výlet do Srbska a Tygříci se jeli podívat 
do Kutné Hory.  

Na poslední sobotu v listopadu jsme na-
plánovali koedukovaný oddíl Šídel spo-
lečný výlet s vlčaty z Horních Počernic. 
Měli v plánu podívat se do klánovické 
hasičárny a zahrát si velkou seznamovací 
hru po Klánovickém lese. 
Dívčí oddíl zvolil spíše oddychový program, 
na schůzkách si děvčata vyzdobila klubov-
nu v podzimních barvách a na Halloween 
vydlabávala dýně. Mají v plánu přespávat 
v klubovně a udělat si příjemný večer. 
Na prosinec jsou v plánu vánoční výpravy 
jednotlivých oddílů s rozdáváním dárků 
a jako každý rok si v sobotu večer uděláme 
tradiční štědrovečerní večeři. Tentokrát 
každý oddíl navštíví jiný kout republiky 
a zařizuje si všechno potřebné sám. 
Těsně před Vánocemi proběhne tradič-
ní rozdávání Betlémského světla. Každý, 
kdo si bude chtít napálit světlo z Bet-
léma, může přijít a nasát spoustu vá-
noční atmosféry. Stejně jako loni bude 
tato večerní akce probíhat 23. prosince 
ve  skautských klubovnách na Rohožní-
ku. I letos se můžete těšit na malé dílnič-
ky pro tvořivé, fotografický koutek nebo 
na vánoční koledy. Dobrý svařák a cuk-
roví určitě nebudou chybět. 

Barbora Radová

Věřili byste, že jste v metropoli Čes-
ké republiky v roce 2018? I takhle 
se bydlí v Praze. Účastníci vycházky 
do prvorepublikových chudinských 
kolonií, kterou organizoval SPCCH, 
navštívili opravdu Prahu neznámou.

Růža Řezáčová a Ivan Branžovský

Betlémské světlo od skautů

Prahou 
neznámou

Adventní zájezd KAS
Prosincový adventní zájezd, pořádaný 
8. 12. 2018, bude mít následující pro-
gram.
Navštívíme zámek Ratibořice, kde 
nás přivítá paní kněžna se svým slu-
žebnictvem. Dále navštívíme Rudlův 
mlýn, kde bude malý adventní trh 
s  občerstvením. Poté se procházkou 
dostaneme na Staré Bělidlo.
Oběd se bude podávat v restauraci 
U Barunky (hovězí vývar, kuřecí nud-
ličky – směs a jako příloha bramboráč-
ky) – oběd není zahrnut v ceně zájezdu.
Po obědě se autobusem přesuneme 
do České Skalice na adventní trhy – 
vstupné je dobrovolné. 

Helena Vojtová, KAS
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ADVENTNÍ VYCHÁZKU 
VÁNOČNÍ PRAHOU

ve čtvrtek 13. prosince 2018
zakončíme prohlídkou 

Národního muzea

Sraz v 10 hod. 
na Jungmannově náměstí.

Doporučená doprava : 
Bus (250, 221, 303) na Černý most, 
nebo vlak na Masarykovo nádraží, 
metro B - výstupní stanice Můstek

S přáním krásných vánočních svátků
srdečně zve SPCCH

Vážení a milí spoluobčané,

srdečně Vám a Vašim rodinám přejeme
pohodový, klidný a radostný adventní 

čas,
krásné prožití Vánoc

a úspěšný vstup do nového roku. 

členky výboru SPCCH 

rozsvítila Újezd
Děkujeme všem dětem, jejich rodičům 
a prarodičům, kteří v neděli 11. 11. 2018 
v podvečer přišli na Psí plácek. 
Buřty, klobásy, sladkosti a něco na za-
hřátí nabízeli Procházkovi z Vinotéky 
Blatov. 
S lampiony zakoupenými nebo vlastní 
výroby vyšel pak tradičně za tmy lam-
pionový průvod na prostranství pod 
školou v  Čentické ulici, kde byl odpá-
len ohňostroj. 
Akce byla financována z grantu ÚMČ 
Praha 21, kterému tímto děkujeme.

