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ERA Alter Ego hledá maklé�e s fixním
p�íjmem

V naší pobo�ce v Praze – Újezd� nad Lesy práv� rozši�ujeme tým
o nové kolegy a kolegyn�, kte�í hledají zm�nu zam�stnání nebo nové
možnosti své kariéry. Pot�ebujeme ty, kte�í mají zájem o nemovitosti
s vlastní ambicí obchodovat.

Nabízíme:
Samostatnou a odpov�dnou práci pro nejrychleji rostoucí realitní sí	
v Evrop�.
Fixní ohodnocení, bonusy, provize z hypote�ních úv�r�, finan�ního
poradenství, z investic v nemovitostním fondu.
Zázemí kamenné pobo�ky.
Baby friendly office.

Alter Ego spol. s r.o., Oplanská 2614, 190 16 Praha 21 – �jezd nad Lesy, tel. 725 293 655, eraalterego@era-reality.cz
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EDITORIAL

Do roku 2017 vstupujeme s  vyrovnaným roz-
počtem, čeká nás spousta práce a  já sobě 
i Vám přeji, aby šlo po celý rok vše podle plá-

nu, abychom měli na všechno dost elánu a  úsměv 
šířky banánu.
 

Mějte se krásně, milí Újezďáci.
Vaše starostka Karla Jakob Čechová
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Do uzávěrky 
lednového 

čísla ÚZ sníh 
do Újezda 
nedorazil. 

Přeti skujeme 
tak alespoň 

zasněžené zimní 
obrázky dětí  

z Masarykovy 
ZŠ. 



V centru Prahy se počátkem 
prosince konala konferen-
ce Národní sítě zdravých 

měst, která bilancovala rok 2016. 
Akce představila „nejudržitelněj-
ší“ města a  nabídla účastníkům 
konference obrovskou inspiraci 
a řadu inovativních nápadů z pra-
xe obcí a regionů.
 A také ocenila ty nejlepší. Ať již 
v kategorii A a B, což jsou nejpo-
kročilejší udržitelná města, která 
systémově řídí procesy uvnitř 
úřadu a  současně komunikují 
s občany a vytvářejí příjemné a odpovědné komunitní pro-
středí, či v kategoriích C a D, která ještě tak daleko nejsou, 

ale stále se zlepšují. Skvělou zprávou je, 
že jedním z oceněných byl i Újezd nad 
Lesy. Naše městská část prostřednic-
tvím místostarosty pana Pavla Rouša-
ra převzala z rukou náměstka ministra 
vnitra pana Petra Mlsny titul Komuni-
kující město. Toto ocenění náleží mu-
nicipalitám, které systémově pracují 
s  veřejností a  jednotlivými cílovými 
skupinami a  též jsou průkopníky ve 
zpracování dílčích Auditů udržitelného 
rozvoje. Máme velikou radost a všem, 
kteří se na tomto úspěchu podíleli, veli-
ce děkujeme.

Lucie Molínová,
vedoucí odboru školství, kultury a MA 21
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ocenění pro Újezd

Digitalizace archivu stavebního úřadu

Újezd vítal nové občánky

Chcete mít k dispozici veškerou doku-
mentaci ke své nemovitosti, která je 
uložena v  archivu stavebního úřadu 
Praha 21? Stačí si jednoduše podat 
žádost, a  to dvěma různými způsoby. 
Buď osobně v  archivu MČ Praha 21 
nebo elektronicky do datové schrán-
ky MČ Praha 21 (ID datové schránky: 
bz3bbxj). Možné je také zaslat elektro-
nicky žádost podepsanou zaručeným 
elektronickým podpisem do elektro-
nické podatelny MČ Praha 21 (posta@
praha21.cz). 

 Pracovník úřadu ověří, zda je již po-
žadovaná dokumentace digitalizována. 
V případě, že ne, provede se digitaliza-
ce a to ve lhůtě do 30ti dnů od přijetí 
žádosti. Digitalizovaná dokumentace 
se v  elektronickém archivu zpřístupní 
k  nahlížení žadateli na dobu 30 dní. 
Žadatel obdrží přístupový kód pro na-
hlížení a může si veškerou dostupnou 
dokumentaci uložit nebo vytisknout 
dle vlastní potřeby.
 Nová stavební dokumentace určená 
k archivaci se digitalizuje od 1. 9. 2015 

a  stávající obsah archivu pořízený do 
31. 8. 2015 bude digitalizován na zákla-
dě podané žádosti a bude elektronicky 
zpřístupněn klientům k  nahlížení dál-
kovým přístupem (https://archiv.pra-
ha21.cz).

V  polovině listopadu 2016 
jsme v  Polyfunkčním domě 
přivítali naše nové občánky 
mezi občany naší městské 
části Praha – Újezd nad Le-
sy. Celkem bylo paní starost-
kou Karlou Jakob Čechovou 
přivítáno 24 holčiček a  25 
chlapečků. Děti z  Mateřské 
školy Sedmikráska připravi-
ly pro miminka a jejich rodi-
če velmi pěkné vystoupení.  
Byla to opravdu moc pěkná 
přehlídka krásných miminek 
a my všem těmto dětičkám 
a  jejich rodičům přejeme 
hodně štěstí a  zdraví do ži-
vota, a  aby se jim v  jejich 
rodném městě dobře žilo.

Lenka Drdlová,
vedoucí odboru občansko 

správního
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Kalendárium na leden

8. 1.       Návštěva Chvalské 
tvrzi pořádá KAS, odjezd 
busem č. 261 v 10,13 hod. 
ze zastávky Hulická

10. 1.     Trénování paměti, začátek 
kurzu, pořádá SPCCH, 
Úřad MČ Praha 21 
od 14 hod.

14. 1.     Keramická dílna, Dům dětí 
a mládeže, od 10 hod. 

16. 1.     Jsem senior a žiji v Újezdě 
nad Lesy, vernisáž výstavy, 
Újezdské muzeum, 
od 17 hod.

18. 1.     Filmový klub, Nezralé 
maliny (1980, rež. F. Filip), 
Divadelní sál Masarykovy 
ZŠ, od 19 hod.

19. 1.     Vycházka Novým Karlínem, 
pořádá SPCCH, sraz 
v 10 hod. ve stanici metra 
B Křižíkova

21. 1.     Courání Prahou, pochod 
s cílem v Restauraci na 
Blatově, pořádá KČT 
Praha, program viz str. 26

21. 1.     O Petříčkovi aneb Jak se 
žije v pohádce, Loutková 
pohádka studia MaMa, 
Dům dětí a mládeže, 
od 14, 30 hod.

21. 1.     Evangelická bohoslužba, 
v Újezdském muzeu, 
od 16, 30 hod.

23. 1.     Seminář ke změnám 
v poskytování dotací v ro-
ce 2017, Velká zasedací 
místnost ÚMČ, od 17 hod. 

24. 1.     Jak se uplatnit a neztratit - 
seminář pro všechny ženy, 
které chtějí do nového 
roku vkročit sebevědomě-
ji, Úřad MČ Praha 21, 
od 10 hod.

1. 2.       Beseda o zdravém život-
ním stylu s Petrem Havlíč-
kem a Karolínou Hlavatou, 
Kinosál Masarykovy ZŠ 
v Polesné, od 17 hod.

2. 2.       Nejen o včelkách na 
Novém Zélandu, beseda 
s promítáním, pořádá 
SPCCH, Společenský dál 
Masarykovy ZŠ, 
od 15 hod.

Úřad hledá technika

Mobilní kanceláře Pražské plynárenské

Nový distributor ÚZ

Úřad MČ Praha 21 vyhlásil výběrové řízení na technického pracovníka odboru majetku 
a investic. Náplní práce je údržba a správa majetku, příprava staveb, investiční výstavba 
a související inženýrská činnost, zadávání a kontrola veřejných zakázek, opravy budov, 
komunikací a inženýrských sítí, zimní údržba místních komunikací, majetkové vypořádá-
ní souborů inženýrských sítí, řešení stížností občanů v souvislosti s majetkem MČ, mate-
riály pro jednání rady a zastupitelstva. Více i nformací na str. 18.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodáv-
kovém automobilu Fiat Ducato, označe-
ném logem Pražské plynárenské, a.s., za-
parkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 
– Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.  
 Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci 
s  dceřinou společností Pražská plynáren-
ská Servis distribuce, a.s. a  úřadem MČ 
Praha 21 nabízí odběratelům zemního ply-
nu novou službu - tzv. „mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávají-
cí i potenciální zákazníci Pražské plynáren-
ské, a.s. mohou vyřídit záležitosti souvisejí-
cí s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména 
následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zem-
ního plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu place-
ní, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plyno-
měru
- informace k otázkám, souvisejícím s do-
dávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít 
i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bliž-
ší informace na tlf číslech 267175366  a   
267175202, www.ppas.cz

Termíny přistavení:
16. 1. 2017 od 10,30 do 13,30 hod.          
20. 2. 2017 od 14,30 do 17,00 hod.
23. 3. 2017 od 8,00 do 11,00 hod.
2. 5. 2017 od 12,00 do 14,30 hod.
6. 6. 2017 od 8,00 do 11,00 hod.

Po déletrvajících problémech s  distribucí 
Újezdského zpravodaje se Úřad MČ Praha 
21, který je vydavatelem měsíčníku, rozho-
dl ukončit spolupráci s Českou poštou, kte-
rá časopis roznášela do schránek. Od led-

nového čísla, které právě držíte v  rukou, 
budou distribuci provádět brigádníci. Dou-
fejme, že včas a do všech koutů Újezda. 

(red)
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TÉMA

Těžba v Klánovickém lese

Čtenáři ÚZ, kteří pravidelně 
jezdí vlakem z  klánovické-
ho nádraží, si toho nemohli 
nevšimnout. Nejdřív se na 

vzrostlých stromech podél trati na 
blatovské straně objevily zlověstné 
oranžové terčíky nastříkané sprejem. 
V listopadu pak dělníci vyskládali po-
dél cesty na Blatov mohutné kmeny 
borovic, z nichž některé pamatují ješ-
tě panování císaře Františka Josefa 
I. Podobný obrázek se mohl naskyt-
nout i  poblíž asfaltové cesty protí-
nající les směrem do Úval. I  tady se 
kácelo. 
 Není ale důvod k  obavám, že by 
les ustupoval čistě komerčním zá-
jmům a staleté stromy padly za oběť 
bezhlavému byznysu Lesů ČR, které 
obhospodařují drtivou většinu Kláno-
vického lesa. Ve skutečnosti Lesy ČR 
postupují podle Lesního hospodář-
ského plánu pro období 2012 – 2022, 
který vznikal za připomínek MČ Pra-
ha 21. Jeho podkladem byl Plán péče 
o Klánovický les, který odborně zpra-
covával ing. Václav Kohlík. Připomeň-
me, že rozhodně nejde o  úředníka, 
který by měl zájem na „drancování“ 
našeho lesa. Inženýr Kohlík se anga-
žoval i  v  odporu odborné veřejnosti 
proti přeměně Klánovického lesa na 
golfový areál v letech 2008 – 2013.

TĚŽBA POD PRŮMĚREM ČR
Hospodářský plán stanovuje mimo 
jiné také celkový desetiletý objem 
těžby, který vychází zhruba na 4 tisíce 
metrů krychlových ročně. V roce 2017 
to bude přesně 4500 m3 (viz rubrika 
Co se chystá). Nejde o  těžbu nijak 
extenzivní. Při celkové rozloze Kláno-
vického lesa (přesněji řečeno Lesní-
ho hospodářského celku Újezd nad 
Lesy, kam spadá i Škvorecká obora), 
je to 4,2 kubíků dřeva na hektar plo-
chy lesa, což je pod celorepublikovým 
průměrem. Uvedená čísla obsahují 
tři nejběžnější způsoby těžby – mýtní, 
výchovnou a  asanační. Jinými slovy 
těžbu, po níž zbydou paseky (odbor-
ně holiny), kácení jednotlivých stro-
mů v rámci prosvětlování lesa i pro-
bírku jinak nevhodných jedinců.

 Zákon nijak nezakazuje lesníkům 
kácet průběžně po celý rok, přesto 
Lesy ČR obvykle berou ohled i  na 
to, že Klánovický les je plný chodců, 
běžců, houbařů i  cyklistů. Mimo-
chodem – pohyb na kole je dovolen 
jen po lesních cestách. A  jízda na 
motocyklech nebo motorových tří-
kolkách, s níž se lze tu a tam setkat, 
není dovolena vůbec. Lesní zákon 
vjezd motorových vozidel zapovídá. 
A  jen na okraj – málokdo také ví, že 
pro vlastní potřebu lze zdarma v  le-
se sbírat prakticky jen spadlé větve 
do průměru 7 centimetrů. Nikoliv 
ovšem větve zbylé po těžbě kmenů. 
Ty totiž v  lesnické terminologii figu-
rují jako takzvané nehroubí, které je 
ještě komerčním produktem. Jeho 
cena je ovšem symbolická. Konkrét-
ně v Klánovickém lese jde o 30 korun 
za plnometr. 

