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Milí sousedé,

otevíráte další číslo ÚZ a já vás srdečně zvu k jeho 
přečtení. Stále se snažíme vylepšovat nejen Újezd, 
ale i samotný zpravodaj. Věřím, že se nám to po-
daří a vás to bude lákat pravidelně zjišťovat, co 
nového se u nás děje a především, co se plánuje. 
Po zimní přestávce byla obnovena rekonstrukce 
trasy na nádraží. Já vím, zdá se, že to jde pomalu. 
Ale přes zimu prostě živici neuděláte. Až bude vše 

hotové, tak věřím, že to užijeme všichni stejně, jako stezku Ježovická, 
kterou si mnoho z vás chválí. Zvláště v období rozmarů počasí. 
Dostávám dotazy na jednosměrky. Všechny směřuji na radního pro 
dopravu, pana Libora Václavíka, který agendu pomalu přebírá a bude 
se jí intenzivně věnovat. Pojďme si zde ale nalít rovnou čistého vína. 
Současný stav jednosměrek většina z vás nechce měnit. Bylo to pře-
kvapení, které je ale logicky opřeno o fakta. Každý, kdo se již naučil jed-
nosměrky, má svoji cestičku k domovu či za přáteli. Změna by byla po-
važována za zásah do stavu, který místním, kteří tam bydlí, vyhovuje. 
Je i pár míst, kde změnu prostě nelze udělat. Tam věřím může být ner-
vozita. Ale: dopravu je třeba pojmout v segmentech a globálně. Vždyť 
i vy jezdíte kolem dalších domů a projíždíte Újezdem a nikdo na vás, 
doufám, nehází kameny. Tak buďme k sobě prosím ohleduplní, dodr-
žujme předepsané rychlosti a v pohodě s loktem z okna se na sebe 
usmívejme, když už se v bočních ulicích potkáme. Já tedy nemám moc 
štěstí a většinou jsem tam sám. Ať již autem nebo na koloběžce. Co mě 
ale trápí, je ignorace dopravního značení řidiči vozidel. Proto se nyní 
rozběhla akce, kdy MP bude více kontrolovat tento nešvar a rovnou 
odměňovat „výherce“. Stejně jako kamiony na hlavní, které zde nemají 
co dělat a nemají řádnou povolenku či výjimku. Akci budeme opakovat, 
stejně jako snahu o namátkové měření nízko letících strojů. Pan radní 
vám brzy přinese další postřehy, neváhejte se na něj obracet. Ne vše 
má řešení, ale budete mít zpětnou vazbu, jak se věc reálně má. 
Pojďme k tématu, které mě velmi těší. Kabiny FK Újezd nad Lesy. Když 
jsem viděl zoufalý stav, ve kterém se objekt nacházel, jsem rád, že se 
nám rekonstrukce posouvá ke zdárnému finále. Nebylo to jednodu-
ché, ale co dnes jednoduché je. Výsledek bude ale stát za to. MČ se 
rozhodla, když už se po mnoha letech a snad desetiletí podařilo ob-
jekt zachránit, uvolnit další finanční prostředky na zvelebení přímého 
okolí. Dělat věci napůl je špatně. Chci zde poděkovat všem, kteří se 
o výsledek zasloužili. Vy víte, že vím a těší mě, s jakou vervou jste se 
do toho pustili. Tak, a teď už bude na FK, jak praví klasik, „nacvičit los 
a vybrat si stranu. Jsou to nervy a samo se to neudělá. Věřím, že to 
nějak ukormidlíme a rozhodčí nepískne v 93. minutě nějakej úlet.“ 
Přijdu vás s radními povzbudit. Brzy začínáme. 
Tak, a teď o něco vážněji. Děkuji za milé přivítání mezi vámi, seniory, 
kteří jste členy KAS. Bylo to opět setkání, které mi vždy ukáže, jak dů-
ležité je podávat správné informace a jak lehké je uvěřit fámám. Vá-
žení senioři, držte se a jak říkávám: pokud vás něco trápí, sdělte nám 

to. Buď přímo radní Aleně Motejlové, anebo naší 
Zuzaně Dastychové, které nám vše předají a jimž 
jménem vedení MČ děkuji za jejich práci. Děláte to 
dobře. Krásné dny.

Milan Samec, 
váš starosta
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 Vážení občané, srdečně vás zveme na

jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 20. 3. 2023 od 14 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.

Program bude uveřejněn na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha 21. 

Všichni jste srdečně zváni.

V únoru se konala dvě jednání Rady městské části.
Na zasedání dne 2. 2. 2023 rada:
	3 Schválila podání žádosti o investiční dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP. MČ zažádala o pro-
středky na rekonstrukci a modernizaci interiérů (mj. 
4. patro, školní klub) a exteriérů (školní hřiště) MZŠ; dále 
na dokončení cyklostezky Ježovická a navazují cyklo
stezky kolem Újezdského rybníka, aby došlo ke kom-
pletnímu propojení cyklotras na Koloděje a Běchovice. 
	3 Schválila nabídku a návrh smlouvy o dílo se společ-
ností Konfiga s.r.o na zpracování projektové doku-
mentace a dokumentace pro územní rozhodnutí 
a  stavební povolení na realizaci záměru cyklotrasy 
u rybníka v Dubinské ulici. 
	3 Schválila financování nákladů na projekt Nákup níz-
koemisních vozidel pro sociální služby. V rámci tohoto 
projektu bude požádáno o dotaci na nákup elektrovo-
zu pro naši sociální službu.
	3 Vzala na vědomí návrh výsledků hodnocení žádos-
tí Programových dotací pro rok 2023 Dotační komisí 
a  schválila přidělení/nepřidělení finančních prostřed-

ků jednotlivým žadatelům. MČ tak opět podpoří aktivi-
ty místních spolků a sportovních klubů celkovou část-
kou 500 tis. Kč.

Další zasedání proběhlo 21. 2. a rada městské části:
	3 Schválila harmonogram veřejnosprávních kontrol MZŠ 
a mateřských škol a složení kontrolních skupin. 
	3 Souhlasila se zapojením Masarykovy základní školy do 
projektu „Škola pro budoucnost IV“ v rámci Operační-
ho programu Jan Amos Komenský. Z programu bude 
hrazen školní asistent v MZŠ, speciální pedagog, psy-
cholog, další vzdělávání pracovníků. Cílem je podpořit 
činnost MZŠ a zkvalitnit vzdělávání. 
	3 Souhlasila se žádostí VAMOS 66, z. s. o pronájem mul-
tifunkčního sportoviště na pořádání hudebního festi-
valu dne 17. 6. 2023. Spolu s pořadateli se těšíme na 
pořádný rockový nářez.
	3 Schválila darovací smlouvu se společností Silvershot 
s.r.o. na kulturní akce MČ.

Michal Hazdra, 
místostarosta

Zprávy z rady

Vítání občánků 
V červnu starosta MČ Praha 21 Milan Samec opět slav-
nostně přivítá nejmladší občánky Újezda nad Lesy. 
Žádáme rodiče, kteří budou mít zájem zúčastnit se 
se svými novorozenými dětmi tohoto obřadu, aby se 
nejpozději do 12. 5. ozvali na níže uvedený kontakt 
a uvedli:
• jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště 

dítěte
• příjmení rodičů
Vítání občánků se bude týkat dětí narozených v období 
od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Rodiče dětí obdrží pozvánku 
s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor občansko správní, Staroklánovická 260, 
Praha 9  Újezd nad Lesy
Martina Orlíková, tel: 281 012 951, 
email: martina.orlikova@praha21.cz 
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se ne-
vybírá.    

odbor občansko správní

Klubovna seniorů
se v březnu koná 8. 3. a 22. 3. 
v přízemí Polyfunkčního domu 

od 9:30 hod.
Přijďte si popovídat

Za komisi sociální politiky
Kateřina Bláhová, Zuzana Dastychová

Poplatky za psy
Dovolujeme si upozornit chovatele a majitele psů, že 
se blíží termín zaplacení poplatku za psa. Splatnost je 
stanovena takto:
• jeli poplatek nižší než 600 Kč ročně, je splatnost do 

31. 3. každého roku
• pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, je splatný 

ve dvou stejných splátkách – vždy do 31. 3. a 31. 8. 
každého roku

• platit můžete na pokladně Úřadu MČ Praha 21 
(vchod  A přízemí) nebo na účet 2000709369/0800 
(je nutné znát svůj variabilní symbol)  tel. 281 012 920 
– Pecháčková, 281 012 917 – Jakubcová, kde vám 
varia bilní symbol sdělíme.

Jeli držitelem psa poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího dů-
chodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho 
psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa. 
Dodržovat termíny splátek je povinností každého cho-
vatele a majitele psa.    

Kateřina Pecháčková,
finanční odbor
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 7. 3. připomínka narozenin TGM,7. 3. připomínka narozenin TGM,
  v parku před ZŠ v parku před ZŠ 
 ve Staroklánovické ul., ve Staroklánovické ul.,
 od 16 hod.  od 16 hod. 

7. 3. Na slovíčko s historikem 7. 3. Na slovíčko s historikem 
 P. Blažkem,  P. Blažkem, 
  přednáška s besedou,přednáška s besedou,
 divadelní sál ZŠ,  divadelní sál ZŠ, 
 od 18:30 hod. od 18:30 hod.

8. 3. Klubovna seniorů,8. 3. Klubovna seniorů,
  přízemí Polyfunkčního domu,přízemí Polyfunkčního domu,
 od 9:30 hod. od 9:30 hod.

9. 3.  O zázracích nejen přírody,9. 3.  O zázracích nejen přírody,
 beseda s V. Kořenem, beseda s V. Kořenem,
 divadelní sál ZŠ,  divadelní sál ZŠ, 
 od 16 hod. od 16 hod.

10. 3. Výtvarná dílna, 10. 3. Výtvarná dílna, 
  pořádá DDM,pořádá DDM,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 16 hod.  od 16 hod. 

11. 3. členská schůze zahrádkářů,11. 3. členská schůze zahrádkářů,
  více na str. 20.více na str. 20.

11. 3. Toy Machine: 11. 3. Toy Machine: 
 Kocour v botách,  Kocour v botách, loutková loutková 

pohádka,pohádka,
  Polyfunkční dům Polyfunkční dům 
 od 10:30 hod.  od 10:30 hod. 

Kalendárium na březenKalendárium na březen
  

12. 3. Sůl nad zlato, 12. 3. Sůl nad zlato, 
 divadelní pohádka, divadelní pohádka,
 divadelní sál ZŠ,  divadelní sál ZŠ, 
 od 15:30 hod. od 15:30 hod.

16. 3. Karlínem z Invalidovny 16. 3. Karlínem z Invalidovny 
 k paláci AFI,  k paláci AFI, 
  vycházka SPCCH, vycházka SPCCH, 
 více na str. 21. více na str. 21.

17. 3. Velikonoční keramická dílna, 17. 3. Velikonoční keramická dílna, 
  pořádá DDM, pořádá DDM, 
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 16 hod.  od 16 hod. 

18. 3. Újezd Open, 18. 3. Újezd Open, 
 pingpongový turnaj,  pingpongový turnaj, 
 více na str. 14. více na str. 14.

20. 3. úvodní přednáška 20. 3. úvodní přednáška 
 Újezdské akademie, Újezdské akademie,
  Polyfunkční dům, Polyfunkční dům, 
 od 10 hod. od 10 hod.

20. 3. Zastupitelstvo MČ Praha 21,20. 3. Zastupitelstvo MČ Praha 21,
  divadelní sál ZŠ, divadelní sál ZŠ, 
 od 14 hod.  od 14 hod. 

22. 3. Klubovna seniorů,22. 3. Klubovna seniorů,
  přízemí Polyfunkčního domu, přízemí Polyfunkčního domu, 
 od 9:30 hod. od 9:30 hod.

23. 3. komentovaná prohlídka23. 3. komentovaná prohlídka
 Břevnovského kláštera,  Břevnovského kláštera, 
  pořádá KAS, pořádá KAS, 
 více na str. 24. více na str. 24.

25. 3. O zajíčkovi, 25. 3. O zajíčkovi, pohádkapohádka,,
 Polyfunkční dům, od 10:30 hod. Polyfunkční dům, od 10:30 hod.

25. 3. Za jarním sluníčkem25. 3. Za jarním sluníčkem
 pochod KČT, více na str. 24 pochod KČT, více na str. 24

25. 3. Skautský hippie ples,25. 3. Skautský hippie ples,
 Polyfunkční dům, od 19 hod. Polyfunkční dům, od 19 hod.

26. 3. Kocour v botách, 26. 3. Kocour v botách, 
 promítání filmu, viz str. 2 promítání filmu, viz str. 2

28. 3. Dobré knihy jsou nálevkami 28. 3. Dobré knihy jsou nálevkami 
moudrosti, moudrosti, vernisáž výstavy,vernisáž výstavy,

 Újezdské muzeum, od 18 hod. Újezdské muzeum, od 18 hod.