Maminy z újezdské roviny

PF 2019



Za deštivého dopoledne 28. 10. jsme se společně fotili se 
sousedy v rámci oslav 100. výročí vzniku naší republiky. 
Za sto let třeba budou fotky i zajímavé v rámci Újezdské-
ho muzea. Fotografování předcházela sousedská veselice 
u vinotéky Blatov, kde se večer před tím sešlo asi 50 lidí, 

kteří společně oslavili 
státní svátek. Slavilo se 
v dobovém oblečení, 
opékáním špekáčků 
a  popíjením sváteční-
ho piva z kácovského 
pivovaru za hudební-
ho doprovodu újezd-
ské skupiny Nový vítr.

Vít Pěkný 

Újezdská strašidla
Je to tak, jsou tady u nás a to pravidelně již 
čtvrtým rok.  Nastěhují se vždy do lesa u školy 
a tam se na ně chodí dívat velcí i malí. Někdy si 
říkáme, že těch dospělých je více než dětí. Cho-
dit se bát prostě baví všechny!
Letos vše začalo v sobotu 3. listopadu. Od 16:15 
hodin se na trasu vydaly menší děti V lese jsou 
pro ně připravena stanoviště, ale nejsou tam ži-
vá velká strašidla. Letos jsme měli poprvé v lese 
naši strašipřípravku a to děti ve věku 6-10 let. 
Od 17 do asi 19:30 hodin již v lese byla velká 
zkušená strašidla… u vstupu do lesa účastníky 
přivítala strašiškola se strašiučitelkami, strašiš-
kolníkem a několika strašistudentkami. Po otes-
tování znalostí byli návštěvníci vpuštěni do lesa 
a tam se bylo na  co koukat. Šerifové na místě 
činu se snažili přijít na záhadu zločinu, cirkus 
a klauni vtáhli svými kousky do děje děti i do-
spělé, pak přišla na řadu lékařská prohlídka. 
Zde děti dostávaly medicínu – speciální kou-
zelný bonbón proti strachu, který jim pomohl 
hlavně v čertím doupěti. Zde letos šlehaly skoro 
i „plameny“. Na půli trasy na návštěvníky čekalo 
občerstvení s živými červi pro silné jedince! Kdo 

se vymotal z provázkového bludiště, mohl pak 
zhlédnout kata stínajícího hlavu provinilcovi. 
Komu se podařilo projít přes tajemné mnichy 
a přejít po kládě přes hrob na upířím hřbitově, 
čekal ho již vysněný cíl. Sice tam vládla skupina 
skřetů a vlkodlak, ale všem dětem se podařilo 
podepsat se na účastnickou listinu a odnést si 
na památku svítící náramek. V restauraci Na Hři-
šti jsme měli zázemí a šikovné slečny z Běchovic 
krásně namalovaly strašitýmu masky.
Na letošním ročníku se podílelo 39 dospělých 
dobrovolníků, investovali jsme také do světel-
ných efektů a postrašili tak na 450 dětí, které se 
předem registrovaly.
Rarášek z Újezda je sdružením nadšenců, kte-
ří ve svém volném čase pořádají pro rodiny 
s dětmi několik akcí za rok. Letos již proběhly 
všechny - Újezdský karneval, Cesta za pokla-
dem skřítků i Újezdský strašiles. Děkujeme vám 
všem, kteří nás v našem úsilí stále podporujete.  
Akce se konala za finanční podpory MČ Praha 
21. Za Raráška z Újezda 

Šárka Skřivanová
foto Kamil Herák

Třikrát STROM
Tři krátké zprávy z činnosti spolku Újezdský STROM ke 
konci roku 2018: 