NEPŮVODNÍ BOROVICE
S  těžbou souvisí také obnova lesa – 
jak přirozená tak umělá. Během ní se 
lesníci snaží postupovat tak, aby byla 

druhová skladba Klánovického lesa 
postupně navrácena do přirozenější-
ho stavu. V případě našeho lesa jde 
o dub zimní, který v minulosti jasně 
dominoval. Tvořil až tři čtvrtiny plo-
chy lesa, zatímco dnes jde o třetinu. 
Naopak smrk, který se dříve v Kláno-
vickém lese vyskytoval jen sporadic-
ky, dnes tvoří desetinu plochy lesa. 
Nepůvodními druhy je možná pře-
kvapivě také modřín nebo jedle (viz 
graf zastoupení dřevin).
 Klánovický les vyžaduje kromě vý-
sadby také další péči, o kterou se sta-
rá pražský magistrát. Plán péče před-
pokládá v  mokřadních částech lesa 
udržování a  zlepšování podmínek 
pro rostliny a živočichy těchto bioto-
pů – prosvětlováním či prohlubová-
ním tůní. V lučních společenstvech je 
to pravidelné kosení a odstraňování 
náletů. „Prioritním zájmem je ochra-
na porostů a úprava jejich druhového 
složení co nejblíže přirozené skladbě, 
a  ochrana mokřadů, rašelinišť a  luč-
ních společenstev se všemi ekologický-
mi vazbami,“ říká k tomu pražská rad-
ní Jana Plamínková s tím, že zvláštní 
pozornost je věnována péči o zacho-
vání starých dubů v této evropsky vý-
znamné přírodní lokalitě. Na základě 
výběrového řízení se až do roku 2022 
o Klánovický les stará firma Josef Va-
cula ze Staré Boleslavi. 
 Až příště v Klánovickém lese usly-
šíte motorovou pilu nebo uvidíte 
lesnický traktor, neznamená to nut-
ně, že by nerozsáhlejší lesní kom-
plex v  Praze, na který můžeme být 
v Újezdě hrdí, někdo devastoval. Les 
byl vždy nejen prostorem k rekreaci, 
ale i  k  hospodaření. A  i  když někdy 
musíme za těžbu zaplatit daň v  po-
době rozježděných a  rozbahněných 
cest, na jejichž opravu čekáme až 
do jara, je dobré vědět, že kácení 
stromů není v Klánovickém lese cha-
otické. A že těžba také znamená po-
malou obnovu lesa, který dal Újezdu 
jméno.

Blahoslav Hruška
s využitím materiálů Otevřených 

novin a Magistrátu hl. m. Prahy

Nejrozsáhlejší lesní komplex na území Prahy, jehož větší část leží v katastru Újezda, prochází 
pomalou proměnou. Vykácené stromy nahrazují druhy, které jsou původnější a odkazují na 
temné hvozdy někdejšího Vidrholce. 

Rozloha: 1030 ha

Katastrální území: Horní Počer-
nice, Újezd nad Lesy a Klánovice

Nejvíce zastoupené dřeviny: 
dub zimní a letní, borovice lesní, 

smrk ztepilý

Převládající stanoviště: oglejená 
stanoviště nižších poloh

Věk porostů: nejvíce je zastou-
pena 6. věková třída, tedy věk 

101-120 let

Rozloha lesů v majetku Lesů 
ČR: 864 ha

Rozloha lesů v majetku  
hl. m. Prahy: 132 ha

Rozloha lesů v majetku  
jiných vlastníků: 34 ha

Správce lesa: odbor ochrany  
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Klánovický les v číslech
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Věděli jste, že…
…i lesní cesty mají svá jména? Pro snad-
nější orientaci jsou úseky na lesnických 
mapách vyznačeny nejen sektory v po-
době písmen a číslic, ale také cestami, 
které mají svá jména. V  Klánovickém 
lese tak najdeme „ulici“ Štamberskou, 
která vede v  prodloužení Velimské ke 
strážnímu domku u trati. Zelená turis-
tická značka, která protíná les ve smě-
ru východ-západ, nese jméno Za ve-
verkami, předposlední cesta k Úvalům 
kolmá na trať je zase Kamenka, k Úva-
lům přiléhá cesta Pod odpočívadlem.
 Podle retranslační stanice se jme-
nuje cesta Pod věží, asfaltka protínající 
újezdskou část lesa nese poněkud ma-
toucí název Písková. Vůbec nejčastější 
„adresou“ Klánovického lesa je ale ná-
zev Ke trati, který nese hned šest pěšin 
kolmých k železniční trati.

Hledáme
správce travnatých hřišť Čentická, Pilovská   

Pracovní doba cca 3 hodiny denně vč. víkendů.

Podmínky dohodou.

Kontakt:  777 320 048

Fotbalový klub Újezd nad Lesy

INZERCE
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TÉMA

Na téma Klánovický les jste napsal 
svou magisterskou práci. Jak jste se 
k tomu tématu dostal?
Klánovický les navštěvuji pravidelně od 
roku 2003. Do lesa mě poprvé přivedl 
můj spolužák a  kolega z  vysoké ško-
ly Erik Sičák, který též v  rámci svého 
studia zpracovával průzkum oblasti, 
ale z mykologického hlediska. V rámci 
svého studia jsem zpracovával baka-
lářskou práci na téma Fytocenologický 
průzkum Klánovického lesa u  Prahy 
a později také diplomovou práci Nauč-
ná stezka Klánovickým lesem s podpo-
rou ICT. Od té doby oblast navštěvuji 
soukromě a rád. 

V čem je Klánovický les unikátní ve 
srovnání s  jinými celky na území 
Prahy?
Přírodní rezervace Klánovický les je 
se svou rozmanitostí a  celistvostí 
největším lesním porostem v  Praze. 
Nepřetržitá plocha lesa a  její značná 
izolovanost vede výskytu 
mnoha společenstev, kte-
rá jsou již v  Praze vzácná. 
Jedná se například o  růz-
né doubravy - habrovou, 
lipovou, bezkolencovou 
a bikovou. Právě bezkolen-
cové doubravy jsou v rámci 
Prahy, ale i Středních Čech 
v tomto rozsahu unikátní. Jednodělož-
ný bezkolenec rákosovitý je vůbec cha-
rakteristickou rostlinou lesa. Jedná se 
o vysokou travinu, která může dorůst 
až do výšky více jak dva metry. V  ob-
lasti roste bezkolenec ve společenstvu 
s břízou pýřitou a dubem letním. Dal-
ším ochranářsky významným bioto-
pem v  oblasti jsou hojně zastoupené 
mokřady a drobné rašeliniště s výsky-
tem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Jaké nejvzácnější druhy rostlin a ži-
vočichů jste během průzkumu za-
znamenal?
Vzácných druhů rostlin bylo hned ně-
kolik. Například kruštík širolistý nebo 
hrušeň polní, z ohrožených rostlin lze 
jmenovat medovník meduňkolistý ne-

bo hnilák smrkový. Výskyt živočichů 
v  Klánovickém lese nebyl cílem mé 
studie, ale pozorován zde byl ve vod-
ní vegetaci pavouk, vodouch stříbři-
tý, dokonce zde byl odchycen i  první 
exemplář zlatěnky, druhu Chrysis clari-
nicollis. V celé České republice a v rám-
ci Evropy je tento druh blanokřídlého 
hmyzu považován za velmi vzácný. 
V  lokalitě byl potvrzen i  výskyt silně 
ohrožených druhů modrásků (modrá-
sek bahenního, modrásek očkovaný). 

 Klánovický les je díky 
hojnosti mokřadů a drob-
ných rašelinišť významnou 
oblastí pro ochranu oboj-
živelníků v Praze. Vyskytu-
je se zde například kuňka 
obecná, čolek velký, vlast-
ním pozorováním mohu 
potvrdit výskyt ropuchy 

obecné i zelené a několika druhů sko-
kanů. Jistě překvapující je i pro odbor-
níky, že tu žije zmije obecná, která se 
běžně na území našeho státu vyskytuje 
od poloh nad 600 metrů nad mořem. 
Při terénních exkurzích jsem na ryb-
nících pozoroval i  několik jedinců se-
veroamerické želvy nádherné, jistě se 
jedná o jedince, které původní majitelé 
vypustili do volné přírody. Klánovický 
les je významnou lokalitou i pro výskyt 
několika druhů vzácných netopýrů, 
mezi něž patří vrápenec malý, netopýr 
hvízdavý nebo netopýr dlouhouchý. 

Jaká jsou největší nebezpečí pro Klá-
novický les?
Z mého pohledu je aktuálně největším 
rizikem nová výstavba bytových domů, 

která postupně zasahuje a vstupuje do 
lesního porostu. Postupně může dojít 
k  narušení celistvosti lesa. Právě udr-
žení velké rozlohy lesa je důležité, pro 
udržení jeho dnešního charakteru. Čím 
větší les zůstane, tím lépe se vypořádá 
s neblahými vlivy v okolí. Z ekologické-
ho hlediska má soubor lesů v okolí Klá-
novic nadregionální význam. Z  tohoto 
území se mohou opětovně do okolí 
šířit ohrožené druhy rostlin i živočichů. 
Dalším nebezpečím je postupná změ-
na lesa v lesopark. 
 Vlastní kapitolou je šíření invazních, 
exotických rostlin, v  oblasti například 
střemcha pozdní, dub červený, netý-
kavka malokvětá a další. Výskyt invaz-
ních a nepůvodních dřevin je způsoben 
zejména nevhodným lesním hospo-
dářstvím v předchozích letech.

Jste spoluautorem jedné z naučných 
stezek a zároveň učitel.  Nakolik lze 
procházky lsem využít pro výuku?
Vlastní naučná stezka byla připravova-
ná pro žáky druhého stupně základní 
školy a  to na podporu výuky přírodo-
pisu. Stezku může samozřejmě využít 
i široká veřejnost. Témata jednotlivých 
zastavení jsou dřeviny, savci, ptáci, 
houby, hmyz, obojživelníci a plazi, by-
liny a výtrusné rostliny. Všech osm za-
stavení jsem doplnil o  další výukové 
materiály, prezentace a pracovní listy. 
 Součást stezky je i  osm terénních 
pracovních listů, které navazují na 
školní výukové materiály a na samotné 
texty zastavení v naučné stezce. Úkoly 
v  pracovním listu mají za cíl podpořit 
učení, jejich součástí je i  řada námě-
tů pro praktickou činnost žáků přímo 
v  přírodě. Nejde jen o  teorii. Výukové 
materiály jsem průběžně testoval s žá-
ky základní školy Hostýnská v Praze 10, 
kde učím. (red)

Hruštička menší je vytrvalá rostlina se za-
jímavým květenstvím. Najdeme ji i v na-
šem lese.

Křehutka orobincová je drobná houba 
rostoucí v podmáčených oblastech. Je na 
Červeném seznamu a vyskytuje se i v Klá-
novickém lese. 

O zlatěnkách a modráscích
V Klánovickém lese žije množství vzácných druhů rostlin a ži-
vočichů. O tom, co je ohrožuje i v čem zůstává lesní celek uni-
kátní, si Újezdský zpravodaje povídal s biologem a učitelem 
Štěpánem Peterkou, autorem jedné z naučných stezek, která 
lesem prochází. 
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Klánovický les je již od 18. století lesem, kde se dřevo těží. 
Nejinak tomu bude i v tomto roce. Podle plánů Lesů ČR 
vznikne těžbou celkem 7,76 hektarů nových pasek, tak-
zvaných holin, které vydají dohromady 2283 metrů krych-
lových dřeva. Přibližně stejný objem dřevní hmoty připa-
dá na těžbu výchovnou a  asanační. Neznamená to ale, 

že by plán musel být naplněn bezezbytku. „V roce 2016 
zůstalo zhruba deset procent naplánovaného objemu 
nevytěženo,“ říká Josef Sedláček, újezdský revírník. Zbylé 
objemy se přitom nepřevádí do nového roku. Mapku, na 
níž jsou oranžově vyznačeny lokality, kde se v roce 2017 
bude kácet, níže přetiskujeme.  (red)

Osm hektarů nových pasek
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HISTORIE

1927
Ředitelství státní drah sděluje, že hodlá 
zříditi mostní přejezd 5 m vysoký a 80 
metrů dlouhý na zastávce jirenské a to 
tak, že by nynější okresní silnice odbo-
čovala do prava obloukem kol zastávky 
(ve směru k Úvalům), aby nynější závo-
ry mohly býti zrušeny. Náklad 450 000 
korun by ze dvou třetin uhradila dráha, 
zbytek zúčastněné obce. Odmítnuto 
pro nedostatek finančních prostředků 
a bezúčelnost změny vůbec.

KOMENTÁŘ:
Nápad drah se z dnešního pohledu jeví 
jako téměř vizionářský. V  té době byl 
automobilový provoz minimální a sta-
čily tak klasické „šraňky“, které stávaly 
v  místě dnešního podchodu u  stani-
ce Praha-Klánovice. Vydržely tu až do 
roku 1953, kdy došlo k realizaci plánu 
z roku 1927. Silnice do Klánovic se pře-
místila do vykáceného pruhu lesa a byl 
vybudován most s nadjezdem. Součas-
ně tehdejší Československé státní drá-
hy postavily i  podchod, takže závory 
mohly být definitivně zrušeny.

1937
Po delší odborné přípravě a poradách 
obec schválila zastavovací plán lesního 
pozemku číslo katastrální 621 ve výmě-
ře 530 000 metrů čtverečních. Poze-
mek tvoří souvislý celek tvaru obdélní-
kového o délce cca 1200 metrů a šířce 
asi 460 metrů a jest parcelací rozdělen 
do 362 stavebních parcel…  Nejsou po-

voleny přízemní stavby a ne vyšší než 
jednopatrové, nebude dovoleno stavě-
ti hospodářské budovy a chov velkého 
dobytka se rovněž nedovoluje.

KOMENTÁŘ:
Osmdesát let starý záznam svědčí 
o  zřejmě prvním újezdském develo-
perském projektu, kdy radnice rozpro-
dávala své pozemky pro stavbu domků 
v oblasti dnes ohraničené ulicemi Sta-
roklánovická, Novosibřinská a  Všeň-
ská. Z  té doby se dodnes zachovalo 
několik typizovaných domků o  dvou 
místnostech a  půdorysu 10x6 metrů, 
často doplněných o přístavbu.

1967
Aktiv správy majetku provedl v  tom-
to roce v č. p. 41 dokončení přístavby 
tří místností v  sále včetně vnitřních 
omítek. Vestavěny nové dveře na je-
viště a  pod jeviště, vybudována nová 
místnost pod jevištěm pro uskladnění 
choulostivých elektrických součástek 
a  jedna místnost nad jevištěm pro 
rozhlasovou aparaturu k  použití v  sá-
le. Z bývalé garáže Jednoty provedena 
nová uhelna s přístupem přímo ke kotli 
ústředního topení.

