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Čerstvé selské mléko 

z farmy od Plzně, 

šetrná pasterace; 1l

24,90 Kč

Čerstvé se

z farmy od

šetrná pa

24,90 K

Vejce „M“ od slepic 

ve volném výběhu; 10 ks

63,90 Kč

Fettuccine; 250 g 
36,90 Kč

Čokoláda 85 g 
43,90 Kč

Čokoláda 45 g 32,90 Kč

Čerstvé těstoviny z Itálie, 

v nabídce i bezlepkové 

varianty.

Pečeme dle tradičních receptur 

a postupů. Žádné konzervanty 

ani ztužené tuky. 

Žitný chléb 

41,90 Kč

Uzeniny z vyhlášeného uzenářství 
Dolejší v Davli. Vysoký obsah masa. 

Kobliha; smažená na 

přepuštěném másle 

11,90 Kč

Koláček 

14,90 Kč

Játrová paštika z Davle; 100 g 

21,90 Kč

Kvalitní belgické čokolády

Pravá italská 
mozzarella; 125 g

29,90 Kč
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EDITORIAL

My všichni, co máme doma kalendář 
naší školy, ho za pár dní budeme ob-
racet na druhou stranu. Ano, je to tak, 
vstupujeme do druhé poloviny roku. 
Věřím, že bude stejně úspěšná, jako 
ta první. Nebyly to vždy měsíce veselé 
a snadné, ale o to víc se máme z čeho 
těšit. Konečně se nám podařilo narov-
nat spoluvlastnictví pozemků a budo-
vy Ideal Luxu. V červnu schválili zastu-
pitelé na svém jednání koupi budovy 
společnosti Ideal Lux. Začínáme tedy 
pracovat na studiích rekonstrukce 
na polikliniku. Pokračujeme se stav-
bou hasičské zbrojnice a  služebny 
městské policie a  klubovny skautů. 
Postoupili jsme do posledních etap 

stavby kanalizace na hlavní a v přileh-
lých ulicích, probíhají rekonstrukce 
plynovodu a opravy místních komuni-
kací, parkoviště u  fotbalového hřiště 
v Čentické ulici dostalo nový povrch. 
Připravujeme studii a  poté veřejné 
projednání rekonstrukce skate parku 
v Čentické ulici a hřiště v Druhanické 
a modernizaci vstupu do školy v Po-
lesné ulici. Během prázdnin budeme 
rekonstruovat jídelnu v  budově dru-
hého stupně školy a  proběhne i  re-
konstrukce kotelny v  MŠ Sedmikrás-
ka. Není toho málo, co myslíte?
 V minulém čísle jsem psala o tom, 
že bychom měli problémy řešit se 
vzájemnou pokorou a  úctou. Jsem 

ráda a přesvědčila jsem se o tom, že 
to umíme. Ne všichni, pouze ti, kteří 
opravdu chtějí věci posouvat vpřed 
a  nejde jim jen o  prázdné věty plné 
pohrdání ostatními a  vymyšlených 
„pravd“ a (možná i) vlastní prospěch.
 Nenechme se napálit populistic-
kými žvásty, pojďme si užívat léta 
s chladnou hlavou a načerpat síly do 
druhé poloviny roku. Dopřejme si bá-
ječné prázdniny.
 Přeji vám šťastné ná-
vraty domů z  cest, milí 
Újezďáci.

Vaše starostka
Karla Jakob Čechová
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Dětem začaly dvouměsíční 
prázdniny a jelikož nastává do-
ba dovolených, drží letní pauzu 

i Újezdský zpravodaj. Držíte 
v rukou letní dvojčíslo 07/08-

2017. Další číslo ÚZ se tedy ve 
vašich schránkách objeví počát-

kem září. 