SÁZENÍ STROMKŮ 
Letošní sázení v Klánovickém lese s firemními dobrovolníky 
Mary Kay ve čtvrtek 25. 10. jsme opět spojili s připomenutím 
Dne stromů a letos i s projektem Stromy svobody ke 100. výročí 
samostatné republiky, který zaštiťuje Nadace Partnerství. Sešlo 
se nás víc než 40 dospělých a dětí a jeden pes. Do oplocenek 
mezi malé borovičky jsme vysadili 300 dubů zimních, asi metr 
vysokých, s prokořeněným balem a kromě užitečné práce jsme 
si užili velmi příjemné dopoledne v našem lese. Děkujeme dob-
rovolnickému týmu Mary Kay! Za odborné vedení a spoluprá-
ci děkujeme panu revírnímu Sedláčkovi z Lesů ČR, dodavateli 
stromků Ing. Hradeckému a za zapůjčení profi sekeromotyk dě-
kujeme Ing. Juřičkové ze Střediska ekologické výchovy Lesů hl. 
m. Prahy. Fotoalbum najdete na webu ujezdskystrom.info

ÚKLID LGII A HOL
Nad rámec pravidelného jarního úklidu Klánovického lesa 
jsme dne 13. 11. poklidili odpočinková místa naučné stezky 
Lesní galerie II u stanoviště č. 22, 47, 52 a 56, vstup A naučné 
stezky Po stopách středověké vesnice Hol. Výsledkem „dálko-
vého úklidu“ LG II a Hol bylo pět 120 l pytlů směsného odpa-
du, svezených na sběrné místo na rohu Polesné a Čankovské. 
O jeho odvoz a likvidaci jsme jako vždy požádali MČ Praha 21. 
Pan Daniel Váňa, referent odboru majetku a investic, který má 
úklidovou četu na starosti, nám ochotně pomohl a do druhé-
ho dne byly pytle odvezeny. Děkujeme.

NÁSTĚNKA SPOLKU 
Omlouváme se za přerušení provozu spolkové nástěnky ve 
vývěsce před Úřadem MČ Praha 21 ve Staroklánovické ulici. 

Bohumil Klepl v jedinečné komediální 
ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči 
z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát 

každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto 
romantickou komedii plnou vtipných eskapád, 

neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na 
držku a snění. Uvádí divadlo STUDIO DVA

v pondělí 10. prosince od 15 hodin
Doprava MHD, zájemci hlaste se u svých důvěrnic

Cena vstupenky Kč 160,-
Srdečně zve všechny zájemce výbor SPCCH

Oslavy po sousedsku

Žádost spolku Újezdský STROM o prodloužení stávajícího 
nájmu, který skončil k 31. 10. 2018, bude projednávat až 
nově ustavená Rada MČ. Do té doby jsme museli nástěn-
ku vyklidit. 
Na shledanou při okrašlovacích činnostech a dobrovol-
nické práci ve prospěch veřejného prostoru, občanské 
společnosti a životního prostředí v Újezdě nad Lesy se tě-
ší a požehnané Vánoce všem lidem dobré vůle za spolek 
Újezdský STROM přeje 

Zita Kazdová



Fotbalové soutěže jsou v polovině 
a my vám přinášíme rekapitula-
ci podzimní části z pohledu FK 

Újezd nad Lesy.

