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...ani kapku nazmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných 
a bytových domů na využití srážkové a odpadní 
vody v domácnosti i na zahradě. 

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

Zeptejte se,
pomůžeme vám!

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových 
stránkách programu 
od 7. září 2017

Kromě podrobných informací, které jsou 
k dispozici na webových stránkách, můžete 
využít také bezplatnou telefonní linku. 
Ve všech krajských městech máte navíc 
možnost využít osobních konzultací 
na krajských pracovištích Státního fondu 
životního prostředí ČR.

* maximálně však 50 % z celkových způsobilých 
výdajů; celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo 
spojené s realizací podporovaných opatření

Jak získat dotaci 
v šesti krocích
 seznamte se s podmínkami programu,
  nechte si od dodavatele nebo autorizovaného 
projektanta zpracovat jednoduchý projekt,

  podejte elektronickou žádost – z pohodlí 
domova a bez front,

  doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR 
žádost a povinné přílohy v listinné podobě,

  doložte dokončení realizace systému,
 podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Výhody programu
 rychlá administrace,
 možnost opravy žádosti v případě zjištění 
nedostatků,

 doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 
žádosti.
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Milí sousedé,

dovolte, abych vás všechny přivítal v novém kalendářním roce, tentokrát s číslovkou 2019.
Doufám, že jste prožili krásné a pohodové svátky, sešli se se svými blízkými a společně tak 
vychutnali klid a pohodu. Věřím, že jste zároveň načerpali nové síly do roku, který je před námi. 
Je třeba si při tom všem uvědomit, že ne každý měl to štěstí. Snažme se tedy i nadále pomáhat 
těm, kteří to potřebují, a o to více si váží každého vlídného slova, pochopení a pomoci, jež se 
jim dostane.
Velmi mě v tomto ohledu potěšila vaše účast na rozsvěcení vánočního stromu, spojená se sbírkou pro Světlušku, 
kde se podařilo, a to především díky vám, vybrat 21100 korun. Rád bych zde ještě jednou poděkoval všem, kteří 
se na akci podíleli. Podobné akce mají u nás v Újezdě rozhodně své místo a jednoznačnou podporu vedení 
městské části. 
S radostí pozoruji, že máme u nás stále více Újezďáků, kteří se neschovávají za klávesnice a místo jistě pohodlné 
kritiky čehokoliv se snaží pro nás všechny připravovat různé akce a setkání. Pokusíme se o maximální možnou 
podporu v jejich konání. Je to cíl nejen můj, ale i celého vedení radnice, aby se nám zde společně dobře žilo 
a každý z vás byl hrdý, stejně jako jsem já, že je Újezďák.
Máme před sebou nový rok a s ním i mnohé výzvy. Na sklonku minulého roku jsme získali účelovou investiční dotaci 
na rozvoj sportovní infrastruktury. Brzy bychom vám tak rádi představili projekt jejího využití. V Újezdě díky tomu 
vzniknou další sportoviště, která nám zde dlouhodobě chybí. Pokusíme se i nadále využívat v maximální možné 
míře investičních příležitostí a pro ně připravovat různorodé projekty, které budou reflektovat i požadavky vás, 
občanů. Osobně jsem přesvědčen, že zapojení široké veřejnosti do vizí rozvoje našeho Újezda je nejen splněním 
slibu, který jsme vám dali, ale i samozřejmou součástí správně fungující komunální politiky. Jsme vaši zastupitelé 
a na vašem názoru nám záleží.
Dovolte mi tedy, milí sousedé, touto cestou vám popřát jménem svým i jménem vedení úřadu městské části 
hodně zdraví, které je naprosto klíčové pro kvalitní a spokojený život a mnoho úspěchů ve vašem soukromém 
a profesním životě. 

Krásný nový rok 2019
Milan Samec
váš starosta



ZPRÁVY Z RADNICE

V úterý dne 11. 12. byla za účasti 
vedení naší městské části a Koloděj 
slavnostně otevřena cyklostezka 
„Blatovská alej“. Cyklostezka je ur-
čena pro smíšený provoz chodců, 
cyklistů, příznivců bruslení apod. Je 
dlouhá asi 765 metrů, šíře je tříme-
trová. Jako součást cyklostezky jsou 
vybudována tři odpočívadla pro 
možnost oddechu návštěvníků. Ve 
vybraných místech byly vysázeny 
stromy a zeleň.
Zpevněný asfaltový povrch ocení ze-
jména příznivci inline bruslení nebo 

vyznavači jízdy na kolečkových lyžích 
či obdobném sportovním vybavení. 
Při stavbě cyklostezky byla vybu-
dována i křižovatka, a tím otevřena 
možnost případného dalšího napo-
jení směrem k Běchovicím i na na-
pojení stávající cyklostezky směrem 
k  Ježovické ulici. Otevřením moderní 
spojnice mezi Újezdem a Kolodějemi 
se podařilo dokončit propojení na 
vysoké technické úrovni, což zajisté 
ocení všichni budoucí uživatelé.

Radek Ladman,
odbor majetku a investic 

Nová cyklostezka do Koloděj

Upozorňujeme majitele nemovitostí, které přiléhají k hlavní silnici Staro-
kolínská, že veřejné kanalizační řady v této komunikaci jsou zkolaudová-
ny v úseku od hlavní křižovatky (od ulice Staroújezdská, Staroklánovická) 
po šachtu 43, která se nachází na hlavní komunikaci mezi ulicemi Ra-
tajská a Ratbořská, jedná se o úsek dlouhý cca 219 m. Projektová do-
kumentace skutečného provedení stavby této kanalizace je k dispozici 
na ÚMČ Praha 21 Odboru stavební úřad – vodoprávní úřad (kancelář 
č. A201  ve 2. patře). Pro vybudování domovní části přípojky (za plotem) 
je zapotřebí zažádat o územní souhlas na stavebním úřadu naší městské 
části, Staroklánovická 260. S případnými technickými dotazy se obracej-
te na společnost PVK, a.s. – zákaznické centrum, Dykova 3, Praha 10. 
Kanalizace na hlavní komunikaci je zkolaudovaná v celé délce, kromě 
úseku na Blatově od křižovatky Strokolínská-Onšovecká, po křižovatku 
Starokolínská-Ochozská. Kolaudace tohoto úseku bude moci proběh-
nout až po kolaudaci nové čerpací stanice odpadních vod na Blatově.

Ing. Jana Gurovičová

Další zkolaudovaný úsek kanalizace

Informace z rady
Přání do nového roku
Drazí spoluobčané, další rok je za námi 
a snad pro všechny z nás byl zakončen 
úspěšně. Stalo se v něm mnoho a nepo-
chybujeme, že rok 2019 by mohl být ještě 
úspěšnější. Každopádně doufáme, že Vám 
přinesly svátky po každoročním předvánoč-
ním chaosu i harmonii a krásné společné 
chvíle. S novým rokem jistě přicházejí i nová 
předsevzetí, přejeme každému, aby se jeho 
přání splnila a aby se každému z nás dosta-
lo štěstí, lásky, pohody a zdraví. Věříme, že 
rok 2019 přinese mnoho pozitivního všem 
občanům naší městské části.

Rozpočet městské části
Na svém 3. zasedání Rada MČ Praha 21 do-
poručila schválit rozpočet i rozpočtové provi-
zorium pro případ, že by se Zastupitelstvu hl. 
m. Prahy nepodařilo schválit rozpočet hl. m. 
Prahy. Kdyby se tak nestalo, museli bychom 
schválit rozpočtové provizorium a řádný roz-
počet pak následně až v dalším roce. Ale to 
se podařilo, a rada tak může zastupitelstvu 
předložit návrh rozpočtu. Ten počítá s příjmy 
i výdaji ve výši 96 999,40 tis. Kč. Do rozpočtu 
byly zapojeny nevyčerpané prostředky z mi-
nulých let ve výši 11 516,10 tis Kč. V letošním 
návrhu došlo k navýšení zdrojů na opravy 
chodníků a silnic. Vzhledem k tomu, že na 
hasičskou zbrojnici jsme v minulosti dostali 
dotaci, která ještě nebyla využita, budeme 
muset znovu o dotaci požádat, abychom ji 
mohli využít v roce 2019, proto není v ná-
vrhu rozpočtu zahrnuta. Vzhledem k tomu, 
že jsme se shodli na zachování střediska na 
Rohožníku, zahrnuli jsme do rozpočtu peníze 
na studii na rekonstrukci.

Světluška
První adventní neděli jsme společně při-
vítali advent, rozsvítili jsme stromeček 
a vybrali krásných 21.100 Kč na Světlušku 
(o tom více na str. 6). Velmi bychom Vám 
chtěli poděkovat, že jste i přes nevlídné po-
časí dorazili a přispěli na dobrou věc. Věří-
me, že příští, již 4. ročník, by mohl být ještě 
úspěšnější. Rádi bychom poděkovali všem 
lidem, kteří se na přípravě této akce podí-
leli, ať v dílničkách ve škole nebo při prodeji 
ve stáncích, především pak Markétě Slaví-
kové, pí. učitelce Janoušové, Evě Danielové, 
Danu Váňovi a hasičům. 

Jednací řád
Dne 11. 12. 2018 se uskutečnilo dlouhé 
setkání zástupců koalice a opozice nad té-
matem změny jednacího řádu. Vzhledem 
k tomu, že tento bod byl i jedním z předvo-
lebních slibů jak ODS, tak i Pirátů a STAN, 
jsme rádi, že se nám podařilo najít shodu 
a můžeme tento návrh předložit na zastu-
pitelstvu dne 21. 12. Do původního jednací-
ho řádu byly zapracovány jak návrhy Pirátů 
a STAN, tak koalice. Věříme, že jednací řád 
bude v této podobě srozumitelnější. Pro ob-
čany bude nově zavedeno informování na 
začátku jednání, kdy a jak mohou vystoupit 
se svými podněty. A pro předkladatele jed-
notlivých bodů je nově definována povin-
nost je podrobněji vysvětlit. 

Rada MČ Praha 21
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Dne 7. 12. 2018 byl obnoven provoz 
v ulici Zaříčanská, která byla uzavře-
na 29. 10. z důvodu opravy povrchu 
komunikace o délce 1,3 km. Jsme 
rádi, že se povedlo tuto komunikaci 
zrekonstruovat o patnáct dní dříve, 
než byl předpokládaný termín. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali ve-
dení TSK HMP, a.s., zhotoviteli spol. 
M-Silnice a samozřejmě i úředníkům 
naší městské části, kteří na zkrácení 
termínu měli nemalý podíl. Zároveň 

se omlouváme našim spoluobčanům 
za zhoršené podmínky při návštěvě 
hřbitova, k nimž došlo během oprav.
V předstihu byla minulý měsíc dokon-
čena také oprava povrchu komuni-
kace NN 562 (jde o spojku mezi roz-
větvení ulice Staroklánovické vedoucí 
kolem hájovny). Opravu povrchu oce-
ní zejména řidiči, kteří tuto komunika-
ci využívají při jízdě na nádraží Kláno-
vice.

Rada MČ Praha 21

V Zaříčanské a u nádraží jsou nové 
povrchy silnic
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12. 1. Medoušek je 
hrdina, 

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

15. 1. Návštěva výstavy 
v UMPRUM,

 pořádá KAS, 
 viz str. 21

17. 1. Lednová 
vycházka 

 Starým městem, 
 pořádá SPCCH,
 viz str. 22

19. 1. Pochod 
 Courání Prahou, 

start v Újezdském 
muzeu,

 od 7 hod, 
 viz str. 23

25. 1. Justin Lavash, 
koncert,

 Galerie Zelený 
dům,

 od 18 hod.

26. 1. Keramická dílna,
 výroba misek,
 Polyfunkční dům,
 od 10 hod.

31. 1. Povídání 
s Milenou 
Steinmasslovou,

 Galerie Zelený 
dům,

 od 18 hod.

  9. 2. Členská schůze 
SPCCH,

 jídelna školy 
v Polesné,

 od 14, 30 hod.

Kalendárium 
na ledenJste senior a potřebujete pomoci s péčí o vlastní 

osobu či o domácnost? Obraťte se na pečovatel-
skou službu MČ Praha 21, pomůžeme Vám.

POSKYTUJEME:
• péči o domácnost (nákupy, běžný úklid, vytře-

ní podlahy, mytí koupelny a WC, mytí nádo-
bí, praní a žehlení osobního a ložního prádla 
a  další úkony související se zajištěním chodu 
domácnosti)

• pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
ve středisku osobní hygieny na Rohožníku (cel-
ková koupel, mytí vlasů, pomoc při základní 
péči o nehty, pomoc při použití WC, převlékání, 
pomoc při přesunu na vozík či lůžko)

• péči o stravování (dovoz oběda, jeho příprava, 
ohřátí a podání)

Pečovatelská služba • zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím (doprovod k lé-
kaři, na úřady, na vycházky)

• fakultativní služby při volné kapacitě 
(přeprava klientů vozem pečovatel-
ské služby, dohled, návštěva, aktivi-
zační činnosti).

• Máte-li zájem o některou z výše uve-
dených činností pečovatelské služby 
či byste rádi získali více informací, 
neváhejte nás kontaktovat.

Bc. Lucie Nováková DiS. - koordinátor-
ka pečovatelské služby 
Oddělení pečovatelské služby ÚMČ 
Praha 21, Staroklánovická 260, budova 
B, boční vchod z Hulické ulice, 1. patro, 
tel. 281 012 925
lucie.novakova@praha21.cz.

Bc. Radka Lipanovičová,
odbor sociálních věcí

KAM VOLAT, KDYŽ …
Vzhledem k množícím se dotazům si dovolujeme informovat o aktuálních kontaktech 
použitelných pro nahlášení např. dopravní nehody, havárie nebo poruchy v dodávce energií.
Ve všech hlášeních je nutné uvést:

• co, kdy a kde se stalo
• uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte.