(red)

JAK VYCHÁZÍ ÚZ
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ZPRÁVY Z RADNICE

Nová elektronická siréna 
Městská část Praha 21 iniciovala v loň-
ském roce jednání s Magistrátem hl. m. 
Prahy, který je provozovatelem Auto-
nomního systému varování a informo-
vání obyvatelstva (ASVI). Vznikla doho-
da o instalaci první elektronické sirény 
v majetku magistrátu, která se již brzy 
rozezní v Újezdě.
 Elektronická siréna umožňuje na 
rozdíl od dosud používaných rotačních 
sirén zajistit varování i  při výpadku 
elektřiny po dobu 72 hod, doplnit va-
rovného signálu hlasovou informací 

o  hrozícím nebezpečí a  způ-
sobech ochrany. Sirénu lze 
kontrolovat na dálku a v ně-
kterých případech může plnit 
i funkci místního rozhlasu. Si-
réna byla umístěna na střeše 
Masarykovy ZŠ v Polesné.
 Kromě mimořádných udá-
lostí probíhá kontrola sirén  
každou první středu v měsíci ve 12:00 
hodin, a  to trvalým tónem po dobu 2 
minut. Poprvé se nové zařízení na stře-
še Masarykovy ZŠ rozezvučí 5. červen-

ce (termín vzhledem ke st. 
svátku není jistý) a  2. srp-
na. 
   Ovládání sirén a nepřetrži-
tý provoz zajišťuje Hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy 
nebo krizový štáb magistrá-
tu. MČ Praha 21 se bude i na-
dále snažit bezpečnostní sys-

tém na svém území rozšiřovat o další 
moderní technologie. 
 Jitka Králová, 

krizové řízení MČ Praha 21

Prosíme o uveřejnění bližší informa-
ce o  připravované výstavbě byto-
vých domů firmou Ekospol v lokalitě 
rodinných domů ohraničené ulicemi 
Zaříčanská, Lstibořská, Zápolská, 
Zálešanská, Luníkovská a Lutínská.

manželé Motlovi

Projekt je ve fázi přípravy. Stavební 
úřad MČ Praha 21 dosud nevede žád-
né řízení, protože od investora nedo-
stal žádnou žádost. Investor ale slibuje 
korektní přístup k sousedům. „V  loka-
litě plánujeme postavit pět menších 
viladomů. Vždy se snažíme maximálně 
vyjít vstříc lidem z okolí. Proto nyní jed-

náme s vlastníky okolních nemovitostí. 
Podoba projektu bude definitivní až 
poté, co s nimi uzavřeme dohody. Na 
to jsou navázány také konkrétní termí-
ny výstavby,“ říká Evžen Korec, ředitel 
Ekospolu.

Na jižní, újezdské straně nádraží, 
chybí cyklostojany. Plánuje se jejich 
umístění? Věra Starostová

Na vině je neshoda nad koncepcí par-
kování u  nádraží. Určitě prověříme 
možnost vybudování stojanů na trav-
naté ploše u  perónu. Oslovím spo-
lečnost TSK Praha, která vybudovala 

stojany a  úschovnu kol na klánovické 
straně, zda by nešlo do vyřešení kon-
cepce parkování realizovat obdobné 
řešení i na naší straně. Dopravní komi-
se nyní prověřuje možnost vybudová-
ní cyklostezky podél trati  na újezdské 
straně západním směrem k ulici Pilov-
ská a na stavebním úřadě se projedná-
vá úprava  silnice k nádraží včetně od-
dělené cyklostezky. S pohybem cyklistů 
k nádraží se tedy počítá a stojany musí 
být součástí tohoto řešení.

Pavel Roušar, místostarosta

Své podněty a  tipy na otázky zasílejte 
na redakce@praha21.cz. 

Ptáte se? Odpovídáme

Povolenky pro vjezd do Újezda
Stavba kanalizace na Starokolínské po-
stoupila do míst, kde již není možné 
zachovat kyvadlovou dopravu, a proto 
bude doprava do konce října mezi Bě-
chovicemi a Újezdem ve směru z cen-
tra vedena po objízdné trase.  V  Bě-
chovicích bude nutné z Českobrodské 
(hlavní) odbočit do ulice Do Panenek, 
dále pokračovat ulicí K  Běchovicům 
do Koloděj a ulicemi V Lipách a Staro-
újezdská se vrátit na Starokolínskou 
ulici. Autobusy MHD (obousměrně) 
a osobní doprava ve směru do centra 
budou na hlavní zachovány.
 Úřad MČ Praha 21 bude rezidentům 
vydávat povolenky pro vjezd, aby zby-
tečně nedocházelo k zahlcování objízd-
né trasy.