Muži A-tým:
Po sestupu z pražského přeboru do 
I.A. třídy jsme si pro letošní sezónu vy-
tyčili jasný cíl, a tím je okamžitý návrat 
mezi pražskou elitu. Mužstvo se poda-
řilo posílit, odchody byly minimální, ale 
hlavně se uzdravili hráči, kteří byli dlou-
hodobě mimo hru. Klíčové bylo roz-
hodnutí brankářské legendy Jaromíra 
Blažka pokračovat i nadále v našem 
klubu. Jeho zkušenosti, organizace hry 
a kompaktní hra směrem dozadu ved-
la k tomu, že jsme za celý podzim in-
kasovali v 15 zápasech pouhých 8 bra-
nek a celkem 8x dokázali udržet čisté 
konto. Naším nejlepším střelcem a zá-
roveň nejlepším střelcem celé skupiny 
I.A. třídy se stal David Snop s dvaceti 
přesnými zásahy. I tak ale stále hledá-
me klasického útočníka.
V aktuální tabulce figurujeme na 
2. místě se ztrátou pouhých 2 bodů 
na vedoucí Kolovraty, když jsme za 
celý podzim pouze 2x prohráli a jed-
nou remizovali, právě na půdě Kolo-
vrat. Před třetími Ďáblicemi máme 
náskok 7 bodů. Vzhledem k tomu, že 
v letošní sezóně postupují první dvě 
mužstva, máme sezónu rozjetou vel-
mi slibně.  Abychom před jarní částí 
nic nepodcenili naplánoval trenér 
Josef Šimek start zimní přípravy na 
polovinu ledna. V jejím rámci sehra-
jeme sérii následujících přípravných 
zápasů:

První mistrovské utkání jarní části ode-
hrajeme v neděli 10. 3. s Březiněvsí.

Muži B-tým:
I náš „B“ tým hraje o třídu nižší soutěž 
než loni, ale paradoxně nám to spíše 
pomohla. Do týmu se podařilo začle-
nit řadu mladých dorostenců a několik 
starších hráčů se naopak přesunulo do 
gardy, celkově tedy „B“ tým omladil. 
Sezónu jsme zahájili velice dobrými vý-
sledky a řadu kol jsme se přetahovali 
o čelo tabulky s ambiciózním týmem 
Spoje Praha. Po sérii několika remíz 
v závěru podzimu však nakonec přezi-
mujeme na krásném 5. místě s odstu-
pem 10 bodů na čelo tabulky.
Základ našeho úspěchu stojí na pevné 
obraně, kdy jsme s pouhými 13 ob-
drženými góly v 15 zápasech zdaleka 
nejlepší v této statistice v celé hrané 
soutěži I.B. třídy. Díky vysokému po-
čtu mladých hráčů se nám daří hrát 
rychlý fotbal a pokud ještě zapracuje-
me na přesnosti přihrávek a zakonče-
ní, můžeme směle přemýšlet o postu-
pu v tabulce ještě výše.
Ministar: Kategorie určená pro nej-
menší fotbalisty, tedy r. 2012 a mlad-
ší, sice nebyla v podzimní části turnaje 
nejúspěšnější, ale to vůbec nevadí. 
Děti trénují, baví je to a chodí jich na 
tréninky dost. Tréninky probíhají hlav-
ně formou her, tak aby to kluky co 
nejvíce bavilo a na tréninky se těšili. 
Trenéři Petr Foltman a Karel Novák.
Mladší přípravka: Za podzimní část 
sezony se mladší přípravka stydět ne-
musí, protože vyhrála všech 9 zápasů 
z devíti, čili jim právem patří 1. místo 
v  tabulce. I když samozřejmě klade-
me důraz na to, aby naše borce hra 

především bavi-
la. Na zimní se-
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SPORT

Slibně rozjetá sezóna

datum den čas zápas místo

19. 1. 2019 SO 10:00 Tempo – Újezd Tempo UMT

26. 1. 2019 SO 10:30 Újezd – Poříčany Satalice UMT

2. 2. 2019 SO 10:30 ČAFC – Újezd ČAFC UMT

16. 2. 2019 SO 11:00 Braník - Újezd Braník UMT

23. 2. 2019 SO 10:30 Újezd – Úvaly Satalice UMT

2. 3. 2019 SO 10:30 Újezd – Třeboratice Satalice UMT

zonu jsme připraveni tréninkem v tě-
locvičně v naší ZŠ Polesná a na naší 
umělé trávě na Blatově. Přihlásili jsme 
naše borce na turnaje v hale ve Zbu-
zanech, kde jsou výborné podmínky 
na to, aby se v rámci kompletace tý-
mu zapojili  i nově příchozí. Trenéři Jan 
Kalenda, Vlasta Hladík a Martin Polák.