KOMENTÁŘ:
Znalci újezdské historie jistě odhalili, že 
se jedná o dnešní Dům dětí a mládeže 
(DDM). Objekt, který má ze všech újezd-
ských staveb snad nejpohnutější novo-
dobou historii. Za první republiky zde 

stával hostinec U  Mrázů se společen-
ským sálem, po vyvlastnění v roce 1948 
dál fungoval jako Jednota. Ze sálu se 
stala tělocvična ZŠ, probíhala zde před-
stavení a  bály. Rodina Mrázů objekt 
restituovala a prodala, nový majitel za-
hájil demolici, ale pak se po něm slehla 
zem. Vznikla „jáma Karel“. MČ pozemek 
dostala do svého majetku v roce 2006 
a vybudovala na něm Polyfunkční dům, 
později přezdívaný Level – podle re-
staurace, která v něm na čas fungovala. 
Dnes zde sídlí DDM a  také knihovna, 
újezdské muzeum a fitness klub.  

1987
Přestože stavba nové školy v  Polesné 
ulici byla odsouhlasena již v roce 1985, 
rozjíždí se teprve letos. Pro přeplně-
ní a  nedostatek kapacit se rozšiřuje 
směnné vyučování a  300 žáků musí 
ještě dojíždět do okolních obcí, Sibřiny, 

Klánovic a  Běchovic. Ve školní jídelně 
se stravuje 500 žáků. Nástupcem dlou-
holeté ředitelky školy Dvornikovové, 
která odchází do důchodu, je jmeno-
ván Mgr. Miroslav Kurka. 

KOMENTÁŘ:
Základní škola v  té době praskala ve 
švech. Učilo se na dopolední a odpole-
dní směny, což bylo nepříjemné nejen 
pro pedagogy, ale především pro děti, 
které dopoledne trávily v  družině če-
káním na školu. Nová škola v Polesné 
byla otevřena až v roce 1991. Loni, po 
čtvrt století od zahájení výuky v Poles-
né, se pak škola dočkala nové přístav-
by. Pro srovnání – zatímco v roce 1987 
měla 500 žáků, dnes je to dvojnásobek. 

Blahoslav Hruška

Újezdská kronika byla často doplňována až zpětně, přesto 
nabízí mnoho zajímavých příběhů z posledních devadesáti 
let. ÚZ nabízí čtenářům výběr kronikářských záznamů vzta-
hujících se k „sedmičkovým“ rokům, doplněných o komentář.

„Sedmičkový rok“ v újezdské kronice

Železniční přejezd stával v místě dnešního podchodu na klánovickou 
stranu nádraží. Závory obsluhoval hradlař. 

Bývalá hospoda U  Mrázů s  dostavěným 
společenským sálem. Ten až do otevření 
nové budovy školy v Polesné v roce 1991 
sloužil jako tělocvična.
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Vernisáž 30. listopadu  se odehrála 
v kruhu starých přátel a rodících se 
nových fandů (i vy byste byli vítáni), 
u sklenky bílého moravského, s ka-
fíčkem a úžasnými zákusky (z kvalit-
ní čokolády je peče sama paní gale-
ristka), hlavně však mezi obrazy.
 V  přední místnosti prezentoval 
své obrazy Mistr Jiří Mocek, ve dru-
hé pí Ivana Kotýnková. Dvě osob-
nosti, dva rozdílné náměty, dva svě-
ty – ale radostí a  potěchy stejným 
dílem, 50 na 50.
 Vstoupili-li jste – kolem vybucho-
valy jasem a  barvami kytice květů, 
záplava léta, prosvícené ulice, ro-
zesmátí lidé, zářící Slunce – toť pře-
važující náměty obrazů paní Kotýn-
kové, jimiž by se i  smutný človíček 
dokázal nechat okouzlit a  rozehřát 
– i v teplíčku vlastního domova. Všechno na nich je průzrač-
ně, čitelně prostřeno a prodchnuto čistou, pozitivní náladou. 
Plnokrevná injekce, která nabudí a bezbolestně by pomohla 
usmiřovat se světem vůkol nás.
 V místnosti vedle bylo všechno jinak – obrazy Jiřího Moc-
ka jsou naopak vnořeny do sebe, v pastelových barvách je 
detailně vykreslen jakýsi hluboký, nereálný svět dokonce 
i bez zvyklé geometrie, obrazy Vás pomalu vtahují do sebe 
a vyžadují soustředění. V tajemném pozadí se jako zázrakem 
zjevují reálné, ponejvíce krásné ženské akty a vábí Vás nořit 
se s nimi, hledat je, pochopit a třeba jim i propadnout.
 Co víc mám psát, napsal bych – „přijďte se podívat“, ale už 
je pozdě. Ale jen z půlky! Ano, jen z půlky, neboť na nové ex-
pozici Galerie (vernisáž proběhne 4. ledna a výstava potrvá 
do konce roku) se bude podílet zářivá Ivana Kotýnková, už 
„jenom“ sama. Jako byste v zimě přišli na svařáček – ostatně 
i ten je k mání.
 A pak, 1. února 2017 – ó zněte trubky v hvozd i lán – dal-
ším vystavujícím v „naší“ Galerii bude František Ringo Čech! 

Navíc výstavu si s gustem jemu vlastním uve-
de osobně. A  pokud byste navštívili galerii 
v  lednu – malá ochutnávka v  podobě jeho 
uměleckých tisků už je tu pro Vás připrave-
na. Silně okořeněná! Nakonec poznámečka 
pod čarou – otevírací doba v  galerii (tedy 
i v Café) je posunuta: od 14.00 – 18.00 hodin. 

Na shledanou se těší
Petr Mach

Újezdská akademie volného času 
bude pokračovat XIX a XX. cyklem: 
od 9. ledna až do 27. února si s ná-
mi bude povídat dr. Pavel Taussig 
(už popáté!) o kouzelném světě fi l-
mu – tentokráte na téma Osobnosti 
Národního divadla – na jevišti i před 
kamerou. V součinnosti s tímto ko-
šatým tématem bude FK21 promí-
tat 18. ledna i nezapomenutelný te-
levizní fi lm Nezralé maliny, který je 
plný oněch legendárních Paní a Pá-
nů zasloužilých Herců (srdečně zveme a těšíme se i na zatím 
tajenou - neb ještě nejistou, návštěvu dámského hosta).
 Od 13. března budou následovat besedy s dalším vzác-
ným příznivcem – dr. Zdeněk Bednář (počtvrté!) přijde s na-
těšeným tématem, které naváže na tři předešlá společná 

setkání v hájemství „vážné hudby“ – Pu-
tování dějinami a zajímavými osudy ev-
ropské opery! 
    K polovině prosince už jsem měl v ru-
kou 20 vašich vyplněných přihlášek na 
každý cyklus – tudíž se budeme opět ví-
dat v přátelském a velkém kolektivu po-

hostinného Domova dětí a mládeže – dříve Level. 
   Přejme si všichni se všemi na laskavé zážitky bohatý nový 
rok a my, akademici, se těšíme ještě navíc  na viděnou a sly-
šenou při společných hostinách s milými pány lektory.

Petr Mach

Zelený dům bude hostit Františka Ringo Čecha

Akademie ve znamení fi lmu a opery

29. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

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

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

18. ledna 2017, v 19.00 v aule MZŠ.

 NEZRALÉ  MALINY 
Poselství o přátelství, cti a láskách (1980)

 

Scénář: Jiří Hubač Režie: Fr. Filip
Spolu s tématem Újezdské Akademie „Herci 

ND ve filmu“ – hrají legendy čs. divadla i 
filmu: J. Šejbalová; I. Devátá; L. Pešek; Fr. 
Filipovský; M. Nedbal; Č. Řanda a další… 

 Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

Do tématu Osobnosti Národního divadla 
zapadá i lednová projekce Filmového klu-
bu – snímek Nezralé maliny, který je plný 
skvělých herců a hereček.



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Restaurace Na Blatově je velmi 
tradičním zařízením, v  Újezdě 
nad Lesy funguje již od 30. let 

minulého století. V  současné době 
restauraci řídí paní Jolana Sklenářová 
se svým manželem. Paní Sklenářová 
byla také u koupě restaurace v roce 
1997.
 Paní Sklenářová, pochází ze Žižko-
va, což sama s nadsázkou a humorem 
zdůraznila, když říkala, že jí vyhovuje 
spíše „hospodský“ než „restaurační“ 
typ zařízení. (To víte, Žižkov!)
 „Našimi stálými hosty jsou lidé 
z  okolí, kteří si přijdou vypít pivo 
a  pobavit se s  kamarády. Například 
vždy ve čtvrtek se tu scházejí ti, kteří 
už nechodí do práce a potřebují spo-
lečnost, kontakt, výměnu informací,“ 
říká paní Sklenářová. A  pokračuje: 
„Obědy samozřejmě děláme, je to 
nabídka českých jídel a 50 denně jich 
vždy prodáme. Připravujeme denně 
7 – 9 hotových jídel, ale děláme na 
objednávku i  minutky a  speciality. 
V dobách, kdy v obci vrcholil stavební 
rozvoj, jsme ale dokázali uvařit i 150 
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12

Restaurace Na Blatově
Starokolínská 311, 190 16, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy

www.restauracenablatove.cz 
tel.: 777 195 229
Otevírací doba: 

Po – Pá 10,30 – 23,00
So 11,00 – 23,00
Ne 15,00 – 22,00 

Wi-fi  zdrama: ANO
Kouření: oddělené prostory 

pro kuřáky

hospoda na BlatověSousedská
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INZERCE

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certifikované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superfit, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,

Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).

Vánoční sleva
20% na vybranou
dámskou obuv.

inzerce Duelle.pdf:Sestava 1 14.11.2016 12:10 Stránka 1
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

z 200 druhů vinylkorkových, korkových, vinylových, 
laminátových a dřevěných podlah včetně příslušenství 

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

Domex Prag sr.o , Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz

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

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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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
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INZERCE

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy, 

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 

Máte rádi umění? 
Máte rádi dobrou kávu? 

Pokud ano, pak jsme tady 
právě pro vás. 

Café Galerie Zelený Dům 
každý měsíc připravuje výstavu 

českých malířů a umělců. 
 

Od 04.01.2017 
 

Ivana Kotýnková 
Obrazy 

 
Od 01.02.2017 

 
František Ringo Čech 

Obrazy 
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LISTÁRNA

Listárna

Dne 27. ledna se dožívá 90 let pan František Kroupa. Milý tatínku a dědečku. U příležitosti tohoto Tvého významného 
životního jubilea Ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a ještě mnoho slunečních dnů 
a sil při Tvé tvořivé práci na milované zahrádce.

Dušan Kroupa s rodinou

Rád bych poděkoval občansko právnímu odboru MČ Praha 
21 a  Českému zahrádkářskému svazu Újezd nad Lesy za 
blahopřání k mému životnímu jubileu. 

Josef Vejmelka
Ráda bych poděkovala zástupcům ÚMČ Praha 21 

za vánoční balíček, který mne velmi potěšil.

Anna Svatková

Děkuji odboru občansko správnímu, výboru KAS a ženám TJ 
Sokol za milá blahopřání k mému životnímu jubileu.

Prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
Za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu 

děkuji občansko správnímu odboru MČ Praha 21, 
SPCCH a KAS.

Marianna Susová

ÚSPĚŠNÝ „SEBEVĚDOMÝ SENIOR“

V  listopadu a  prosinci proběhl kurz „Sebevědomý se-
nior“ pořádaný spolkem OKO, přestože po schválení 
a doporučení grantovou komisí zůstal díky rozhodnutí 

současného vedení na radnici bez grantové podpory. Škoda, 
musel být proto zkrácený.
 Kurz měl teoretickou i praktickou část a byl zaměřen jak 
na praktický nácvik sebeobrany seniorů při zhodnocení je-
jich individuálních fyzických schopností, tak i na jiné situace. 
Například jak se bránit proti podvodníkům, kteří se pod růz-
nými záminkami snaží vloudit do bytů a domů, jak reagovat 
při napadení psem, jak poskytnout první pomoc atd. Cílem 
bylo i zvýšit informovanost a tím i sebevědomí seniorů.
 Je třeba vyzdvihnou zejména předsedu spolku J. Veselé-
ho, který má lví podíl na organizaci celého kurzu i  jeho za-
jištění. A  dále Fr. Kolmana, který ve dvou lekcích názorně 

za pomoci jím zajištěného figuranta a následně i účastníků 
kurzu názorně předvedl, že i méně pohyblivý a starší člověk 
se při minimální znalosti základních chvatů může ubránit 
případnému ataku. Vše samozřejmě prokládal svými vtipný-
mi postřehy a komentáři, které opakovaně účastníky kurzu 
rozesmály. Nelze tak nevzpomenout slova radního Jeníčka, 
který Fr. Kollmana veřejně označil za psychicky labilní osobu, 
které by on rozhodně nesvěřil sebeobranu pro seniory a za-
myslet se, jakou sebeobranu pro seniory zajistil on sám.
 Bylo příjemné pozorovat, kolik aktivních seniorů Újezd 
má a  jak se tito lidé se zájmem a chutí zapojili do praktic-
kých cvičení. Je zřejmé, že provádět osvětu u našich starších 
spoluobčanů je činnost velmi záslužná a přínosná. Škoda, že 
vedení radnice toto nechápe a k těmto akcím zaujímá nega-
tivní postoj stůj co stůj.