Povolenky budou vydávány pro rezi-
denty bydlící v ulicích:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Bo-
rovská, Brzická, Budčická, Cerhýnská, 
Církvická, Ctiněveská, Čankovská, Če-

kanovská, Čelkovická, Čenovická, Čen-
tická, Čížovská, Dědická, Dobrovická, 
Dobřichovská, Domanovická, Donín-
ská, Dražická, Druhanická, Dubinská, 
Načeradecká, Načešická, Nadějovská, 
Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, 
Netínská, Netušilská, Novohradská, 
Novolhotská, Ochozská, Okenská, On-
šovecká, Oplanská, Pilovská, Plhovská, 
Podlužanská, Polenská, Polepská, Po-
lesná, Polešovická, Poličanská, Políken-
ská, Poříčská, Račiněveská, Radimská, 
Ranská, Rápošovská, Ratajská, Ratboř-
ská, Ročovská, Rohozecká, Rozhovická, 
Rožmitálská a Starokolínská.

Povolenky se budou vydávat na po-
čkání na základě předložení platného 
občanského průkazu a  malého tech-
nického průkazu osobního vozidla. 
Podnikatelé přeloží doklad prokazující 
zřízení provozovny a  nájemci doklad 
prokazující oprávnění k  nájmu nemo-
vitosti.

 Povolenky se budou vydávat v příze-
mí budovy Úřadu MČ Praha 21, Staro-
klánovická 260, Praha 9, 190 16 od 26. 
6. do 30. 10. 2017 v tyto hodiny.

26. 6. – 14. 7. 2017 - Po, St 8- 12 hod., 
13 - 17.30 hod., Pá 8 – 12 hod.
17. 7. – 28. 7. 2017 - Po, St 8- 12 hod., 
13 - 17.30 hod., Út, Čt 8 - 11.30 hod.,13 
– 15 hod. a Pá 8 – 12 hod.
31. 7. – 30. 10. 2017 - Po, St 8- 12 hod., 
13 - 17.30 hod., Pá 8 – 12 hod.

Žádost lze vyřídit pouze osobně na zá-
kladě předložení originálů výše uvede-
ných dokladů. Žádost nelze podat elek-
tronicky – datovou zprávou, e-mailem. 
Případné telefonické dotazy zodpoví-
me na tel. č. 281 012 944; 281 012 969.
Děkujeme vám za trpělivost při vyřizo-
vání žádostí.

Jana Gurovičová, 
pověřená vedením odboru 

životního prostředí a dopravy
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Kalendárium na léto

22. 7.       Jízda historických vozi-
del „Okolo Vidrholce“, 
start ve 12, 30 hod. 
u hotelu Smolík

24. – 27.  7. 
Letní fotbalový kemp, 
více na www.fkujezd.cz

21. - 24.  8. 
Kinobus v Klánovicích, 
program na str. 30

25. 8.       Země živitelka, zájezd 
na výstavu, odjezd v 7 
hod. od parkoviště Lidl

26. 8.      Velká cena města 
Úval, více na www.
triprozdravi.cz

2. 9.         Divokej Bill – koncert, 
Atletický ovál, Úvaly  
od 20 hod.

5. 9.         Tenerife a Gomera, 
vernisáž výstavy,  
Újezdské muzeum,  
od 18 hod.