Starší přípravka: Za starší přípravku 
hrají kluci ročníků 2008 a 2009, kteří 
ve většině případů s fotbalem začínají 
nebo ho hrají krátce. To, že se klukům 
na podzim výsledkově nedařilo a vy-
hráli pouze jeden zápas, není v  tuto 
chvíli to nejdůležitější. Hlavní je, aby 
se kluci naučili základy fotbalu a měli 
i zápasové vytížení. Kluci hrají na dvou 
hřištích najednou v počtu 5+1, takže si 
zahrají všichni dostatečný počet minut. 
Trenéři Jožo Halák a Martin Veselý.

Mladší žáci „B“: Mají za sebou velmi 
úspěšný podzim. Průběžné 3. místo 
v tabulce ukázalo, že jsou kluci skuteč-
ně velmi šikovní a nezaleknou se ani 
o dva roky starších a o dvě hlavy vět-
ších soupeřů. V zimě nás čeká několik 
turnajů a zimní liga v Kolovratech, kde 
budeme usilovat opět o co nejlepší 
umístění. Kluci na to určitě mají. Tre-
néři Jožo Halák a Martin Veselý.

Mladší žáci „A“: Podzimní část se 
nám povedla na výbornou. Jsme v če-
le tabulky, o které se dělíme pouze 
s  CU  Bohemians Praha.  Je to hlavně 
zásluhou našich obránců a gólmanů, 
obdrželi jsme nejméně gólů v naší sou-
těži.  Naopak dávat góly se nám již tolik 
nevedlo, a na tom chceme zapracovat. 
Důležitým faktorem byla i téměř 100% 
účast všech hráčů. Našim cílem je po-
stoupit do  Pražského přeboru. Trenéři 
Vítek Roman a Lukáš Král.

Starší žáci: Před sezónou jsme řešili, 
jestli je v našich silách mít starší žá-
ky v přeboru a zda na to kluci vůbec 

pokračování na straně 28
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Srdečně vás zveme na každoroční 
vánoční taneční show frekventantů 
kurzů, která se uskuteční v neděli 
16. 12. 2018 od 14: 30 hodin v prosto-
rách velké tělocvičny Masarykovy ZŠ 
v Polesné ulici. Vstup je zdarma. Děti 
s lektory nacvičily nové choreografie, 
které vás opět velmi potěší. Zároveň 
vás čekají ukázky našich lektorů, ta-
nečních mistrů. 
Od ledna se můžete těšit na nové 
taneční kurzy v šesti stupních pokro-
čilosti od začátečníků po pokročilé. 
V kurzech se nejen naučíte novým ta-
nečním dovednostem, poznáte nové 
přátele z Újezda nad Lesy a okolí, ale 
také se i pobavíte. Taneční jsou ne-
formální, proto pánové mohou bez 
obav ponechat saka doma. Staňte se 
hvězdou tanečního parketu. 
Všechny dětské kurzy budou na 
1. pololetí navazovat a začnou v úno-
ru. Nový kurz Taneční pro mládež – 
začátečníci zahájíme 9. 1. 2019. 
Těšíme se na vás.