J. Lameš

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Přechod přes hlavní tah u bistra Coral požadovalo již jed-
no z prvních veřejných fór naší MČ na základě podnětů 
dospělých občanů i žáků školy. Potřebnost znají místní 
z  každodenní praxe. Vhodné a  rychlé řešení považuji 
i  já za prioritu a  jako zastupitel vznik přechodu aktivně 
podporuji. V závěru roku jsem se dověděl, že Dopravní 
komise Rady MČ řeší umístění zastávek MHD ve stejné 
lokalitě, požádal jsem tedy o  účast. Komise pracují po 
volbách v roce 2014 vesměs v modu, kdy členové okraš-
lovacího spolku STROM byli vyloučeni. Tedy i  já jako 
předseda spolku nejsem členem žádné, včetně komise 
životního prostředí, pro kterou býval spolek zabývající 
se ochranou přírody a krajiny přirozený partner. Dnešní 
koalice, disponující v radě nadpolovičním podílem stran 

té předchozí, stav nijak nezměnila. Byl jsem však coby 
koaliční zastupitel přijat předsedou Dopravní komise pa-
nem Hájkem (ČSSD) jako host jednání. Bylo oznámeno, 
že přechod bude odsunut východním směrem a výstav-
ba se časově spojí (a bohužel zdrží) s výstavbou zastávek 
MHD. K  mým otázkám ohledně vhodnosti řešení bylo 
prezentováno, že potřebám obce a  možnostem místa 
vyhovuje jen předložený návrh. Veřejnost měla být o po-
suzovaných variantách přechodu a zastávek u Coralu in-
formována na kulatém stole k dopravě, který komise při-
pravovala na závěr roku. O akci psaly i Otevřené Noviny. 
Nakonec však k prezentaci zastávek a přechodu nedošlo. 
Na větší zapojení občanů při rozhodování o budoucí po-
době naší MČ si budeme muset ještě počkat. 

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd) 
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SLOUPKY

Parkoviště P+R u  nádraží Klánovice jako téma koalice 
zkrátka zmizelo. Pátrali jsme, kde je kámen úrazu, a na-
šli jsme ho – zastupitelé Otevřeného Újezda a  hlavně 
místostarosta Roušar. Jeden z  nejpalčivějších problé-
mů újezdských občanů, dojíždějících za prací do Prahy 
vlakem, Roušar o  několik let zjevně odložil. Dopravní 
komise je jednou z  komisí, která funguje precizně a  je 
v odborných rukou Ing. Milana Hájka. Komise řeší parko-
vání u nádraží dlouhodobě. V období koaliční spoluprá-
ce ANO, ČSSD, TOP09 a Pro Prahu jsme měli absolutní 
shodu v  tom, že je potřeba P+R v Klánovicích urgentně 
řešit. Vše bylo na dobré cestě. Komise i po rozpadu ko-
alice pokračovala ve své práci a problematika byla apoli-
ticky posouvána dál. V listopadu se měl uskutečnit kulatý 

stůl k dopravě a od listopadu byla připravována anketa 
pro občany. Ale co čert nebo Roušar nechtěl? Celou práci 
komise směřující k veřejnému projednání shodil se stolu 
a neuskutečnil se ani kulatý stůl a nebude ani anketa (viz. 
zápis z RMČ z 22. 11. 2016). 
 Veřejné projednání se totiž nehodí. Hrozí, že občané 
budou mít jiný názor než je ten, který prosazuje zelená 
část koalice. Co kdyby náhodou občané P+R v Klánovicích 
opravdu chtěli a  odhlasovali si parkovací dům? Nevím, 
jestli současný neutěšený stav je lepší. Podle Otevřeného 
Újezda asi ano. Roušar z akčního plánu na příští dva roky 
P+R zkrátka vyhodil. V jeho ideálním světě budeme jezdit 
na nádraží na kole nebo autobusem. Jen bohužel ideální 
svět v Újezdě a okolí není.

Územní rozvoj. Myslíte si, že Újezda se už netýká? Že už 
není pro výstavbu místo? Omyl. V Újezdě je ještě prosto-
ru pro výstavbu víc než dost. V posledním roce se vyrojilo 
několik developerských projektů. Při úřadu MČ funguje 
komise územního rozvoje, která na projekty dohlíží. O je-
jím fungování by se dalo psát mnoho, ale poslední ro-
ky komise funguje dobře a odborně posuzuje projekty, 
které jsou jí předloženy. Komise je složená z odborníků 
i  z politiků a  je poradním orgánem rady. Ze zákona se 
vyjadřuje v  územních řízeních za MČ starostka. V  radě 
má ale územní rozvoj na starosti místostarosta Roušar 
z Otevřeného Újezda. K rozhodování v území by jí tedy 
měl dávat podklady. Za svého působení ve funkci staros-
ty se rád vyjadřoval a podával námitky v  řízeních. Jeho 

působení vygradovalo např. dodnes nevyřešenou žalo-
bou developera na 62 mil. Kč. Dnes pro jistotu námit-
ky za MČ nepředkládá ani v řízeních, kde to opakovaně 
komise doporučuje, a  občané podepisují petici. Uvádí 
tím paní starostku do situace, kdy odpovědnost dopad-
ne finálně na ni. Nepochopitelně není p. Roušar členem 
komise, tak jeho podkladem k  rozhodování je pouze 
zápis, který nenahradí věcnou diskuzi a  argumenty při 
jednání komise. Na komisi „developeři“ i  občané před-
stavují svoje projekty a záměry. P. Roušar se nezúčastnil 
ani jednou. P. Roušar je laik, ne odborník, a  vymínil si 
rozhodování o území Újezda. Problém ale je, že si plete 
veřejný zájem se „zeleným“ zájmem. Existují ovšem i jiné 
barvy než zelená…

Zdeněk Růžička (ANO 2011)

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Upozorňujeme na blížící se termín po-
dání ročního hlášení o  odpadech za 
rok 2016. Povinnost se vztahuje na pů-
vodce odpadů v případě, že produkují 
nebo nakládají s  více než 100 kg ne-
bezpečných odpadů za kalendářní rok 

nebo s více než 100 tunami ostatních 
odpadů za kalendářní rok, nebo v da-
ném kalendářním roce produkují nebo 
nakládají s  odpady stanovenými pro-
váděcím právním předpisem bez ohle-
du na množství těchto odpadů, zasílat 

každoročně do 15. února následujícího 
roku pravdivé a  úplné hlášení o  dru-
zích, množství odpadů a  způsobech 
nakládání s nimi obecnímu úřadu obce 
s  rozšířenou působností příslušnému 
podle místa provozovny. Ve správním 

Kam s odpadem

ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ ZA ROK 2016

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
11. února -  Církvická x Ochozská 

Holšická x Sudějovická

Do kontejnerů patří: starý nábytek, po-
hovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové předměty 
(např. staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. 
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), 
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpět-
nému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, 
lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí (OŽPD) Úřadu MČ 
Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

LIKVIDACE VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ 
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby 
na směsný odpad, odkud je svozová společ-
nost Pražské služby a.s. bude v den svozu ko-
munálního odpadu odvážet. Svoz bude probí-
hat od 25. prosince do konce února 2017. 

Martin Švejnoha, 
OŽPD

KOTLÍKOVÁ DOTACE

NEBEZPEČNÉ SKLOUZNUTÍ PO LISTÍ

Bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neeko-
logickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte, 
až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé 
z vás se začne vztahovat již od září 2017). 
 Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního pro-
gramu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete 
při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 
Kč (85% ze 150 tis. Kč). 
 Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických 
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných do-
mech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího 
typu: 
- Kotle na biomasu s automatickým přikládáním 
- Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým při-

kládáním 
- Plynové kondenzační kotle 
- Tepelná čerpadla (jakákoliv) 

případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně 
s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů. 
 Finanční prostředky přidělené na tento dotační program 
mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. 
 Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj 
instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné 
vzory tiskopisů spolu s aktuální informací o počtu již vypla-
cených žádostí naleznete na adrese: http://portalzp.praha.
eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/

článek převzat od Magistrátu hl. m. Prahy

S opadem listí a vlhkým, často mrznoucím počasím se stává pohyb 
v  ulicích nebezpečným. Spadané listí se nejen na chodnících, ale 
i v zelených pásech, mění na kluzkou kaši. Z velké části se jedná o listí 
z dřevin na soukromých zahradách. Občanský zákoník jasně stano-
vuje odpovědnost vlastníka dřeviny za listy a plody spadlé na veřejné 
statky. Apelujeme proto na majitele dřevin, které rostou v zahradách 
a jejichž větve a listí zasahuje do ulic, aby takovýmto situacím před-
cházeli a listí či plody si shrabali. 

OŽPD

Vážení spoluobčané, 
s ohledem na vaše časté dotazy 
kam volat když ...? (nesvítí lam-

pa veřejného osvětlení, neteče voda 
nebo „nejde“ elektřina) jsme si dovolili 
sepsat seznam nejdůležitějších tele-
fonních čísel s  instrukcemi, které jed-
notlivým správcům dané sítě ulehčí 
identifikaci problému a  jeho následné 
odstranění.

Havárie veřejného osvětlení – 
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
 co, kdy a kde se stalo
 popř. číslo stožáru veřejného osvět-
lení
 uveďte své jméno a příjmení a  číslo 
telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
 co, kdy a kde se stalo
 uveďte své jméno a příjmení a  číslo 
telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v  sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé insta-
latérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
 co, kdy a kde se stalo
 uveďte své jméno a příjmení a  číslo 
telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 

poruchy v  sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé insta-
latérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
 co, kdy a kde se stalo
 uveďte své jméno a příjmení a  číslo 
telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek tepla – 266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
 co, kdy a kde se stalo
 uveďte své jméno a příjmení a  číslo 
telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v  sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé insta-
latérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích

obvodu Prahy 21 se hlášení zasílá  OŽ-
PD UMČ Praha 21. 
 Oprávněné osoby jsou povinny 
v  případě, že nakládají v  kalendářním 
roce s odpadem, zasílat každoročně do 
15. února následujícího roku pravdivé 

a  úplné hlášení o  druzích, množství 
odpadů a způsobech nakládání s nimi 
a o původcích odpadů obecnímu úřa-
du obce s  rozšířenou působností pří-
slušnému podle místa provozovny.
 Hlášení se podává přes webový por-

tál „Integrovaný systém plnění ohlašo-
vacích povinností, dále jen ISPOP“ a to 
v  přenosovém standardu dat. Více se 
dozvíte na www.ispop.cz nebo www.
praha21.cz. 

Martin Švejnoha, OŽPD
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Úřad Městské části Praha 21 
zastoupený tajemníkem ÚMČ  

vyhlašuje dnem 13.prosince 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

technický pracovník odboru majetku a investic  –  ÚMČ Praha 21  
 

s nástupem od :  1.2.2017 
 
sjednaný druh práce : 
zajišťuje: údržbu a správu majetku, přípravu staveb, investiční výstavbu a související inženýrskou činnost, 
zadávání a kontrolu veřejných zakázek, opravy budov, komunikací a inženýrských sítí, zimní údržbu místních 
komunikací, majetkové vypořádání souborů inženýrských sítí, řešení stížností občanů v souvislosti s majetkem 
MČ, materiály pro jednání rady a zastupitelstva. Práce bude konána v Praze 21- Újezdě nad Lesy, v platové třídě 
10.   
Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků : 

- občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka,  
- fyzická osoba starší 18 let věku 
- způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost 

 
Další požadavky :  
požadované vzdělání : VŠ – SŠ nejlépe stavebního zaměření           
požadovaná praxe    :   nepožadujeme, ale praxe ve stavebnictví výhodou,                             
další schopnosti        :  organizační schopnosti, komunikační schopnosti, přesnost,  
                                     spolehlivost, psychická odolnost, orientace ve státní správě, 
 
Náležitosti přihlášky : jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní  
                                       příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis, 
 
K přihlášce připojte : strukturovaný profesní životopis, ve kterém uveďte údaje o   
                                     dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a  
                                     dovednostech, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3    
                                     měsíce), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém  
                                     vzdělání. 
Přihlášky s požadovanými doklady doručte do podatelny ÚMČ Praha 21 nejpozději do 13. ledna 2017, 
11.00 hodin.  
Adresa podatelny a doručovací adresa je: 
 
Úřad Městské části Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16  Praha 9  
 
Obálku označte slovy : „VŘ technický pracovník OMI“ 
Kontakt : Saitz Vladimír  
telefon : 281012914 
e-mail : vladimir.saitz@praha21.cz 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu. 
V Praze dne  13. prosince 2016         
                                                                               Ing. Josef Orlovský   

                                                               tajemník ÚMČ Praha 21 
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V  pátek 2. prosince se Polyfunkční dům 
proměnil v  dílnu tvořivosti, tentokrát 
na téma Vánoce. Akci pořádala Městská 

část Praha 21 společně s  lektorkami z Domu 
dětí a  mládeže DŮM UM a  organizací Nepo-
seda. 
 Všichni, kdo do dílny zavítali, si mohli vlast-
noručně vytvořit krásné vánoční dekorace. 
Vyšívali jsme přáníčka, vyráběli z  přírodních 
materiálů a  pomerančů svícínky, vystřihova-
li a skládali papírové hvězdy a stromky, lepili 
a zdobili vánoční stromečky peříčky, motali vl-
něné kulíšky a vytvářeli plno dal-
ších výrobků. Velký úspěch slavilo 
zdobení perníčků a tzv. „medové“ 
tvoření. Děti i dospělí váleli a zdo-
bili svíčky ze včelích pláství. Krea-
tivitě se meze nekladly. Při tvoření 
byl čas i na „kus“ řeči a popovídá-
ní si.  Jsme moc rádi, že je o dílny 
tvořivosti stále větší zájem. Vidět 
ve tvářích dětí i  dospělých nadšení 
z vlastnoručně vytvořených dekorací 
je pro nás velkou odměnou. Přípravy 
byly náročné, ale stály za to. Děkuje-
me všem, kteří obětovali svůj volný 
čas, nápady a nadšení a pomohli tu-
to dílnu zorganizovat. A  co dál? No 
přeci dílna velikonoční…

Radka Lipanovičová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí

V sobotu 26. listopadu 2016 se v sále Polyfunkčního 
domu uskutečnila Mikulášská zábava pro seniory. 
Tuto akci pořádala MČ Praha 21 společně s Klubem 

aktivních seniorů. 
 Odpoledne úvodní řečí zahájila předsedkyně klubu 
paní Vojtová a starostka, paní Karla Jakob Čechová. Obě 
dámy přítomné mile přivítaly a popřály seniorům hezkou 
zábavu. Následovalo předtančení dívek z  Danceportu. 
Všichni jsme obdivovali rozmanitou choreografii jejich vy-
stoupení. Pak už vy-
hrávala k tanci a po-
slechu živá hudba 
kapely „Jam Band“. 
Senioři měli přichys-
tané bohaté pohoš-
tění. Bylo to krásné, 
vydařené odpoled-
ne. Těší nás hojná 
účast seniorů, kteří 
se přišli poveselit 
s  přáteli, zatančit či 
posedět a  popoví-
dat si. 