Havárie dodávek vody a kanalizace  840 111 112
Havárie dodávek plynu    1239
Havárie dodávek elektřiny    1236
Havárie dodávek tepla   266 751 111
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské či elektrikářské firmy 
firmy. Odstraňování poruchy v dodávce elektřiny velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte 
najít místo závady. Zkontrolujte prosím:

• stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění 
jednotlivých obvodů v bytě,

• zda máte funkční elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, na displeji musí 
být zobrazena digitální čísla,

• zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sousední objekt.
 Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporučujeme vám kontaktovat 

poruchovou linku až po 20 až 30 minutách. Po této době budou operátoři  schopni 
o dané poruše poskytnout více informací.

Havárie veřejného osvětlení  800 404 060
V hlášení pokud možno uveďte číslo stožáru veřejného osvětlení.

Hasičský záchranný sbor             150 nebo 112
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového 
zařízení, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby, majetek nebo 
životní prostředí, okamžitě volejte hasiče.

Zdravotnická záchranná služba            155 nebo 112
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. 
Můžete také sdělit počet postižených, případně druh zranění či popis zdravotního stavu. 

Policie ČR               158 nebo 112
Městská policie       156
Policii volejte, pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.



Čekání na Vánoce je pro mnohé z nás 
tím nejkrásnějším obdobím v roce. 
Zdobíme, pečeme, zkrášlujeme a roz-
svěcujeme jiskřičky štěstí v očích na-
šich nejmenších. Těšíme se na dětský 
úsměv a údiv pod vánočním stromeč-
kem, na rodinná setkání. Je to doba 
radostného očekávání, doba rozjímání 
a dobročinnosti… ano to jsou Vánoce. 
Do kulturního domu Level nakouk-
ly v podobě již tradiční vánoční dílny 
v  úterý 4. prosince. Ač bylo venku 
nevlídné počasí, uvnitř domu tomu 
bylo naopak. Všechny, kdo na dílnu 
přišli, hřála umělecká 
a přátelská atmosfé-
ra. Svou šikovnost si 
přišly vyzkoušet ne-
jen předškolní a škol-
ní děti, ale i dospělí 
a senioři. Vyráběly 
se dřevěné vánoční 
dekorace, vánoční 
stromečky z peříček, 
andílci, přáníčka, 
zdobily se perníčky, 

dekorovaly svícínky, ozdoby a zápi-
chy a kdo chtěl, mohl si uválet svíčku 
z medové plástve. Odpoledne při prá-
ci příjemně a velmi rychle uteklo. Byla 
to nádherná příležitost, kdy v každo-
denním shonu lidé zpomalí, setkají 
se spolu a při společném tvoření mají 
k sobě zase o kousek blíž. Každý do-
mů odcházel obohacen nejen o vlast-
noruční výtvory, ale také pohlazen na 
duši a naplněn pozitivní energií. Dou-
fáme, že krásné výrobky již zdobí vaše 
domovy a přináší radost. 
Děkujeme všem, kteří tuto pěknou 

akci pomohli uspořádat. Velké díky 
patří paní učitelce Zuzaně Vopálen-
ské, asistence Blance Fišerové a žáč-
kům ze 3.C za plnou krabici voňavých 
perníčků, které na dílnu napekli a pa-
ní Yvoně Herinkové, která s dětmi 
vyráběla andílky. Za přípravu a rea-
lizaci děkujeme pracovnicím odboru 
sociálních věcí, paní Janě Eibichové, 
organizaci Neposeda a MČ Praha 21 
za finanční podporu, bez které by se 
dílna nemohla uskutečnit.

Bc. Radka Lipanovičová, 
odbor sociálních věcí
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Újezdský vánoční strom „rozsvítili zvoněním“ 2. prosince 
děti a dospělí poté, co z farní louky přešli zvonkovým prů-
vodem společně s panem farářem  Ondřejem Salvetem do 
parku a byli přivítání před školou panem starostou Milanem 
Samcem a místostarostou Zdeňkem Růžičkou. I přes deštivé 
počasí se Sovičky v hojném počtu slétly, aby nám ostatním 
zpříjemnily vánočními písněmi 1. adventní nedělní podvečer. 
Ve škole byly paní učitelkami 2. E, 4. E a 4. F, asistentkami 4. B 
a 4. E, paní vychovatelkou školní družiny 11 a maminkami 
z 2. E, 4. E a 4. F připraveny pro malé i velké zájemce advent-
ní tvořivé dílničky financované místním úřadem, ve kterých 
si bylo možné vyrobit andělíčky, vánoční košíčky, stromečky, 
látkové ozdoby, stromečky, vlněné bambulky, vánoční přá-
níčka, svícny ze slaného těsta a ozdobit si voňavé perníčky. 
Maminky soviček a 2. E napekly dobroty, vyrobily šperky 
a spolu se staršími dětmi se postaraly o prodej světluščích 
předmětů. Újezdským hasičům, kteří se dětem i dospělým 
postarali o rozlévané teplé nápoje, vděčíme za postavení sta-
nů a přípravu prostranství před školou.
Díky organizátorům (ÚMČ Praha 21, Masarykova ZŠ, Sbor 

dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy, farní úřad Koloděje) 
a všem, kteří i přes nepříznivé počasí přišli a přispěli do kasi-
ček, mohl být předán na konto Světlušky finanční příspěvek, 
který může pomoci rozsvítit dětem a dospělým lidem s těž-
kým zrakovým postižením „trochu světla“. 
Charitativní sbírka pro Světlušku, která byla již třetím rokem 
součástí zvonkového průvodu a rozsvícení vánočního stro-
mu, vynesla neuvěřitelných 21 100 Kč. Děkujeme všem, kdo 
přispěli. Spolu s částkou vybranou na 2. ročníku pochodu za 
lopežníkem DrHolcem odevzdal Újezd nad Lesy na konto 
Světlušky za rok 2018 částku 24 360 Kč.
Dva dny po odevzdání finančního příspěvku obdrželi organi-
zátoři děkovný dopis od paní Gabriely Drastichové, ředitelky 
Nadačního fondu ČRo, za získanou částku, která bude pře-
rozdělena mezi nevidomé a zrakově postižené děti a dospělé 
v roce 2019.
Děkujeme manželům Pospiszylovým za poskytnutí krásné-
ho vánočního stromu, který od slavnostního rozsvícení zdobí 
park před Masarykovou základní školou. 

Eva Danielová

Vánoční strom prozářil Újezd

Vánoční dílna se opět vydařila
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Na rozdíl od minulého roku, který byl ve znamení 
hned několika velkých kulatých výročí, je rok 2019 
na významná jubilea chudší. Pohled do obecní kro-

niky ale ukazuje, jak pestrý byl život v Újezdě v rocích kon-
čících devítkou. 

1929
V Újezdě vzniká sbor dobrovolných hasičů, první hasičské 
cvičení se konalo 4. srpna 1929. V obci probíhá po celý rok 
elektrifikace, z obecního rozpočtu je nakoupeno a nainstalo-
váno 54 lamp veřejného osvětlení. Náklady na obecní světlo 
se přitom rozpočítávaly jednotlivým domácnostem. Soko-
lové a sportovní klub dostávají od obce k užívání pozemek 
(dnešní fotbalové hřiště za školou). Obecní kronika zazname-
nala i jednu kuriózní událost. „Hráz rybníka byla poškozena 
ondatrami, jež prohrabaly chodby a prosakující voda ohro-
žuje bezpečnost hráze,“ dočítáme se v zápisu za rok 1929.

1939
V dubnu povoluje zastupitelstvo, aby řezníci, uzenáři 
a  cukráři směli otevřít i v neděli, a to do 10. hodiny do-
poledne. Zdůvodnění? „Zdejší obec jest letoviskem. A dá-
le z toho důvodu, aby se hospodyním dostalo čerstvého 
zboží se zřetelem ku chladícímu zařízení,“ stojí v kronice. V 
roce 1939 se v Újezdě narodilo 13 dětí, 25 osob zemřelo, 
uzavřeno bylo sedm sňatků. V obci bylo postaveno 40 do-
mů, z toho 8 na Blatově. 

1949
Počátkem roku byl Újezd přičleněn k okresu Praha-sever. 
V hostinci U Ťopků se 25. 1. konalo shromáždění na paměť 
25. výročí úmrtí Vladimira Iljiče Lenina. Po celý rok probíhá 
vlna znárodňování. Se svou živností v Újezdě skončil řezník 
Ťukal (jeho provozovnu převzal národní podnik Masna), 
cukrář Zahálka (živnost připadla Středočeským mlýnům) a 
obchodníkem s textilem Linek (firma skončila v likvidaci). V 
listopadu je otevřena první řádná mateřská školka. 

1959
V srpnu navštívili Újezd studenti fakulty žurnalistiky Mos-
kevské státní univerzity. Místní knihovna měla koncem 
roku 255 čtenářů a 5538 svazků. Podle obecní kroniky ne-
byl v roce 1959 spáchán v obci žádný násilný trestný čin, 
zaznamenáno bylo pět vloupání, několik krádeží králíků 
a sedmnáct dopravních nehod. 

1969
V letech 1961 - 1974 patřila naše obec do okresu Praha-vý-
chod.  Předsedou tehdejšího Místního národního výboru 
(MNV) byl Ludvík Pravda, jehož snacha před patnácti lety 
působila jako tajemnice naší městské části. Pokračuje vý-
stavba kanalizace, často svépomocí, pro společné brigády 

se vžilo označení „akce Z“. V obci působí například zahrád-
káři, chovatelé drobného zvířectva, rybáři, Českosloven-
ský svaz žen, fotbalový klub a baráčníci.

1979
V obvodním kole soutěže BVLK (Budujeme vzornou lido-
vou knihovnu) obsadila naše knihovna 1. místo, získala 
čestné uznání a byla zařazena do krajského kola. Újezd 
byl začleněn do systému pražské hromadné dopravy. Za-
čaly jezdit dvě autobusové linky, číslo 250 (Rohožnická - 
Spojovací) a 251 (Klánovice – Koloděje). První z nich byla 
obsluhována legendárním maďarským kloubovým auto-
busem Ikarus, kterému se přezdívalo „harmonika“. 

1989
V březnu proběhly oslavy 40. výročí 
založení Pionýra. V Újezdě působila 
200. Pionýrská organizace, celkem 500 
členů jisker a pionýrů, kteří pracovali ve 
23 specializovaných oddílech, zaměře-
ných například na železniční modelář-
ství, fotografování, počítače, astronomii 
nebo aerobic. Dětem se věnovalo 57 in-
struktorů a vedoucích oddílů.

Listopadová revoluce dorazila do Újezda se zpožděním. 
První oficiální reakcí na bouřlivé události bylo prohlášení 
rady tehdejšího MNV, vydané 30. listopadu 1989. „Oceňu-
jeme rozvážný postoj našich občanů, kteří si uvědomují 
nezbytnost každodenní poctivé práce, která je základem 
naší životní úrovně. Vítáme širokou a demokratickou ini-
ciativu naší občanské veřejnosti, jako projev vůle urychlit 
všechny politické, hospodářské i společenské změny, kte-
ré povedou k rychlejšímu rozvoji obce i celé republiky,“ 
píše se v něm.
Podle obecních kronik zpracoval

Blahoslav Hruška

HISTORIE

„Devítky“ z újezdské kroniky
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Rok 2018 se do análů zapíše ja-
ko rekordní především kvůli 
suchu a kůrovcové kalamitě. 

Těžba stromů napadených lýko-
žroutem smrkovým se v českých 
lesích podle údajů Výzkumného 
ústava lesního hospodářství a my-
slivosti vyšplhala na rekordních 
12 milionů kubických metrů dřeva. 
Kůrovcová zkáza svým rozsahem 
překonala i obě velké kalamity 
20. století – holožíry způsobené be-
kyní mniškou v letech 1917-1927 
a  rozsáhlá odumírání zejména se-
veročeských lesů kvůli emisím, jev 
typický zejména pro 70. a 80. léta 
minulého století. 
Lýkožrout se nevyhnul ani Kláno-
vickému lesu, který je se svými 
1030  hektary největším lesním po-
rostem na území metropole. Zatímco 
před čtyřmi lety byl i v našem lese lý-
kožrout smrkový v podstatě raritním 
zástupcem hmyzí říše (kůrovcová těž-
ba dosáhla pouhých 4 metrů krychlo-
vých), konečný účet za letošek dosáh-
ne 2200 m3. Pro srovnání – napadené 
stromy dohromady by zabraly plochu 
asi tří hektarů, což jsou čtyři fotbalo-
vá hřiště. Loňská kůrovcová těžba je 
pětinásobně vyšší než ta v roce 2017.  
A účet to není konečný. „Už teď mám 
vytipovány desítky dalších stromů, 
které budou muset být pokáceny,“ ří-
ká Josef Sedláček, který jménem Lesní 
správy Mělník působí v Klánovickém 
lese jako revírník. „Loni došlo dokon-
ce k enormnímu vzniku čtyř generací 
lýkožrouta smrkového. Tento trend je 
monitorován bohužel na území celé 
republiky,“ dodává. 
Kůrovcová kamalita postavila vlast-
níky lesa před problém, jak efektiv-
ně a šetrně asanovat velké množství 
smrkového kůrovcového dříví.  „Tech-
nologie, kterou aplikujeme v lesích 
mezi Klánovicemi a Újezdem nad Le-
sy, patří mezi nové metody,“ vysvětlu-
je Sedláček. Mezi ně patří technologie 
vyvinutá lesnickou firmou Mercata. 
Vytěžené kůrovcové dříví se vyváží na 
skládky poblíž cest, kde je ošetřeno 
schváleným povrchovým insektici-
dem a následně zabaleno do netkané 
textilie – v Klánovickém lese se pou-
žívá bílá. 
Z takto zakrytého dřevo se lýkožrout 
dále nešíří a dochází k minimálnímu 
působení na vnější prostředí. Navíc 
jde o levnou technologii. Ošetření 
a  zabalení jednoho kubíku dřeva vy-
jde na zhruba 50 korun.  