Helena Wojdylová,
Danceport

Vánoční 
taneční show

Od posledního čísla Újezdského 
zpravodaje proběhl pouze jeden 
turnaj, zato ale velký a dvoudenní. 
Jednalo se o Prague Open v praž-
ské Slávii. Sobota 27. října byla vě-
nována zápasům a neděle 28. října 
sestavám. Termín byl zvolen trochu 
nešťastně, protože vycházel na osla-
vu 100. výročí Československa a na 
to navazující prázdniny. Odrazilo se 
to na naší sobotní účasti, kdy Kang-
sim reprezentovalo pouze 12 závod-
níků. 
Sice byla účast nízká, ale kvality 
zápasníků ne. Velmi dobrý výkon 
předvedl Honza Machů, který sve-
dl vyrovnaný zápas se soupeřem 
z Pelhřimova. Nakonec ale bohužel 
skončil na 3. místě. Dalšími skvělými 
zápasy se může pyšnit Jindra Chejn, 
který zvítězil nad dvěma zkušenými 
soupeři a suverénně si došel pro 
zlato. Celkově se oddíl umístil velmi 
těsně pod prvními třemi příčkami a 
letos si domu odvezl bramborovou 
medaili. 

Nedělní účast byla lepší, v poomse 
závodilo 40 kangsimáků a jejich ne-
uvěřitelné výkony vynesly Kangsimu 
celkové 2. místo. Rádi bychom zde 
vyzdvihli výsledky kluků z kategorie 
kadeti C, konkrétně Tomáše Přindu, 
Adama Brůčka a Adama Drymla, 
kteří si rozdělili všechny tři cenné 
kovy. 
Celý víkend na turnaji strávil Pepa 
Skotnica, který si svou sbírku medai-
lí obohatil o stříbro z kyorugi a o zla-
to, stříbro i bronz z poomse. 
Celý říjen byl pro všechny naše zá-
vodníky nabitý a i přesto pokaždé 
předvedli velké nasazení a dosáh-
li výborných výsledků. Nejen na 
Prague Open, ale i na Sokol Cupu 
v Hradci Králové a Moravia Poomse 
Cupu v Hradci nad Moravicí. Oddíl 
podpořila MČ Praha 21 prostřednic-
tvím grantového programu. Děkuje-
me!

Martin Horák,
Kangsim Dojang

Sbírka pohárů se stále rozšiřuje

mají hrát nejvyšší pražskou soutěž. 
Po podzimní části nám patří krásné 
5. místo, což je zcela nad náš původní 
plán. My jsme se ovšem rozhodli jít ji-
nou cestou než ostatní oddíly v okolí, 
chceme koukat spíše na to jak kluci 
hrají, než kolik mají bodů. Chceme 
kluky naučit hrát fotbal a ne vyhrát 
za každou cenu soutěž. Trenéři Petr 
Příhoda a Matěj Veselovský.
Mladší dorost: Našim mladším do-
rostencům (ročníky 2002-2003) se 
podzimní část sezóny poměrně vy-
dařila, bohužel se však nevyvarovali 
zbytečných ztrát. Celkově to zatím 
stačí na 3. místo se ztrátou jednoho 

bodu na druhého a 4 bodů na prv-
ního. Zkusíme se poprat o 1. místo 
a postup do pražského přeboru. Nej-
lepším střelcem týmu i celé soutěže 
s  18  góly je Jan Heteš, pochvalu ale 
zaslouží všichni kluci, kteří vytvořili 
dobrou partu a fungují jako jeden 
tým. Trenéři Matěj Folauf a Jiří Boro-
vička mladší,
Náš klub stále nabírá nové hráče 
v  jakémkoli věku! V případě vašeho 
zájmu o přihlášení mladého hráče 
kontaktujte šéftrenéra mládeže Ma-
těje Foloufa na tel. čísle 607 294 486.

Tomáš Zeman,
sekretář FK Újezd nad Lesy



Deset žáků z 9. třídy základní školy v Běchovicích se 
během letošního dubna až června účastnilo nahrá-
vání audioknihy běchovické kroniky. Žáci četli z his-
torických zápisů z let 1938 – 1945. Nahrávku pokřtí 
starosta Ondřej Martan 11. 12. 2018 v 19 hod. v rámci 
adventního koncertu pěvkyně Sylvy Čmugrové v Hudeb-
ní stodole Staré pošty.
Audionahrávka bude volně k poslechu i stažení na webo-
vých stránkách MČ Praha-Běchovice, k dispozici bude 
i na CD nosičích. Na webu úřadu je ke stažení také os-
kenovaná obecní kronika, která posloužila jako podklad 
pro audionahrávku.                                                      (red) 
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ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Kronika jako audiokniha