    Děkujeme všem, kteří pomáhali tuto akci zajistit, 
a těšíme se na další společná setkání v roce 2017.
 

Radka Lipanovičová,
vedoucí Odboru sociálních věcí

Vánoční dílna byla opět skvělá

Mikulášská zábava pro seniory
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Letošní advent začal již 27. listo-
padu. Na farní louce pod Ma-
sarykovou ZŠ přivítal přítomné 
Dr. Ondřej Salvet, farář z Kolo-

děj. Po zpěvu adventních písní se vy-
dal Zvonkový průvod do parku před I. 
stupeň Masarykovy ZŠ. Ze zkušeností 
z  předchozích let bylo naplánováno 
rozsvícení stromu na 17.30 hod., ale 
účastníci průvodu došli do parku již 
v 16.50. Vystoupení Sovičky i rozsvěce-
ní stromu bylo na žádost mnoha pří-
tomných posunuto. Starostka Karla Ja-
kob Čechová vyzvala děti, aby pomocí 
zvonečků přivolaly anděly a ti pomohli 
rosvítit vánoční strom! Povedlo se.
 Zahájení adventu bylo spojeno 
s  dobročinnou sbírkou pro Nadační 
fond ČRo Světluška. Linda Vaňková, 
vedoucí sbírky Světluška, krátce poho-
vořila o  poslání nadace a  poděkovala 
Újezdu nad Lesy za pokračující spolu-
práci (první újezdská sbírka proběhla 
při 0. ročníku pochodu Za loupežníkem 
Drholcem). Pro Světlušku zpíval pod 
zářícím stromem pěvecký sbor Sovička 
pod vedením paní učitelky Mgr. Dani-
ely Janoušové písně Bílý slon, Já malý 
přicházím koledovat, Haleluja, Štědrý 
večer, To je křiku, Hurónská koleda, Vá-
noční strom a Sovičkami oblíbenou ko-
ledu Ondráši, Matóši. Ve stánku Svět-
lušky bylo možné získat za předepsaný 
min. příspěvek od 30 do 50 Kč reklam-
ní předměty (svítící náramky, propisky, 
tykadla, omalovánky). Maminky a děti 
ze 3. E vyrobily keramické ozdoby a na-
pekly koláče, finanční příspěvek byl vlo-
žen do pokladničky Světlušky. Celková 
částka činí 10 150 Kč. Děkujeme!
 Poděkování za pomoc patří žákům 
Masarykovy ZŠ - Viktoru Vodičkovi 
z VIII. A a žákyním VII. B Elišce Hájkové, 
Kateřině Dlabačové, Anně Donátové 
a  Sofii Anně Jakob, a  zaměstnancům 
Úřadu MČ Praha 21 Lucii Molínové, 
Josefu Orlovskému, Zdeňku Voříškovi, 
Vladimíru Saitzovi ml. a Ondřeji Novot-
nému.
 Na den Sv. Mikuláše se nejstarší 
žáci a žákyně jako zástupci světa, pek-

la i  nebes rozešli do jednotlivých tříd. 
Tam zjišťovali, zda se jejich spolužá-
ci celý rok chovali řádně a  zaslouží si 
dáreček, či zda si je čert prozatím jen 
uhlem označí. A  na ty zlobivé byl do-
konce nachystán pytel coby dopravní 
prostředek do pekla.

SOUTĚŽ 
NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ
V pondělí 12. 12. dopoledne se třídy 5. 
A (Mgr. V. Valentová), 5. C (Mgr. J. Syn-
ková), 7. B a 7. C (Mgr. L. Najmanová) 
vydaly zdobit vánoční stromečky na Lo-
retánské náměstí do areálu Sboru dob-
rovolných hasičů Prahy 1. Ten je spolu 
se spolkem Prevence dětem z. s. tra-
dičně pořadatelem předvánoční akce 
a soutěže o nejkrásnější vánoční stro-
mek Zdobit může každý – zdobit bude 
každý. Soutěží se ve třech kategoriích – 
MŠ a ZŠ, organizace a spolky, jednotliv-
ci. Zúčastněné třídy vlastnoručně vyro-
benými vánočními ozdobami vyzdobily 
dle své fantazie přidělený stromeček 
a  označily ho přiděleným číslem. Vý-

stavu na Loretánském náměstí je mož-
né zhlédnout od 22. 12. 2016 do 7. 1. 
2017. Dětem a paním učitelkám děku-
jeme za reprezentaci školy.
 Ve středu 14. 12. se od 17.30 hodin 
konalo ve dvoře I. stupně Masarykovy 
ZŠ tradiční Vánoční zpívání. Pod vede-
ním Jaroslavy Pincové, za hudebního 
doprovodu paní učitelek Jany Synkové, 
Věry Němečkové a  žáků  Masarykovy 
ZŠ si rodiče, prarodiče a přátelé školy 
mohli společně s dětmi zazpívat vánoč-
ní písně Veselé vánoce, Dědečku, kole-
da, Štedrý večer nastal, Rychle bratři, 
Z jedné strany chvojka, Veselé vánoční 
hody, Nesem vám noviny, Při vánoci 
a Štěstí, zdraví pokoj svatý. Dvě houslo-
vá sóla (Narodil se Kristus Pán a ukáz-
ku ze Čtvera ročních období) zahrála 
Magdalena Eliášová z 5. A, dvě písně na 
flétny zahráli žáci ze 4. A paní učitelky 
Evy Hegyiové. Poděkování patří všem, 
kteří v  předvánočním čase připravili 
pro nás ostatní příjemný podvečer.

Eva Danielová

Advent v Masarykově ZŠ



V  listopadových a  prosinco-
vých dnech proběhla dětmi 
a paními učitelkami na I. stup-
ni (1.- 5. třídy) oblíbená Dře-
víčková dílna. Pod vedením 
trpělivého výtvarníka Marka 

Pilnáčka a  jeho asistentky Ja-
ny zhotovily děti vánoční vý-
robky. Pan Pilnáček je vždy 
připravený - děti pracují dle 
pokynů samostatně, každé 
ve své lavici. Každé dílo je po 
dobarvení originálem, ze kte-
rého má  největší radost sám 
malý autor. V dnešní době je 

to jedna z  možností, jak se-
známit děti s  manuální prací 
a jednotlivými druhy nářadí.
„Jmenuji se Marek Pilnáček, 
jsem výtvarník a  zajišťuji vý-
tvarné programy a  projekty 

pro školy a  škol-
ky. Většina mých 
aktivit směřuje 
k  práci s  dětmi. 
Myšlenka Dřevíč-
kové dílničky není 
stará. Vyklubala 
se v  hlavičce čtyř-
letého kluka, který 
si rád hraje a  ma-
luje. Nevědomky 
mi pomohl zjistit 
co se dětem líbí, 

co je zajímá a  jak spolupra-
cují a  spoluvytvářejí s  dospě-
lými, když se jim věnují. Ten 
tehdy čtyřletý kluk je Štěpán, 
můj syn a momentálně chodí 
do třetí třídy základní školy 
a stále mě inspiruje.“ Více info 
na www.balicekdrevicek.ee

Eva Danielová

Třída 3. F se zúčastnila 5. ročníku chari-
tativní akce, která má za cíl potěšit dě-
ti z  chudších rodin v  České republice. 
Sběr dárků probíhal letos od 14. 11. do 
3. 12., dárky byly předány od 7. 12. do 
16. 12. 2016.
 
S  pomocí rodičů děti připravily  šest 
větších „Krabic od bot“. Naplnily je 
různými dárky, zabalily je  a s paní uči-
telkou Táňou Svobodovou a paní asis-
tentkou Ivetou Ploužkovou je osobně 
předaly na sběrné místo v Klánovicích.
 Děkujeme paním učitelkám, dětem 
a  rodičům za uskutečnění této akce - 
pro děti z rodin, které se ne vždy vlast-
ní vinou dostávají do složitých život-

ních situací, to byly třeba jediné letošní 
vánoční dárky.

JAK PROJEKT FUNGUJE?
Prázdnou krabici od bot naplnily dě-
ti dárky podle vlastního uvážení a do-
poručení dospělých. V úvahu vstupuje 
samozřejmě věk a pohlaví dítěte, tyto 
údaje bylo třeba vyznačit na krabici 
zvenku. Až krabici s dětmi zabalíte, do-
nesete ji na některé ze sběrných míst.
 Ze sběrných míst pak před Vánoce-
mi organizátoři zajistili převoz krabic 
do předem vytipovaných míst, kde 
místní instituce, uspořádali vhodný 
způsob jejich předání. Někde šlo přímo 
o tzv. sociálně vyloučené lokality, jinde 

distribuce mířila k  chudším rodinám, 
které žijí mezi ostatními. Někde je při-
měřené uspořádat vánoční večírek 
v kostele či ve společných prostorách, 
klubech, místech setkávání.
 
KDO PROJEKT GARANTUJE?
Letos se nově hlavním příjmovým a vý-
dejním místem stal  sbor ČCE Žižkov 
I. Prokopova 216/4, Praha 3.  Záštitu 
projektu poskytují Československá cír-
kev evangelická a Diakonie ČCE.

Informace použity 
z www.krabiceodbot.cz

Eva Danielová

Dřevíčková dílna

Beseda o zdravém životním stylu

Krabice od bot
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Zdraví dětí máte ve svých rukou. Víte 
jak nastartovat změnu životního stylu? 
Jak poznat, že má vaše dítě problém 
s  jídelníčkem? Jak mu pomoci? Jak na-
učit děti jíst vhodně potraviny? Víte, 
že vynechávání snídaně může ovlivnit 
školní výsledky? 

 Zveme rodiče žáků naší školy 
a  ostatní zájemce na besedu o  zdra-
vém životním stylu ve škole i  doma, 
která se koná 1. 2. 2017 v kinosále II. 
stupně Masarykovy ZŠ v Polesné 1690 
od 17.00 do 18.30 hodin. Besedovat 
můžete s Ing. Petrem Havlíčkem, uzná-

vaným odborníkem na zdravý životní 
styl, a PhDr. Karolínou Hlavatou, PhD., 
odbornou garantkou iniciativy Víš, co 
jím a piju o. p. s a spolutvůrkyní progra-
mu Fandíme zdraví. Malé občerstvení 
připraví žáci II. stupně.



O adventu se nám opět splnilo přání z mi-
nulého roku vydat se společně na plavbu 
lodičkou po centru již svátečně vyzdobené 
Prahy.
 Letos jsme se chtěli podívat, co se 
skrývá za tajemstvím pověstmi opředené 
Čertovky, která patří k  nedílné součásti 
pražské historie. Vždyť kdo z  nás někdy 
neslyšel, procházeje se po Karlově mostě, 
pověst o mlynáři a čertovské bábě, podle 
níž se tento kanál, oddělující Kampu a Ma-
lou Stranu, podle pověsti jmenuje? Tomu-
to kousku Prahy se, jistě pro jeho maleb-
nost, říká Pražské Benátky, neboť kanál 
lemují krásné malostranské domky a patří 
k častým inspiracím malířů a básníků.
 My jsme nasedli na lodičku, která byla 
postavena v  duchu 19. století a  tam nás 
čekal kapitán u kormidla, připravený nám 
ukázat vše, co jen naše oči byly schopny 
spatřit.
 Zajímavé bylo jeho povídání o  historii 
a současnosti budov, které se kolem obje-
vovaly, a tak jsme, zahřáti čajem, osvěženi 

limonádou a  nasyceni perníčkem strávili 
krásný čas druhého adventního týdne ob-
klopeni historií a krásou našeho hlavního 
města, ve kterém žijeme a možná mnoh-
dy ani nestihneme všechny jeho krásy vní-
mat. 
 Poté jsme ještě měli všichni možnost 
zhlédnout Muzeum Karlova mostu, kde 
nám slečny také vyprávěly zajímavosti 
z  jeho vzniku a  historie. A  protože k  ad-
ventní době patří již tradičně výstava Bet-
lémů, i tady jsme mohli vidět různá umě-
lecká díla a prohlédnout si, jak se dá tento 
symbol Vánoc ztvárnit různými způsoby.
 Děkujeme za možnost krásného výletu 
přímo do srdce adventní Prahy a přejeme 
si, aby se nám tyto plavby v budoucnu sta-
ly takovou malou předvánoční tradicí. 
 Poděkování patří i  MČ Praha21, která 
se podílela na financování této akce, a tě-
šíme se na další spolupráci.