30. 3. Velikonoční dílna,30. 3. Velikonoční dílna,
  vestibul a velká zasedací vestibul a velká zasedací 

místnost Úřadu MČ Praha 21, místnost Úřadu MČ Praha 21, 
 od 14 hod od 14 hod

30. 3. koncert The Beatles (revival) 30. 3. koncert The Beatles (revival) 
 a K. Kahovec, a K. Kahovec,
 divadelní sál ZŠ, od 18:30 hod. divadelní sál ZŠ, od 18:30 hod.

31. 3. Velikonoční výtvarná dílna, 31. 3. Velikonoční výtvarná dílna, 
 pořádá DDM,  pořádá DDM, 
 Polyfunkční dům, od 16 hod.  Polyfunkční dům, od 16 hod. 

31. 3. Noc s Andersenem,31. 3. Noc s Andersenem,
  místní knihovna, více na str. 10místní knihovna, více na str. 10

1. 4.  Obecně prospěšná strašidla,1. 4.  Obecně prospěšná strašidla,
  hraje ochotnické divadlo Čtyřlabuť,hraje ochotnické divadlo Čtyřlabuť,
 Polyfunkční dům,  Polyfunkční dům, 
 od 18 hod. od 18 hod.
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Nová místostarostka Lucie Filipinská vystudovala právnic-
kou fakultu, v oboru mezinárodního a evropského práva 
na FMV VŠE získala doktorát a šestnáct let na této fakultě 
vyučovala. 
O politiku se podle svých slov zajímá celý dospělý život. 
V Újezdě se chce mimo jiné zaměřit na rozvoj kultury. Jak 
sama tato milovnice zvířat říká, řada věcí je pro ni na úřa-
dě nových, ale právě to ji motivuje.

Řeknete nám něco o sobě?
Je mi 50 let, mám dvě dcery, 23 a 18 let, a pět kousků 
zvěře. Ragnar, Vincent a Mia jsou kočky, Basty a Willow 
psi. Ráda se učím nové věci a každá změna zaměření je 
pro mě výzva. 

Jak dlouho žijete v Újezdě?
V Újezdě žiju už 18 let.

Co vás vedlo k tomu dát se na politiku? A jak dlouho 
už se jí věnujete?
O politiku jsem se zajímala celý svůj dospělý život a k tomu 
patří i zájem o místní dění. Jako single máma jsem, dokud 
byla děvčata menší, neměla příliš volného času. V minu-
lém volebním období, kdy už byla dost samostatná, jsem 
se aktivně zapojila do veřejného života a stala se členkou 
kontrolního výboru.   

Co máte ve své gesci? A jak k těm odborům přistu-
pujete? Co byste chtěla vyzdvihnout a co byste ráda 
posunula?
Nyní se v rámci své pozice radní věnuji školství, ke které-
mu mám přirozeně blízko. Moc velkou radost mi uděla-
lo otevření nové školky. Děti mají ve školce krásný nový 
samostatný prostor a ve škole se naopak uvolnilo místo, 
které naléhavě potřebuje. Také jsem ráda, že velmi dobře 
funguje spolupráce mezi námi, jako zřizovatelem, a ško-
lou, školkami a odborem školství a kultury. Věřím, že ji 
ještě prohloubíme. Rádi bychom se také zaměřili na posí-
lení určitého kulturního rozměru našeho místního života. 
Mám v gesci i životní prostředí, což je pro mě hodně nové. 
Ale náš tým na odboru je výborný, věci velmi rozumí, což 
mi opravdu pomáhá. Přiznám se, že mám trochu výho-

du v tom, že mi nečiní potíže seznamovat se se zákonnou 
úpravou problematiky. V této oblasti bychom se chtěli 
soustředit kromě výsadby stromů na přírodní zdroje, osa-
dit fotovoltaikou budovy patřící městské části a vybudovat 
retenční nádrže na vodu. Uvědomuji si, že jsou to náročné 
a dlouhodobé úkoly, ale budeme se snažit. Naštěstí jsou 
to v současné době aktivity, které hlavní město Praha pod-
poruje.  

Jak relaxujete? Jaké jsou vaše koníčky?
Ráda v létě cestuji s přáteli, dosud s námi jezdí všichni 
potomci. Jsou to akční, poznávací dovolené. Letos se 
chystáme do Pobaltí. Více času bohužel cestování věno-
vat nemohu, protože sehnat hlídání pro pět zvířat je vel-
ká výzva. Máme doma totiž takový menší domácí útulek, 
protože čtyři z pěti našich zvířátek jsou nalezenci. Jsou 
skvělí a je s nimi zábava. Se psy se navíc nachodím dost 
kilometrů, což je fajn. Naše oblíbené místo k procházkám 
je divoký sad na Skalce. To je pro mne úžasný relax.

Bez čeho si Újezd nedovedete představit?
To je vážně zajímavá otázka. A odpověď je překvapivě jed-
noduchá. Máme ji v podstatě i ve znaku městské části. 
Bez lesa. Máme to štěstí, že žijeme v sousedství největší 
lesní plochy v Praze, les je vlastně naší součástí. A to je 
báječné.

Martina Bauerová

Chci v Újezdě posílit kulturní 
život a zlepšit životní prostředí



Posledních pár let snad nemine měsíc, aby v 
Újezdě nedošlo k poničení nějakého majetku 
naší městské části. Příkladů máme jen za loň-
ský rok dost: ty malé, spočívající ve vyrytí „pod-
pisů“ do dřevěných lavic či stolů, přes ty již vi-
ditelnější ve formě posprejování či pokreslení 
čehokoli, zvlášť populární jsou v tomto smyslu 
autobusové zastávky nebo trafostanice, až po 
ty velmi zřetelné typu rozkopaných dveří na 
multifunkčním hřišti, poničených informač-
ních tabulí, zapálených kontejnerů na tříděný 
odpad nebo třeba zničeného křížku v parku na 
Blatově. Bohužel se vandalismus nevyhýbá ani 
naší škole, kde například v nedávné době do-
šlo ke zdemolování toalety, zničení vstupních 
dveří či ničení lavic a jiného majetku. Ale nejde 

jen o škody na majetku 
městském, často jde 
i  o  soukromý majetek 
typu výše zmíněných 
trafostanic, jejichž opra-
va také něco stojí a ve 
finále to všichni platí-
me ve svých účtech za 
elektřinu. Všechny tyto 
škody jsou naprosto 
zbytečné.  

Ač má MČ svůj majetek pojištěný, tak se samo-
zřejmě na hrazení škod podílí. Stojí to nejen 
peníze z našeho rozpočtu, ale desítky hodin 
práce těch, kteří následně poškozené věci 
opravují. O tom, že by se tyto prostředky, ale 
i čas investovaný do uvedení do původního 
stavu, daly využít mnohem lépe a účelněji, asi 
není třeba se více rozepisovat.  Jen v roce 2022 
se celkové náklady na opravu vandaly poni-
čených věcí vyšplhaly na citelných 330 tis. Kč, 
přičemž i v předchozích letech byla způsobená 
škoda na podobné úrovni. 
Možná to s sebou nese doba, kdy obecně roste 
agresivita. Nebo se dotyční prostě nudí a toto 
je způsob jejich realizace. Hlavním důvodem 
ale bude (ne)výchova daného jedince v rodině. 
Omluva pro tyto činy není žádná. Každopádně 
bránit tomu lze jen těžko. Rád bych požádal vás 
všechny, kterým není úplně lhostejné, co se 
u nás děje; v případě, že uvidíte někoho, kdo 
náš společný majetek ničí nebo se o to pokou-
ší, dejte, prosím, ihned vědět na linku městské 
policie 156 nebo stání policie 158. Budeteli pří-
padně mít nějaký záznam (foto, video) takových 
aktivit, určitě jej nejen policie uvítá.

Michal Hazdra,
místostarosta
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Naše městská část si seniorů velice váží. Proto navštěvuje 
pan starosta ty, kteří se dožívají životních jubilejí. Jak tako-
vé návštěvy probíhají? Tentokrát se ke gratulantům připojil 
i ÚZ. 
V lednu připravil odbor občansko  správní pro babičky a dě-
dečky celkem 11 přání a dárkových tašek. Ty pak postupně 
vedoucí odboru Lenka Drdlová spolu se starostou Milanem 
Samcem rozváží oslavencům. K jedné z cest jsme se připojili 
i my. Nadšení a radost, s níž jsme se setkali, byla upřímná 
a hřála u srdce.
První oslavenkyní byla Jaroslava Fialová, která vlastní ga-
lanterii na hlavní. Paní Jarušku jsme zastihli jak jinak než 
u šicího stroje. I ve svém věku totiž nezahálí a opravuje 
a upravuje oděvy půlce Újezda. Pohostila nás výbornou ká-
vou a škvarkovými cukrátky. A být to na nás, sedíme s touto 
milou dámou ještě nyní. 

Na další zastávce jsme úspěšní nebyli: Karel Voves doma 
nebyl, do schránky jsme mu tak dali přáníčko a informaci, 
že dárek na něj čeká na úřadě. Krásného přivítání jsme 
se dočkali na jiné adrese. Zdeňka Buriánková byla z naší 
náv štěvy nadšená a nás zas velice potěšila reakce jí sa-
motné i její rodiny. 
Po dvou milých dámách nás už čekaly jen dvě gratulace. 
U Jiřiny Kotrčové jsme se dozvěděli, že oslavenkyně žije 
v domě s pečovatelskou službou a dárek jsme předali ro-
dině. Naši cestu jsme zakončili u úžasné dámy paní Jiřinky 
Marešové, která by svou energií v 93 letech mohla inspiro-
vat nejednoho z nás. Jsme velmi rádi, že jsme s ÚZ mohli 
absolvovat gratulace a vidět to, jak důležité je osobní setká-
vání. A to hlavně s těmi, kterým už zdraví třeba nedovolí do 
společnosti vyrážet, jak byli zvyklí. Děkujeme a oslavencům 
ještě jednou přejeme ze srdce jen to nejlepší!

Starosta vyrazil popřát seniorům 

Vandalismus nás stojí statisíce
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Tradiční masopustní slavnosti, které spojily všechny naše 
okolní sousedy, přímo v Újezdě nabídly kromě přehlídky 
masek, volby krále i soutěže v pojídání koblih. Program 
pobavil nejen děti, ale i dospělé. Průvod pak z Újezda 
pokračoval k našim sousedům a ani zde nebyla o zába-
vu a  dobré pochutiny nouze. Před organizátory i všemi 
dobrovolníky smekáme pomyslný kloubouk a děkujeme, 
že jsme mohli být součástí. 

Foto Martina Bauerová 

TÉMA

Masopust nadchl 
malé i velké
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KULTURA

Knihy pro dospělé
 Táňa Vasilková – Manželky po letech
 Anna Bolavá – Vypravěč
 Alena Jakoubková – Dvakrát měř, pak manžela řež
 Douglas Stuart – Shuggie Bain
 Ludmila Ulická – Jákobův žebřík
 Karla Kubíková – Hájovna
 Stephanie Dray – Ženy ze zámku Lafayette
 Alison Weirová – Alžběta z Yorku
 Santiago Posteguillo – Já, Iulia
 Rena Rosenthal – Dvorní zahradnice
 Colleen Hoover – Život jedna báseň
 J. D. Robb – Dostihne tě minulost
 J. P. Delaney – Slušní lidé
 JeanLuc Bannalec – Bretaňská idyla
 Linda Castillo – Strmý pád
 David Glockner – Tajemství rodu Rottových
 C. J. Tudor – Upálené
 Josef Mareš – Moje případy z 1. oddělení

Knihy pro děti
 Veronika Francová – Nalezená srnčata
 Jana Olivová – Zraněné labuťátko
 Sam Taplin – Kam ses schoval, králíčku?
 Andy Griffiths – Ztřeštěný dům na stromě. 117 pater
 Rachel Lippincott – Seznam pro štěstí
 Martin Šinkovský – Dobrodružný příběh pro odvážné děti
 Dr. Pepperco – Sbohem má růžová zahrado. Manga komiks.
 Vojtěch Matocha – Prašina. Kroniky komiks 6., 7. díl
 Správná dvojka – bláznivá postřehová hra
 Neon puzzle 100XL
 Relax puzzle 500XL

Novinky z knihovny

 

 

 

 
 

 

 
 

20. března 2023 přivítáme na XXXIV. běhu Újezdské 
akademie nového vzácného lektora, Pavla Kosatíka. 
Program jeho přednášek a našeho dotazování se bude 
samozřejmě vázat k dějinám vzniku společné republiky 
Čechů a Slováků – všeobecně uznávaného světového fe-
noménu. Ale protože pan historik přidal do výčtu svých 
titulů (cca 50) nedávno i dva nové, týkající se speciálně 

dějin bratrů Slováků (Slovensko 30 let poté a Sloven-
ské století), bude i jeho zpravodajství zajisté rozšířeno 
také o dosud opomíjené podíly a okolnosti vzájemných 
státotvorných iniciativ a jejich společných významných 
představitelů.
Za knihu Ferdinand Peroutka: Pozdější život (1938–1978) 
obdržel Pavel Kosatík výroční cenu Nadace Charty 77 
Toma Stopparda (dotována stejnojmenným anglickým 
dramatikem českého původu). Tuto knihu také ocenili 
čtenáři ve vánoční anketě Lidových novin jako nejzají-
mavější knihu literatury faktu v roce 2000. Za knihu Jan 
Masaryk: Pravdivý příběh získal Výroční cenu naklada-
telství Mladá fronta za rok 1999.
Pavel Kosatík je autorem scénářů k filmu Rozhovory 
s TGM a spolu s režisérem Robertem Sedláčkem i tele-
vizního seriálu České století (právě opakovaného na ČT). 
Od roku 2005 je hostem pořadu Jak to vidí na Českém 
rozhlase Dvojka.
Máme se na co těšit, přátelé akademici – jeho nové po-
znatky budou opět překvapením. Přijďte na první setká-
ní, kde společně probereme harmonogram přednášek. 
Cena za celý cyklus lektorovaný Pavlem Kosatíkem je 250 Kč. 