TÉMA

Kůrovec 
v Klánovickém lese

Napadené stromy lze likvidovat i slo-
žitějším způsobem, který se ale v pra-
xi nepoužívá. „V úvahu připadá i po-
střik každého stromu samostatně, 
což je neefektivní a nešetrné ve vzta-
hu v přírodě. Postřik stojících stromů 
se neprovádí a byl by nereálný,“ vy-
světluje Sedláček.

NEPŮVODNÍ DRUHY
Klánovický les má přesto oproti jiným 
lesním celkům jednu výhodu – smrk 
ztepilý, hlavní hospodářský strom 
v Česku, tvoří jen desetinu plochy le-
sa. A navíc by jeho plocha měla být 
postupně snižována až na jedno pro-
cento rozlohy lesa. Namísto smrků 
a  také nepůvodních borovic se Klá-
novický les postupně zalesňuje duby. 
Právě dub zimní i letní by v budoucnu 
měly tvořit tři čtvrtiny druhové sklad-
by lesa. Tím by se i Vidrholec přiblížil 
podobě, kterou měl, než v něm Lich-

tenštejnové zavedli „továrnu na dře-
vo“ v podobě smrkových porostů. 
Definitivní konec smrku se ale i v Klá-
novickém lese jen tak nechystá. Dře-
vozpracující průmysl u nás i v Evropě 
je postaven právě na zpracování smr-
kového dřeva. A na tom se v nejbliž-
ších letech nic měnit nebude.  

Blahoslav Hruška

KŮROVCOVÁ TĚŽBA 
V KLÁNOVICKÉM LESE

rok množství v m3

2012 17 

2013 7 

2014 4 

2015 34 

2016 52 

2017 450 

2018* 2200 m3

* odhad



Zeleně vyznačené plochy 
na mapě jsou místa, kde 
se loni těžilo kvůli dřevu 
napadenému kůrovci. 
Celkem bylo vytěženo 
a vyvezeno 2200 kubíků 
dřeva, které skončilo 
ošetřené insekticidem 
a zabalené do netkané 
textilie. Většina dřeva 
je již z lesa odvezena. 
Kůrovcová těžba se ale 
plánuje i na rok 2019. 

Kde řádil 
kůrovec

Rozloha: 1030 ha
Katastrální území: 
Horní Počernice, 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 zastoupena 6. věková třída, 
tedy věk 101-120 let

9

Klánovický les v číslech
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



Újezdské taneční studio Arabeska se 12. prosince představilo 
v Salesiánském divadle v Kobylisích představením na motivy 
slavného baletu Louskáček na hudbu Petra Iljiče Čajkovské-
ho. Představení s frekventanty baletní školy nastudovala Da-
niela Poková, bývalá členka baletu Národního divadla, která 
Arabesku vede. O nádherné kostýmy se postarala Marie Ku-
čerová.
V Louskáčkovi dostali prostor všichni – od nejmenších dětí, 
které si pohyb na jevišti teprve zkoušely, až po zkušenou ba-
letní mládež, která újezdský balet již reprezentuje na mnoha 
soutěžních prknech. 
„Tato baletní pohádka se v období Vánoc objevuje v repertoá-
ru nejen hlavních světových baletních souborů. Moje choreo-
grafie je v mnohém odlišná od původního zpracování slavné-
ho choreografa Maria Petipy, i když známé variace a krokové 
vazby jsem se snažila zachovat,“ napsala o „svém“ Louskáčko-
vi Daniela Poková. 
Adventní představení mělo velký úspěch a ukázalo, že Ara-
beska patří k tomu nejlepšímu, co újezdská kulturní scéna 
může nabídnout.

B. Hruška
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KULTURA

Arabeska zazářila 
u SalesiánůDalší rok 

újezdské akademie
V tomto roce pokračuje v Újezdě již 26. Akademie vol-
ného času a 41. Filmový klub. Program bude následu-
jící: 
I. 7. 1. - Opomenuté výročí: 120 roků české kinemato-
grafie;
II. 14. 1. - Vzpomínka na Miloše Formana;
III. 21. 1. - Vzpomínka na Juraje Herze;
IV. 28. 1. - Takový je náš filmový milovník, aneb Jak na ni;
V. 4. 2. - Taková je naše filmová milovnice, aneb Jak na 
něho;
VI. 11. 2. - Karel Poláček a film;
VII. 18. 2. - Ota Pavel a film;
VIII. 25. 2. - Scenárista Vladimír Körner.
Každé setkání je ilustrováno fotografiemi a ukázkami 
z filmů. Zatím ale není ještě uzavřeno jednání se součas-
nou radou o dalších možnostech, organizaci a provozo-
vání akademie, jakož i o dalším pokračování filmového 
klubu. S lektorem dr. Janem Follem jsme se na posled-
ní projekci (13. 12.) domluvili na možném pokračování 
a čekáme na požehnání. První termín by pak mohl být už 
16. ledna: buď romantický Muž a žena (C. Lelouch , 1966) 
nebo překvapení: film k notnému zamyšlení od W. Allena  
Jasmíniny slzy (2013) či oceňované „husté“ sci-fi drama 
A. Tarkovského Stalker (1979).
Doufat, že najdeme porozumění a budeme se moci opět 
moci těšit na setkávání. Přihlášky na akademii v režii 
dr. Pavla Taussiga  jsou na podatelně Úřadu MČ. Bližší 
informace na mém tel. 606 190 402.

Petr Mach  

Městská část Praha 21 jako vydava-
tel upozorňuje občany na dotisk 
knihy
„1. světová válka – Osudy vo-
jáků a legionářů z Újezda nad 
Lesy a okolí“,
poprvé vydané v roce 2014. 
Knihu zakoupíte v Knihku-
pectví nad Lesy u pana Vá-
chy.

Vernisáže v Újezdském muzeu
16. 1. - Újezdští senioři vystavují
13. 2. - Všude dobře, v Česku nejlépe očima 4. tříd 

Masarykovy ZŠ
16. 3. - Irsko na fotografiích Václava Vícovského
24. 4. - Bienále literární a výtvarné soutěže (téma 

bude upřesněno)
2. polovina června - výstava 4. tříd Masarykovy ZŠ
6. 9.    - Výstava ke 130 letům značení KČT 

a časopisu Turista
2. polovina října - 30. výročí Sametové revoluce
konec listopadu - Vánoční výstava Ivy Líbalové

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum



PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
 Simon Mawer: Pražské jaro
 Jojo Moyes: Život po tobě
 Robert Bryndza: Chladnokrevně
 Magda Váňová: Holčičky
 Haruki Murakami: Komturova smrt
 Vlastimil Vondruška: 
 Husistká epopej VII.
 Táňa Keleová-Vasilková: 
 Sítě z pavučin

Nerada dělám novoroční předsevzetí, protože mě pak tíží 
vědomí, co vše nestihnu, nebo nezvládnu. Co ale mohu 
slíbit opravdu s klidem je to, že se i nastávající rok budu 
snažit dělat co nejlepší program. I díky vaší přízni začíná 
být naše galerie oblíbeným místem pro mnoho skvělých 
a uznávaných výtvarníků. Na rok 2019 jsou již na všechny 
měsíce domluvené výstavy. Krom mnoha nových jmen 
jako například v dubnu Eva Hüttnerová, Sylva Prchlíková 
v říjnu, nebo o měsíc později Světlana Žalmánková, zde 
přivítáme i naše stálice jako je Ivana Kotýnková (v červnu) 
a Jiří Chadima (v září).
První akcí bude vernisáž Zdeňka Zemana a Jiřího Valeše. 
Jsou to dva skvělí výtvarníci a jejich výstava bude takovým 
dodatečným novoročním dárkem. Odstíny hnědé a zlatavé, 
kterými jsou vykreslené romantické uličky francouzských 
městeček, kontrastují se zářivými tóny architektury art de-
co a horkem sálajícím z afrických pouští. Očekávat můžete 
novinky Jiřího Valeše, který se specializuje na stará centra 
evropských měst. Na kontě jich má něco přes tři stovky. 
Podvečerní snová nálada francouzských měst vás naladí vy-
razit na procházku. Obrazy Zdeňka Zemana vás provedou 
nadšenými závodníky a leteckými průkopníky od 30. let mi-
nulého století přes naleštěné limuzíny a luxusní hotýlky téže 
doby až po téměř technické výkresy závodních aut. Barevné 
kombinace vás naprosto oslní. Vernisáž zahájí a večerem 
doprovodí Eva Kriz- Lifková. Tato šarmantní dáma vykroči-
la na svoji sólovou dráhu nejprve v Praze jako interpretka 
černošských spirituálů a gospelů. Mnohaleté studium zpěvu 
v Paříži ji umožnilo sólově účinkovat ve Francii. Nás naladí 
svými šansony. Hudebním doprovodem jí bude Milan Dvo-
řák, který spolupracoval jako pianista například s orches-
trem Ferdinanda Havlíka. 25 let byl uměleckým vedoucím 

doprovodné skupiny Hany Hegerové, spolupracuje s Evou 
Pilarovou a mnoha dalšími interprety.  
Kdo si pamatuje na první velkou akci v naší galerii, může 
se těšit již teď. A ti, co si tenkrát nechali ujít koncert jed-
noho z nejlepších britských kytaristů a písničkářů Justina 
Lavashe, si mohou již teď zarezervovat vstupenky. Publi-
kum ho zná především z velmi zdařilé spolupráce s Len-
kou Dusilovou a Monikou Načevou. Bude vás naprosto 
fascinovat kytarovou virtuozitou, autentickým zpěvem, 
vlastní tvorbou a nevtíravým, avšak nepřehlédnutelným 
šoumenstvím. V kalendáři si zaškrtněte pátek 25. 1. Kon-
cert začíná v 18 hodin a vstupné bude 200 Kč.
Další lednovou lahůdkou bude setkání s herečkou Mi-
lenou Steinmasslovou. Tentokrát si přímo a jen pro nás 
připravila představení, kde prozradí a přednese své nej-
oblíbenější role. Její herecký i mluvený projev je excelent-
ní. S paní Steinmasslovou se setkáme ve čtvrtek 31. 1. 
v 18 hodin. Vstupné bude 150 Kč. Přijďte o kousek dřív. 
Tak, abyste si mohly v klidu objednat a usadit se a abyste 
si v pohodě užili večer vy i naši aktéři.
Z únorového programu prozradím jen vernisáž výstavy, 
která se koná 6. 2. od 18 hodin. Vystavovat budou opět 
dvě výtvarnice, které se již představili na vánoční výstavě. 
Jejich květinové motivy, horské louky a lesní mýtiny dý-
chají jarní a letní náladou. Věřte, že se při pohledu z okna 
galerie budete divit, proč padá sníh, když uvnitř vše kve-
te. Pokud si nechcete nechat ujít skvělé zážitky, sledujte 
pozorně program v ÚZ, na našem fb profilu nebo na we-
bu www.cafegaleriezelenydum.cz. Děkuji za vaši přízeň 
a všem přeji šťastné vykročení do roku 2019.

Martina Schiffmannová,
galeristka

11

Co chystá Zelený dům

Nové knihy

Dne 11. prosince jsme díky spolupráci 
s Městskou knihovnou v Praze a panem 
Petrem Machem měly možnost v naší 
knihovně uspořádat hned dvě akce v je-
den den.
Dopoledne se konala beseda s básní-
kem, dramatikem a autorem knih pro 
děti i dospělé čtenáře panem Petrem 
Stančíkem. Pan spisovatel dětem ze 3. A 
naší základní školy představil své kni-
hy, ze kterých jim přečetl ukázky a za 
správně zodpovězené hádanky dětem 
rozdával drobné odměny. Děti se dozvě-

děly jak vzniká kniha, co obnáší 
práce spisovatele a kde bere 
náměty na příběhy. Jako zají-

Prosincová setkání v knihovně

 Miroslav Žamboch: 
 Bakly – hledání smrti
 Zbigniew Czendlik: 
 Uchem jehly
 Elena Ferrante: Tíživá láska
 Petr Stančík: Nulorožec
 Lars Kepler: Lazar
 Barbara Nesvadbová: Momentky
 Jakub Szántó: 
 Za oponou války
 Jiří Janoušek: 
 Jan Werich za oponou

PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
 Jeff Kinney: Deník malého 

poseroutky 13. – Radosti zimy
 Andy Griffiths: Ztřeštěný dům na 

stromě: 52 pater
 Rick Riordan: Apollónův pád – 

Zrádný labyrint
 Tanya Stewner: Alea, dívka moře 

4. – Síla přílivu
 David Walliams: 
 Táta za všechny prachy

mavost pan Stančík uvedl, že podle jeho 
knihy Jezevec Chrujda se natáčí Večerní-
ček a za knihu H2O a tajná vodní mise 
dostal ocenění pro nejlepší autory knih 
pro děti a mládež Zlatá stuha. Všechny 
děti byly moc šikovné a aktivně se do be-
sedy zapojovaly.
Odpoledne jsme společně s panem 
spisovatelem Pavlem Taussigem, který 
u nás byl již podruhé a není třeba ho na-
ším čtenářům více představovat, pokřtili 
jeho dvě nové knihy Jindřich Plachta – 
Cesta do hlubin hercovy duše a Hvězdy 
českého filmového nebe – Malé album 
velký herců. Jsme poctěny, že jsme se 
mohly stát kmotrami těchto knih.

Díky oběma pánům a všem zú-
častněným čtenářům jsme strávi-
ly velice příjemný den.