6. 9.         Veletrh kroužků,  
Areál ZŠ Klánovice

Od 6. 9.   Týden zdraví, bližší pro-
gram v zářijovém ÚZ

MČ Praha 21 připravuje modernizaci vstu-
pu budovy Masarykovy ZŠ v Polesné a ná-
vrh přístřešků pro kola. Smyslem akce je 
zřídit stálé místo vrátného namísto provizo-
ria, obnovit hlavní vchod do budovy, zajistit 
bezbariérový přístup, zřídit stání pro kola 
a skateboardy a nový komunikační a kame-
rový systém návštěvník – škola a také vybu-
dovat důstojný vstupní prostor s orientač-
ním systémem.
 Z  připomínek, které se dosud sešly, vy-
plynuly některé technické limity. Není mož-
né instalovat kamerový systém sledovaný 
vrátným do všech chodeb a schodišť školy. 
Pro pokrytí by bylo potřeba cca 100 kamer, 
pro které není dostatek místa v buňce vrát-
ného. Dále by jeden vrátný nestačil takové 
množství kamer sledovat, ani neměl kapa-
citu zasahovat. Tuto problematiku musí 
i nadále řešit dozor na chodbách. Škola, ani 
MČ Praha 21 nemá oprávnění k uchovává-
ní obrazových záznamů. Probíhají jednání 
s magistrátem, ten by podle všeho byla ale 
schopen provozovat pouze několik kamer 
ve venkovním prostoru.

 Stanoviště vrátného – bude vlevo při po-
hledu z budovy ven. Je odsud lepší výhled.
 Lišta se zámky pro parkování koloběžek 
u plotu - zde narážíme na kapacitu. Zname-
nalo by to umístění stojanů pro pouze 30 ks 
kol. Udělat stání pro kola zastřešená a stání 
pro koloběžky nezastřešená nepovažuje-
me za úplně šťastné. Obáváme se, že ko-
loběžky by v praxi skončily na místech kol. 
Proto navrhujeme použít dvojřadé řešení, 
deset míst z celkem 60 navržených vyhradit 
pro skateboardy. Menší skateboardy jdou 
umístit do šatních skříněk s botami.
 Konstrukce a barevné řešení – navrženy 
byly přístřešky výrobce mmcité. Stejné stojí 
od loňska u přístavby školy. Hotový výrobek 
je navíc levnější než vlastní návrh a výroba. 
 Vzhledem k množství detailů není možné 
dokumentaci přetisknout v  ÚZ. Ke stažení 
je ve formátu pdf na www.praha21.cz, na 
vyžádání pošleme e-mailem.
 Náměty můžete posílat i na tuto adresu: 
tomas.gross@praha21.cz.

Tomáš Gross,
technik odboru majetku a investic

Modernizace vstupního prostoru školy

Ve Staroklánovické 
probíhá rekonstrukce plynovodu

Letní brigáda pro 
studenty

Městská část Praha 21 
nabízí o prázdninách 

2017 studentům od 15 
let letní brigády. Bude 
se jednat o práce na 

údržbě majetku města, 
například o natírání zá-

bradlí a laviček v parcích, 
čištění chodníků, sběr 

odpadků atp. V nabídce 
jsou dva turnusy od 3. 
do 31. července a od 1. 
do 30. srpna. Pracovní 

doba je od 7:30 hod. do 
14:00 hod. Hodinová 
odměna za práci činí 

90,- Kč. Smlouva bude 
formou dohody o prove-

dení práce.
Bližší informace 

poskytne p. Vladimír 
Saitz, personalista 
ÚMČ Praha 21, tel. 

281012914, e-mail: vla-
dimir.saitz@praha21.cz

Dětské hřiště v Druhanické
Na základě rozhodnutí Magistrá-
tu hl. m. Prahy jako odvolacího 
orgánu, který potvrdil rozhod-
nutí zdejšího stavebního úřadu 

o změně využití území, připravuje 
ÚMČ Praha 21 aktualizaci studie 
dětského hřiště v ulici Druhanic-
ká na pozemcích parc.č. 537/322, 

537/363 v k.ú. Újezd nad Lesy. 
V průběhu září 2017 proběhne 
veřejné projednání. O datu ko-

nání vás budeme informovat na 
www.praha21.cz.