Petr Mach 

Újezdským akademikům 
bude přednášet spisovatel Kosatík
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Pozvání do Újezdského muzea
Svaz knihovníků dal letošnímu „Březnu – měsíci čtenářů“ 
motto: Zpátky do knihoven!  Touto myšlenkou jsme se in-
spirovali při přípravě aktuální výstavy v Újezdském muzeu.  
Věnujeme ji proto tématu veřejného knihovnictví v českých 
zemích se zvláštním důrazem na dvě knihovny nám nejbliž-
ší – újezdskou a klánovickou. 
Březen je také spojen s připomínkou narození Jana Amose 
Komenského. Každoročně 28. března se na jeho počest sla-
ví Den učitelů, vzpomeneme tedy nejen tohoto učitele ná-
rodů, ale i dlouholetou učitelku a Čestnou občanku Újezda 
nad Lesy, paní Jaroslavu Jiráskovou a potěšíme se dopro-
vodnými výtvarnými pracemi újezdských školáků. Název 
výstavy tedy jakoby Jan Amos napsal právě pro nás: „Dobré 
knihy jsou nálevkami moudrosti.“ 
Přijďte se podívat, výstava v Újezdském muzeu v přízemí 
DDM na hlavní křižovatce je otevřena každou středu 
od 13 do 17 hodin a potrvá do 26. dubna 2023. Vernisáž 

V rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ si naše knihovna 
opět připravila pro nové zájemce zápisné na rok zdarma. 
Celý měsíc bude také probíhat oblíbená akce Bazar knih. 
Máte doma zachovalé knihy, které by ještě mohly posloužit 
dalším čtenářům? Přineste je v přiměřeném množství k nám 
a zároveň si můžete na oplátku nějaké odnést.
Po delší době se bude u nás v knihovně opět konat Noc 
s Andersenem. V pátek 31.3. tedy zveme od 18:30 hod – 
20:30 hod všechny malé čtenáře do knihovny na večer 
plný her, čtení a malování.
Více informací o akcích vám rády sdělíme v knihovně.

Pavla Jakubcová a Jitka Kašparová,
knihovnice

Březen: měsíc čtenářů

OBECNE PROSPEŠNÁ STRAŠIDLAOBECNE PROSPEŠNÁ STRAŠIDLAOBECNE PROSPEŠNÁ STRAŠIDLA

1. 4. 2023
Od 18 hodin
Level - Újezd nad Lesy

OCHOTNICKÉ DIVADLO
CTYRLABUT

v Újezdském muzeu, na níž vystoupí soubor zobcových 
fléten Aulos, se koná v úterý 28. března v 18 hodin. 
Za Muzejní radu Újezdského muzea zve srdečně 

Zita Kazdová
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Ve středu 25. 1. se konala v Újezdském muzeu vernisáž 
výstavy „Andělé v zeleném“, která je vzpomínkou na vo-
jenské zdravotnice, statečné ženy, zapojené do bojů 
2. světové války na východní frontě. Část výstavy seznamu-
je návštěvníky i s působením zdravotnic Armády ČR v sou
časných a minulých zahraničních misích. Sedmnáct panelů 
je doplněno zdravotnickým vybavením a symbo lickými 
vlčími máky, jejichž autory jsou žáci 2. stupně.
Náplň výstavy k 80. výročí vstupu prvních žen do čs. vojenské 
jednotky v SSSR představil Štěpán Vykypěl z Komunitního 
centra pro válečné veterány při ÚVN ve Střešovicích. Poté 
vystoupily děti pod vedením paní učitelky Daniely Janoušové 
– odpochodovaná písnička pana učitele Krause Travička 
zelená, a další Sotva se narodíš, Písnička česká, Já husárek 
malý a Okolo Hradce rozezpívaly a vrátily do školních lavic 
většinu přítomných.
Vzácným hostem byl archivář Národního archivu Roman Štér, 
spoluautor knihy „Ve stínu mužů“, který odprezentoval celou 
anabázi statečných žen od jejich prvních odvodů 11. 2. 1942 
přes těžké boje u Sokolova, Dukelského průsmyku, na 
Slo vensku, perzekuce některých z nich po roce 1948 a 1968 
až po udělení státních vyznamenání prezidenty republiky 
po roce 1989. Svou knihu „A smrt byla na dosah“ představil 
člen muzejní rady plk. Jan Vondráček, který měl to štěstí, že 
se oso bně setkal v letech 2008 až 2009 se šesti volyňskými 
Češkami a formou rozhovorů zaznamenal jejich příběhy od 
dětství na Volyni do příchodu do květnového Československa 
roku 1945 a následný osobní a profesní život. 
Helena KřikavováAlbrechtová, jedna z těchto žen, byla 
spolu s dcerou gen. Ludvíka Svobody Zoe Klusákovou 
Svobodovou a Jiřinou KopoldovouŠvermovou v 80. letech 

iniciátorkou výstavy, věnované účastnicím bojů v různých 
profesích na východní frontě, Středním východě, Anglii 
a Jugoslávii. Obsah výstavy byl zpracován knižně v pub 
likaci „Ženy bojující” (1992). Ta byla historiky doplněna 
a zpracována v roce 2008 do formátu internetové výstavy 
www.zenybojujici.cz. Co je jejím posláním? Neopome-
nout zapojení žen do zahraničního vojenského proti-
nacistického odboje po boku mužů. „Jak již bývá v lid-
ské společnosti bohužel špatným zvykem, rychle se po 
válce zapomínalo na jejich zásluhy. Zejména politické 
důvody někdy vedly k tomu, že účast ve válce měla být 
nejen zapomenuta, ale i člověku na škodu. Rovněž prá-
vo sloužit v armádě těmto ženám bylo po válce přiřčeno 
až na základě přijatého zákona Národním shromážděním 
29. ledna 1947, zákonem č. 14/1946. Zákonná úprava  
o službě důstoj nic, délesloužících a poddůstojnic se však 
týkala pouze těch žen, které v armádě již sloužily. Jejich 
příklad ještě nestačil, aby toto právo, sloužit v armádě, 
bylo přiznáno všem ženám. Proto chce me připomenout 
jejich odvážné a obětavé chování v době války, kdy sama 
existence našeho národa byla v ohrožení. Chceme přispět 
k poznání méně známých kapitol československého vo-
jenského odboje za druhé světové války. Chtěli bychom, 
aby si i současná generace, zejména mládež, mohla říct, 
že máme na koho být v naší minulosti hrdí.“ (slova autorů 
výstavy A. FlimelovéVitákové, M. Klu sáka, 2008). 
Všechny výše zmíněné knihy včetně vzpomínek na 
léta 19421945 „Po boku mužů“ historičky Věry Tiché, 
příslušnice 1. čs. armádního sboru v SSSR, jsou ke zhléd-
nutí v muzeu do 15. 3. 

Eva Danielová

Pocta ženám bojujícím 
na frontách 2. světové války
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Pravidelně každý 7. březen si naše obec připomíná 
narození pana prezidenta T. G. Masaryka (1850). Již 
několikrát jsem jej z kroniky a z vyprávění pamětníků 
připomínala v ÚZ, ale tentokrát jsou to události s ním 
související z Kolodějské kroniky. Nikoliv náhodou. Naše 
obec byla od roku 1850 do roku 1921 součástí Koloděj. 
Vilém Saitl v knížce Koloděje, letní sídlo presidenta 
píše: „Dne 24. června 1919 navštívil Koloděje president 
Masaryk a střídavě tu žil až do listopadu, kdy se 
odstěhoval do Lán. Pobyt na zámku se mu velmi líbil 
a jen nedostatečný počet obytných místností, jež by se 
mohly proměnit v kanceláře, nutil k úvaze, že snad by 
byl vhodnější přece jen zámek v Lánech, který se také 
stal poutním místem Čechů… Masaryk dlel v Kolodějích 
rád. Zámeckou stráž tvořili francouzští legionáři. Denně 
vyjížděl na koni provázen svým pobočníkem panem 
Korandou. Celé okolí sjezdil, prohlédl si tvrz v Kralovicích, 
les Vidrholec byl mnohokrát cílem jeho vyjížďky. Osobně 
se zúčastnil oslav upálení Mistra Jana Husa v Újezdě nad 
Lesy a šel v průvodu mezi lidem. Když zástupce obce 
před jeho odjezdem předával presidentu diplom, pravil 
Masaryk při poděkování: „Jaké loučení, když se často 
uvidíme. Chci zůstat kolodějským občanem.“
Farní kronika se o několikaměsíčním pobytu T. G. 
Masaryka zmiňuje jen krátce: „Dne 24. června 1919 přijel 
do kolodějského zámku na letní pobyt president naší 
republiky Tomáš G. Masaryk. Byl slavnostně u kostela min.
radou Novákem, úřadujícím prvním radním Antonínem 
Kolínským a řídícím učitelem zdejší školy Václavem 
Čermákem uvítán u slavobrány. Nyní denně dojíždí do 
Prahy a též sem přijíždějí různé politické osoby a ministři, 
takže jest nyní zde rušno.“
Pamětní kniha Koloděj vzpomíná prezidenta Masaryka 
několikrát: „24. června 1919 obecní zastupitelstvo s osa-
dou Újezd a Blatovem, s místními spolky vítalo pana 
presidenta do naší osady. Přivítací projev měl starosta 
Kolínský. Pro naši osadu byla to velká čest, že si pan pan 
president vyvolil za letní zámek Kolodějský, již jako stu-
dent navštěvoval Stupice, Koloděje a vyslovil se, že se mu 
zde líbí. Měl zde svoje služebnictvo, tajné, stráž legionář
skou o 25 mužích pro něž měl najmutý sál v hostinci Ant.
Kolínskýho. Stráže se střídaly.
Od slavobrány doprovodil okresní hejtman ze Žižkova 
Novák pana presidenta do zámku, kde očekávali jeho 

příchod knížecí úředníci z Ouřiněvsi ve slavnostním úbo-
ru a uvedli jej do zámeckých místností. Pan prezident se 
rád procházíval po oboře, nejraději však často vyjížděl 
koňmo s pobočníkem do okolních obcí. Za zmínku stojí 
též poznamenati, když dvorská chasa pořádala s hud-
bou dožínky a tančila na place před správcovým obydlím, 
přihlížel pan president k této zábavě i osmělilo se jedno 
děvče a požádalo pana prezidenta o tanec, pan president 
neodmítl a chvíli si také zatančil.
Před odjezdem pana presidenta do Prahy v listopadu 1919 
uspořádala tělesná stráž v hostinci u Kolínských věneček, 
hrála tehdy vojenská kapela šmycová (smyčcová – pozn. 
autorky). Ku vzpomínce nutno poznamenati, že přišla choť 
pana ministra Beneše s Alicí Masarykovou a zdržely se asi 
hodinu při veselé zábavě. 
Jisté je, že president měl velmi rád přírodu a vyjížďky na 
koni mu poskytovaly duševní úlevu. Dochovala se i zpráva 
o tom, že když byl velmi unaven, nechal se z Prahy vyvézt 
autem jen do Počernic, kde na něj čekal někdo ze zdejších 
zaměstnanců s koněm a president zbytek cesty jel po 
běchovických lukách pod strání kolem Rokytky do zámku.
Příspěvky jsou použity z knihy Kapitoly z dějin Koloděj.

Marie Tomaidesová,
kronikářka

TGM na letním bytě
HISTORIE

Úřad MČ Praha 21 pronajme
Reklamní plocha
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm 
(plocha desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm)
umístěná na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300).
Doba určitá od 30 dní do 90 dní, nájemné na 30 dní 
bez DPH 600 Kč, 
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč.

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

Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982, 
jaroslava.bendova@praha21.cz

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

INZERCE
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Jižní Korea má řadu špičkových univerzit, kam na 
zkušenou jezdí každým rokem desítky studentů 
i z Česka. Jiří Havel, který jako ekonom stážuje v Ev-
ropské centrální bance, to vzal ale z gruntu a v Koreji 
absolvoval celé vysokoškolské studium. O tom, jaké 
kulturní šoky v zemi prožíval i co ho potkalo v sídle 
instituce, která řídí společnou evropskou měnovou 
politiku, si povídal s ÚZ.