Jarka Havlíčková,
MŠ Sluníčko

Na začátku roku 2017 nám dovolte na-
psat pár poděkování. Jsme velmi rádi, 
že jsme opět měli možnost setkávat 
se s  členkami aktivních seniorů. Zažili 
jsme mnoho krásných chvil ve společ-
nosti babiček a  dědečků v  mateřské 
škole při hře a zábavě, podzimní výro-
bě broučků a při otevírání „Skřítčí ves-
ničky“. Setkání jsou pro nás vždy velice 
příjemná a doufáme, že naše spoluprá-
ce bude pokračovat i nadále.
 Velké poděkování patří i  členkám 
komunitního centra InBáze, které nám 
zprostředkovává setkání s cizinci, kteří 
se rozhodli žít v naší vlasti. Děkuje za 
dvě prosincová dopoledne, které vě-
novaly nám dětem při čtení pohádky 
v  ruském jazyce s  českým překladem 
a  tradiční malbou na dřevo. Dřevěné 
vařečky se nám opravdu povedly. Též 
děkujeme tatínkovi kamarádky Arinky, 
který velice poutavě vyprávěl o vánoč-
ních svátcích v Rusku a vše doprovodil 
fotografiemi z jeho rodné země. Již ny-
ní se těšíme na další setkávání, které se 
uskuteční v jarních měsících.
 Ale co nás nejvíce potěšilo, bylo čás-
tečné splnění naší představy o úpravě 
školní zahrady. Postupně od října nám 
před očima rostly tři malé a jeden větší 
dům – vše z přírodního materiálu. Pan 
Churý, náš pan „stavitel“, nás před-

vedl svůj um v  staré technice pletení 
proutků. Dokonce jsme si tuto techni-
ku pod jeho bedlivým dozorem mohli 
i vyzkoušet – a věřte, vůbec to není nic 
snadného. Měl s  námi svatou trpěli-
vost, odpovídal na naše všetečné otáz-
ky a vůbec se nezlobil, když jsme se mu 
občas pletli pod nohama. V  listopadu 
nám byly domečky slavnostně předá-
ny k  užívání. Děkujeme panu Churé-
mu a  jeho kamarádům z  Ateliéru 32 

za úžasný projekt a skvěle odvedenou 
práci. Máme s  nimi uzavřenou doho-
du, že nám vymyslí ještě další báječné 
stavbičky, které doplní náš environ-
mentální projekt.
 Přejeme všem šťastné vykročení 
do nového roku, hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.  Více se o nás můžete 
dozvědět na www.mscenticka.cz.

Helena Kuprová,1. MŠ Čentická
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Adventní plavba Čertovkou

Co nového v MŠ Čentická

Adventní koncert pro Světlušku, na němž se podílely děti z Masarykovy ZŠ, vynesl 10 150 Kč.
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Tým pro mládež bude řešit kriminalitu

Naše občanské sdružení Rará-
šek z Újezda opět pořádalo v ro-
ce 2016 své tradiční akce, a  to 
v  pořadí 6. Újezdský karneval, 
8. Cestu za pokladem skřítků, 8. 
Újezdské kolodění a 2 . Újezdský 
strašiles. Každá akce si již našla své 
stálé příznivce. Jsme rádi, že se nám 
podařilo najít takové zaměření našich 
akcí, kde se zapojí celé rodiny. Tak tře-
ba u karnevalu, tam vybízíme rodiče, 
aby přišli také v maskách, máme pro 
ně připravený kvíz a  jsme rádi, když 
se zvednou ze židlí a  jdou si s  námi 
i zatančit. Cesta za pokladem skřítků 
je hledáním truhly s  pokladem, kde 
děti plní úkoly. I  pro dospělé je při-
praven kvíz, který je tak zapojí do sou-
těžení. A  v  Kolodění zase máme pro 
dospělé samostatnou kategorii rodič 
s kočárkem. A věřte, že se každý rok 
najdou odvážní rodiče se sportovním 
duchem, kteří se do závodění zapojí. 
Strašiles, tam je účast dospěláků více 
než nutná, přece jen na začátku stra-
šidelné trasy jsou všichni hrdinové, 
ale pak jsou děti rády, že jdou s nimi 
i rodiče, i když ti se prý našich straši-
del taky trochu bojí …
 Pokud byste chtěli vědět, jaká bý-
vá účast na našich akcích, tak v roce 

2016 to vypadalo takto: Karneval – 
dopoledne 168 a odpoledne dokonce 
198 návštěvníků, Cesta za pokladem 
skřítků – 232 dětí s  doprovodem, 
Kolodění – 90 malých a 6 dospělých 
závodníků, Strašiles – 400 odvážných 
dětí s doprovodem. 
 Pro každou naši akci vymýšlíme 
další vylepšení. Nově jsme zavedli 
online registraci pro karneval a Stra-
šiles, což bylo pozitivně přijato jak 
organizátory, tak účastníky. Skřítko-
vé v lese mají nové oblečky a přibyly 
i další pohádkové bytosti. Na Kolodě-
ní vyhodnocujeme již každý rozjezd, 
takže máme více spokojených závod-
níků, kteří si stoupnou na stupně ví-
tězů. Strašiles, to je to, co tady dlou-

ho chybělo - „bojovka“, za tmy v lese 
se strašidly … to je velká výzva nejen 
pro nás organizátory, ale i pro děti.
 Tím, že nás podporujte, chodíte 
na naše akce, tak nám dáváte chuť 
a  energii pokračovat v  raráškovské 
tradici. Těšíme se na vás zase v roce 
2017. Sledujte nás na www.rara-
sek21.cz a FB!

4. 3. 2017 - 7. Újezdský karneval
4. 6. 2017 -  9. Cesta za pokladem 

skřítků
9. 9. 2017 - 9. Újezdské kolodění
4. 11. 2017 - 3. Újezdský strašiles

Šárka Skřivanová, 
Rarášek z Újezda

V  městském obvodu Prahy 9 zahájí 
v letošním roce svoji činnost Tým pro 
mládež. Skupina odborníků v oblasti 
kriminality dětí a mladistvých se po-
prvé setká 13. ledna. Prahu 21 v Tý-
mu bude zastupovat vedoucí odděle-
ní sociálně právní ochrany dětí.
 Vznik Týmu pro mládež v  lokali-
tě Prahy iniciuje Probační a  medi-
ační služba. „Jedná se o  druhý běh 
projektu, který se v  jiných lokalitách 
ČR ukázal jako úspěšný,“ přibližuje 
manažer projektu Milan Hel. „Každá 
další spolupráce napříč organizacemi 
je přínosná, protože umožňuje rych-
lejší řešení problémů a  komplexní 
pohled na věc,“ dodává. V  Týmu se 
tak budou setkávat policisté, státní 
zástupce a  soudce, zástupci přísluš-
ných městských částí a  magistrátu, 
pedagogicko-psychologické poradny, 
zástupce Výchovného ústavu a Stře-
diska výchovné péče Klíčov. Členem 
Týmu bude i  specialista na mládež 
z Probační a mediační služby.
 Dialog mezi odborníky není jedi-
ným cílem projektu, je však prostřed-

kem k  realizaci opatření, která mo-
hou v  lokalitě problémy řešit nebo 
předcházet jejich vzniku. „Spousta 
věcí se dá vyřešit od stolu. Pokud ale 
potřebujeme něco řešit dlouhodobě, 
je potřeba věc rozpracovat, na jed-
notlivých krocích se domluvit a  vý-
sledky práce pak průběžně vyhodno-
covat,“ dodává koordinátorka Týmu 
Zuzana Orságová. 
 Témata k  činnosti bude Tým pro 
mládež teprve plánovat, ale z  před-
běžného mapování lokality již určité 
směry vyplynuly. Kriminalita mláde-
že sice ve statistikách stabilně klesá, 
na druhou stranu je však potřeba 
reagovat na některé relativně nové 
fenomény související s  rozšířením 
chytrých telefonů a  s  prakticky neo-
mezeným přístupem dětí do kyber-
prostoru. Konkrétně se jedná o různé 
formy kyberšikany, sextingu ap. Pro-
blematické je také užívání alkoholu 
a  jiných návykových látek mezi mla-
dými. Podle Evropské školní studie 
o  alkoholu a  jiných drogách z  roku 
2015 patří šestnáctiletým Čechům 

smutné prvenství v  konzumaci ko-
nopných drog, v konzumaci alkoholu 
jsou pak druzí. 
 Více informací získáte na webu 
pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/ .

Zuzana Orságová, 
koordinátorka týmu

Rarášek z Újezda bilancuje

Zakončení Vánoc 
ve Chvalské tvrzi

Klub aktivních seniorů (KAS) 
zve 8. ledna 2017 na zakončení 
vánoc do Chvalské tvrze (výsta-
vy Lada a betlémy, Tři králové 
i velbloudi, koncert). Odjezd 

BUS 261 v 10,13 hod. z Hulic-
ké. Viz vývěsky v informačních 

skříňkách.

H. Vojtová, KAS
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Seminář pro aktivní ženy 
Aktivit pro děti je v Újezdě dost, což 
pravidelní čtenáři ÚZ jistě vědí. Totéž 
se ovšem nedá říct pokud zůstane-
me u  jejich maminek. Právě mateř-
ská či rodičovská je dobou, kdy mno-
ho žen přemýšlí o tom, jak začít nový 
profesní život, vrhnout se do podni-
kání nebo třeba jen hledat pracovní 
inspiraci. Prozatím jim nezbývá nic 
jiného, než hledat na internetu.
 Změnit by to mohl projekt, který 
od od ledna rozjíždí dvě Újezďačky 
- Jana Černoušková s  Markétou Já-
chymovou. Jde o  vzdělávací projekt 
pro všechny ženy, které řeší svou 
pracovní kariéru, start podnikání 
či jeho rozvoj, chtějí se inspirovat, 
sdílet zkušenosti a rozvíjet nové do-
vednosti nebo prostě jen vykročit 
z „bubliny“, do které se mohou uza-

vřít při mateřské/rodičovské dovole-
né. 
 Jana je expertkou na rozvoj lidí, 
organizací, podnikání, lektorkou a za-
kladatelkou firmy GENDER Consul-
ting.
 Markéta se věnuje marketingu, 
podnikání, a  je kreativní duší řady 
projektů. V  Újezdě se angažuje již 
řadu let např. ve sdružení Maminy 
z újezdské roviny a v Neposedovi.
 Zapojit se do komunitního života 
a podpořit život v Újezdě tím co umí 
nejlépe, je to co nás svedlo k  myš-
lence spolupráce. A plány jsou velké. 
Očekávat můžete energii a praktické 
informace. 
 Patronkou projektu pro ženy, 
které přemýšlí o  svém uplatnění, se 
stala újezdská starostka Karla Jakob 

Čechová. První setkání se uskuteční 
24. ledna v 10 hodin v budově Úřadu 
Městské části Praha 21. Seminář je 
zdarma. 
 První setkání je věnováno tématu 
Vize, cíle, sebevědomí pro rok 2017 
a  je určeno všem ženám, které si 
chtějí udělat jasno ve svých plánech 
a  mít odvážné plány - a  to nejen ty 
pracovní. Těšíme se na vás.

Jana Černoušková,
Markéta Jáchymová

 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě nad Lesy

zve na přednášku spojenou s promítáním 
a následnou besedou

„Nejenom o včelkách na Novém Zéla ndu“
S prostředím a životem i s endemickou 

faunou a florou na tomto (pro většinu z nás 
exotickém) souostroví v Tichém oceánu
nás trochu seznámí pan Zdeněk Růžička 

a jeho dcera Míša
ve čtvrtek 2. února 2017 v 15.00 hodin  

ve společenském sále Masarykovy  
základní školy.

Srdečně zveme všechny zájemce

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE
O „CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY“

a trénování paměti
Tělocvična v Masarykově škole – 

začíná v pondělí 2. ledna 2017 v 18.00 hodin
Tělocvična ve škole v Polesné ul.-

začíná ve středu 4. ledna 2017 v 16.00 hod.
!!Přihlásit se můžete přímo v tělocvičnách!!

 Trénování paměti vždy 2. pondělí v měsíci,  
začínáme 10. ledna ve 14 hod. na MÚ

Na lednovou vycházku Novým Karlínem
na výstavu „Grafický kabinet a komorní plastika“

zve všechny zájemce
Svaz postižených civilizačními chorobami

Vycházku k 200letému jubileu založení Karlína
zakončíme v galerii Kooperativy.

Sraz: 19. ledna 2017 v 10.00 hodin  
ve stanici metra B Křižíkova

Doporučená doprava:
bus 250, 261 na Černý most- metro B-výstup  

stanice Křižíkova

Upozornění
pro zájemce o ozdravný pobyt

v Lázních Luhačovice
v termínu 1. – 8.dubna 2017,  

který organizuje Svaz postižených 
civilizačními chorobami.

Přihlášky a informace budou dávány 
v pondělí 6. února ve 13.30 hodin 

v Újezdském muzeu

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i všem Vašim blízkým 
v novém roce pevné zdraví a mnoho 
štěstí a spokojenosti.
členky výboru Základní organizace 
Svazu postižených civilizačními  
chorobami v Újezdě n/L

„Návštěvní den u Miloslava Šimka 
v divadle Semafor“

 V zábavném pořadu pojatém ve stylu legendárních Návštěv-
ních dnů Šimka a Grossmanna se představí celá řada bývalých 

spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří připomenou nejzná-
mější povídky, písničky a scénky. Těší se na Vás: Luděk Sobota, 

Jiří Krampol, Miluška Voborníková, Viktor Sodoma, Petr 
Jablonský, Marie Retková, Jana Svobodová, Adriana Sobotová 

a speciální host - Jitka Molavcová! 