Zveme všechny děti i dospělé, kteří se chtějí v předvánočním 
čase trochu protáhnout anebo si jen vyzkoušet, jak jim to jde 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	  s ping-pongovou pálkou. Nutná 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	  sálová obuv s nebarvící pod-	 	
	  	 	 	 	 	 	 	 	  rážkou! Možnost zapůjčení 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	   	  pálky po předchozí dohodě.

PING-PONGOVÝ 
DEN V KOLODĚJÍCH

22. prosinec 2018

  9.00: Dětské hraní 
14.00: Turnaj dospělých 
18.00: Turnaj družstev

Startovné: 100 Kč - dospělý, 20 Kč - dítě  
Přihlášky:       tomas@chytil.org,     606 686 283

Sokolovna TJ Slavoj Koloděje, V Lipách 15

TJ SLAVOJ KOLODĚJE

Kdo povládne u sousedů
Listopad byl ve znamení skládání nových i staronových 
koalic také v okolních obcích, v nichž proběhla ustavují-
cí zasedání zastupitelstev. Podívejme se tedy na to, kdo 
u našich sousedů po komunálních volbách povládne.
V sousedních Běchovicích se žádné velké překvapení 
nekonalo. Deset mandátů z 15 tam získala Občanská 
demokratická strana na čele se starostou Ing. Ondřejem 
Martanem. Ten povede Běchovice i v dalším, již čtvrtém 
volebním období. Sekundovat mu v roli místostarosty 
bude Petr Vich (taktéž ODS).
Žádná změna nenastane ani v sousedních Kolodějích. 
Tam všech sedm zastupitelů opět zvolilo starostkou 
Ing. Angelu Morávkovou, kterou v pozici místostarosty 
doplnil Bc. Vladimír Mužík (oba Naděje pro Koloděje), 
druhou místostarostkou se nově stala Marie Šoutová (TJ 
Slavoj Koloděje). V obci tak vznikla velká koalice, která 
disponuje šesti hlasy ze sedmi členů zastupitelstva. 
Překvapením naopak skončilo povolební vyjednávání 
v Klánovicích, kde se papírovým vítězem komunálních 
v leb (šest z 15 mandátů) stala ODS na čele s MUDr. Fer-
dinandem Polákem, Ph.D., MBA. Ostatním hnutím 
a  sdružením se ale podařilo dohodnout se na široké 
koalici, v níž ODS nefiguruje. Klánovice tak budou mít 
vůbec poprvé v historii starostku, kterou byla zvolena 
Mgr. Zorka Starčevičová z uskupení Čas na změnu. Mís-
tostarostou se stal MUDr. Jiří Bek za Starosty a nezávislé, 
v radě bude mít dva zástupce také Hlas Klánovic.
V Květnici se jasným vítězem voleb stalo uskupení Jedna 
Květnice, které získalo pět ze sedmi míst v zastupitel-
stvu. Lídr kandidátky Jedna Květnice Stanislav Plocek tak 
obhájil pozici květnického starosty, post místostarostky 
získala Lenka Houžvičková. 
A nakonec ještě pohled k sousedům „přes les“. Na usta-
vujícím jednání zastupitelstva Města Úvaly byl opět 
zvolen starostou města Petr Borecký (Otevřené Úvaly). 
Spolu s ním budou v nové radě města zasedat uvolněný 
místostarosta Alexis Kimbembe (ODS) a neuvolněný mís-
tostarosta Josef Polák (Otevřené Úvaly).                   (red)

BĚCHOVICE

INZERCE

HLEDÁM UČITELE 
NA AKUSTICKOU KYTARU 

pro dospělého začátečníka 
z Újezda nad Lesy a okolí. 