Pavla Jakubcová, 
Jitka Kašparová, 

knihovnice



jedu z Prahy do Kroměříže, že? Ale 
kdyby bylo podobné zařízení v Újezdě, 
tak bych na to mohl dohlédnout, aby 
se to nedělo. Mně je 51, za  třicet let 
jsem na prkně. Tedy musím si dobře 
připravit místo, kde chci starý a ne-
mohoucí ležet. Přál bych si, aby to 
bylo tady, pár metrů od dětí. Nechci, 
aby mě odvezly přikurtovat někam do 
Kroměříže, proto říkám nám budou-
cím gerontům: Jak si kdo ustele, tak si 
lehne. V Újezdě  je 2500 starých lidí, 
měli bychom se hodně starat, aby se 
tu měli fanfárově, protože v těsném 
závěsu je jdeme vystřídat.
Domovy důchodců mají také být v bez-
prostředním sousedství mateřských 
školek. Staří lidé rádi vidí děti a děti zase 
je. Jistě by byli ochotní ve školce pomá-
hat, babička pomůže s pečením, děda 
bude vyprávět historky z mládí. Já sám 
chodívám někdy ráno hrát do nejbližší 
školky na klavír a s dětmi si zazpívat. 
Víte, spokojeně se žije, když jsou gene-
race propojeny do trojúhelníku, jehož 
vrchol tvoří dospělí a základnu děti 
a staří lidé. Dnešní svět tento trojúhel-
ník narovnává do úsečky: děti – do-
spělí – staří. Odskáčeme to my, až bu-
deme staří, a pak děti. V tomto směru 
nejde Újezd správnou cestou!
Panu Klimešovi děkuji za jeho čas, 
rozhovor a názory. Necháme se ji-
mi inspirovat?

Pavel Moudrý,
člen redakční rady
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Pane doktore, jste znám svou pes-
trou činností, často vystupujete 
na veřejnosti. Jak byste sám sebe 
stručně charakterizoval?
Jsem převážně rodinný poradenský 
psycholog – rozchody, války o dě-
ti, generační problémy, neplodnost, 
adopce či pěstounská péče. Občas 
fušuji i do jiných oborů, například 
psychologie onkologicky nemocných, 
hospicová péče ap. Konec konců stačí 
se podívat na www.klimes.us.
Na Karlově univerzitě jste vystu-
doval dva zcela odlišné směry. Jste 
magistr hydrogeologie a doktor 
klinické a sociální psychologie. Jak 
jdou tyto obory k sobě?
Mám přírodovědné uvažování, a tak i 
psychologii vnímám jako přírodověd-
nou disciplinu a ne jako  humanitní. U 
té psychologie mi navíc vyhovuje, že je 
o pomáhání lidem. To mi chybělo v ge-
ologii - bylo to moc o neživém. Ale jinak 
nedám na geologii dopustit, říkám tře-
ba, že by každý psycholog měl napřed 
vystudovat nějakou exaktní vědu, a pak 
jít na psychologii. Exaktnost psycholo-
gům chybí. Bez matematiky a statistiky 
se psychologie prostě dělat nedá.
Pocházíte z jižních Čech a do Újezda 
jste se přestěhoval před deseti lety 
z Líbeznic, severně od Prahy. Proč?
Rodina se stále rozrůstala a v noci 
bylo slyšet, jak dům v Líbeznicích po-
malu praskal ve švech. Pamatuji si, jak 
jsem nesl ženě ukázat inzerát - dome-
ček v Újezdě – a říkám jí: „Toto není 
možné! V tom bude nějaký háček.“ 
Tak po nějakém natáčení v televizi 
jsem ukecal taxikáře, aby nás odve-
zl sem. Tady jsme se hned seznámili 
s  budoucí sousedkou, paní Sochovi-
čovou a už jsme byli zde. Pak jsme při-
šli do kostela v Kolodějích a koukáme: 
jeden starý známý vedle druhého... 
Šlo to rychle.
Co se vám v Újezdě líbí, co vám 
a vaší rodině vyhovuje?

Jsem jako hospodský z Cimrmanovy 
Hospody na Mýtince - nemám rád auta, 
mám rád samotu, ale dělám s lidmi – 
takže Újezd je kompromis. Je to takový 
polovesnický způsob života – ráno ko-
krhají kohouti, občas nějaký ten bažant, 
koně, rybník. Jeden konzum napravo, 
druhý nalevo, hospoda u nádraží, v lese 
kanci... Ještě by to chtělo Otíka, co na-
čechrává Pražákům sloupky…
Jste člověk hodně všímavý a vníma-
vý, co se vám v Újezdě nezamlouvá, 
v čem vidíte největší deficit?
Bylo by třeba rozdělit naši šíleně velkou 
základní školu na tři menší, tak, aby 
jedna z nich byla na Rohožníku. Dá-
le pokud chceme mít dobře vzdělané 
děti, tak je třeba tlačit na to, aby třídy 
byly poloviční, to znamená maximál-
ně 15 dětí na třídu. Nejsou třeba asis-
tentky, ale je třeba, aby se učitel mohl 
individuálně věnovat žákům. Dnes 
mu dáme třicet dětí, z toho pět velmi 
problémových, k  tomu tři asistentky 
– v  takové třídě se dá válcovat plech, 
ale nedá se vyučovat. Pak šikovné dě-
ti v panické hrůze zdrhnou ze základní 
školy na víceletá gymnázia a myšlenka 
inkluze dostává na frak. Musíme být 
zde v Újezdě zkrátka o trochu chytřejší, 
než je ministerstvo školství...
Dále jsem říčný, když slyším, že by se 
měl vykácet les kvůli parkovišti. Aut 
tady je už takto nad hlavu, parkoviště 
přitáhne další. Takže rozhodné ne ja-
kémukoli kácení lesa.
A třetí zásadní problém je péče o se-
niory. Vybudování hospicu na Blatově 
(bývalý Ideal Lux) se nekoná kvůli ná-
mitkám obyvatel okolních ulic. Ano, 
lidé nechtějí vidět své stáří! A přitom 
staří budeme všichni a říkám vám, 
každá rodina by měla mít možnost si 
své dědy a babičky sama ohlídat. Mám 
zkušenost, že jsem navštívil naši babič-
ku v kroměřížské psychiatrické léčeb-
ně a byla připoutána k posteli kvůli po-
hodlí personálu. Samozřejmě, kolikrát 

Na stáří málo myslíme
LIDÉ

Nový seriál
Vážení čtenáři, vážené čtenářky, v roce 2019 se na stránkách ÚZ 
budete setkávat s novým seriálem. Chceme vám v něm přiblížit 
zajímavé osobnosti, které v Újezdě žijí a jejichž dílo a názory 
překračují hranice naší městské části. Poutavé čtení přeje

Redakční rada ÚZ

V Újezdě je 2500 starých lidí, měli bychom se hodně starat, aby se tu 
měli fanfárově, říká psycholog Jeroným Klimeš.
Seriál otevíráme rozhovorem s panem Klimešem, který bydlí nedaleko 
pošty. Připravovaná půlhodinka se protáhla na 90 minut velmi příjem-
ného a poučného povídání.

Jeroným Klimeš (51)
Pochází z Vlachova Březí. Roku 1990 zís-
kal titul magistra v oboru hydrogeologie 
a inženýrské geologie, o šest let později 
v  oboru klinické psychologie, roku 2002 
pak doktorát (Ph.D.; PhDr) ze sociální psy-
chologie, vše na Karlově univerzitě v Praze.
Věnuje se především partnerskému po-
radenství, přednáškové a publikační 
činnosti. 
Katolík, má ženu Michaelu a děti Judi-
tu, Erlana a Žofii. Mezi jeho kratochvíle 
patří programování a hudba. Hraje na 
klavír, varhany a trumpetu. Pro své děti 
píše jednoduché doprovody pro klavír.
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LISTÁRNA

Děkuji  občanskosprávnímu  odboru MČ Praha 21, Klubu aktivních seniorů a všem, kteří mi blahopřáli k mým  97. na-
rozeninám, za dárky  a milé  posezení  s gratulanty. 

Vladimír Štěpánek

Listárna
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
23  spoluobčanům, kteří podepsali 
stížnost na extrémní zvýšení dopravy 
Třebětínské a Chmelické v důsledku 
nekompetentního zjednosměrnění 
ulic v  této oblasti. Bohužel je rovněž 
musím informovat o neuvěřitelné od-
povědi tandemu paní Brichová a pan 
Orlovský. Nesmyslné opatření obecné 
povahy prý bylo vyvěšeno na úřední 
desce.  Pokud se tedy probudíte se 
zjištěním, že máte uprostřed rezidenč-
ní oblasti pod okny dopravní tepnu, 
vše je prý v pořádku! Nepřipomíná 
vám to Vogony ze Stopařova průvod-
ce po galaxii? Vážení, normální člověk 

se o úřad, jako o nutné zlo, nezajímá 
do doby, než začnete terorizovat lidi. 
To jsou móresy jak z padesátých let!
Uvedené duo se dále chlubí, že do-
pravní komise se alibisticky sešla, aby 
si odsouhlasila věc neprojednávat. 
V  odpovědi se s úřední arogancí ba-
gatelizuje stížnost občanů Třebětínské 
a Chmelické na dopravní zátěž, a to 
nemluvím o stížnosti více než 40  re-
zidentů Božkovny, kteří musí svými 
auty nesmyslně kličkovat koridorem, 
do kterého byla svedená veškerá do-
prava. Zajímalo by mě, jak vypadají 
vaše údajné kladné ohlasy ve srovnání 
s těmito čísly. Pokud jste zklidnili pro-

voz tím, že jste ho přesunuli do dvou 
sousedních ulic a prodloužili průjezd-
nou trasu, pak byste se měli vážně 
zamyslet nad vaším přínosem obci. 
Nepřijde vám smysluplnější vyhlášení 
obytné zóny a úsilí o vybudování ob-
chvatu a dalších přístupových bodů do 
Božkovny? Proč místo nedomyšlených 
předražených opatření neřešíte chy-
bějící chodníky, tragické cyklostezky 
a absenci urbanistické koncepce? Pro-
tože jsem optimista, věřím, že nové 
vedení radnice vyvine maximální úsilí 
k zastavení úřednické zlovůle, která se 
v této obci stala normou.

Martin Lehký

DOPRAVNÍ TEROR II

STEZKY PRO PĚŠÍ I CYKLISTY
S radostí jsem začátkem prosince sledoval otevření cyklo-
pěší stezky z Blatova do Koloděj, kde se naše radnice po-
dílela na zlepšení života nejen v oblasti automobilové do-
pravy, ale rozvíjení obytného a volnočasového potenciálu 
opírajícího se o dopravou neautomobilovou. V záznamu 
TV Praha starosta Milan Samec veřejnosti sdělil i další vel-
mi potěšující skutečnost, a to, že otevíranou cyklostezku 
ležící z větší části na území Koloděj zamýšlí MČ Praha 21 
následovat propojením pro pěší a cyklisty na našem území. 
Zmínil propojení mezi Rohožníkem a Květnicí, které pomoc 

PODĚKOVÁNÍ

radnice pro záchranu nutně potřebuje, a také spojení mezi 
středem naší městské části a nádražím. Obě propojení jsou 
důležitá a volají po řešení. Takže se můžeme těšit, že napří-
klad cesta od školy a úřadu směrem k nádraží přestane být 
pro chodce a cyklisty strašákem a pro MČ ostudou. Dámy 
v slušnějších botách i cyklisté vědí, o čem mluvím. Těšme 
se tedy na budoucí změny a držme radnici palce, aby svůj 
záměr dokázala v zájmu nás, místních obyvatel, brzy reali-
zovat.  Stejně Koloděje další propojení na Dubeč a podobně 
jako loni přidali několik nových spojení Běchovice. 

Ing. Michael Hartman

SLOUPKY ZASTUPITELŮ
SLOUPKY

Vážení Újezďáci, až budete číst tento 
zpravodaj, bude už rok 2019. Tak ať 
je pro vás plný pohody, ať vám splní 
všechna přání. A pro ty mladé, ať je 
super cool. Dostala jsem na starost 
komisi sociálně zdravotní. Sešli jsme 
se a myslím, že jsme našli společ-
nou řeč. V oblasti sociální, zdravotní 
i v podpoře aktivit seniorů.
„Sociálka“ výborně funguje, ale... 
Počátkem prosince jsme se s vedou-
cí odboru sociálních věcí zúčastnili 
besedy se skupinou Sebevědomých 
seniorů a všichni jsme si uvědomili, 

že občané obecně nemají jasno, 
co může sociální oblast nabídnout 
- u nás, v okolí, jinde. Prosím, pře-
čtěte si článek na stránce 5. Může 
se hodit. A zásada je: když nevím 
co, nejdříve zajdu na úřad na so-
ciální odbor, a tam mi poradí. Buď 
pomohou rovnou, nebo mě správ-
ně nasměrují. Komise se shodla na 
nutnosti rozšíření informací - for-
mou besedy, letáků, plakátů u  lé-
kaře, takže by se informovanost 
měla zlepšit. Dozvíte se včas, na-
píšeme.

Zdravotnictví - panuje shoda zacho-
vat zdravotní péči i na Rohožníku. 
Musí dojít k rekonstrukci budovy. Já, 
která vím, co je to stěhovat středisko 
a vím, jakým způsobem je financova-
né soukromé zdravotnictví, doufám, 
že to půjde za provozu. Záleží to na 
výsledku posouzení stavebními od-
borníky. Ideal Lux bude následovat.
Podpora hendikepovaných všech 
věkových kategorií, podpora spolků 
seniorů v oblasti vzdělání, kultury, 
výletů, pohybových a ostatních akti-
vit, je samozřejmá. 

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

Dlouho toužebně očekávaná opra-
va Zaříčanské ulice je u konce, ale 
bezvýhradné jásání není bohužel na 
místě. Komfort pro motoristy je vy-
soký. Někteří toho patřičně využívají 

a ignorují omezení rychlosti. Přejít 
ji ráno cestou do školy je adrenalin. 
Už méně se z opravy radují ti obyva-
telé, kteří teď mají ztížený nebo téměř 
znemožněný vjezd na svůj pozemek. 