V sobotu 4. února 2017 v 16.00 hodin
Ceny vstupenek Kč 270,- a 250,-

Zájemci hlaste se u svých důvěrnic
Společný autobus pojede ve 14.30 hodin z Rohožníku

PF 2017
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Holčičí víkend skautek

Pochod z muzea do muzea

Objednávka brambor

Již od začátku školního 
roku naše holčičí schůz-
ky běží v plném proudu. 
V  polovině listopadu 
se uskutečnila výpra-
va, kde jsme vynalezly 
spoustu skvělých věcí, 
které by se každému 
hodily. Například kdo 
by si nekoupil helmu, díky které 
bude znát úplně všechno, nebo 
kombinézu, díky níž vám budou 
růst borůvky přímo pod rukama, 
ba dokonce postel, co za vás čte. 
A to není všechno, co ty věci umí.
 Chodily jsme také po stopách 
našich předků a  zkoumaly, co vy-
nalezli oni, třeba koho napadlo vy-
myslet takový dynamit. Byly jsme 
zavedeny do okolí Kutné Hory, a ač 

počasí bylo velmi mrazi-
vé, tak jsme se nevzdaly 
a  nakonec statečně do-
razily zpět do kluboven. 
Byl to krásný holčičí ví-
kend se spoustou nápa-
dů.
    A když už jsme u těch 
nápadů, tak se na kon-

ci listopadu uskutečnila Vánoční 
schůzka, kde se vyráběly krásné 
výrobky, třeba kalendář z obalu od 
sirek. Tuhle schůzku si vyzkoušely 
vést naše starší skautky, aby také 
poznaly, co taková příprava pro-
gramu obnáší. Myslí m, že se jim to 
velice povedlo a snad se jim to tak 
bude dařit i nadále. 

Michaela Urbanová (Myška)

V sobotu 21. ledna se koná akce Courání Pra-
hou. Trasa 10 km startuje v Uhříněvsi od mu-
zea a prochází přes muzeum v Újezdě nad Le-
sy. Všechny delší trasy pak startují v újezdském 
muzeu. Organizátoři akce děkuji muzejní radě, 
že nám tyto prostory umožnily otevřít v sobotu 
od ranních hodin. V cíli pochodu bude ve 13:30 
přednáška o zdejších naučných stezkách v Klá-
novickém lese, ve 14:00 losování o zajímavé ce-
ny a poté losování průběžné. Ve 14:00 budou 
vyhlášeni nejstarší a nejmladší účastník pocho-
du.
 Pro rodiny a  dětmi, seniory a  všechny 
z  Újezda a  okolí, co nemohou vyrazit na tra-
su 10 km z Uhříněvsi do Újezda, je připravena 
krátká 5 km trasa od újezdského muzea do cíle 
pochodu na Blatově. V cíli na vás budou čekat 
stejné odměny jako jsou uvedeny v propozicích 
pochodu. Startovné pro děti do 15ti let je 5,- Kč, 
ostatní 15,- Kč. Za celý organizační tým a členy 
muzejní rady vás zve

Klára Zezulová, 
předsedkyně KČT, odbor Pohoda Praha

         

 

   KČT, odbor POHODA Praha (Oblast Praha) 

pořádá 

v sobotu 21. 1. 2017 

8. ročník turistického pochodu 
 

�� � � � ��COURÁNÍ PRAHOU 

 
Start:  Újezdské muzeum (cca 150 m od zastávky BUS Újezd nad Lesy) – trasa 17 km (8:30-

  10:30); trasy 25, 32 a 54 km (7:00-10:00) 

  Uhříněveské muzeum – trasa 10km (9:30-11:00)                

 
Startovné: Trasa 10 km: děti do 15-ti let 5,- Kč,členové KČT a pojištěnci OZP 10,- Kč (popředložení 

průkazu), ostatní 20,- Kč 

Trasy 17, 25, 32 a 54 km: děti do 15-ti let, členové KČT, senioři 25,- Kč, dospělí 35,- Kč.                  

 
Trasy:  10 km (Koloděje – Blatov) 

  17 km (Blatov – Běchovice – Dubeč – Koloděje)  

  25 km (Blatov – Běchovice – Dubeč – Uhříněves – Koloděje)  

32 km (Blatov – Běchovice – Dubeč – Uhříněves – Benice – Koloděje)  

54 km (Blatov – Běchovice – Dubeč – Uhříněves – Říčany – Benice – Koloděje) 

 
Cíl:  Praha 21 – Újezd nad Lesy (Restaurace Na Blatově)  11:00 - 20:00 

 
Odměna: pamětní list, speciální medaile pochodu a razítka (z pochodu, razítko měsíce a číslo 

pochodu z cyklu Prahou turistickou, razítko IVV a Dvoustovky)  

  

Další informace:  

 V cíli pochodu budou připraveny odměny pro nejstaršího a nejmladšího účastníka. Na 

trase 54 km se bude soutěžit o odměny pro 3 nejrychlejší ženy a pro 3 nejrychlejší muže. 

Na pochodu bude opět losování o zajímavé ceny (ve 14:00 bude jedno losování, poté 

bude losování průběžné). 

 Na trase 25, 32 a 54 km bude tajná kontrola s občerstvením.  

 
Trasy jsou na turistické mape KCT c. 37 Okolí Prahy – východ 1:50 000.  

Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let jen v doprovodu dospělého.  

 
Kontakt:  Ing. Klára Zezulová, mobil 732 384 543, e-mail: klara.zezulova@post.cz 

     facebook KČT, odbor Pohoda Praha  

  
Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

 

    

Naši partneři: 

    

Na výborové schůzi v měsíci listo-
padu jsme zavzpomínali a rozlou-

čili se s naším dlouholetým členem 
výboru, přítelem Jirkou Němcem. 
V průběhu roku nás opustili naši 

dlouholetí členové - přítelkyně Eva 
Merglová, Věra Lafková, Miroslava 

Buzovská a přítel Antonín Kout. 
Budou v našich řadách chybět. 

Věnujme jim vzpomínku.
 

Blanka Exnerová,
Český zahrádkářský svaz 

Toto oznámení se opomenutím 
nedostalo do prosincového čísla 

ÚZ. Redakce se tímto zahrádkářům 
dodatečně omlouvá. 

Do konce ledna prosí zahrádkáři o vaši objed-
návku sadbových brambor. Nabídka je stejná 
jako roky předešlé: skoré – Colette; rané – Ma-
rabel; polorané – Milva; pozdní– Jelly a červené 
– Laura. Cena zahraničních odrůd (Milva a Jolly) 
bývá max. o 2  Kč vyšší. Při pozdější objednávce 
už nemůžeme zaručit požadovanou odrůdu 
ani množství. 
 Referent přes brambory př. Mach děkuje 
a těší se na Vaše přání (tel. 606 190 402). 

ROZLOUČENÍ



Fotbalové soutěže jsou 
v polovině a my vám při-
nášíme rekapitulaci pod-
zimní části z pohledu FK 

Újezd nad Lesy. Kromě níže uve-
dených mužstev funguje v  na-
šem klubu i mini přípravka (4-6 
let), fotbalová školka (hráči i hráčky ko-
lem 4 let), družstvo žen a stará garda. 
Nejmenší kategorie zatím organizova-
né soutěže nehrají. Ženy hrají tzv. Hol-
činy cup a stará garda úspěšně působí 
v  rámci rekreační kopané v  pražském 
přeboru. Aktuální informace včetně 
kontaktů na trenéry najdete vždy na 
www.fkujezd.cz. A jak jsme si tedy na 
podzim v soutěžích vedli?

A-TÝM
Soutěž: Pražská teplárenská přebor 
Prahy
Umístění po podzimu: 11. místo z 16 
mužstev
Trenér: Milan Šafr
Po postupu z  I. A. třídy jsme absolvo-
vali první „seznamovací“ půlrok v  nej-
vyšší pražské soutěži. Po celkem dob-
rém startu, kdy jsme byli v první pětce 
mužstev přišla rozsáhlá série zranění 
klíčových hráčů, což se projevilo v niž-
ším počtu získaných bodů, než by jsme 
si všichni přáli. Naštěstí ke konci  sou-
těže jsme zabrali a  alespoň trochu se 
odpoutali od spodních příček tabulky. 
Mužstvo v žádném zápase vyloženě ne-
vyhořelo, několikrát k bodovému zisku 
stačilo vstřelit jednu branku. Ale potvr-
dilo se, že pražský přebor je opravdu 
hodně kvalitní soutěž a  na zápasy se 
vyplatí vyrazit. Což potvrzuje i  článek 
v Pražském deníku, který hodnotil jed-
notlivé stadiony a FK Újezd nad Lesy se 
spolu s SK Horní Měcholupy  umístil na 
prvním místě! 
 V našem mužstvu se střelecky nejví-
ce dařilo bosenskému Ajdinu Musteda-
nagičovi s deseti přesnými zásahy ná-
sledovaný Davidem Snopem se sedmi 
zásahy. 
 Cíle do jarní části sezóny jsou jed-
noznačné. Zejména vyprázdnit v  co 

největší míře marodku a posunout se 
v  tabulce směrem k  polovině tabulky. 
Aby byl tento cíl reálný, čeká mužstvo 
náročná zimní příprava prošpikovaná 
sérií přípravných zápasů. 
 
B-TÝM
Soutěž: I. A. třída
Umístění po podzimu: 13. místo ze 14 
mužstev
Trenér: Petr Křelina
B-mužstvo hraje pouze o  jednu třídu 
níže, než A-mužstvo. B-mužstvo pozna-
lo, že rozdíl mezi I. B. třídou a vyšší sou-

těží je citelnější, než to před sezónou 
vypadalo. Naše mužstvo trápila zejmé-
na koncovka, když se nám podařilo 
za podzim nastřílet pouze 18 branek. 
Předposlední místo nikoho v  klubu 
netěší a  tak zimní přípravu absolvují 
společně s  A-mužstvem. Cílem je sa-
mozřejmě udržení I. A. třídy i pro další 
sezónu.

MLÁDEŽ:
Mládežnické kategorie se pravidelně 
účastní soutěží pražského fotbalového 
svazu (PFS). V  současné době působí 

naše mužstva zejména v I.třídách svých 
věkových kategorií, pouze mladší žáci 
hrají úspěšně pražský přebor. Umístě-
ní jednotlivých mužstev po podzimní 
části soutěže je uvedeno v následující 
tabulce. U mládeže je důležitá součin-
nost rodičů, a tak bychom chtěli touto 
cestou poděkovat zejména těm aktiv-
ním, kteří se do chodu jednotlivých 
mužstev nebojí zapojit. A  také samo-
zřejmě za trpělivou, mravenčí a odpo-
vědnou práci trenérů, bez kterých by 
jednotlivé kategorie nefungovaly tak 
dobře, jako se to daří v současné době. 

Hráči starší a mladší přípravky rovněž 
hrají soutěže PFS, ale u těchto kategorií 
(6-10 let) se výsledky nepočítají a je zde 
rozvíjen pouze zájem o hru bez stresů 
hraní o body.

Na závěr bychom chtěli požádat pří-
padného zájemce o práci správce v na-
šem fotbalovém klubu, aby kontakto-
val předsedu klubu pana Veselovského 
na čísle 602 238 841.

Tomáš Zeman,
sekretář FK Újezd nad Lesy
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Florbal a vybíjená
Ve čtvrtek 8. 12. se vybraní žáci „kate-
gorie mladších žáků“ zúčastnili okresní-
ho kola fl orbalového turnaje v Horních 
Počernicích. Kluci měli ve skupině vel-
kou konkurenci. Zápasy byly vyrovna-
né. Hoši se zápas od zápasu zlepšovali, 
ale na postup do fi nále to nestačilo. 

Skončili jsme na třetím, tedy nepostu-
povém místě ve skupině. Tak snad to 
vyjde příští rok.
 O týden později se uskutečnilo škol-
ní kolo ve vybíjené dívek. Sešla se tři 
družstva ze 6. - 7. tříd a dvě družstva 
z 8. - 9. tříd. Děvčata si to hezky užila 

a vybojovala si drobné sladké odměny. 
V mladší kategorii zvítězily dívky ze 6. B 
a ve starší kategorii vyhrála 9. A. Blaho-
přejeme.

Anna Kousalová, 
Masarykova ZŠ

Mužstvo Soutěž PFS Umístění po podzimu Trenér
Starší dorost I. třída 11. místo z 16 mužstev Antonín Hora
Mladší dorost I. třída 9. místo z 12 mužstev Viliam Kurucz
Starší žáci I. třída 2. místo z 11 mužstev Matěj Folauf
Mladší žáci A Pražský přebor 8. místo z 14 mužstev

Karel Novák
Mladší žáci B II. třída 3. místo z 11 mužstev

Ohlédnutí za podzimní 
částí fotbalové ligy
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Poděkování

Plavecko-běžecký pohár: bronz po podzimní části
Podzimní část Plavecko-běžeckého poháru je za námi. Zá-
vodníci zdolali již čtyři závody, jejichž hostiteli byly městské 
části Praha 3, Praha 5, Praha 14 a Praha 6, kde proběhl v pá-
tek 9. 12. poslední prosincový závod. Tentokrát se plavec-
ká část uskutečnila v bazéně na Strahově, běžecká část ve 
vedlejší nafukovací hale, což byl pro většinu závodníků, ne-
jen z naší školy, obrovský zážitek. V zateplených prostorách 
areálu si naše děti opět poměřily své síly s těmi nejlepšími 
z celé Prahy. Po plavání nebyly výsledky našich ty nejlepší, 
ale v běžecké části excelovali. Nejlépe si vedla, svou skvělou 
formou potvrdila a zlato získala Anička Vosecká. Ta si také 

drží i  celkové prvenství ve velice silně obsazené kategorii 
dívek 4. a 5. tříd. Nebyla však jediná, kdo bojoval ze všech 
svých sil. Výborné výsledky dosáhli i  Sabina Jandová nebo 
Marco Massa.
 Na startovní čáru se v  podzimní části závodů postavily 
děti z 32 škol 14 městských částí Prahy. Naše škola si v této 
konkurenci zatím drží úžasnou bronzovou příčku.
 Jarní část Plavecko – běžeckého poháru opět začne v břez-
nu 2017 a přesune se do dalších městských částí Prahy.   