Strávit semestr v zahraničí na vysoké škole je dnes 
běžné, vy jste ale v Koreji zůstal přes čtyři roky. Co vás 
k tomu vedlo?
Studoval jsem dva roky v Dánsku na Dania Academy mar-
keting a management a škola tehdy navázala nové part-
nerství s Jihokorejci. Zpočátku se mi nikam nechtělo, ale 
nakonec jsem zkusil odjet na jeden semestr na Handong 
Global University ve městě Pohang. Začalo mě to tam ba-
vit, víc jsem se věnoval hospodářské ekonomii. Nakonec 
jsem tam získal titul bakaláře a díky dobrému doporučení 
jednoho profesora se dostal na magisterské studium na 
Yonsei University v Soulu, kterou jsem koncem loňského 
roku dokončil. 

Vzdělání je v Koreji asi dost drahé. Jak jste to měl se 
školným?
Školné je opravdu vysoké, pohybuje s v řádech tisíců dola-
rů za semestr. Naštěstí jsem dostal hned zpočátku polovič-
ní slevu, a nakonec jsem neplatil ani tu půlku. Získal jsem 
totiž prospěchové stipendium, které mi školné dorovnalo. 
To ale neznamená, že by studium bylo pak zdarma. Byd-
lení je hodně drahé a je jedno, jestli máte klasickou kolej 
nebo malý pokojík v bytovém domě. Většina studentů si 
tak přivydělává, což byl i můj případ. Pracoval jsem jako 
asistent profesora, připravoval jsem mu podklady a dělal 
různé datové analýzy.

Co korejská kuchyně? Předpokládám, že jste si musel 
zvykat…
Jídlo je v obchodech v Koreji opravdu drahé, a tak větši-
na Korejců jí na ulici nebo v restauracích, protože pokud 
jste sám, tak moc nedává smysl vařit si doma. Obecně 
se jí hodně nudlí, polévek, rýže, maso spíše výjimečně, 
a  to především vepřové, protože třeba hovězí je drahé. 
Ke každému jídlu dostanete pálivou omáčku. Pro mě bylo 
největší záhadnou, co běžní Korejci snídají, protože něco 
na způsob sladké housky se tam sehnat dá, ale pečivo je 
považováno za zákusek. Nakonec jsem zjistil, že snídaně 
se na rozdíl od Evropy nijak neliší od oběda nebo večeře. 
Snídá se obvykle polévka nebo nudle, často to, co zbylo od 
večera. Já jsem to měl trochu pestřejší, protože na univer-
zitě jsme si kupovali třeba sendviče.

Běžný Čech si Koreu spojí s kim-či, populární byl u nás 
seriál Hra na oliheň. Co vědí průměrní Korejci o Česku?
Kupodivu znají třeba Pata a Mata a Krtečka, což mě překva-
pilo. Samozřejmě Prahu nebo Český Krumlov, v širší rodině 

se obvykle najde někdo, kdo tam byl a oni viděli tahle měs-
ta na fotkách. Co naopak jako reklama na Česko nefunguje, 
jsou Škodovky. Korejci preferují domácí auta a když už za-
hraniční, tak především ta německá. V každému supermar-
ketu také koupíte Pilsner Urquell a Kozla, v Soulu je i pár 
podniků, které se snaží evokovat českou hospodu.

Co byl pro vás největší kulturní šok, na co jste si obtíž-
ně zvykal? 
Asi hierarchie. Nejen ve vztahu nadřízený a podřízený, ale 
i ta věková. Být starší znamená mít autoritu, být ve větší 
úctě, což platí třeba i pro studenty. Ubezpečí se o svém vě-
ku a na základě toho se přizpůsobují. Když vás třeba starší 
student někam pozve, předpokládá se, že to i zaplatí. 
Pro Evropana je také překvapivé, jak rychle se v Koreji žije. 
Když napíšete mail v šest večer, obvykle obratem dostane-
te odpověď. Lhůty na odevzdání podkladů bývají třeba do 
druhého dne. Přesčasy v práci jsou úplně běžné, čemuž 
odpovídá i život ve městě. I po půlnoci má řada restaurací 
otevřeno.

Ze Soulu jste zamířil rovnou do Evropské centrální 
banky ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak obtížný to byl 
přesun?
Zvykám si zpátky na dobu, kdy jsem studoval v Dánsku. 
Svého šéfa oslovuji křestním jménem, zajímá se o to, co 
dělám po práci. V Koreji se mi to nestalo. V bance jsem 
prozatím na rok a samozřejmě bych tu chtěl výhledově 
získat i místo. To je ale extrémně složité, už jen proto, že 
nemám doktorát a v konkurzu mě vždy předběhne někdo 
s vyšším vzděláním. I proto jsem podal několik přihlášek 
na doktorandské studium do USA. Když to nevyjde, ne-
vadí, v ECB to zatím vypadá, že by ten rok šel prodloužit. 
Takže dokud bude zájem, určitě zůstanu. 

Blahoslav Hruška

Největší záhada? 
Korejská snídaně

LIDÉ

Jiří Havel (26) – vyrůstal v Újezdě, je absolventem naší ZŠ, 
studoval ekonomii na Dania Academy v Dánsku a na uni-
verzitách Handong Global a Yonsei v Jižní Koreji. Od ledna 
2023 působí jako trainee v Evropské centrální bance. 



16

Z REDAKČNÍ POŠTY
Dne 16. března slaví krásných 92 let naše milovaná maminka, babička a prababička Jana 
Kaiserová z Blatova. Naše drahá maminko, babičko a prababičko, máme Tě moc rádi, 
děkujeme Ti za veškerou péči, obětavost a odvahu. Přes veškerá protivenství Tě nikdy 
neopustil životní elán a my pevně věříme, že tu s námi budeš ještě mnoho dalších let.
Plno lásky, zdraví, štěstí a pohody Ti přejí 
syn Dominik, dcera Jana s manželem Kallem, vnoučata a pravnoučata

Ing. Richard Koza (ODS a TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Rád bych využil svého textu a po-
chválil pracovníky našeho úřadu. 
Při mých letošních návštěvách, 
kdy jsem potřeboval na úřadě 
ledacos zařídit, jsem byl přivítán 
vždy s  úsměvem. Moje záležitost 

byla vyřízena ve  velmi příjemném 
duchu.
Moje druhá pochvala se týká aktivit 
pracovníků úřadu během dnů, kdy 
hodně sněžilo. Opět mne překva-
pili. V naší (podotýkám slepé) ulici 
byl sníh odklizený a protaženo ještě 
než jsem ráno vstal. A pokud sně-

žilo přes den, pak netrvalo dlouho 
a opět byla ulice protažená. Chůze 
na takové ulici i jízda autem byly 
pak zcela bez problémů.
Jsem rád, že právě na našem míst-
ním úřadě máme takovéto milé, 
pracovité a organizačně schopné 
lidi. Není to totiž pravidlem.

Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D. (ODS 
a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Zvolna přichází předjaří, příroda 
se začne zase probouzet a většina 
z nás se těší na jaro. Až na jednu 
početnou skupinu našich bližních. 
Děti vycházející ze základních škol 
a jejich rodiče. U těch naopak roste 
míra vyděšení a hladina stresu se 
blíží vrcholu. Čeká je totiž přijíma-
cí řízení na střední školy. Vysněné 
školy, které dětem přinesou zají-
mavé poznatky a dovednosti a při-
praví je k dalšímu studiu, třeba na 
VOŠ nebo na některé z vysokých 
škol. Vysněné školy, které mají dě-

tem otevřít cestu k dobré a zajiště-
né budoucnosti… 
A teď přichází to velké ALE. Kapacity 
středních škol, zejména v Praze a je-
jím okolí, jsou hrubě nedostatečné. 
Převis poptávky nad nabídkou míst 
je tristní. To je samozřejmě voda 
na mlýn všem rozumbradům, kteří 
vykřikují, že se přeci dětem žádná 
křivda neděje, mohou přeci praco-
vat „rukama“ a potom v dospělosti 
třeba i vystudovat, protože jejich 
bratranec František si taky dodě-
lával vzdělání při práci a jaký je to 
úspěšný fachman. To je sice skvě-
lé a Františkovi všechna čest, ale 

rozhodně to neznamená, že to je 
správná cesta. Děti se teď horečně 
připravují na testy a spolu s rodiči 
hledají možnosti, kam se přihlásit, 
aby měly alespoň nějakou šanci na 
přijetí. Vymýšlejí různé nouzové stra-
tegie, což je pochopitelné. A  také je 
to špatně. Svět se mění velmi dyna-
micky. Za deset let tu budou povolá-
ní, která si dnes vůbec nedokážeme 
představit, a naopak celá řada těch 
nám známých zanikne. Potřebu-
jeme co nejvzdělanější lidi, kteří 
dokáží na změny reagovat. A po-
třebujeme naléhavě posílit střední 
školství. Včera bylo pozdě. 

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Ing. Ondřej Vojta (ODS a  TOP 09 - 
SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)
Vážení spoluobčané,
nějak jsem neměl inspiraci o jaké in-
formace bych se s vámi měl ve svém 
sloupku zastupitele aktuálně podělit, 
ale před pár dny mě zaujal článek 
o umělé inteligenci (UI). Tak mě na-
padlo, že UI zadám, ať za mě sloupek 
zastupitele z pohledu předsedy 
Komise územního rozvoje napíše 
ona a zadal jsem na https://openai.
com/  na zkoušku následující dotaz:
Co lze postavit místo obchodu Lidl 
v Újezdě nad lesy?
A během 10 vteřin jsem obdržel 

následující odpověď, která mě na-
prosto ohromila a navíc mě ještě 
ke všemu opravila překlep malého 
l v otázce na velké L v odpovědi. (Cituji):
Rozhodnutí o tom, co lze postavit 
místo obchodu Lidl v Újezdě nad 
Lesy, by mělo být výsledkem kom-
plexního procesu zahrnujícího řadu 
faktorů, jako jsou zákony a regulace, 
potřeby místní komunity, dostup-
nost finančních zdrojů a další.
Možnosti, co by se tam mohlo stavět, 
mohou zahrnovat například:
• Bytové nebo kancelářské budovy
• Obchodní centrum nebo obchod 

s potravinami jiného typu

• Park nebo veřejný prostor
• Zábavní centrum nebo sportovní 

areál
V každém případě by mělo být 
důležité pečlivě zvážit všechny fak-
tory a zajistit, aby nová stavba od-
povídala potřebám a přáním místní 
komunity. Je také nutné zohlednit 
případné ekologické vlivy na životní 
prostředí a zajistit, aby nová stavba 
byla v souladu s místními pravidly 
a regulacemi.
(konec citace)
No a mám hotovo, sám bych ani za 
hodinu odpověď na tuto otázku lépe 
nezformuloval.

Děkuji za přání panu starostovi 
a odboru občanskosprávnímu 
k mým jubilejním narozeni
nám.  
Jaroslava Fialová
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Na letošní rok nám z rozpočtu MHMP bylo přiděleno ještě více kontejnerů na objemný odpad než v minulém roce, takže budou 
přistaveny ve všech schválených lokalitách častěji. Proto doufáme že vám ušetří cesty do sběrného dvora.
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
11. března
Čenovická/Pilovská
Lomecká/Zaříčanská
Valdovská/Hrádková
Druhanická/Staroújezdská č. 4  u hasičské stanice
25. března 
Dědická/Ranská
Rohožnická (parkoviště Albert)
Starokolínská/Novolhotská (park Blatov u křížku)
Žehušická/Měšínská

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto
sklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

V JEŽKOVĚ PARKU TO KVETE I V ZIMĚ
Ježkův park je místo, kde se zrelaxujete kdy-
koliv. I v zimě, když je mrazivo, pošmourno 
a kolem vás jsou jen různé odstíny šedi. Takhle 
krásnými žlutými květy, se obalil keř vilín na 
přelomu ledna a února v horní části parku. 
Úplně ji rozzářil. Tak chceteli zastavte se tam, 

možná už nebude tak zářivě žlutý, ale tře-
ba tam narazíte na jiné, barevné posly jara 
a zpříjemníte si tak celý den.