Mezi ně patří i paní Stichová, provo-
zovatelka Krámečku pro domeček. 
Před jejím obchůdkem totiž TSK zvý-
šila povrch vozovky oproti předchozí-
mu stavu cca o 20 cm, což je v rozpo-

Mgr. Lucie Doležalová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)
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ru s projektem. Zřejmě na základě její 
stížnosti se vzniklý schod „vyřešil“ na-
sypáním směsi asfaltu vedle vozovky. 
Vznikl prudký „svah“, který je nesta-
bilní a už nyní se bortí. Je to nebez-
pečné jak pro auta, která by se tam 
snažila zaparkovat, tak pro chodce. 
Máme v Újezdě takovou občanskou 
vybavenost, abychom si mohli dovolit 

podnikatelům házet klacky pod nohy?
Jako chodci mi není příjemné jít po 
chodníku, který je pod úrovní silnice, 
nehledě na to, že při dešti se tako-
vý chodník změní ve vodní koryto. 
Ve vedlejších Běchovicích, které zde 
mnozí mají jako vzor, se nedávno 
částečně zbavili brutálně zvýšené 
hlavní silnice. My od nich chceme 

čerpat inspiraci a přitom dopustí-
me, aby byla další silnice díky opra-
vě místy zvýšena tak, že aspiruje na 
novou Starokolínskou. Podle mě tu-
dy cesta k lepšímu Újezdu nevede, 
proto věřím, že městská část neod-
kladně učiní kroky vedoucí k nápra-
vě, a hlavně si budoucí stavby lépe 
pohlídá.

Na prvním zasedání nového zastupi-
telstva jsme předložili novelu jedna-
cího řádu zastupitelstva naší měst-
ské části (dokument naleznete na 
www.ujezdzije.cz v sekci Aktuality). 
Proč se domníváme, že je třeba tento 
dokument, jímž se řídí každé zasedá-
ní nejvyššího orgánu naší samosprá-
vy, co nejdříve upravit?
Koalice, tzn. ODS spolu s ANO, má 
v  našem zastupitelstvu většinu. Tato 
většina v případě špatně nastavených 
pravidel umožňuje zabránit tomu, aby 
na jednání zastupitelstva zazněly pro 

starostu nebo celou koalici nepoho-
dlné názory. Takto jsou dnes pravidla 
nastavena z minulých dob. Hned po 
volbách jsme proto začali pracovat na 
změně, která by zajistila, aby názory 
občanů nebo zastupitelů mohly vždy 
svobodně zaznít, ale zároveň tato svo-
boda nemohla být snadno zneužívána 
ke zbytečným průtahům a obstruk-
cím. Náš návrh, na jehož tvorbě se 
podíleli advokáti i zkušený legislativní 
právník, vychází z fungujícího jedna-
cího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Snažili jsme se, aby se jednalo o návrh 

společný, který by podpořili opoziční 
i koaliční zastupitelé. Na základě před-
volebních slibů totiž nejsme sami, kdo 
vnímá tento problém. 
Většinou zastupitelů ODS a ANO 
nebyl náš návrh připuštěn ani k dis-
kusi, ale bylo přislíbeno, že se k pro-
blematice vrátíme. Doufáme, že se 
brzy podaří přijmout alespoň někte-
ré důležité změny a přijít na jednání 
zastupitelstva tak v roce 2019 nebu-
de pro občany vyhozený čas. Přeji 
vám všem osobně i našemu Újezdu 
vše dobré v novém roce. 

Veřejná správa je službou veřejnos-
ti. To říká správní řád. Umožnění 
kontroly výkonu veřejné moci ze 
strany občanů je jeden z nástrojů 
zvyšování kvality veřejné správy a je 
prevencí před korupčním jednáním, 
to zní i v řadě rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu. Jak je tomu v pod-
mínkách naší radnice? 
Podívejme se na oblast rozhodová-
ní. Při zveřejňování materiálů je tře-
ba dbát na ochranu osobních úda-
jů, v ojedinělých případech i jiných 
ze zákona utajovaných skutečností, 
takže materiály musejí být anonymi-

zovány. To je jediné omezení při zve-
řejňování. V naší obci jsou podklady 
pro usnesení zastupitelstva zveřej-
ňovány neúplné, něco ano, něco 
ne, a zastupitelé mají interní přístup 
k úplným podkladům. Podklady pro 
usnesení rady nejsou zveřejňová-
ny vůbec a i zastupitelům hned na 
svém prvním zasedání nová rada 
zrušila interní přístup k podkladům, 
který za předchozího vedení radnice 
zastupitelé měli a který je běžným 
standardem například na magistrá-
tu. Takže platí „jsme v tom společ-
ně“, ale co děláme, do toho vám nic 

není? Není žádný důvod, aby napří-
klad anonymizovaná smlouva o zří-
zení věcného břemene pro soukro-
mou společnost nebyla přehledně 
zveřejněna v podkladech k usnese-
ním rady, aby každý občan, kterého 
zajímá proč a za jakých podmínek 
byla smlouva uzavřena, se mohl na 
smlouvu podívat. A to platí o všech 
dokumentech projednávaných ra-
dou. Obec není soukromý podnik, 
všichni občané jsou spolumajitelé 
obce, veřejnou správu si platí, a pro-
to mají právo vědět o všem, co rad-
nice dělá a proč. 

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Ing. Marie Kučerová (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Jako Piráti a STAN dostáváme do-
tazy, co se s námi děje, proč tolik 
nepublikujeme, zatímco před vol-

bami jsme byli vidět i slyšet na kaž-
dém rohu, zásobovali jsme občany 
Újezdu prostřednictvím webu, so-

ciální sítě a osobně novými infor-
macemi i vícekrát denně. Nebojte, 
netrápíme se, že jsme nebyli první. 

Petr Říha (PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD)

Vážení spoluobčané, jsem moc rád 
za vaše podněty, které mi posíláte 
na můj email. Ani jsem nevěřil to-
mu, že se vás tolik ozve. Snažíme se 
vše okamžitě řešit, ale ruce máme 
pouze jedny, chlapci z naší čety pro 
to dělají, co mohou, a navíc k někte-
rým opravám nám nepřeje počasí. 
Zkrátka nejde vše udělat ihned. Mám 
k Vám však ještě jednu prosbu. Píše-
te například, že v ulici xxx je kanál, 
který neodtéká. Já od Vás potřebuji 
přesnější místo určení a ideální je 
poslat například čísla lamp veřejné-
ho osvětlení, nebo křížení ulic, kde se 

problematické místo nachází. Pokud 
pošlete i fotku, jak mnozí z Vás udě-
lali, bude to ještě lepší.
Nyní řešíme další problém, s  nímž 
byste nám mohli pomoci. Na někte-
rých kritických křižovatkách místní-
ho významu jsou špatné rozhledové 
možnosti. Byl bych moc rád, pokud 
byste nám poslali podnět, na kte-
rých křižovatkách je špatný výhled. 
Pokud to bude možné, rádi bychom 
do těchto míst umístili zrcadla, která 
by pomohla bezpečnějšímu výhledu 
v těchto problémových místech.
Dále řešíme podněty občanů ohled-

ně jednosměrných ulic. I zde je váš 
názor pro nás velice důležitý. Na zá-
kladě došlých podnětů od občanů 
se ukazuje, že většina občanů nemá 
problém s jednosměrnou ulicí, ale 
nelíbí se jim jejich návaznost a byli by 
rádi, aby ulice byla jedním směrem 
celá. Tím by se zlepšila situace i pro 
cyklisty. Já osobně s těmito návrhy 
souhlasím, ale je to především na 
vás, jak se k tomu postavíte. Rozhod-
ně mi posílejte veškeré své podněty 
na e-mail: doprava@praha21.cz a já 
tyto Vaše dotazy předám odborní-
kům na dopravní komisi. 

Zdeněk Růžička (ANO 2011)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
9. února Círvická/Ochozská
  Holšická/Sudějovická

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 

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

Do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. staré bojlery).

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

VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
Vánoční stromky nepatří do nádob 
na směsný odpad, protože tím snižují 
jejich kapacitu. V případě, že máte ve-
řejně přístupnou popelnici nebo kon-
tejner na směsný odpad (např. sídli-
ště), lze stromky volně odložit vedle 
nich. V ostatních případech (činžovní 
a rodinná zástavba) prosíme o odlo-
žení stromků k nejbližším kontejne-
rům na tříděný odpad.

Stromky vyhazujte nejlépe den před 
odvozem odpadu, aby nedochá-
zelo k  jejich přílišnému hromadění 
po  zbytečně dlouho dobu. Odvoz 
stromků bude probíhat v běžných 
svouových dnech po celý leden 
a únor. 
Konečná zastávka pro vánoční 
stromky je u odběratele, který se 
zabývá zpracováním dřeva. Strom-

ky jsou nadrceny a následně využity 
např. do  kompostu. Znečištěné ne-
bo nedostatečně odstrojené strom-
ky putují společně se směsným od-
padem do zařízení pro energetické 
využití odpadu Malešice. Výjimka 
platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směsný 
odpad, ale do sběrného dvora.

Ing. Ondřej Vojta (Občanská demokratická strana)
Vážení spoluobčané, tento sloupek 
zastupitele bych chtěl věnovat ještě 
malému ohlédnutí k problematice 
koaličního dohadování a vyjednává-
ní v období komunálních voleb 2018. 
Stále se totiž setkávám s celkem lo-
gickým dotazem, zda by pro správu 
Újezda nebyla výhodnější pohodlná 
jedenáctičlenná koalice dvou nejsil-
nějších stran ODS (6) a Pirátů – STAN 
(5), a ne relativně slabá koalice ODS 
(6) + ANO (3), poskytující jen nejtěs-
nější většinu devíti zastupitelů. Moje 
odpověď zní: Ne, nebyla. Svoje osob-

ní stanovisko se pokusím vysvětlit 
v následujících bodech:
1) Aktuální koalice ODS a ANO je sku-

tečnou dvoučlennou koalicí, a dá 
se předpokládat, že čím méně poli-
tických subjektů tvoří koalici, tím je 
dohoda snazší a fungování koalice 
v komunální politice efektivnější. 

2) ODS jako tradiční politická strana 
i ANO jako politické hnutí má v ko-
munální politice v Újezdě alespoň 
nějaké praktické zkušenosti. 

3) Další nabízející se koalice ODS a Pi-
rátů – STAN by ve skutečnosti byla 

„duhovou“ čtyřkoalicí ODS + Piráti 
- Starostové - Nezávislí, kde by si 
každý jednotlivý stranický lídr sna-
žil prosazovat své osobní politické 
cíle a ambice, což má v komunální 
politice obvykle neblahé následky.

4) Pro ODS bylo dost složité dohado-
vat nějakou koalici s Piráty, o je-
jichž existenci v Újezdě ještě v létě 
2018 nikdo neměl ani tušení, se 
Starosty, z nichž nikdo nikdy nebyl 
starostou a s Nezávislými, prostě 
protože jsou nezávislí, tedy v zá-
sadě nečitelní. 

Pracujeme a chceme plnit své sliby, 
jak nejlépe to z opoziční pozice půjde. 
Hlavním důvodem menší viditelnosti 
je úmysl hrát fér a dát novému vede-
ní Újezda, jak je občas ve slušné spo-
lečnosti zvykem 100 dnů na to, aby se 
rozkoukalo, vše pochopilo a začalo vi-
ditelně pracovat. Takže nepoukazuje-
me veřejně na věci, které se nám ne-
líbí, nekritizujeme každou maličkost.
Počítám-li správně, 100 dnů vyprší 
13. února.

A potom se začneme ptát. Bude-
me aktivní, konstruktivní, ale dů-
slednou opozicí. A také hlasitou. 
Dáme vám vědět o všem, o čem si 
budeme myslet, že není pro Újezd 
prospěšné ani správné. Možná to 
však nebude třeba? – v koaličním 
prohlášení současné „vlády“ se ob-
jevily cíle, jejichž splnění slibovali 
v kampani téměř všichni. Dává to 
smysl, Újezd je naše společné mís-
to k životu a my všichni, kterým na 

něm záleží, vnímáme jeho problé-
my podobně.
Otevřenou otázkou tak zůstávají 
schopnosti tyto cíle kvalitně naplnit. 
V zájmu dobré spolupráce jsme přišli 
hned na prvním zastupitelstvu s ná-
vrhem úprav jednacího řádu, který by 
občanům sejmul náhubek nasazený 
v minulém období, a přitom zabránil 
obstrukcím ze strany některých spo-
luobčanů. V době publikování tohoto 
příspěvku již víme, jak to dopadlo.
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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

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ

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

Dotazy a objednání tel. 728 230 831 -  J. Vrbka
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Domov pro Seniory – Domov Zátiší s.r.o.
Jsme domov s kapacitou 15 ti uživatelů.

Hledáme šikovné kolegy na pozici 
pečovatelka– pečovatel.

Nabízíme rostoucí platové ohodnocení 
15 000,-Kč měsíčně.

Nabízíme možnost 24hodinových směn.
Tel: 777 207 104

e-mail: domov.zatisi@email.cz
www: domov-zatisi.cz

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

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

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

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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

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

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

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

Zveme Vás na 
testovací den Felt

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

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

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

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

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

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

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

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Mgr. Renata Flašková, advokátka, 
zastoupení před soudy (civil a trest), smluvní 
dokumentace, insolvence, rodinné právo 
(rozvody, jmění manželů, děti). 
Tel: 602 962 374, email: flaskova@akjp.eu

Hodně štěstí a zdraví
v roce 2019 přejí 

Soukromníci.