V případě zájmu volejte na 774 103 300. 
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM 
NEBEM
Putovní výstava unikátních portrétů 
vesmíru ze Země, jejichž autorem je 
náš přední a světově uznávaný astro-
fotograf Bc. Petr Horálek. 
Výstava potrvá do konce prosince

FILMOVÝ KLUB 
3. 12. pondělí, 20:00 
Členové Filmklubu mohou vybírat 
mezi A, ZLODĚJI nebo B, STŘÍDA-
VÁ PÉČE

AKCE PRO DĚTI
5. 12. středa, 17:00-19:00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce 
opět těší na Vaše děti. Nezapo-
meňte balíček a povídání pro Mi-
kuláše.

KINO 
7. 12. pátek, 19:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Druhé z pěti zbrusu nových dob-
rodružství z kouzelnického světa 
J. K. Rowlingové. USA / 2018 / dob-
rodružný, rodinný, fantasy / 134 
min / v českém znění

KINO 
9. 12. neděle, 16:00
ČERTÍ BRKO
Nová výpravná čertovská pohád-
ka. Česko / 2018 / pohádka, kome-
die / 99 min

KINO 
10. 12. pondělí, 20:00
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komediálně laděný příběh s de-
tektivní zápletkou podle stejno-

KULTURA

PROGRAM prosinec 2018
jmenné knižní předlohy Marie 
Poledňákové (Líbáš jako Bůh, S te-
bou mě baví svět, Jak dostat tatín-
ka do polepšovny). Česko / 2018 / 
komedie, rodinný, krimi / 90 min

KINO 
12. 12. středa, 20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i ne-
kontrolovatelnou životní spirálu 
Freddie Mercuryho od založení 
skupiny Queen až po památný 
koncert Live Aid v roce 1985. VB, 
USA / 2018 / životopisný, drama, 
hudební / s titulky

KONCERT 
13. 12. čtvrtek, 19:30 Každý druhý 
čtvrtek v měsíci! 
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát 
se spřízněnými dušemi bluesové 
standardy.

DIVADLO PRO DĚTI 
16. 12. neděle, 16:00 
a 17. 12. pondělí, 10:00
ZIMNÍ PŘÍBĚHY 
VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Víte, jak se Čmeláčci chystají na 
zimu? Proč je podzim tak sladký? 
Kde spí v zimě pavouk? Co děla-
jí Čmeláčci o Vánocích? Kdo je to 
bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou 
stopy ve sněhu? 
Hraje: Divadlo KRAPET 

KONCERT 
17. 12. pondělí, 19:30
JAROSLAV SVĚCENÝ 
s hostem LUKÁŠEM SOMMEREM
Srdečně Vás zveme na tradiční 
Vánoční koncert Jaroslava Svěce-
ného, který tentokrát představí 
vynikajícího kytaristu Lukáše So-
mmera. Tento koncert je podpo-

rován MČ Praha 21.

KURZY
18. 12. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině 

KINO  
21. 12. pátek, 19:00
MARY POPPINS SE VRACÍ
Do Třešňové ulice po více než pa-
desáti letech zavítá nejslavnější 
chůva všech dob. 
USA / 2018 / rodinný, fantasy, mu-
zikál / v českém znění

VÁNOČNÍ AKCE 
23. 12. neděle, 15:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Přijďte si již poosmé s lucernička-
mi pro Betlémské světlo, kterými 
si rozsvítíte své vánoční domovy. 
Těšit se můžete opět na benefiční 
prodej domácího vánočního cuk-
roví. Skvělé svařené víno, horkou 
medovinu, domácí vánoční čaj 
a  také na setkání se sousedy, ka-
marády a známými. Společně si 
zazpíváme tradiční vánoční kole-
dy.

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.

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

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 

www.kcnovabeseda.cz, 
tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena  

Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 
So-Ne 14:00-20:00.