Újezdské posvícení - výzva pro 
stánkaře

Již jako každoročně i letos pořádá naše 
městská část tradiční Újezdské posvíce-
ní. Uskuteční se dne 23. 9. 2017 od 10 

hod., opět na multifunkčním sportovišti 
v ulici Čentické. Nabízíme všem prodej-

cům farmářských trhů účast se svým 
stánkem. V případě zájmu kontaktujte: 

tel. 777 811 331, nebo 
e-mail: zdenek.vorisek@praha21.cz. 

Zdeněk Voříšek,
odbor školství kultury a MA21

Až do 9. srpna 2017 bude probíhat rekon-
strukce středotlakých plynovodů na Staro-
klánovické ulici. Stavba začala již v červnu 
v úseku cca od Čentické, resp. Hodkovské, 
a  postupně pokračuje k  odbočení k  že-
lezniční stanici, resp. komunikaci parc. č. 
1546, k.ú. Újezd nad Lesy. V  Klánovicích 
budou stavaři postupovat po Slavětínské 
ulici až do křížení se Smidarskou.
 Stavba bude probíhat po etapách, první 
etapa začíná v Újezdě nad Lesy a poslední 

končí v Klánovicích. Doprava bude vedena 
zúžením nebo jedním jízdním pruhem. 
V  době od 23. července do 31. července 
2017 bude osazena dočasná signalizace. 
Dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu 
danou oblastí, pohybuje se tu staveb-
ní technika. Omlouváme se za dopravní 
komplikace.

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy
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ZPRÁVY Z RADNICE

Škola leží na srdci všem
Poslední předprázdninový měsíc byl 
nejen pro Masarykovu ZŠ, ale i  pro 
všechny, kterým leží dobré jméno ško-
ly na srdci, dost turbulentní. Odstarto-
vala ho již koncem května petice něko-
lika rodičů adresovaná Radě MČ Praha 
21, v  níž žádali, aby zřizovatel školy 
stabilizoval personální politiku školy 
a prověřil, zda je ředitelka školy Alena 
Sochůrková schopna školu „manažer-
sky a lidsky řídit“. 
 Petice spustila jednání na všech 
úrovních. Požadavky rodičů a  situací 
na škole se postupně dvakrát zabývala 
komise výchovy a  vzdělávání, konalo 

se setkání s rodiči, jejichž třídní učitelky 
podaly výpověď, sešla se školská rada, 
o situaci jednali zastupitelé i radní. Pře-
devším pak proběhly dva kulaté stoly 
(8. a 15. června).
 Co z nich vzešlo? Kromě podnětných 
diskuzí také tři pracovní skupiny. Prv-
ní se bude zabývat komunikací a  ob-
razem školy navenek, organizátorem 
bude Eva Danielová. Pracovní skupinu 
„Rodiče vítáni“ má na starosti Hana 
Jančová – v  jejím rámci vznikne Sdru-
žení rodičů a přátel školy a bude pod ní 
spadat i problematika možné finanční 
pomoci škole. Třetí skupina, pro atrak-

tivitu výuky a personální zajištění, pro-
zatím není obsazena.
 Vznikne také platforma pro koncep-
ci vzdělávání. Masarykova ZŠ chystá 
několik novinek již na příští školní rok, 
více přineseme v zářijovém ÚZ.
 Z  kulatých stolů si každý něco od-
nesl. Pro dokreselení  dojmů z několi-
ka hodin jednání přetiskujeme osobní 
hodnocení vybraných zástupců všech 
tří stran – starostky Karly Jakob Čecho-
vé za zřizovatele, Hany Jančové za pe-
dagogy a Tomáše Grünwalda za stranu 
rodičů. 