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

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

vinyl,laminát), zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

mailto:domov.zatisi@email.cz


překvapivě malé večerní účasti. Právem tedy patří po-
děkování mladším i starším dětem, paní vychovatelkám 
a učitelkám, které vánočními písněmi připomněly blížící 
se svátky. Velké poděkování je letos namístě i rodičům 
a prarodičům, kteří školní zpěváčky přivedli, a nás pří-
tomné diváky zahřál jejich zpěv spolu s čajem paní vy-
chovatelek na srdci.
Téhož dne proběhl vánoční turnaj v házené všech 
5. tříd. Všichni páťáci si to náramně užili a podávali skvě-
lé sportovní výkony. Velké poděkování patří panu Drá-
bovi a jeho pomocníkům z házené z Úval, kteří zajistili 
výbornou organizaci a hladký průběh celé akce.
V prosinci jsme také završili celoškolní projekt 100 let 
republiky. Vítězem se po vyhodnocení všech sedmi ak-
tivit stala třída 6. C paní učitelky Mgr. Kateřiny Polan-
ské (247 bodů). Blahopřejeme k zasloužené odměně, cíl 
a termín výletu, na jehož financování bude použit spon-
zorský dar 3 500 Kč od Spolku rodičů, bude stanoven 
po dohodě se žáky. Na druhém místě se umístila 7. A 
paní učitelky Mgr. Hany Jančové (232 bodů), na 3. místě 
8.C paní učitelky Mgr. Ilony Polákové (139 bodů). 
Za Masarykovu ZŠ

Dana Drastilová, Jana Vinšová, 
Helena Rozšafná a Adéla Zbytovská, vychovatelky

žáci a učitelé 5. tříd
Eva Danielová
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Dne 30. 11. proběhlo předvánoční setkání rodičů a dětí 
4. a 7. oddělení školní družiny. V klidné a příjemné atmosféře 
si děti i dospělí zdobili perníčky, tvořili slaměné vánoční ozdo-
by a jedlé „ježky“ z jablek a sušených dobrot. Všem zúčastně-
ným děkujeme!
Následující pondělí, tedy 3. 12., proběhlo vánoční tvoření pro 
rodiče a děti z 1. a 5. oddělení školní družiny. Tentokrát jsme 
vyráběli vánoční ozdoby z korku, kalíšků od čajových svíček 
a papíru. Odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosfé-
ře a všichni se s chutí zapojili. Odměnou pro nás byl šťastný 
úsměv dětí z vytvořených výrobků a nadšení a elán rodičů.
Na Mikuláše se opět proměnil pan školník Petr v čerta Petro-
mila, aby dětem již od rána zpestřil sváteční den.
Letos se mikulášského, andělského a čertovského řemesla 
ujali žáci 9. A a dobrovolníci z 9. B a 9. C. Na jejich příchod 
se těšily děti nejmladší, radost z návštěvy měly ale i ty starší. 
Po proslovu Mikuláše a čtení z Knihy hříchů přišla totiž za 
písničku nebo básničku sladká odměna a čertovské poma-
zání. Dojmy dětí ze 4. B ze „vzácné návštěvy“ jsou ke zhléd-
nutí ve fotogalerii na webu Masarykovy základní školy. De-
váťákům, paní učitelkám Šárce Verešové a Aničce Kousalové 
velké poděkování za organizaci.
V mrazivém počasí se ve čtvrtek 13. 12. 2018 konalo tradiční 
zpívání organizované školní družinou pod vedením paní vy-
chovatelky Jaroslavy Pincové. Počasí bylo zřejmě důvodem 

Závěr roku ve škole

Ředitelské volno
Vzhledem k celodennímu školení pedagogického sboru vyhlásila 
ředitelka Masarykovy základní školy na pondělí 21. 1. 2019 ředi-
telské volno. V případě nutnosti bude zajištěno hlídání dětí z 1.- 5. 
tříd ve školní družině od 6:15 hod. do 16:00 hod. včetně možnos-
ti oběda ve školní jídelně. Žádáme rodiče, aby prostřednictvím 
třídních učitelů do 10. 1. 2019 závazně přihlásili hlídání dítěte ve 
školní družině a oběd ve školní jídelně. Děkujeme za pochopení.
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INZERCE

Naše škola se tradičně zapojuje do soutěže o nej-
krásnější vánoční stromeček. Letos pod vedením pa-
ní učitelky Jany Kurkové tvořili ozdoby žáci 7. B a 7. C.
Soutěž probíhala do 21. 12. v Loretánské zahradě, 
prohlédnou si je možné originální ozdoby minimálně 
do konce roku 2018. Akci organizuje Spolek Prevence 
dětem a Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1. O umís-
tění našeho stromečku budeme informovat na škol-
ním webu a v Újezdském zpravodaji.
Při výletu do vánoční Prahy stojí stromečky určitě za 
podívání. Někdy stačí trochu mrazu a stanou se pře-
krásné věci - viz. fotografie z minulých let.

Eva Danielová

Soutěž 
o nejkrásnější 
stromeček

Na nové školní prostranství II. stupně v Polesné ulici 
byl k vánočnímu stromu nainstalován nový betlém, je-
hož autorem je pan učitel Karel Novák.

Betlém

Ve čtvrtek 18. prosince se v kolodějském kostele Povýšení 
svatého Kříže konal již počtvrté vánoční koncert pěvec-
kého sboru Sovička. Paní učitelka Daniela Janoušová při-
zvala k pěvecké spolupráci opět své kolegyně. Na klávesy 
doprovázel letos poprvé pan Jeroným Klimeš, který oživil 
některé písně vlastním aranžmá. Zaznělo symbolicky dva-
cet čtyři písní jako je dnů v adventním kalendáři.
Koncert začal v 17 hodin, kdy pan farář Ondřej Salvet při-
vítal všechny přítomné, které následně paní učitelka Ja-
noušová vyzvala ke zpěvu s texty rozdanými v lavicích. Re-
pertoár za doprovodu kytary a kláves byl pestrý – tradiční 
české koledy a novodobé vánoční písně, Huronská koleda, 
Cohenovo Hallelujah, Vánoční strom od Lucie Vondráčko-
vé, dětmi oblíbená Půlnoční od Václava Neckáře a na závěr 
rocková koleda V betlémě zrodil se král od skupiny Uni-
sono. Sovičky tímto vánočním koncertem završily nároč-
né koncertování v tomto kalendářním roce. Přestože do 

souboru nastou-
pilo v září hodně 
soviček z prvních 
tříd, zvládly zpívá-
ní pro ně nových 
textů, kterými 
rozdávají radost, 
na výbornou. 

Eva Danielová, 
Masarykova ZŠ

Sovičky zpívaly v Kolodějích
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SPOLKY

Na začátek několik méně známých 
pořekadel.
Když v lednu včely vyletují, to nedob-
rý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vyso-
ko tráva poroste. 
Je-li leden nejostřejší, bude roček nej-
plodnější. 
Holomrazy - úrody vrazi. 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima 
v květnu.
Po těchto neradostných pořekadlech 
si budeme přát klasickou ladovskou 
zimu se sněhem a mrazy a těšit se na 
jarní dny. 
Leden je měsíc příprav a pláno-
vaní. Pokud si pěstujete zeleninu 
a květiny ze semen, je teď správná 
doba zkusit klíčivost semen zby-
lých z loňska. Závisí také na tom jak 
je skladujete. Nejlepší je uložit sáčky 
se semínky do zavařovaček a pevně 
uzavřít, tím si zajistíme, že nebudou 
ovlivňovány suchem nebo vlhkem. 
Ke zjištění klíčivosti stačí ploché mis-
ky nebo talířky, savý papír a vhodné 
místo s teplotou kolem 20°C. Odpo-
čítáme si počet semen (u drobnějších 
více než 50, u větších 10 -20) dáme na 
vlhký papír a přikryjeme opět vlhkým 
papírem, vše udržujeme vlhké. Za 10-
30 dnů (v závislosti na druhu semen) 
již vidíte, jak semena klíčí. Při  náku-
pu nového osiva věnujte pozornost 

volbě odrůdy, zejména označení 
k rychlení, jarní či letní sejeme pouze 
v doporučené roční době. Pěstujme 
pouze takové odrůdy, které mají krát-
kou vývojovou dobu. Nepoužívejte 
semena sebraná z vykvetlých rostlin. 
Pokud je vysejete, již nikdy nebudou 
takové, jako původní rostliny. 
Pokud na záhonech neleží sníh a ne-
stačili jste je zrýt, je možné vše dohnat, 
nevadí ani tenká vrstva zmrzlé půdy, 
kterou lze rýčem prorazit. Podle záso-
bení půdy živinami můžete aplikovat 
fosforečná nebo draselná hnojiva.
U starších stromů odstraňte starou  
rozpukanou kůru – borku. Rozpro-
střete kolem stromu kusy látky, bor-
ka se nesmí dostat do půdy,  musíme 
ji spálit. Při seškrabání postupujeme 
velmi jemně, nesmíme poškodit vrst-
va kambia, která je pod kůrou.
U lískových keřů odstraníme veške-
ré mladé výhony vyrůstající ze země. 
Leden a únor jsou vhodné měsíce 
pro silné zmlazení přestárlých jabloní 
a hrušní, pokud ještě plodí a odrůdy 
nám vyhovují. Zbylé listí na stromech 
i mumifikované plody otrháme a spá-
líme - jsou zdrojem spór moniliózy – 
hniloby plodů.
Silný mráz doprovázený nedostat-
kem sněhu může napáchat velké 
škody na jahodách, pokud jste na 
podzim provedli slabou nastýlku, je 

nutné ji doplnit nebo zakrýt třeba 
i  smrkovým chvojím, týká se hlavně 
nových výsadeb. 
Když nemrzne a je sucho, můžeme roz-
hodit po trávníku kompost a vrstvu 
cca 2 cm upravit dřevěnými hráběmi. 
Ve skalce a na záhonech s trvalka-
mi je nutné hlídat zakrytí, pokud je 
třeba, přidáme další vrstvu. Pokojové 
rostliny nepřesazujeme a nehnojíme, 
dáváme velký pozor na přelití, mno-
hé uhnijí. 
Přezimující muškáty a fuchsie ve 
sklepě očistíme od zvadlých listů dří-
ve, než začnou zahnívat a hniloba zni-
čí celou rostlinu. Zaléváme opravdu 
až když je substrát na povrchu suchý.

SADBOVÉ BRAMBORY
V předstihu si můžete objednat sad-
bové brambory – velmi rané, rané, 
polorané. Přesné odrůdy ještě nezná-
me, upřesnění během ledna, ale vždy 
to jsou  kvalitní,  osvědčené odrůdy . 
Objednávejte na tel. číslech: př. Mach 
Petr 606 190 402, př. Exnerová Blan-
ka 281 971 101.
Veškeré dotazy a vše o nás na 
www.kvetyujezda.ic.cz 
Ještě jednou vám všem, za výbor naší 
organizace přeji do nového roku pev-
né zdraví a ať se na zahrádce splní 
všechna předsevzetí a přání. 
Za újezdské zahrádkáře

Blanka Exnerová

Zahrádka v lednu

POZVÁNKA 
NA VÝSTAVU

KAS pořádá vycházku 
15. ledna 

do 
Uměleckoprůmyslového 

muzea v Praze, 
ul. 17. listopadu, 

na výstavu 
HANY PODOLSKÉ 
– legendy české módy.

Sraz je v 10 hod. 
přímo před muzeem.
Doprava individuální, 

doporučení:
a) Bus č. 163 na Depo 

Hostivař, dále pak 
metrem A, výstupní 
stanice Staroměstská;

b) Bus č. 250 na Černý 
Most, dále pak 
metrem B na Můstek, 
odtud linkou A 
na Staroměstskou.

Cena 80 Kč. 

Deset let sbírky pro les
Rádi bychom za spolek Újezdský STROM 
poděkovali všem dobrovolníkům a pod-
porovatelům za veškerou prospěšnou čin-
nost, kterou s námi v roce 2018 pro obec 
bezplatně vykonali.  Přejeme všem hodně 
štěstí v roce 2019 a opět se těšíme nashled-
nou na některé z akcí.  
Rok 2019 bude pro nás zvláštní 10. výročím 
státem registrované sbírky na podporu Klá-
novického lesa. Vynesla na transparntním 
účtu 411 645 Kč pro vypracování kvalitních 
odborných posudků a právní pomoc v prů-
běhu několikaletého úspěchem završené-
ho boje za zachování celistvosti jedinečné-
ho lesního prostoru v Praze, ale například 
i cvičební prvky pro děti a seniory v průseku 
lesa po výstavbě kanalizace a další zlepšení 
životního prostředí. 
Také loni připojil spolek v několika loka-
litách k prostředkům veřejných grantů 
podporu korporátních dárců a práci dob-
rovolníků: vylepšovali jsme „jižní ovocnou 
cestu“ navazující nově na asfaltovou cyklo-
pěší trasu z Oplanské do Koloděj, zajišťo-
vali odbornou údržbu nivy u „prameniště“ 

Běchovického potoka, zapojili se do akce 
„Ukliďme Česko“, opravovali Lesní galerie 
a na podzim sázeli stromy.  O všem jsme 
informovali na www.ujezdskystrom.info. 
Na stránky byl loni umístěn také projekt 
záchrany cyklopěší spojnice z Rohožníku 
do Květnice včetně souhlasů a vyjádření 
podpory ze stran vedení MČ, obce Květni-
ce i státu.  Novému vedení Městské části 
Praha 21 jsme projekt představili koncem 
roku. Ve věci cyklopěší „panelky“ máme od 
pozitivní reakci s příslibem převzetí aktivity, 
neboť právě aktivní přístup MČ je dnes pro 
záchranu trasy nezbytný. V případě potře-
by v roce 2019 městskou část v tomto rádi 
podpoříme.  Jako spolek, který má ochranu 
přírody a krajiny ve stanovách a více než 
desetileté zkušenosti v oblasti, jsme nabídli 
člena do Komise životního prostředí.
Těšíme se, že i v roce 2019 bude okrašlo-
vací činnost společně se všemi, kterým ne-
ní naše okolí a životní prostředí lhostejné, 
úspěšně pokračovat. Za spolek Újezdský 
STROM

Ing. Michael Hartman
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V loňském roce Sbor dobrovolných ha-
sičů (SDH) v Újezdě nad Lesy vyjížděl ke 
třem velkým požárům hal. Ve všech pří-
padech sbor prováděl kyvadlovou dopra-
vu vody. 
Dne 8. května 2018 před 13. hodinou byl na 
HZS nahlášen požár haly v ulici U továren 
v Hostivaři. Již od začátku byl z různých částí 
Prahy vidět tmavý kouř. I naše jednotka je 
v čase 15:20 hod. povolána k požáru. 
V úterý 4. prosince 2018 v 12:20 hodin 
ohlášen na HZS požár skladovací haly s tex-
tilem v pražské Písnici v ulici Pramená. 
Ve  12.58  hod. vyjížděla naše jednotka na 
místo požáru, kde se postupně vystřídalo 
devět profesionálních a třináct dobrovol-
ných jednotek. Hořely oděvy a obuv v hale 
na ploše 50 × 100 metrů.
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 15:53 hod.  byl 
naší jednotce vyhlášen výjezd k požáru haly 
v průmyslovém areálu v Horních Počernicích 
v ulici Jiřího ze Vtelna, kde zasahovaly profe-
sionální a dobrovolné jednotky.