Radka Kohoutová, Masarykova ZŠ

Úpravy areálu ve Veletovské ulici
Rok 2016 byl pro naši Tělovýchovnou jednotu (mimo spor-
tovní činnost) především ve znamení zkulturnění areálu 
ve Veletovské. Za finanční podpory MČ Praha 21, která je 
vlastníkem pozemků i staveb areálu, jsme obnovili oploce-
ní a odstranili stromy, které ohrožovaly sousední pozemky 
i sportovce. Financování se podařilo díky starostce Karle Ja-
kob Čechové, které bylo zřejmé, že rozsáhlý areál nemůže 
TJ udržovat z  vlastních zdrojů.  Musím také připomenout 
bývalou starostku Andreu Vlásenkovou, za níž byly zrekon-
struovány kurty a  vybudováno odpovídající zázemí (šatny, 
sprchy atd.).  Dále jsme díky Zdeňku Růžičkovi, starostovi na 
začátku tohoto volebního období, od firmy Kolektory dostali 
podporu na osvětlení multifunkčního hřiště. Bohužel část-
ka stačila pouze na elektromateriál a šest sloupů osvětlení, 

vlastní práce budou provedeny až letos. Finance musíme 
opět sehnat z dotací nebo jiných zdrojů. Dostali jsme také 
část peněz z hazardu, které je možné použít pouze na sport 
mimo investice. Zakoupili jsme za ně hrací prvky a vybavení.
 Loni jsme podali dvě žádosti na MŠ pro rok 2017, jednu 
na 190 tis. Kč a druhou na 400 tis. Kč. Chtěl bych poděkovat 
všem pracovníkům z  MČ Praha 21 za spolupráci při úpra-
vách areálu i za podporu sportovní činnosti. V zimě nabízíme 
k využití multifunkční hřiště, umělá tráva - možno provozo-
vat malou kopanou, tenis, nohejbal, odbíjenou, házenou (za-
tím bez osvětlení). Dohodnout je možno na tel č. 603172744. 
TJ Sokol přeje všem mnoho úspěchů v roce 2017 a hlavně 
zdraví, které si můžete přijít utužovat do našeho sportovní-
ho areálu. František Sedlák, TJ Sokol 

Obvodní přebor v házené
Již podruhé v posledních letech se konal ve velké tělocvič-
ně naší školy obvodní přebor základních škol v házené. Pod 
patronací AŠSK tak měly školy možnost dokázat, že tělesná 
výchova na ZŠ nezanedbává žádný sport. A ani  tentokrát se 
reprezentanti naší školy neztratili. I při účasti hostující a fa-
vorizované školy z Úval si nakonec starší žáci poradili se sou-
peři z Klánovic a po porážce s favoritem skončili na 2. místě. 

Tímto postupují do kola krajského a budeme jim držet pal-
ce v následujících kláních. Mladší zástupci naší školy si pak 
na hosty z Úval vyšlápli a po zásluze zvítězili. Blahopřejeme 
a děkujeme paním učitelkám M. Hlaváčkové, A. Kousalové 
a R. Kohoutové za zajištění celé akce, která zabrala celé úter-
ní dopoledne 6. prosince.

Miroslav Kurka, Masarykova ZŠ

Přijďte si zacvičit do Sokola
Přijďte si po Vánocích zacvičit, udělat něco pro svoje zdraví a začít plnit no-
voroční předsevzetí. Cvičíme v pondělí od 19:30 pod vedením Líby Maškové 
(774 214 317) ve velké tělocvičně v ZŠ Polesná a ve čtvrtek od 20.00 se v malé 
tělocvičně na vás těší Iva Kleinhamplová.
 Ještě něco pro děti: v pátek probíhá cvičení žáků a žákyň 1. stupně ZŠ (vše-
obecná průprava, hry) s Luckou Vlasákovou (721 744 211) od 17. do 18. hod. 
ve velké tělocvičně a v pondělí  sportovní gymnastika pro dívky 1. - 5. třídy 
pod vedením Hanky Rosové (777 025 822) od 16. do 18. hod. v malé tělocvič-
ně. Přijďte mezi nás! Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 Cvičitelky z TJ Sokol Újezd nad Lesy

Za mnohaletou obětavou péči o újezdský 
sportovní potěr děkuji jménem TJ Sokol 
Újezd nad Lesy mým kolegyním, cvičitel-
kám Míše Křelinové a  Petře Šebestové, 
které v  letošním roce ukončily svou cviči-
telskou činnost v naší organizaci. Zároveň 
jim přeji mnoho úspěchů v dalším životě.

Za TJ Sokol Újezd nad Lesy
Líba Mašková

Volejbalový turnaj smíšených družstev 
Loňský 17. listopad pro pořádání již 9. ročníku turnaje smí-
šených družstev (4+2) ve volejbale připadl na čtvrtek. V hlav-
ní soutěži barvy „domácích“ hájily dva týmy „Amatérské vo-
lejbalové ligy“ a to „Sirda a jeho parta“ a „Votvíráci“.  Pětici 
účastníků doplňovaly amatérská družstva „Santa Tranta“, 
„Boříci“ a „Rokyťáci“. Letošní turnaj byl až překvapivě vyrov-
naný a o vítězi i o posledním rozhodoval vždy rozdíl jednoho 

setu. O pořadatelství turnaje se v tělocvičně MZŠ v Polesné 
postaral oddíl volejbalu SK JOKY.
 Konečné umístění: první Votvíráci, druhý tým Santa Tran-
ta, třetí Boříci. Na čtvrté příčce Rokyťálci, následovaní týmem 
Sirda a jeho parta. 

Petr Plzenský, 
SK JOKY oddíl volejbalu



Běchovice dnes s Újezdem spoju-
je přetížená silnice, kudy se tře-
ba na kole vydávají jen opravdo-

ví dobrodruzi.  Kromě silnice s hustým 
provozem existuje ještě jedna varianta 
– stezka kopírující železniční trať, kte-
rá ústí u  blatovské čističky odpadních 
vod. Při pohledu do starých map je 
ale zřejmé, že v minulosti se naskýtala 
ještě jedna možnost, jak se do Újezda 
pohodlně dostat. Patrné je to třeba na 
obrázku z  takzvaného III. vojenského 
mapování, které probíhalo v tehdejším 
Rakousko-Uhersku v letech 1869-1885. 
Polní cesta vybíhala z  dnešní ulice 
U Panenek a pokračovala úvozem přes 
návrší až do míst, kde je dnes u Újezd-
ského rybníka kynologické cvičiště. 
Právě tato „polňačka“ by se měla stát 
jednou ze starých cest, kterou chce ob-
novit MČ Praha-Běchovice. 
 „Cesta je na katastru Běcho vic za-
chována jako původní i  ve vlastnické 
struktuře. S  Lesy hl. m. Prahy je do-

hodnuto její trasování včetně osázení 
stromořadí. Na cestu bude možné vejít 
zhruba v  polovině cesty mezi ulicí Ke 
Kolodějům a  vrcholkem kopce Jelen. 
Povede pak přes horizont až k Blatovu, 
kde se bude stáčet severně a napojo-
vat se k nové zástavbě,“ napsal o chys-
taném projektu obnovy polní cesty 
běchovický starosta Ondřej Martan do 
Života Běchovic. 
 Nejde o jedinou obnovovanou cestu. 
Dalším projektem, jehož inspirací jsou 
staré mapy, je pěšina spojující Běchovi-
ce a Klánovický les. Cesta by měla začí-
nat za železničním viaduktem v Běcho-
vicích a kolem areálu fi rmy Petružálek 
pokračovat severně od kolejí do lesa. 

DO DUBČE PODÉL VODY
Staronové cesty chce běchovická rad-
nice obnovit i  do ostatních okolních 
obcí. Již v tomto roce by na řadu měla 
přijít spojnice směrem k  Dubči podél 
Říčanského potoka. Cesta bude začí-

nat v místě, kudy potok podtéká hlavní 
silnici a  dále pokračovat proti proudu 
přes Litožnici až do Dubče. Tříkilome-
trová pěšina zpřístupní chráněnou lo-
kalitu u  Litožnických rybníků a  bude 
atraktivní i  tím, že povede kolem vo-
dy. „Po této spojnici našich městských 
částí jsme se starostou Dubče dlouho 
volali a po mnoha letech urgencí a žá-
dostí se objevuje ono nadějné světélko 
na konci tunelu,“ upozorňuje Martan.
 Poslední zvažovanou spojnicí je ces-
ta mezi Běchovicemi I. a  II. Obě části 
našich západních sousedů jsou dnes 
propojeny jen chodníkem kolem hlavní 
silnice. Staronová cesta, s níž se počí-
talo před sto lety, vede v prodloužení 
ulice pplk. Nováčka, překonává Říčan-
ský potok a končí u původního statku 
v  Běchovicích. „Optimistický výhled 
pro realizaci cesty je přelom let 2017 
a  2018,“ uzavírá běchovický starosta 
Ondřej Martan.

(red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Obnova polních cest
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VÝSTAVA
ZE ŽIVOTA NADAČNÍHO FONDU HARMONIE - Výstava 
fotografi í zachycují jeden kalendářní rok dětí, které v Or-
chestru NF Harmonie hrají. Jedná se o fotografi e různých 
autorů profesionálních i amatérských fotografů (Jana Svo-
bodová, Renaud Dejarnac, Jan Brychta, Milan Kruliš, Patrik 
Holčák, pí Srdínková).

FILMKLUB 
2. 1. pondělí, 20:00 
HEDI - Příběh mladíka, který se vzepře rodinnému diktá-
tu v podobě předem domluveného sňatku. Tunisko, Bel-
gie/2016/drama/88 min/do 15 let nevhodný

KINO 
6. 1. pátek, 20:00 
MANŽEL NA HODINU - Volné pokračování úspěšné ko-
medie Hodinový manžel. ČR/2016/komedie/92 min 

KINO PRO DĚTI 
8. 1. neděle, 16:00 
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA - Nebo-
jácná dívka se vydává na dobrodružnou cestu, aby za-
chránila svůj lid. USA/2016/animovaný, akční, dobrodruž-
ný/107 min 
 
PŘEDNÁŠKA 
10. 1. úterý, 19:30 
VLASTA ČERV - Další z cyklu přednášek V. Červa

KINO 
11. 1. středa, 20:00
LA LA LAND - Milostný hollywoodský román prováze-
ný skvělými písničkami a  velkolepými tanečními čísly. 
USA/2016/drama, komedie, muzikál/127 min/nevhodný 
mládeži do 12 let/s českými titulky   

12. 1. čtvrtek, 19:30
Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Akce pro všechny, kteří mají chuť 
si zahrát se spřízněnými dušemi. Zpěváci a zpěvačky jsou 
vítáni!

KINO 
16. 1. pondělí, 20:00
MANŽEL NA HODINU - Volné pokračování úspěšné ko-
medie Hodinový manžel. ČR/2016/komedie/92 min 

KINO 
19. 1. čtvrtek, 20:00 
VŠECHNO NEBO NIC - Komedie již nyní přezdívaná 
„český Deník Bridget Jonesové.“ ČR/2016/komedie, ro-
mantický

KONCERT 
20. 1. pátek, 20:00
TONYA GRAVES (USA/CZ) - Back To Blues - Sólové vystou-
pení oblíbené zpěvačky ze skupiny Monkey Business.

KINO 
25. 1. středa, 20:00 
POD ROUŠKOU NOCI - Děj fi lmu je zasazen do bouřlivých 
20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok 
kořalky v  ilegální síti gangstery provozovaných náleven. 
USA/2016/krimi, drama/129 min/s českými titulky

DIVADLO 
26. 1. čtvrtek, 19:30 
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK - Ztřeštěná komedie o rozdí-
lech mezi muži a ženami, komedie o životě, který všichni 
dobře známe a  který nás přesto znovu a  znovu dokáže 
překvapovat.

DIVADLO PRO DĚTI 
29. 1. neděle, 16:00 a 30. 1. pondělí, 10:00
NÁPADY MYŠKY TEREZKY ANEB O ZLÉ KOZE - Pohádka 
o  přátelství lesních zvířátek a  o  tom, jak jejich poklidný 
život změní příchod zlé a marnivé kozy Rozalindy. Divadlo 
Matěje Kopeckého Praha

KINO 
30. 1. pondělí, 20:00
SPOJENCI - Brad Pitt a  Marion Cotillard ve válečném 
snímku R. Zemeckise. USA/2016/drama, romantický, thri-
ller/124 min/s českými titulky

KURZY 
31. 1. úterý, 19:00
SOCIAL CLUB - Poklábosení v angličtině

KAŽDÁ STŘEDA do června 2017 
Moderní yoyování - je možné se již přihlásit na kuz pro ii. 
Pololetí.

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

PROGRAM leden 2017

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz

tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena

Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, 
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc 
a fi nanční podporu hudebních, fi lmových 

a divadelních představení pro děti i dospělé.



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

PRODEJ–průmyslový areál se skladovou
halou a kancelářemi, pozemek 3200 m2,

Kostelecká ul., Praha 9 – Čakovice

www.zdiradpekarek.cz

PRONÁJEM - Luxusní, kompletně zaří-
zená novostavba 5+kk s garáží a terasou,
pozemek 411 m2, Štefánikova ul., Zeleneč

PRODEJ –luxusní RD 6+1/2G/T,
užitná plocha 250 m2, pozemek 825 m2,
Čekanovská ul., Praha 9 –Újezd n/ L

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

cena 32.000,-Kč měsíčně + energie Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

P R O D Á N O

P R O D Á N O

PRODEJ – RD v atraktivnímmístě,
pozemek 281 m2, Záblatská ul.,
Praha 9 – Dolní Počernice.

cena 3.590.000,-Kč

PRODEJ - RD 6+kk/2G/T + bazén,
podlahová plocha 333 m2,

pozemek 1.283 m2,
Trnková ulice, Šestajovice

cena 16.000.000,-Kč