Martina Vrbková,
odbor živ. prostředí a dopravy

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 
V neděli dne 26. března 2023 budou přistaveny od 9:00 do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad 
na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. roh ulic Valdovská x Hrádková 

4. roh ulic Starokolínská x Novolhotská – park na Blatově
5. roh ulic c Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. roh ulic Pilovská x Čenovická 

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem 
vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a až poté do něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, 
odbor živ. prostředí a dopravy

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa C      čtvrtek  30. března 

1. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická 1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická 1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická  1700 – 1720

6. Tuchotická x Velebného 1730 – 1750

7. Domanovická x Račiněveská  1800 – 1820

NEPOŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ? 
POŠLETE NÁM FOTKU 
Vadí vám nepořádek kolem stanovišť tříděného odpadu 
a odpadkových košů v okolí zastávek 
ve vašem okolí? Pro lepší a čistější 
prostředí našeho okolí můžete udělat 
následující: vyfotografovat celé přepl-
něné stanoviště (čelně, aby na obráz-
ku bylo vidět číslo stanoviště na jed-
nom z kontejnerů). Obrázky poslat na 
emailovou adresu odpady@praha21.
cz. V textu uveďte prosím den, datum 
a místo pořízení snímku. Fotografie 

jsou potřeba jako doklad pro firmy, které svoz prová-
dějí. Svoz papíru a plastů se provádí minimálně třikrát 
v týdnu. Stanoviště jsou kontrolována o všedních dnech 
mimo úřední hodiny, proto bychom uvítali fotografie 
z víkendu a dnů, kdy svoz neprobíhá. Taktéž pokud se 

nádoby přeplňují i ve dnech po jejich 
vyvezení. Dále nás lze upozornit na 
nepořádek v okolí odpadkových ko-
šů včetně tech u autobusových za-
stávek. Děkujeme, že nám pomáhá-
te zlepšovat životní prostředí v okolí 
našich domovů.

komise živ. prostředí,
odbor živ. prostředí a dopravy

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: baterie, akumulá-
tory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (od-
mašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Informace o celo-
ročním svozu najdete na našich stránkách http://praha21.cz/informace/ne-
bezpecnyodpad a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu 
na území hl. m. Prahy v roce 2023“.
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Klub mladých diváků navštívil jednu ze sedmi docho-
vaných tragédií starověkého dramatika Sofokla Antigonu. 
V koprodukci s Městskými divadly pražskými ji připravili 
ředitel a dramaturg Divadla Drak Tomáš Jarkovský a jeho 
umělecký šéf a režisér Jakub Vašíček. Proč si vybrali právě 
Antigonu? „Často při hledání vhodného námětu začínáme 
tak, že hledáme zajímavého hrdinu nebo hrdinku, s nimiž 
by se mohli naši diváci identifikovat, právě o Antigoně 
jsme uvažovali už dlouho, protože její příběh je velmi 
vrstevnatý. Je v něm vzdor vůči autoritě, nejednoznačný 
a napínavý sourozenecký vztah, milostný příběh a v ne-
poslední řadě téma toho, jak nás determinuje historie 

vlastní rodiny. Jaké si z ní odnášíme vzory, ale také třeba 
jizvy, a jak to ovlivňuje, jak si zařizujeme vlastní dospělý ži
vot. (Zdroj: program k Antigoně, část rozhovoru vedeného 
dramaturgyní a publicistkou Lenkou Dombrovskou)
Kromě „velice, velice” osobitě pojatého příběhu Antigony 
je zkratkovitě sehrán i příběh Antigonina otce krále Oidipa 
a vysvětleny jsou i pojmy a jména  související s antikou, 
např. oidipovský komplex, Achillova pata, sisyfovská práce, 
Elektřin komplex, danajský dar, věštírna v Delfách, Psýché, 
Léthé, Erós a Cherón, převozník do podsvětí, propojuje 
během příběhu svět živých a mrtvých. V každém případě 
není od věci si před návštěvou tohoto představení Anti-
gonu přečíst. Chápu snahu tvůrců přiblížit náročný text 
dnešnímu mladému divákovi (např. sportovní oblečení na 
maraton z Decathlonu), ale používání vulgarismů, řešení 
problému sebepoškozováním, a rozhazování potravin 
po jevišti je naprosto zbytečné. Nemile překvapené děti, 
nemile překvapení dospělí!
Přínosem Klubu mladých diváků je i poznávání pražských 
divadel, při kterém seznamujeme děti s jejich historií 
– tentokráte se v podzemních prostorách prvorepub-
likové budovy Báňské a hutní společnosti nacházelo v le-
tech 1930 až 1945 Divadlo Vlasty Buriana (připomínkou 
prvního divadelního ředitele a krále českých komiků jsou 
jeho busta na schodišti divadla a tapiserie ve vstupní 
hale), po válce Divadlo kolektivní tvorby, pak Armádní 
kino, 19542002 Divadlo Komedie bylo součástí Městských 
divadel pražských, pod jejichž křídla se po různých perip-
etiích vrátilo v sezóně 2018/2019 a svým programem 
je zaměřeno převážně na mladé diváky.

Eva Danielová

Velice osobitá Antigona
ŠKOLY A ŠKOLKY

 „Proč vůbec točím filmy? Hledám Zemi nikoho, ostrov, na 
který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které 
ještě žádný režisér nevztyčil vlajku objevitele, svět, který 
existuje jen v pohádkách.“ Karel Zeman
Odměnou dětem 2. trojročí Montessori a 5. B měla být 
za vysvědčení pohádka Princ Mamánek a následná bese-
da s hercem a autorem Janem Budařem. Kvůli mimořád-
nému natáčení J. Budaře muselo být přeloženo a KC 
Beseda Klánovice nabídla promítání filmu Karla Zemana 
Ukradená vzducholoď. Výzva, která se neodmítá! Film, 
který byl před padesáti sedmi lety natočen na motivy 
Verneova románu Dva roky prázdnin, je svou kvalitou po 
všech stránkách nepřekonaný – propojení živých herců, 
loutek, kreslených kulis a triků vynikne zvláště na velkém 
plátně. Děti se o práci režiséra „kouzelníka“, obdivo-
vaného S. Dalí, Ch. Chaplinem a P. Picassem, dozvěděly 
v dokumentárním filmu Kouzelný svět Karla Zemana, na-
točeném v roce 1962 Zdeňkem Rozkopalem, a Ukradenou 
vzducholoď si pak (podle jejich slov) o to víc užily.
Po všem, co už nyní o Zemanově tvorbě z dokumentů 
vědí, po zhlédnutí jeho filmů Inspirace, Cesta do pravěku, 
Ukradená vzducholoď, po prolistování knihy Karel Zeman 
a jeho kouzelný svět je namístě návštěva Muzea Karla 
Zemana, kterou doporučují i Tim Burton a Tery Gilliam – 
američtí režiséři, pro jejichž tvorbu byly Zemanovy filmy 
velkou inspirací, jak sami přiznávají v dokumentu Filmový 
dobrodruh Karel Zeman (2015).

Věhlas Zemanova zpracování Verneových románů dorazil 
až za oceán a mistra režiséra navštívil americký herec Kirk 
Douglas (hrál hlavní roli ve filmu 20 000 mil pod mořem). 
O Ukradenou vzducholoď projevil zájem slavný italský 
producent Carlo Ponti a došlo dokonce na rozšíření ital-
ské verze o scény na ostrově s kapitánem Nemem, která 
se točila v roce 1966 na písečných plážích jihoitalského os-
trova Procida. Karel Zeman převzal v září 1969 v italském 
Sorrentu na přehlídce českých a slovenských filmů cenu 
Siréna za účasti režiséra Federica Felliniho. Film získal 
mnoho dalších cen, např. zvláštní cenu Iránského institu-
tu za nejlepší dětský film 1967, II. cenu na V. MFF v Addis 
Abebě 1968, film byl uveden na 8. MFF v Montrealu 1967, 
ještě v roce 2002 získal ve Francii ocenění Art&Essai Jeune 
Public au Festival d´Aubervilliers.

Eva Danielová

Ukradená vzducholoď
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Dne 26. 1. se do třídy 3. E opět přišel podívat robotický kamarád Nao. 
S dětmi si zatančil nejen jeho oblíbenou Makarenu, ale tentokrát si 
i povídal anglicky. Děti mu zkoušely dávat různé povely, ptaly se na 
oblíbené jídlo, barvu a kolik je robůtkovi vlastně roků. 

Tereza Hrubá,
tř. uč. 3. E

Robot Nao opět na návštěvě

Školní parlament ve spolupráci s vedením školy vyhlásil 
v den předávání vysvědčení Den róby  děvčata v halen-
kách, sukních a šatech, kluci v košilích, saku s kravatou 
nebo motýlkem, k výzvě dětí se rádi připojili i učitelé. Proč 

se prostě ve dnech pro nás všechny ve škole výjimečných 
pěkně neobléknout? Atmosféra „odměňování půlroční 
práce“ je pak mnohem důstojnější. 

Eva Danielová

Den róby
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SPOLKY

Jako vždy méně známá pořekadla: Březen bez vody, duben bez 
trávy. Březnový sníh škodí polím. V březnu se zahrada probouzí 
a zahrádkáře čeká měsíc plný práce. Abychom všechny práce 
na zahradě stihli, dobře si je naplánujeme. Začneme úplně tím 
nejdůležitějším: vodou. Připravíme si sudy a nádoby pod okapy 
pro zadržení dešťové  vody, ta je pro zalévání úplně nejlepší.
Okrasná zahrada: V březnu už většinou nehrozí velké mrazy, 
proto přikryté rostliny můžeme postupně odkrýt a vyčistit trval-
kové záhony i místa, kde rostou jarní cibuloviny. Kolem trvalek 
opatrně zaryjeme uleželý kompost nebo hnůj. Okrasné dřeviny 
zbavíme uschlých nebo poškozených větví. Shrabeme zbytky listí 
nebo mechu. Záhony jemně nakypříme, dobrým pomocníkem 
jsou hrábě nebo rycí vidle. Připravíme substrát na výsev letniček, 
které mají delší vegetační dobu. Můžeme vysít například lobelky, 
astry, afrikány, slaměnky nebo hvozdíky. 
Trávník: Začneme o něj pečovat hned v březnu. Odumřelá stéb-
la, suchou trávu a mech z něho vyhrabeme. Provzdušníme ho 
pomocí vertikutace, dobrým pomocníkem jsou speciální vertiku-
tační hrábě, ale použít můžeme například i vidle. Stále populár-
nější jsou místo zeleného koberce pestré louky, které se vracejí 
na české zahrady. Oblíbené jsou také půdokryvné rostliny. 
Zeleninová zahrada: Jakmile zem rozmrzne a oschne, připravu-
jeme záhony pro výsev a výsadbu. Na podzim zryté záhony zkyp-
říme a urovnáme, začínáme s výsevem mrkve, petržele, pastiná-
ku. Protože klíčivost kořenové zeleniny je dlouhá, je dobré mezi 
semena přidat na větší rozpon semena ředkviček, ty nám krásně 
naznačí řádky, a i jednocení je pak jednodušší. Jako předplodinu 
na záhony, kde chceme pěstovat rajčata nebo okurky, vysejeme 
špenát, jeho vegetační doba je 30 dnů a je to stále oblíbenější 
zelenina.  Připravujeme sadbu brambor, dáme ji naklíčit, a to buď 
volně v přepravce nebo s malým množstvím zeminy, výsadbu pak 
provádíme dle počasí celý duben, nejpozději začátkem května.  
Ovocná zahrada: řežeme a stříháme jádroviny a když nechce-
me velké přírůstky, necháme řez až těsně před pučením, jak nás 
učil p. doktor Peleška, můžeme stříhat i v době květu. Pozor pec-
koviny stříháme od doby květu až do doby sklizně, to je ovšem 
nejzazší termín! Kola kolem nově vysazených ovocných dřevin by 
měla být zakryta mulčem – kompost, uleželý hnůj, napůl vyzrálý 
kompost, tím nevysychá půda v místě kořenů tak rychle a ještě při 
případných mrazech jsou kořeny těsně pod povrchem chráněny. 
Broskve: stromky přihnojte, dopřejte jim kolem kmínku mulč a dle 
potřeby zálivku. Když teploty vystoupí nad sedm až deset stupňů, 
pokračujte ve stříkání broskvoní. Kvetoucí lísky a rašící angrešty 
jsou spolehlivý ukazatel termínu postřiku. Přípravky se velmi mě-
ní dobře poradí v každé odborné prodejně. Jahody: záhony vy-
čistíme od případných plevelů, rostliny očistíme od suchých listů, 
mělce okopeme, přihnojíme kombinovaným hnojivem s nízkým 
obsahem dusíku (ta bývají bez chloru), hnojivo rozhoďte mezi řád-
ky v suchém stavu v množství 30 g na metr čtvereční.
Rozšířený článek a také vše o nás najdete na 
https://kvetyujezda.ic.cz. 
Za újezdské zahrádkáře 

Blanka Exnerová

Zahrádka v březnu

NZDM Autobus klub.autobuswww.neposeda.org

pondělí 13.3. | 12.00-17.00

Jsme sociální služba pro všechny ve věku 9 - 26 let.

prohlédnutí prostor
seznámení s činností naší služby

seznámení s pracovníky

Mladých Běchovic 2, Běchovice | autobus@neposeda.org | +420 778 538 275

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KLUB AUTOBUS

Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 
která se bude konat 

v sobotu 11. března 2023 ve 14 hodin 
v jídelně Masarykovy základní školy v Polesné ulici. 

Přístup z Čentické ulice vraty u nové přístavby. Tuto 
přístavbu vpravo obejdeme a přijdeme původním vstupem 

do školní jídelny. 
Děkujeme za účast.

P O Z V Á N K A
na setkání občanů 

k slavnostnímu připomenutí
173. výročí narození 

prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka

v úterý 7. března 2023 
v 16 hodin

u pomníku v parku 
před školou.