Dobrovolní hasiči z Újezda ne-
opomínají každý rok ani svátek 
sv. Mikuláše. Hasiči začali 5. pro-
since s oblékáním kostýmů a ma-
lováním již odpoledne a velmi 
vesele. Než se vydali do ulic, aby 
postrašili zejména děti Újezďá-
ku, tak navštívili děti v soukromé 
školce Baby centrum, poté ještě 
vyrazili trošku vystrašit malé fot-
balisty v restauraci Na Hřišti. Pak 
se dvě party složených s věma 
divokými čerty, andělem a moud-
rým Mikulášem vydaly za dětmi 
po celém Újezdě.

Daniel Váňa,
velitel jednotky SDH

Újezdští 
hasiči 
v akci

Na výletě 
v Ratibořicích 
Po osmi letech jsme se rozhodli navštívit 
opět Ratibořice. V autobuse jsme se dozvě-
děli něco z historie zámku – je z  počátku 
18. století, v  roce 1800 ho zdědila Kateřina 
Frederika Vilemína Benigna, vévodkyně Za-
háňská, kterou známe z Babičky. V letech 
1825 – 1826 byl přebudován ve stylu klasi-
cismu a využíván jako letní sídlo vévodkyně.
Zámkem nás provedl pan správce. Pověděl 
nám o vánočních zvycích šlechty i prostého li-
du v 19. století. Chvilku si na nás udělala i paní 
kněžna, vlídně k nám promluvila a propustila 
nás s přáním krásných Vánoc a pevného zdra-
ví. Byl to úžasný zážitek – zámek slavnostně 
vyzdoben, všude nádherná květinová výzdo-
ba, příjemný pan správce, služebnictvo i pan 
děkan, který byl zrovna na návštěvě u  paní 
kněžny – v dobových kostýmech.
Ze zámku jsme šli do Rudrova mlýna. Tam 
na nás čekal pan mlynář s rodinou a dokon-
ce se přišla podívat i „babička“. Muzikanti 
hráli, děti zpívaly, tančily, bylo to milé. U bu-
dovy vodního mandlu probíhal vánoční trh. 
Posíleni medovinou nebo punčem jsme se 
vraceli k autobusu.
Po obědě v České Skalici nás čekala ještě pro-
hlídka výstavy „Nostalgické Vánoce“ v muzeu. 
Výstava je v krásném sále, kde mladičká Ba-
runka Panklová tančila na Jiřinkovském bále. 
U muzea stojí kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie – jedna z místních pamětihodností z roku 
1725. Před ním je socha Jana Nepomuckého 
z dílny I. F. Platzera a další dvě sochy z dílny 
M.  Brauna. A pak už jsme jeli domů. Opět 
nám přálo počasí, prostě to bylo moc hezké.

Irena Krajzingrová

Všechny zájemce zve SPCCH 
na vycházku 

STARÝM MĚSTEM 
na VÝSTAVU INSIGNIÍ 

A HISTORIE 
UNIVERSITY KARLOVY

Sraz ve čtvrtek 17. 1. 2019 
v 10 hod. u turniketů stanice 

Můstek - metro B
Doporučená doprava: 

Bus č. 250 na Černý Most nebo vlakem 
z  Klánovic v 9.09 na Masarykovo 
nádraží, přestup na metro B, výstupní 
stanice Můstek- Jungmannovo náměstí

Hasičskému Mikulášovi napsala 
Viktorka Š. básničku.

Rekondice 
v hotelu Příchovice
Hotel Příchovice se nachází v obci 
Kořenov na hranici Krkonoš a  Ji-
zerských hor. Má k dispozici dvou-, 
tří- a čtyřlůžkové lůžkové pokoje. 
Všechny jsou zcela nové a vybave-
ny WC, sprchou či vanou, TV, SAT. 
Další vybavení: herna, sauna, fit-
ness, bazén, whirpool a bowling. 
SPCCH má rezervovaný pobyt na 
rekondici pro kardiaky v  termí-
nu 8.  - 15. června 2019 pro cca 
35 osob, cena pobytu je 4 300 Kč
V ceně je doprava autobusem, 
plná penze, pojištění a využívání 
všech služeb hotelu. Doprovod-
ný personál se skládá z lékařky, 
dvou školených cvičitelek a orga-
nizátora pobytu.
Zájemci, informujte se a hlaste se 
u organizátora:
Eva Štrasmajrová, tel. 777 286 672, 
e-mail: strasmajrova.eva@seznamcz



23

V sobotu 15. prosince uspořádal Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami a spolek Újezd nad 
Lesy: krajina pro život v Polyfunkčním domě 
vánoční posezení pro seniory. Krásné vánoční 
pásmo koled a básniček předvedly děti z Ma-
sarykovy základní školy pod vedením Jaroslavy 
Pincové.
Děti ze 4. B vyrobily s paní učitelkou Evou Da-
nielovou nádherná přáníčka, jmenovitě bychom 
chtěli poděkovat Karince, Niki, Diance, Andy, Ra-
dušce a Vojtovi.
Několik skladeb zahrál mladý talentovaný újezd-
ský kytarista David Wurzel. Se sestrami Vlčkový-
mi jsme si společně zazpívali koledy. 
Jako překvapení na závěr vystoupil s povídáním 

o svých zážitcích v divadle, při filmování i o vá-
nocích Miroslav Etzler. Mimo jiné o novém filmu 
Léto s gentlemanem, kde hraje spolu s újezd-
ským malířem Františkem Kollmanem. Seniory 
pozval i na svá divadelní představení, nejen na 
muzikál Trhák, ale třeba i na svůj režijní debut 
v novém divadle Na Maninách. Milé a vtipné vy-
právění zakončil povídáním o tom, jakou radost 
mu dělá jeho půlroční syn Samuel, se kterým si 
užívá každou společnou chvilku.
Krásné vánoce přišlo přítomné stovce seniorů 
popřát i vedení radnice. Finančně se na akci 
podílela firma Kolektory Praha. Za spolek Újezd 
nad Lesy: krajina pro život

Jitka Carbolová

KČT, odbor POHODA Praha 
pořádá ve spolupráci 

s Újezdským muzeem, MČ Praha 21 
a Uhříněveským muzeem

v sobotu 19. 1. 2019
10. ročník turistického pochodu

COURÁNÍ PRAHOU
Start: Újezdské muzeum (cca 150 

m od zastávky BUS Újezd nad 
Lesy)trasa 10 km (9:30-11:00); 
trasa 17 km (8:30-10:30); trasy 
25, 32 km (7:00-9:30) a 54 km 
(7:00-8:30)

Trasy: podle délky vás provedou 
Újezdem nad Lesy, Běchovi-
cemi, Dubčí, Uhříněvsí, Be-
nicemi, Říčany a Koledějemi. 
Pro rodiny s dětmi a kočárky 
bude připravena i kratší pro-
cházka.

Odměnou: pro každého bude v  cíli při-
praven pamětní list a další 
překvapení, k tomu i zajímavá 
razítka. Jako tradičně proběh-
ne losování o zajímavé ceny. 

Cíl pochodu: bude tradičně v  Restauraci 
na Blatově od 11 do 20 hod.

r Po Ob Hdo O T D

Č A

K

Vánoční posezení: 
dorazil i Etzler

Další pravidelná vycházka SPCCH nás 
v říjnu zavedla do Letenských sadů, 
které jsou jedním z prvních veřejných 
městských parků promenádního cha-
rakteru, vybudovaném v poslední čtvr-
tině 19. stol. Co stojí za vidění?
Kostel sv. Klimenta - první zmínky 
jsou z roku 1234. V roce 1603 vyhořel. 
V letech 1659- 1677 byl znovu vybudo-
ván v raně barokním architektonickém 
slohu. Kolem kostela je malý hřbitov. 
Pavilon Expo 58 - na světové výstavě 
Expo 58 v Bruselu získalo Českosloven-
sko Zlatou hvězdu a 13 významných 
ocenění za moderní architektonicky 
zajímavě řešenou restauraci - auto-
ři Fr. Cubr, J. Hrubý, Z. Pokorný. Roku 
1960 byla jeho část přemístěna na Let-
nou. Nyní v něm pracuje nadnárodní 
firma. 

Letenský zámeček - novorenesanční 
budova postavená ve stylu italské vily 
v roce 1863 podle architekta I. V. Ull-
manna. 
Historický kolotoč - nejstarší docho-
vaný podlahový kolotoč v Evropě. Uni-
kátem kolotoče jsou koně vycpané slá-
mou a potažené pravou koňskou kůží 
(některé jsou již zrekonstruované). Ko-
lotoč bude otevřen na jaře 2019. 
Národní zemědělské muzeum - funk-
cionalistická budova byla vybudována 
v roce 1937 - 1939 podle projektu ar-
chitekta M. Babušky. Na střeše je nově 
otevřená terasa s krásným zase jiným vý-
hledem na Prahu. Chcete-li poznat více, 
přijďte příště i vy, stojí to za to. Vycházky 
jsou pečlivě připraveny i s mnoha odbor-
nými výklady. 

Líbalovi

Vycházka na Letnou

OZDRAVENÉ A REKONDIČNÍ POBYTY 
V ROCE 2019
REKONDICE PRO KARDIAKY 
Kořenov, hotel Příchovice: 35 osob,
termín 8. – 15. 6., cena cca 4300 Kč.
OZDRAVNÉ POBYTY
Zlatá Olešnice, penzion Pila: 26 osob,
termín 17. – 23. 8., cena cca 4900 Kč.
Zůstává s námi autobus - denní výlety
Luhačovice, hotel Praha: 
termín 5. – 12. 10. 
předběžná cena cca 5700 Kč
Přihlášky do Kořenova a Zlaté 
Olešnice budou rozdávány na 
výroční schůzi SPCCH.

SPCCH v ČR, o.s. 
v Praze 21 - Újezd nad Lesy

Vás srdečně zve na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná 

v sobotu 9. února 2019 
od 14, 30 hodin

v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ul.
Příchod bránou proti nové přístavbě 
a kolem ní až ke vchodu do jídelny.

Těšíme se na společné setkání
Obvodní výbor a výbor Základní 

organizace SPCCH v Újezdě n/L
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Družstvo mladších žákyň, nováček v soutěži Přebo-
ru Prahy, se po třech kolech turnajů nachází na prů-
běžném 17. místě. Mladé družstvo zatím získává zku-
šenosti, jeho hra má ještě daleko k dokonalosti, ale 
každý kdo má zkušenost s výkonnostním volejbalem 
ví, že přechod z minivolejbalu do šestkového volej-
balu je velmi náročný. Jelikož družstvo tvoří zejména 
hráčky z nižších věkových kategorií, má před sebou 
dlouhou a snad i slibnou budoucnost.
Mladší žáci hrající za oddíl Sokol Vršovice a tvořící zá-
klad tohoto družstva se po odehraných třech kolech 
nachází v polovině tabulky. Na přihlášení vlastního 
družstva máme zatím málo chlapců.
Družstva v minivolejbalu (tříčlenná) úspěšně hájí 
naše barvy. „Áčko“ je na špici soutěže (po minulém 
kole na průběžném 2. místě), ale marodka v průběhu 
3. kola nás vyřadila z boje o medaile. Družstvo bude 
mít možnost ukázat své kvality na mistrovství repub-
liky. Družstvo „B“ a „C“ tvoří hráčky, které začaly s vo-
lejbalem v září, doplněné o hráčky z nižších věkových 
kategorií, jsou na průběžném 33. – 34. a 45. místě.
Hráčky a hráči soutěží mladších žáků a žákyň i sou-
těže mini trénují v Újezdě v tělocvičně ZŠ Polesná (ve 
středu od 19 a v pátek od 18 hod.). Tato skupina má 
trénink již zaměřen na výkonnostní volejbal. 
Druhá skupina tvořená přípravkou (děti od 7 let) a no-
vě příchozími trénuje v hale v Běchovicích ve středu 
od 16 a v pátek od 15 hod. Její trénink je zaměřen 
na zdokonalování základních pohybových dovednos-

SPORT

Jak se 
daří 

volejbalu

V sobotu 24. listopadu se v Praze konal 
turnaj Nextgen Nextlevel, akce pořáda-
ná našimi trenéry Pavlem Pospíškem 
a  Marošem Novákem. Netradičně se 
zde závodilo jak v poomsae, tak v kyo-
rugi, kde byl místo běžného vyřazova-
cího systému použit systém „každý 
s každým“. Účastníci si tak více zabojo-
vali a mohli získat více zkušeností.
Ze zápasníků exceloval Vojta Stej-
skal, který si poradil se všemi svými 
soupeři a s přehledem vyhrál nejen 
celou svou kategorii, ale získal i cenu 
pro nejlepšího závodníka v kategorii 
žáků. Další zlaté medaile přidali Lu-
káš Jirsa, Karolína Česneková či Eva 
Šťastná.
V poomsae zazářil Filip Haverland, 
který se pravidelně umisťuje na stup-
ních vítězů, tentokrát si dokonce vy-
šlápl až na stupínek nejvyšší. Příjem-
ně překvapil i Samuel Smolej, jenž si 
z turnaje odvezl bronzovou medaili.
Třetí ročník této akce přilákal kromě 

Taekwondisté uzavřeli rok 2018

tí, všeobecný rozvoj herních činností. a to hlavně formou her. 
Přípravka hraje soutěže v barevném volejbalu, zjednodušené 
formě hry. Všechna družstva v barevném volejbalu absolvova-
la kontrolní turnaje.  Tato skupina sestavuje pro krajské kolo 
v barevném volejbalu, které se koná v sobotu 6. 1. 2019, tři 
dvojčlenná družstva do žluté kategorie a dvě dvojčlenná druž-
stva do červené kategorie. Krajské kolo v kategorii oranžové 
odehrajeme v dubnu. 
Žlutá kategorie je určena pro osmileté děti a jedná se o pře-
rušovanou hru – přehazovanou. Našim žluťáskům se příprav-
né turnaje zdařily a tak se těšíme, jak si užijí krajské kolo.
Červená kategorie je určena pro desetileté děti a jedná se 
již o plynulou hru volejbalu hranou prsty (bagr není povolen). 
V této kategorii máme přihlášeno jedno družstvo zkušených, 
ale mladších hráček a jedno družstvo nováčků. 
V lednu v roce 2019 bude probíhat v Běchovicích (Richtrova) 
nábor dětí do přípravky. Rádi bychom přibrali další šikovné 
holky i kluky.  Činnost oddílu je finančně podporována MČ Pra-
ha 21. Sportu zdar a volejbalu zvláště! 
Více info: Tel. 732 954 394, plzenskyp@seznam.cz.

Petr Plzenský,
SK Joky

Mládežnická družstva volejba-
lového oddílu SK JOKY z Újez-
du nad Lesy mají odehranou 
polovinu zápasů mistrovských 
soutěží.

českých týmů i závodníky z Polska. 
V  hale byla úžasná, pohodová atmo-
sféra, kterou si každý moc užíval – kou-
čové, závodníci a věříme, že i diváci si 
přišli na své, což bylo i hlavním cílem 
turnaje.
Tyto úspěchy by nebyly možné bez 
našich sponzorů, a proto bychom 
jim chtěli poděkovat  - generálním 
partnerem je společnost Abak, pro-
vozovatel sítě Újezd.net, hlavním 
partnerem je Obchodní akademie 
a Obchodní institut Praha.
Poděkování patří také MČ Praha 21, 
která podpořila tréninkové a závodní 
aktivity našeho klubu, a to především 
materiální vybavení, pronájem tělo-
cvičny, dopravu a startovné na turna-
jích. V roce 2018 byly podpořeny tur-
naje Czech Open, Sokol Cup, Moravia 
Poomse Cup a Vánoční turnaj. 

Martin Horák, 
Jakub Vaníček,

Kangsim Dojang
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Koncem listopadu vyhlásilo mini-
sterstvo vnitra vítěze 12. ročníku 
soutěže Úřad roku „Půl na půl“, 
v níž bodovala i Květnice. Minister-
stvo uspořádalo soutěž prostřed-
nictvím dotazníků, ve kterých se 
zaměřilo na otázky představ a cílů 
v oblasti problematiky rovných pří-
ležitostí žen a mužů, na jejich ukot-
vení v oficiálních dokumentech. 
Hlavní důraz byl kladen na úspěchy 
v roce 2017 a příklady dobré praxe, 
ze kterých mohou čerpat i ostatní. 
Rovněž se sledovalo, jakým způ-
sobem vedení obcí a měst vychází 
vstříc svým zaměstnankyním a za-
městnancům a jaké vyvíjí aktivity 
z  hlediska vstřícnosti ke klientům 
a návštěvníkům úřadu.
Do soutěže se zapojilo přes dvacet 
obcí, měst a krajů a Květnice získa-
la čestné ocenění. 

(red) 

Ocenění 
za rovné 
příležitosti

Nový vizuál
Město Úvaly má nový vizuální styl, 
který chce využívat na vizitkách 
a  dopisním papíru, v městském 
zpravodaji a dalších informačních 
tiskovinách, brožurách a publika-
cích, plakátech nebo dárkových 
předmětech. Nové logo města by 
měla využívat také třeba knihovna 
nebo městská policie. 
Za novým vizuálním stylem stojí 
designer Lukáš Hejč, který vyhrál 
dvoukolovou veřejnou soutěž. 
Hejčův návrh zaujal porotce nejen 
svým souzněním s duchem města, 
ale také svým provedeným systé-
mem, který dokáže komunikovat 
od jednoho výrazného symbolu po 
komplexní text doplněný v případě 
potřeby sérií obecně i lokálně ori-
entovaných piktogramů.
Samotné nové logo a vizuální styl 
města nenahrazuje stávající měst-
ský znak, ten zůstává tradiční tak, 
jak ho znají i obyvatelé Újezda.

                (red)

KVĚTNICE

Přijďte 
na hospodský kvíz

Před pár měsíci jsem se s rodinou přestěhovala z pražských Holešovic 
do Klánovic a čtvrť jsem si rychle oblíbila. Příroda je na dosah a kul-
turně tady člověk nestrádá, to je příjemná kombinace. Trochu se mi 
však stýskalo po jedné aktivitě, kterou jsem si v Holešovicích s přáteli 
užívala. Oslovila jsem tedy organizační tým Besedy, který vyšel mému 
nápadu pořádat pubquiz v Klánovicích vstříc. A tak pojďme hrát, sejít 
se, poznat sousedy, zasoutěžit si a pobavit se. 
Hra má svůj původ v Anglii, kde si ji můžete zahrát téměř na každém 
rohu, a i v Česku si získala velkou oblibu. V Praze se pubquiz pořádá na 
desítkách míst, dokonce se koná i pubquizová liga. Hraje se v týmech 
o maximálním počtu 5 hráčů (může jich být i méně, ale víc hlav víc 
ví), soutěží provází moderátor, který kvíz průběžně vyhodnocuje. Kvíz 
má 10 kol po 5 otázkách, v každém kole jsou otázky z jiného oboru. 
Otázky se týkají například aktuálního dění, hudby, filmů, historie, lite-
ratury, zeměpisu, sportu nebo showbyznysu. Používají se odpovědní 
archy, takže se nemusíte bát nějakého vyvolávání jako ve škole, navíc 
odpovídají vždy všichni najednou, takže soutěž není o rychlosti, ale 
o správnosti odpovědí. Po každých dvou kolech moderátor sečte body 
a oznámí průběžné pořadí. A i když není důležité vyhrát, ale pobavit 
se, na vítěze vždy čeká příjemná odměna. 
Začínáme druhé lednové úterý 8. 1. 2019 v 19:30 hod. v KC Nová Beseda.

Tereza Beranová

KLÁNOVICE

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

PILATES 
NA STROJÍCH, 

MASÁŽE, 
KINEZIOTAPING

NA CO TO JE? 
Překvapí vás účinnost při:
- zlepšení držení těla, zpěvnění 

hlubokých břišních a zádových 
svalů

- formování postavy
- rehabilitaci po úrazech
- při přípravě k porodu
- po porodu zpět ve formě raz dva

nám U lípy svobody 26/7, Dubeč, 
tel. 728 382 656

skupina na FB Klub Pilates Dubeč

INZERCE

SERVIS, PRODEJ, 
BAZAR a PŮJČOVNA

LYŽÍ 
Lyže brousíme na strojích Wintersteiger, broušení 
na kameni, keramické kotouče, WAX future 
voskovačka, na půjčení můžete vybírat ze všech 
velikostí, i těch nejmenších, carvingových lyží 
i běžek, potvrzení o seřízení vázání na digitální 
seřizovačce, rezervační systém.

CELOSEZONNÍ PŮJČENÍ 
dětského i dospělého lyžařského 

kompletu, také běžeckého 
a snowboardového 

(lyže, snb, boty, hole)

Prodej zimního lyžařského vybavení – 
sjezdové lyže, dětské lyže, běžky, boty, 

hole, přilby, 
…BAZAR dětského lyžařského vybavení

Další aktuální akce a informace 
na webu nebo facebooku.

SKI a BIKE centrum DODOSPORT, 
Nám. U lípy svobody 6/48, DUBEČ

Tel. 602 26 66 55, 272 768 397, 
www.dodosport.cz

Otevřeno:  
pondělí 14–19 h, úterý 14–18 h, 

středa 14–18 h, čtvrtek 14–19 h, 
pátek 14–18 h, 

(sobotní dopoledne od listopadu do března, 
další termíny jen po telefonické dohodě

http://www.dodosport.cz
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VÝSTAVA MĚSÍCE 
VIETNAM - DOSUD NEOBJEVENÝ 
Tentokrát společně s autorkou výstavy 
Magdalénou Radostovou navštívíme 
na fotografiích Asii - VIETNAM. Čeká 
nás setkání s krásnou a  turisty dosud 
málo známou zemí. Jen malá ochutnáv-
ka toho čím je Vietnam zajímavý. Výsta-
va je prodejní a potrvá do konce února.

FILMOVÝ KLUB
7. 1. pondělí, 20:00
KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
Český dokument vyprávějící o lidech 
z největšího afrického slumu, kteří se 
navzdory drsným podmínkám rozhod-
li proměnit nelítostné prostředí v lepší 
místo pro život. Po projekci bude násle-
dovat beseda s  režisérem, střihačem 
a  producentkou filmu. Česko / 2018 / 
dokument / 90 min

POZOR!!! NOVINKA!!!
8. 1. úterý, 19:30 
PubQuiz neboli hospodský kvíz 
Každé druhé úterý v měsíci!!! 
Vědomostní týmová hra oblíbená po 
celém světě. O co jde? Vědět více než 
soupeř a dokázat, že si stále něco pama-
tujete ze školních lavic! Přijďte si zahrát 
a vyzkoušet netradiční hru na party!

PŘEDNÁŠKA
9. 1. středa, 19:00 
PROČ PRÁVĚ VIETNAM?
Beseda s Magdou Radostovou (autor-
kou výstavy fotografií Vietnam-dosud 
neobjevený), která nám prozradí, proč 
právě Vietnam by měl být tím místem, 
kam se vydat a proč je teď ten nejvhod-
nější čas jej objevit. 

KONCERT
10. 1. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci!                                                                  
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si za-
hrát se spřízněnými dušemi bluesové 
standardy.

KULTURA

PROGRAM leden 2019
KINO
14. 1. pondělí, 20:00 
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekon-
trolovatelnou životní spirálu Freddie 
Mercuryho od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 
1985. VB, USA / 2018 / životopisný, dra-
ma, hudební / s titulky

KINO
16. 1. středa, 20:00
ROMA
Zatím nejosobnější projekt oscarového 
režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna 
(Gravitace, Potomci lidí, Mexická jízda) 
sleduje dívku, která pracuje v domácnos-
ti středostavovské rodiny ve čtvrti Roma, 
v México City. Mexiko, USA / 2018 / dra-
ma / 135 min / s titulky

DIVADLO PRO DĚTI
20. 1. neděle, 16:00 
a 21. 1. pondělí, 10:00 
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Pohádka ze staré Prahy vypráví poe-
tický příběh o přátelství za doprovodu 
krásných písniček. O půlnoci na ulici ožijí 
tři sněhuláci, kteří se snaží vybojovat si 
mezi sebou místo. Hraje: Divadlo MATĚ-
JE KOPECKÉHO PRAHA 

KINO
21. 1. pondělí, 20:00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Propletenec rodičů z netradičních rodin 
hledá cestu, jak se dobrat štěstí pro se-
be a pro svoje děti. 
ČR / 2019 / drama, komedie

KINO
23. 1. středa, 20:00
PAŠERÁK
Veterán z druhé světové války 
(C. Eastwood) se stává kurýrem pro me-
xický drogový kartel. USA / 2018 / krimi, 
drama, thriller / s titulky

PŘEDNÁŠKA
24. 1. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
JAK LÉPE ROZUMĚT SVÝM DĚTEM 
Napadlo vás někdy propojit si svoje 
dětství s dětstvím rodičů? Napadlo vás 

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ 
Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních 

představení pro děti i dospělé.

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
Rezervace a informace: 

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

KINO KAVÁRNA je otevřena  
Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00..

někdy vnímat svoje děti přes sebe, svo-
je chování v dětském věku? Přednáší: 
Pavel Polok

FILMOVÝ FESTIVAL DĚTSKÉHO 
FILMU
24. - 26. 1. čtvrtek až sobota
DRAHOUŠEK
Přehlídka dětských filmů spojená s bese-
dou s tvůrci (např. Pavel Nový). Shlédnout 
můžete Krakonoš a lyžníci, Páni kluci, S te-
bou mě baví svět, Jak se točí rozmarýny, 
Čarodějky z předměstí, Kam doskáče ran-
ní ptáče, Vyhrávat potichu, Artuš, Merlin 
a Prchlíci, atd. Zúčastnit se budete moci 
také workshopu na téma film.

KINO
28. 1. pondělí, 20:00 - Kino
KURSK
Film vypráví o skutečných událostech v ro-
ce 2000, kdy se potopila ruská ponorka 
K-141 Kursk. Belgie, Lucembursko / 2018 / 
drama, historický / 117 min / s titulky

PŘEDNÁŠKA
29. 1. úterý, 19:00 - Přednáška
KANADA 
I když většinu území Kanady tvoří rozsáh-
lé planiny s nepřístupnými lesy a mokřa-
dy, západní pobřeží Kanady je odlišné. 
Podíváme se také do jednoho z nejhez-
čích měst světa - Vancouveru. Kde jinde 
se můžete ve stejný den koupat v oceánu 
a odpoledne zajet lyžovat do hor za měs-
tem? Přednáší: Václav Bacovský

KINO
30. 1. středa, 20:00 
SLOŽKA 64
Čtvrtým zfilmovaným případem Oddě-
lení Q bude téměř 30 let starý případ 
násilného věznění žen na dánském ost-
rově Sprogo. Dánsko / 2018 / krimi, my-
steriózní, thriller / s titulky.

AKCE
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky.

AKCE
oKOLO KLÁNOVIC
amatérské cyklistické vyjížďky
Sledujte naše webové stránky.
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