„Věrni zůstaneme!“
Zve Vás výbor základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu 
a Úřad městské části Praha 21  Újezd nad Lesy

Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život,  
Svaz postižených civilizačními chorobami 
a ZO Českého zahrádkářského svazu ÚnL 

                       zvou na 

Besedu o zázracích 
nejen přírody 

s moderátorem a propagátorem vědy 

Vladimírem 
Kořenem 

 
Čtvrtek 9. března  
od 16 hodin  
Divadelní sál MZŠ 

Čentická ulice 
výtah v provozu 



SPCCH
vás zve na březnovou vycházku Karlínem ze sídliště 
Invalidovna k paláci AFI
Sraz: 16. 3. (čtvrtek) v 9:45 hod.  u turniketů metra B, 
stanice Invalidovna. Doporučená doprava: vlakem z nádraží 
Praha Klánovice 9:11 hod. na nádraží Praha Libeň, přestup 
na tramvaj č. 8, výstupní stanice Invalidovna.
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Za sídlištěm Rohožník proběhla druhá etapa revitalizace izo-
lační zeleně s cílem zpřístupnit oblast pro volnočasové aktivity 
v návaznosti na I. etapu uskutečněnou v roce 2019. Revitaliza-
ci zajistil spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život ve spolupráci 
s městskou částí.
Odstraněním nemocných a neperspektivních dřevin a ošetřením 
těch kvalitních se zlepšila perspektiva zachování kvalitní zeleně, 
která je zde obzvláště důležitá vzhledem k plánovanému budo-
vání obchvatu I/12 a jeho odstínění od sídliště.
Byly vysazeny i nové ovocné dřeviny – jedlé kaštanovníky, mo-
rušovníky, jabloň, hrušeň a třešně. Již za pár let si budete moci 
zpestřit své vycházky ochutnávkou plodů.
Středem lesíku byla obnovena stará cesta a kolmo na ni byly 
vytvořeny další prostupy zelení. Cesty byly vysypány štěpkou 
vytvořenou z vyřezaného materiálu.
Na jižní straně byl ponechán pás stávající husté zeleně pro 
lepší odclonění budoucí přeložky a na východní straně hustá 
oblast šípků a dalších keřů jako zimoviště, hnízdiště a potrava 
pro živočichy.
Revitalizace byla doplněna oboustrannou informační cedulí, 
ze které se dozvíte spoustu zajímavostí o krmení ptáků spolu 
s fotkami a popisy ptáků, kteří se zde vyskytují. Pro menší děti 
je ve spodní části cedule 5 otočných tabulek s fotkami ptáků 
a krátkými popisy. U jednotlivých ptáků najdete i QR kódy, po-

mocí nichž si můžete otevřít stránky s jejich hlasy a dalšími 
informacemi.
V blízkosti jsme umístili ptačí krmítka a keramická pítka vyro-
bená dětmi místní základní školy. Městská část Praha 21 ob-
jednala lavičku, která zde bude umístěna na jaře.
Akce byla hrazena z účelově vázaného finančního příspěvku 
„Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník“, který je sou-
částí Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu život-
ního prostředí hl. m. Prahy na rok 2021. Na nákladech se po-
dílela MČ Praha 21. Konkrétní provedení proběhlo v souladu 
s doporučeními odborníků z MHMP a bylo dozorováno OŽPD 
MČ Praha 21. Po dokončení projektu bylo provedeno předání 
Městské části Praha 21 k následné péči.
V rámci popularizace projektu se na podzim v místě usku-
tečnilo setkání s ornitologem s povídáním o ptačích druzích 
v  místě a soutěžemi pro děti. Zájemci obdrželi lojové koule 
a slunečnicová semínka, kterými přes zimu doplňovali insta-
lovaná krmítka.
Velkou radost máme nejen z toho, že jste si místo oblíbili k vy-
cházkám, ale i z toho, že jste si krmítka vzali za svá a chodíte je 
i s dětmi doplňovat. Na jaře ještě přidáme další pítka, do kte-
rých můžete při svých vycházkách ptáčkům doplňovat vodu. 
Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život 

Jitka Carbolová

Místo k procházkám i poučení



22

S blížícím se jarem bychom Vás rádi pozvali na 
sousedské akce našeho spolku. Podrobnosti budeme 
postupně upřesňovat. 
Sezónu chceme zahájit sousedským plesem v sále restaurace 
Blatov. Tradiční Ukliďme Česko pro vás připravujeme na první 
aprílový den (a není to apríl :). Po úklidu se můžete hodit do 
gala a od 18 hodin si vychutnat divadelní představení ochot-

nického spolku Divadlo Čtyřlabuť v Polyfunkčním domě, hrát 
se bude představení Obecně prospěšná strašidla. Koncem 
května nás čeká Sousedský den, plánujeme návrat ke ko-
munitnímu duchu této akce, tedy přineste vlastní pohoštění, 
ochutnávejte, sdílejte; předražené burgery ani langoše u nás 
nečekejte. Vrcholem sezóny bude zářijové Zažít ÚJEZD jinak. 
Další akce tvoříme průběžně, dle nálady a sil. 
Nejsme žádní suchaři, jsme spolek nadšenců, od umělců 
až po racionalisty. Máme rádi dobré víno a dobrou zábavu. 
Rádi vás přivítáme mezi námi, cizí jazyk není překážkou. 
Důležité je, že se zajímáte o věci kolem vás, rádi je měníte 
a posouváte. Máte rádi lidi, ale víno víc. A lidi s dobrým ví-
nem nejvíc. Za spolek ÚJEZD.KOM

Hana Mertová,
Lenka Danielová

Spolek ÚJEZD.KOM zve na své akce

ro
ad

m
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23Sousedský plesbřezen

Sousedský denkvěten

Zažít ÚJEZD Jinakzáří

Tancovačkačerven

Ochotnické divadlo
Ukliďme Česko

duben

Dýňováníříjen

Vinšováníprosinec

Minulý příspěvek připomněl místo, kde spolu s T. G. 
Masarykem a jeho dcerou Alicí naši předchůdci oslavi-
li 1. výročí vzniku českého demokratického státu (1919). 
Zasazená Lípa Svobody odtud dodnes rozkládá větve do 
ulice Staroújezdská. 
Víte, že se ulice kdysi jmenovala Masarykova třída? Od jihu 
z Koloděj šla kolem Lípy Svobody a přes hlavní křižovatku 
s Pražskou třídou (dnes Starokolínská a Novosibřinská) dál 
k Masarykově obecné škole (otevřena 28.10. 1934) až na 
sever k restauraci Smolík, kde u nádraží končila závorami 
do Klánovic. Dnes žádné třídy stejného jména procházející 
celý Újezd nemáme. Škoda. Třeba by nás to víc spojovalo. 
Starší názvy ulic je možné objevit na mapě v Muzeu MČ. 
Dnes naproti hasičárně na Lípu nenápadně odkazuje 
„Byd lení pod Lípou“ Ing. arch. Pavla Hniličky.  
Vraťme se ale na začátek, k osobě T.G. Masaryka, který 
k zasazení lípy přijel pravděpodobně budoucí Masaryko-
vou třídou z Kolodějského zámku. Jeho odkaz je pevně spo-
jen s demokracií. Užitečnost principu demokracie pro naši 
zemi ukázal následně mimořádný růst hospodářského 
a mezinárodního vlivu nového státu trvající po celá dvě de-
setiletí. Zastaven byl až expanzí nacismu spojenou s hrůzami 
2. světové války a okupací mnoha evropských zemí. Tu u nás 
bohužel vystřídala komunistická totalita. Demokracie byla na 
dlouhou dobu umlčována. Po pádu železné opony jsme se jí 
znovu začali učit. Těžko říct, zda se stejnou silou a důvěrou, 
jako současníci T. G. Masaryka.
Je nadějné, že většina z nás usilovala u současné prezi-
dentské volby především o demokratického kandidáta. 

Myšlenka demokracie, se kterou je výročí spojeno, je tedy 
stále silná a živá. Jako spolek podporující rozvoj občanské 
společnosti vnímáme připomínku naší slavné historie jako 
příležitost.  Hodnota demokracie, ale i pravdy a Masaryko-
vy humanity zaslouží prostor. Výročí slavnostní návštěvy 
TGM a demokracie se budeme ohledem na dostupný 
prostor věnovat v následujících číslech. Za Spolek pro Tr-
valý Rozvoj a Okrašlování Městské části  Újezdský STROM

Michael Hartman

Újezdský STROM připravuje
105. výročí návštěvy TGM

REKONDIČNÍ POBYT 
SPCCH pořádá v květnu (21. - 27. 5.) 

rekondiční pobyt v Broumově.
Případní zájemci se mohou hlásit u pí Řezáčové 

(tel.: 603 930 176).
Přihlášky se budou vydávat 4. 3. 

na výroční schůzi SPCCH.
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Milí diváci či návštěvníci našich akcí. Máme za sebou první letošní akce (přednášky, 
besedy, promítání) a zveme vás na další: 
1. 3. od 18:30 hod. – Přednáška s besedou – Na slovíčko s neurologem. Znáte 
to. Špatně se orientujete, motá se vám hlava, ale nevíte proč. Tak nejen o tom si 
budeme debatovat s naším hostem MUDr. Mgr. R. Šikýřem, lékařem s každodenní 
praxí v oblasti neurologie na ambulanci i v nemocnici.
7. 3. od 18:30 hod. – Přednáška s besedou – Na slovíčko s historikem. Naroze-
ní našeho 1. prezidenta T. G. Masaryka (7. 3. 1850) si připomeneme uspořádáním 
přednášky s názvem Prezidentské volby 1918 – 2023. Pozvání přijal známý historik 
pan PhDr. Petr Blažek, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů a Centra pro 
dokumentaci totalitních režimů, autor řady publikací, spolutvůrce historických vý-
stav, webových portálů, filmů. A také ten, který na základě archivních dokumentů 
upozornil na zjevné historické „nepřesnosti“ v životě Petra Pavla, předkládané v pre-
zidentské kampani veřejnosti.
12. 3. od 15:30 hod. – Divadelní pohádka – Sůl nad zlato. Velká, poučná i veselá 
pohádka ve spolupráci s ochotníky ze sousedství. 11 herců, kulisáci, zvukaři, orga-
nizátoři. Bratru 20 lidí udělá dětem i dospělým radost. Tahle pohádka je výborný 
tip, jak strávit s dětmi volné odpoledne. 
30. 3. od 19:00 hod. – MEGAKONCERT – The Beatles (revival) a K. Kahovec. Usly-
šíte skupinu, která zpravidla vystupuje v zahraničí, kde vyprodává koncerty během 
několika dní a patří k nejúspěšnějším, pokud jde o písně Beatles a mimořádně hla-
sově stále disponovaného K. Kahovce se svými slavnými songy a od Petra Nováka.  
1. 4. od 9:30 hod. – Ukliďme si Česko. Tradiční úklid lesa s opékáním buřtů. Sraz: 
„T“ křižovatka ulic Valdovská x Hodkovská, vedle restaurace Kollmanka.
Krom úklidu jsou všechny akce v divadelním sále školy.

A nezapomeňte:
Červen: Clive Bunker, zakládající člen Jethro Tull (UK)
Celý náš program najdete na https://www.spolekoko.cz/aktualniprogram/
Těšíme se na vás. Za Spolek OKO

Petr Duchek

Program akcí Spolku OKO 

Neslyšíme, 
ale chceme 
být slyšeni
Máte v rodině nebo v blízkém okolí 
neslyšícího nebo nedoslýchavého? 
Jste to Vy sami? Pociťujete rostoucí 
sociální izolaci plynoucí z komu-
nikačních bariér a nevíte, jak dál?
Jednou z cest, jak zvládnout tuto 
nepříznivou životní situaci, je obrátit 
se na organizaci pomáhající lidem se 
sluchovým postižením. V Centru pro 
neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu 
a Středočeský kraj, o.p.s. nabízíme 
pomocnou ruku právě těm, kteří se 
s ohledem na své sluchové postižení 
cítí být sociálně vyloučeni, nebo se 
naopak chtějí zapojit do většinové 
společnosti.
Na ambulantní i terénní bázi posky-
tujeme tlumočnické služby, služby 
sociální rehabilitace a sociálně ak-
tivizační služby. Tlumočníci s Vámi 
překlenou komunikační bariéry, 
s respektem k Vašim preferencím 
(český znakový jazyk, znakovaná 
čeština nebo i odezírání). Pracovní-
ci sociální rehabilitace Vám poradí 
s výběrem vhodné kompenzační 
pomůcky, podpůrné sociální služ-
by nebo spoluvyřídí dávky státní 
sociální podpory nebo průkazy TP, 
ZTP a ZTP/P. V sociálně aktivizačních 
službách můžete realizovat své zá-
jmové, vzdělávací a volnočasové ak-
tivity či rozvíjet své osobní a sociální 
dovednosti tak, abyste byli nezávislí
Naše služby jsou poskytovány zcela 
bezplatně a jsou určeny lidem s tr-
valým pobytem na území hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje; 
služeb tak mohou využít i obyvatelé 
MČ Prahy 21.
Kontaktovat nás můžete na čísle: 
223 004 852 nebo emailu:
info@cnnops.cz. 
Zajímá vás více? 
Navštivte nás na www.cnnops.cz.

Lenka Hejlová

Sousedská beseda o EU
Kdo o čem v EU rozhoduje? A obstáli jsme v druhé polovině loňského roku jako 
„ředitelé Evropy“? O tom všem se zvídaví spoluobčané mohli začátkem února 
doslechnout z první ruky od bývalého újezdského zastupitele Marky Havrdy, 
který působí jako náměstek ministra pro evropské záležitosti, na besedě, kte
rou zaštítil spolek ÚJEZD.KOM. 
Marek nám v úvodu představil instituce EU a vysvětlil, jaké má kdo pravo-
moci. Jak sám zdůraznil, málokdo se v tom vyzná, což vede k různým ne-
dorozuměním. Jedno z nich je i klišé o rozbujelém euroúřednictvu. „Sedma 
dvacítka je unikátní provázané společenství, které nikde na světě nenajdete. 
Otcovézakladatelé museli být geniální, protože systém stálého zastoupení 
v kombinaci s členskými zeměmi je stále funkční,“ dodal. Jako insider nechtěl 
našemu předsednictví v Radě EU dávat vysvědčení, podělil se ale o své 
zkušenosti. „Měl jsem několik jednání s velvyslanci zemí EU a slyšel jsem hod-
ně chvály. Renomé Česka každopádně během předsednictví hodně stouplo,“ 
myslí si Marek.
Po jeho povídání se rozproudila živá debata, která svědčí o tom, že téma EU 
není zdaleka tak nudné, jak se někdy jeví. Řeč přišla na Green Deal, na válku 
na Ukrajině, ale i na Maďarsko Viktora Orbána.  
Děkuji všem, kteří přišli i těm, kdo se podíleli na organizaci akce. Beseda 
byla takovou první vlaštovkou, která otevřela možnost scházet se častěji, dát 
prostor ke sdílení sousedům, kteří mají hodně zajímavých zkušeností a mo-
hou obohatit druhé. Jako další téma k pobesedování jsme zvolili vzdělávání. 
Čas, místo a hosta včas představíme, sledujte proto informace v ÚZ i na so-
ciálních sítích. Za spolek ÚJEZD.KOM

Michaela Skalníková
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Skautský ples se blíží
Zveme vás již popáté na Skautský ples do Polyfunkčního domu v Újezdě 
nad Lesy! Ples letos proběhne v sobotu 25. března, začátek akce je plá
novaný na 19:00 hod., do sálu budeme však pouštět již od 18:30 hod. 
Zakončení akce bude okolo dvanácté večerní, přeživší se poté mohou 
přesunout na afterparty do Restaurantu Smolík. Lístky si můžete v před-
prodeji kupovat od začátku března, budou k dispozici u jakéhokoliv ve-
doucího ve skautských klubovnách na Rohožníku (Žárovická 2732, vstup 
do klubovny je z ulice Žeretická). Lístky si budete moci koupit samozřej
mě i na místě, je ale možné, že konkrétní místa na sezení budou už 
vyprodané! Cena vstupenky pro dospělého je 200 Kč, pro dítě pak 150 Kč. 
Tématem letošního ročníku jsou hippies. Rozhodli jsme se, že si 
společně připomeneme 60. léta v USA, ale především to, jak moc je 
důležité myslet v dnešní době na mír a lásku ve světě. Dresscode 
necháváme na vás, oděv k tématu je zcela dobrovolný. Co se programu 
týče, můžete se opět těšit na vystoupení našich vlčat a světlušek, ale 
také skautů a skautek. Letos si pro vás připravíme i tombolu, navíc, ti, 
kteří přijdou tematicky oděni získají jeden lístek do slosování zdarma. 
Celý ples bude doprovázet tříčlenná hudební skupina Falzet. 
Závěrem upozorňujeme, že letos máme nové pravidlo, dítě mladší 
18 let musí mít doprovod dospělého. Během plesu vedoucí nepřebírají 
odpovědnost za žádné z dětí. Děkujeme za pochopení. Budeme se na 
vás moc těšit a doufáme, že se letos sejdeme opět opravdu v hojném 
počtu a ples si pořádně užijeme. 

Barbora Radová 

KAS na Vyšehradě
26. ledna jsme se sešli s průvodkyní Jitkou Pastuszkovou 
na stanici metra Vyšehrad a podél Kongresového cen-
tra jsme došli do pevnosti. Prohlédli jsme si Táborskou 
a Leopoldovu pevnostní bránu a přes parčík, ve kterém 
jsou umístěna sousoší V. Myslbeka, jsme došli k ro-
tundě sv. Martina. Tady se k nám připojil ředitel Vyše
hradských památek, pan ing. Kučera. Má vztah k Újezdu, 
a tak nám nabídl, že nám poví a ukáže, co málokdo ví 
a kam se nelze běžně podívat. Poutavě nám vyprávěl 

Z chystaných akcí KAS
V rámci procházek Prahou zveme na 

komentovanou prohlídku 
Břevnovského kláštera 23. 3. 

Sraz v 9:45 hod. před infocentrem 
v Břevnovském klášteře. 

Pro společnou cestu sraz na stanici Újezd nad 
Lesy, busem na Černý Most, dále metrem, pak 
přestup na tramvaj č. 25 (dle dopravní situace). 
Doporučejeme teplé oblečení, historické budovy 

nejsou zateplené.

Výlety: 
29. 4. plánujeme výlet na trase Plasy, Manětín. 
Odjezd bude brzy dopoledne, čas a cenu ještě 
upřesníme dle výše dotace, ceny autobusu 
atd. Zájemci se mohou předběžně hlásit u paní 
Krajzingrové (tel. 736 417 414). Snažíme se, aby 

cena byla pro důchodce přijatelná.
 A ještě oprava z minulého čísla: 
do Dobřívi se chystáme 20. 5. 

Za výbor KAS
Zuzana Dastychová

V sobotu 25. 3. se bude konat již 22. ročník turistické 
akce Za jarním sluníčkem, kterou organizuje programová 
rada Klubu českých turistů (KČT), oblast Praha. Je to vždy 
zakončení a zároveň zahájení celoročního projektu 52 po-
chodů Prahou turistickou (v roce 2023 již 21. ročníku, více 
informací na www.prahouturistickou.cz). Trasy v délce 5, 11, 
13, 16, 18 a 30 km povedou z různých míst Prahy a cíl všech 
bude v Chvalské tvrzi v Horních Počernicích, kde je sídlo KČT, 
oblast Praha. Zde bude také možné si zakoupit novou turis-
tickou vizitku k tomuto pochodu a další turistické suvenýry. 
Náš odbor Prima parta Praha má na starosti trasu 13 km se 
startem v Újezdském muzeu a povede například přes nej
nižší pražskou rozhlednu. Z cíle do Újezda nad Lesy se zpět 
dostanete autobusem 221. Za KČT, odbor Prima parta Praha. 

Klára Zezulová

Za jarním sluníčkem 

vše o Vyšehradě, od nejstarších pověstí, mýtů a legend až 
po současnost. Seznámil nás s rotundou a historií basiliky, 
která v průběhu staletí několikrát změnila svou podobu a pak 
nám umožnil vstup do kasemat. Málokdo tuší, že pevnost 
je přímo prošpikována spletitým systémem chodeb. My si 
díky našemu průvodce mohli prohlédnout část kasemat, do 
kterých vedou dva vstupy. Od třetího vstupu vedou schody 
do podzemního sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály 
soch z Karlova mostu, ale to už bylo mimo okruh naší prohlíd-
ky a už jsme měli v nohách moc kilometrů. Rozloučili jsme se 
s panem ředitelem památky. Posezení v teple u kávy nebo 
horké polévky v restauraci v areálu Vyšehradu přišlo všem 
vhod. Po odpočinku jsme zašli na Vyšehradský hřbitov s paní 
průvodkyní. Tu zde doplňovala naše členka Mirka Branžovská, 
která se na hřbitově perfektně orientuje. Uctili jsme památku 
skoro všech významných osobností zde pochovaných a oce-
nili i architektonicky zajímavé stavby. Nakonec jsme obdivo-
vali nádheru baziliky sv. Patra a Pavla a nahlédli dovnitř. Akce 
se vydařila a všem, kdo se na ní podíleli, vřelý dík.

Irena Krajzingrová 
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Gabriel nechodí ještě ani do školy, 
už ale poráží i hráče ze sedmé třídy
Předškolák Gabriel Mallein drtí ve svých šesti letech šachisty, kteří 
jsou o několik let starší, než je on sám. Mladý talent hraje šachy 
pouhý jeden rok a už stihl vyhrát domácí turnaj a na Vysočině zvítě-
zil v kategorii do osmi let. A jak říká jeho trenér, rozhodně tím ne-
končí. Gabriel má podle slov odborníků tolik talentu, že by nás jed-
nou mohl reprezentovat ve světě. Jak se k šachům dostal a koho by 
si přál porazit, to jsme pro vás zjišťovali v šachovém kroužku. 

Jak dlouho hraješ šachy? 
Začal jsem hrát minulý rok, hraju jeden rok (nápověda maminky).

Hraje někdo z tvojí rodiny?
Maminka začala hrát nedávno a u nás hraje táta a děda. Maminku 
porážím, ale tátu zatím moc často ne. 

Baví tě to? 
Baví mě to hodně.

Jak tě napadlo hrát šachy?
Šachy jsem dostal k narozeninám, když mi bylo pět, a napadlo to 
maminku.

Co si myslíš o hře přes počítač?
Já raději sedím proti hráči, přijde mi to lepší, ale přes počítač hraju 
také. Ale určitě je lepší se vidět.

Jaký je tvůj největší šachový sen?
Chtěl bych porazit Magnuse Carlsena 
(pozn. redakce: jedná se o nej lepšího současného hráče).

Gabrieli, děkujeme ti za rozhovor, ať se daří…
Děkuji.

Martina Bauerová 

Šachový kroužek 
Šachový spolek funguje v Újezdě nad Lesy již 14 let a poskytuje zázemí malým i velkým 
nadšencům tohoto vznešeného sportu. S výchovou dětí se začalo až minulý školní rok 
a pro velký zájem letos přibyla také Šachová přípravka určená těm nejmenším. Děti se 
schází jednou týdně a pod vedením trenérů se zde zdokonalují ve hře a připravují na 
turnaje. Aktuálně je kapacita téměř naplněná, v obou kroužcích zbývá posledních pár 
míst. Trenéry jsou Tomáš Velecký, předseda spolku, a Lukáš Passer, mladík, který patří 
aktuálně k nejlepším hráčům celého klubu.  Více informací o šachovém spolku nalezne-
te na jejich Facebooku: https://www.facebook.com/sachy.ujezd/

Martina Bauerová
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Jarní část sezony je konečně tady! Níže naleznete kompletní roz-
losování všech našich kategorií od mladší přípravky až po muže. 
Stará garda bude hrát na jaře své zbývající 3 zápasy základní 
části během dubna. V květnu si pak zahraje nově založenou 
skupinu play off pro celky na 1. – 6.místě, kde se utkají každý 
s každým o celkového vítěze Přeboru.
Naše nejmladší kategorie Předpřípravka (ročníky 2016 a mlad-
ší) sehraje během jarní části sezóny 4 turnaje Mini star, z nichž 
jeden sehrají na našem hřišti. Soupeři jim budou stejně mladí 
kluci z Běchovic, Klánovic, Dolních Počernic a  Horních 
Počernic.
Všechny výsledky a tabulky můžete průběžně sledovat na na-
šich nových internetových stránkách www.fkujezd.cz. 
Přijďte naše svěřence povzbudit a dát si něco dobrého k jídlu 
nebo k pití v Restauraci Na hřišti. Za FK Újezd nad Lesy

Michal Krejčí

Muži A (I. A třída)

Datum Den Čas Soupeř
11. 3. Sobota 10:45 FC Tempo Praha B
19. 3. Neděle 15:00 Xaverov Horní Počernice
25. 3. Sobota 10:45 FK Union Strašnice 

1. 4. Sobota 10:45 FC Háje Jižní Město
7. 4. Pátek 10:15 TJ Březiněves

15. 4. Sobota 10:45 SK Union Vršovice
23. 4. Neděle 17:00 TJ Kyje Praha 14
29. 4. Sobota 17:00 TJ Praga

5. 5. Pátek 19:00 SK Viktoria Štěrboholy
13. 5. Sobota 10:45 SK Ďáblice
20. 5. Sobota 17:00 FK Čechie Dubeč
27. 5. Sobota 10:45 SK Dolní Chabry 

2. 6. Pátek 19:00 Sokol Dolní Počernice
10. 6. Sobota 17:00 SK Slovan Kunratice
17. 6. Sobota 17:00 SK Třeboradice

Muži B (I. B třída)

Datum Den Čas Soupeř
12. 3. Neděle 14:30 SK Ďáblice B
18. 3. Sobota 15:00 Sokol Kolovraty B
26. 3. Neděle 15:00 FC Háje Jižní Město B

1. 4. Sobota 14:00 SK Hostivař B
10. 4. Pondělí 17:00 TJ Satalice
15. 4. Sobota 14:30 FK Vinoř 1928
22. 4. Sobota 17:00 FK Klánovice
29. 4. Sobota 14:00 ČAFC Praha B

8. 5. Pondělí 17:00 Spartak Hrdlořezy
13. 5. Sobota 14:00 SK Junior Praha 1960
20. 5. Sobota 11:00 TJ Slovan Bohnice
27. 5. Sobota 14:00 SK Újezd Praha 4 B

3. 6. Sobota 17:00 Jižní Město Chodov 
10. 6. Neděle 17:00 SK Čechie Uhříněves B
17. 6. Sobota 14:00 Partisan Prague F.C. (hřiště Běchovice

Starší dorost (I. A třída)
Datum Den Čas Soupeř

2. 4. Neděle 15:30 ČAFC Praha
7. 4. Pátek 14:00 AFK Slavoj Podolí Praha

15. 4. Sobota 11:00 Spartak Kbely
23. 4. Neděle 17:00 Sokol Kolovraty 
29. 4. Sobota 10:00 TJ Sokol Stodůlky

8. 5. Pondělí 13:00 TJ Sokol Bílá Hora
14. 5. Neděle 17:00 TJ Sokol Řepy
20. 5. Sobota 11:00 SK Čechie Uhříněves

3. 6. Sobota 11:45 SK Junior Praha 1960

Starší žáci (I. A třída)
Datum Den Čas Soupeř

2. 4. Neděle 16:30 SK Hostivař
8. 4. Sobota 11:00 SK Čechie Smíchov

16. 4. Neděle 16:30 Sokol Dolní Počernice
23. 4. Neděle 14:30 SK Libuš 838

1. 5. Pondělí 14:00 SK Dolní Chabry 
8. 5. Pondělí 17:00 FK Union Strašnice

14. 5. Neděle 17:00 TJ Praga
21. 5. Neděle 17:00 SK Slovan Kunratice
25. 5. Čtvrtek 17:30 Sokol Kolovraty

4. 6. Neděle 17:00 SK Modřany
11. 6. Neděle 17:00 FA Alexe Zbura (UMT Zličín)

Mladší žáci A (I. A třída)

Datum Den Čas Soupeř
25. 3. Sobota 10:00 TJ Praga

1. 4. Sobota 15:45 FK Union Strašnice
15. 4. Sobota 10:00 SK Slovan Kunratice
23. 4. Neděle 10:00 SK Čechie Smíchov
29. 4. Sobota 08:30 FC Háje Jižní Město

6. 5. Sobota 10:00 SC Xaverov Horní Počernice
14. 5. Neděle 14:45 SK Union Vršovice
21. 5. Neděle 12:45 SK Čechie Uhříněves
24. 5. Středa 17:30 Sokol Dolní Počernice

4. 6. Neděle 17:00 SK Hostivař
11. 6. Neděle 14:30 ABC Braník C

Mladší žáci B (I. B třída)
Datum Den Čas Soupeř

2. 4. Neděle 14:30 FC Háje Jižní Město D
10. 4. Pondělí 14:00 Běchovičtí sršni
16. 4. Neděle 14:30 SC Xaverov Horní Počernice C
22. 4. Sobota 11:00 Sokol Kolovraty
26. 4. Středa 17:30 FK Klánovice

8. 5. Pondělí 16:00 FK Čechie Dubeč
13. 5. Sobota 17:00 Spartak Hrdlořezy
20. 5. Sobota 10:00 FK Vinoř 1928 B
28. 5. Neděle 14:45 TJ Kyje Praha 14

3. 6. Sobota 10:00 TJ Praga
11. 6. Neděle 10:15 SK Union Vršovice B

Začíná fotbalové jaro
SPORT
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INZERCE

Újezdské taekwondo mezi 
nejúspěšnějšími kluby Česka

Starší přípravka
Datum Den Čas Soupeř

31. 3. Pátek 17:00 SK Újezd Praha 4
5. 4. Středa 17:00 SK Čechie Uhříněves

16. 4. Neděle 16:30 FK Slavoj Koloděje
21. 4. Pátek 17:00 FK Union Žižkov
30. 4. Neděle 17:00 SK Dolní Měcholupy

5. 5. Pátek 17:30 FC Háje Jižní Město
12. 5. Pátek 17:00 FK Klánovice
20. 5. Sobota 9:00 TJ Sokol Cholupice
26. 5. Pátek 17:30 SK Union Vršovice

3. 6. Sobota 14:00 SK HAMR (UMT ČAFC)
9. 6. Pátek 18:15 Běchovičtí Sršni

Mladší přípravka
Datum Den Čas Soupeř

1. 4. Sobota 14:00 CU Bohemians Praha (UMT Kačerov)
4. 4. Úterý 17:00 FK Vinoř 1928

14. 4. Pátek 17:30 SK Modřany
22. 4. Sobota 09:00 Sportovní akademie Praha
29. 4. Sobota 09:00 SK Union Vršovice

5. 5. Pátek 17:00 TJ AFK Slivenec
12. 5. Pátek 17:00 Spartak Hrdlořezy
20. 5. Sobota 09:00 Sokol Kolovraty
28. 5. Neděle 09:00 Sokol Dolní Počernice

4. 6. Neděle 10:00 Eugen Link Football Academy (hř. Nad Přehradou)
9. 6. Pátek 17:00 SK Třeboradice

Tučně označené zápasy se hrají na domácím hřišti. 

V sobotu 28. ledna se sál Kulturního domu Ládví zaplnil taek-
wondisty z České republiky, kteří tentokrát místo doboku 
a  pásků oblékli obleky s košilemi a šaty či boty s podpatky: 
probíhalo totiž slavnostní udílení cen za rok 2022, které bylo 
spojeno s třicátým výročím vzniku Českého svazu taekwondo.
Na této akci nemohli samozřejmě chybět zástupci újezd-
ského taekwondo, a to hned z několika důvodů. Skvělých 
výsledků dosáhli naši závodníci, kterým se podařilo ovlád-
nout hned dvě soutěže, a sice Taekwondo Extraligu mláde-
že a Národní Taekwondo ligu mládeže, v nichž obou jsme 
za uplynulý rok nenašli přemožitele a odvezli si tak poháry 
za skvělá celková týmová vítězství!
Tyto oddílové úspěchy byly podtrženy úspěchy individuál-
ními, konkrétně těmi, kteří prestižní ocenění Vítěz ligy 2022 
získali ve své kategorii. Za zápasníky se jimi napříč republi-
kou z našeho oddílu stali Ondřej Horalík, Tomáš Kaing a Nina 
Dobrovolná.
Dařilo se nám i v soutěžních sestavách. Na první příčku 
jsme tentokrát sice nedosáhli, ale týmový duch našich 
sestavářů se podepsal na celkovém výsledku 2. místa 
v  Extralize Poomsae a 3. místa v Národní lize Poomsae! 

Opět tyto výsledky lemovaly úspěchy individuální a ve svých 
katego riích si prestižní cenu za vítězství odnášeli Magdalena 
Zíková, Martin Horák, Denisa Zakopalová a Lucie Novotná.
Vítězům moc gratulujeme a přejeme všem našim závodníků 
radost z pohybu a mnoho úspěchů v roce, který je před námi! 
Za Kangsim Dojang

Pavel Pospíšek 

TERMÍNY 17.-21.7. 31.7-4.8.  14.-18.8.  28.8-1.9  

V CENĚ vypůjčení rakety, svačiny, oběd, pitný režim 
po celý den, cukrárna, dárky pro všechny děti.

PROGRAM 8-17 hod.  
výuka tenisu s trenérem, sparing, kondiční příprava, 
doplňkové sporty, sportovní hry, relaxační cvičení

cena: 4400,-
(můžete platit i jednotlivé dny - cena za den 1200,-)

Záloha 1000,-. Více informací na tel. čísle 720 380 800 nebo info@tktola.cz

pořádá tenisové 
kempy v Újezdě nad Lesy

tábor klánovice.indd   2 19.1.2023   15:24:26
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SOUSEDÉ

Kultura v okolí 
FILM
čtvrtek 9. března, od 19:30 hod.
Velryba (USA 2023, režie Darren Aronofsky) 
KC Nová Beseda Klánovice

neděle 1. března, od 16 hod.
Kvík (Nizozemsko/Belgie 2022, režie Mascha Halbestad)
KC Nová Beseda Klánovice 

čtvrtek 30. března, od 19: 30 hod.
Kuciak: vražda novináře 
(Dánsko/ČR/USA 2022, režie Matt Sarniecki)
KC Nová Beseda Klánovice

OBECNÍ AKCE
středa 8. března, od 17 hod.
Pamatuj: 
vzpomínkový happening na paměť obětí holokaustu,
před jídelnou ZŠ Úvaly

sobota 11. března, od 20 hod.
Klánovický školní ples,
tělocvična Nová Beseda

neděle 25. března, od 10 hod.
Vepřové hody,
před hasičskou zbrojnicí v Běchovicích

KONCERT
neděle 5. března, od 19 hod.
Věra Martinová a Meritum,
KC Jirny

pátek 17. března, od 19 hod.
II. country večer, kapela Nota Bene,
Sál Staré pošty v Běchovicích

DIVADLO
pátek 17. března, od 18:30 hod.
Lazebník sevillský, 
záznam z Royal Opera House v Londýně,
Divadlo Horní Počernice

neděle 26. března, od 15 hod.
Velikonoční radovánky, 
hraje ochotnický spolek Jirny
sál Kvapík u Antošů, Jirny

ČERVENÁ 
KARKULKA

UVÁDÍ
V OBNOVENÉ PREMIÉŘE

pohádku

Režie
Rita Jasinská

Hrají
Eva Pechová, Michaela N. Marečková,

Simona Černá/Daniel Možnar, Suzanne Bláhová

16:00
19.3.2

023

DIVADLO BEZ HRANIC
PRAŽSKÁ SCÉNA

pondělí 27. března, od 19:30 hod.
Zamilovaný sukničkář, 
hraje divadelní společnost Háta,
Divadlo Horní Počernice 

VÝSTAVA
Imaginárium Divadla bratří Formanů
denně od 9 do 18 hod.
Chvalská tvrz 

PŘEDNÁŠKA
středa 15. března, od 19 hod.
Martin Úbl: Stezka Českem
KC Nová Beseda

čtvrtek, 23. března, od 18 hod.
Ze zákulisí Rallye Dakar, 
beseda s motocyklistou D. Pabiškou,
sál DPS Úvaly

INZERCE

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

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

Revize a zkoušky plynového zařízení, tlakových nádob, 
servisní údržby a opravy plynových zařízení, 

kontroly a instalace spalinových cest, 
servisní kontroly klimatizací a tepelných čerpadel. 

TPGAS SERVIS S.R.O. 
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

EMAIL: PINKAVATOMAS@SEZNAM.CZ

PEDIKÚRA - KOSMETIKA
Tereza Sucháčková

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

Najdete nás na adrese 
Zalešanská 726, Újezd nad Lesy

Mám zájem o koupi pozemku pro svou rodinu 
na stavbu rodinného domu, nebo starého 

rodinného domu v této lokalitě a blízkém okolí.
Bez realitní kanceláře. 

Kontakt: +420 774 846 424
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REALIZACE PŘÍPOJEK – VODOVODU
 KANALIZACE
 PLYNU
 ELEKTRIKY

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

REALIZACE ZÁKLADOVÝCH DESEK PRO RD
REALIZACE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB A PLOTŮ

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

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

Milí Újezďáci,

uvažujete nad realizací zimní zahrady?
Jsme firma ESMERO a postavíme pro vás stylovou 
zimní zahradu či pergolu dle vašich představ. 
Máme za sebou stovky úspěšných projektů v Česku
a na Slovensku a dalších stále přibývají.

STAVTE SE U NÁS NA POBOČCE
NA NEZÁVAZNOU KONZULTACI.

Najdete nás na hlavní křižovatce naproti Lidlu.

www.esmero.eu

+420 776 513 721
nabidky@esmerocz.cz
STAROKLÁNOVICKÁ 185, ÚJEZD NAD LESY

Měníme svět zimních zahrad.

INZERCE
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pekarek@realitypekarek.cz 
www.realitypekarek.cz

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek

30 let zkušeností  
v realitách

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

PRONÁJEM – 9 zdravotnických ordinací  
o celkové výměře 234 m2,  

Zdravotnické zařízení, Kytlická ul., Praha 9

Info o ceně u RK

PRONÁJEM – nově zrekonstruovaný, plně  
vybavený třípodlažní ŘRD s dispozicí 5+kk/G, 
podlahová plocha 230 m2, pozemek 200 m2, 

Poříčská ul. P9-Újezd n.L.  

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

Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

cena 24.690.000,-Kč

cena 6.490.000 Kč39.500 Kč/měsíc  
+ poplatky 6.000 Kč/měsíc

KAŽDOU SOBOTU 
OD BŘEZNA 
DO VÁNOC

8 -12 HODIN

ŠESTAJOVICE 
ULICE TYRŠOVA

TRH
V ALEJI

VAŠI FARMÁŘI

JIŽ15. SEZÓNU

S VÁMI

OBEC ŠESTAJOVICE

ZAČÍNÁME 4. 3. 2023  

INZERCE
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