B. Hruška

Tak jsme se u  kulatého stolu dozvěděli, že petice vlastně 
není proti paní ředitelce (kdopak by to při té volbě slov ře-
kl!?), že ani nejde o ty dvě výpovědi, ale že nám rodiče chtějí 
pomoci, aby naše škola byla lepší, a že hlavně mají starost 
o demokracii a svobodu na škole. 
 Opět bylo nastoleno téma školního časopisu. I přislíbila 
jsem, že překonám svou nechuť a všem (komise KVV už ji má 
dlouho) pošlu onu už bájnou 1. verzi časopisu, aby se všichni 
mohli přesvědčit, jak jsme cenzurovali. A když účastníkům 
kulatého stolu, tak mě napadlo, proč vlastně ne úplně všem? 
 Proč by si všichni nemohli přečíst těch pár drobností, kte-
ré nás přiměly žádat, aby byly vyjádřeny zdvořileji?
 Například výraz paní ředitelka zase obrátila byl vždy 
v hodinách češtiny vysvětlován tak, že dotyčný kličkuje a vy-
mlouvá se. Otázku Takže na vaší škole nemáte rasistického 
ředitele? jsme vnímali tak, že na naší škole zřejmě rasistic-
kou ředitelku máme, a přišlo nám to trochu nevhodné.
 Mysleli jsme, že učitel češtiny má žákům vysvětlit, že je-
-li něco napsáno tak, že je potřeba dodatečně vysvětlovat, 
jak to bylo myšleno, je to prostě napsáno špatně a že by je 
měl vést k  tomu, že: (cituji výstupy předmětu Čj) žák před 
odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti, posoudí 
vhodnost / nevhodnost užití textu v dané komunikační situaci, 
nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr 
výrazy vhodnějšími.   
 Fakt je, že jsme také požadovali, aby žáci své názory pode-
psali, poněvadž nám vadilo, že se vydává za žáka partner pa-
ní Howe. Celkový duch časopisu nás také zarazil, považovali 
jsme jej vůči ředitelce půl roku po nástupu za hodně nefér. 
Nicméně to, co v konečné verzi vyšlo, bylo v režii paní Howe. 
Byly by vyšly i kterékoli další příspěvky – pokud by byly pode-
psané.
 Takže nakonec, proč ne. Umístíme 1. verzi na web školy. 
Proč jsme se tomu bránili? Nějak jsme měli a máme pocit, že 
o tom, co bude na našem webu, rozhodujeme my a ne pan 
Duchek. Ale když jsou ty obavy o demokracii a svobodu na 
naší škole, tak vyjdeme vstříc.
 Já za sebe, to víte, stará struktura, mám tedy víc obavy 
o  obyčejnou slušnost a  zdvořilost; poněkud mě zaráží, že 
ředitelka dostává na svou soukromou adresu anonymy 
a že kolují po Újezdě věru úžasné zaručené zprávy a výro-
ky překroucené tak, že je autor nepozná. Možná by stači-

lo se ředitelky na různé věci zeptat, aby informace nebyly 
jednostranné, ale když ona je tak nedůvěryhodná a neumí 
komunikovat, to vlastně nemá cenu. Taky mě zaráží logika 
obsažená ve výroku: „Tak jsem podepsal tu petici. A co se to 
tam u vás děje?“ No před tou peticí jsme nevěděli, že pomě-
ry u nás jsou neúnosné, a teď už to víme. Paní ředitelka se 
m. j. dozvěděla od anonyma, že pouze spokojení pedagogové 
mohou dělat svou práci dobře. Předtím to nevěděla, tak se 
budeme mít lépe, protože nás přestane zastrašovat a už se 
nebudeme bát říci svůj názor.
 A takhle pěkně my si tu v Újezdě žijeme.
Tedy ne že by bylo nebe bez mráčku, různé problémy samo-
zřejmě máme, jen se mi jeví tento způsob jejich řešení po-
někud nešťastným. Za některé jevy v Újezdě se stydím tak, 
že jsem poprvé po 34 letech zauvažovala o tom, že bych šla 
jinam. Což nic nemění na faktu, že rádi přijímáme nabídku 
rodičů na pomoc a na další diskuse u kulatého stolu.

Hana Jančová

Jak to bylo s cenzurou
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Na radnici proběhl kulatý stůl ohledně petice, kterou pode-
psalo několik stovek rodičů újezdské školy. Bylo to první se-
tkání všech zúčastněných stran ke sporu, který několik dní 
jitří emoce snad celého Újezda a okolí. Není asi nikdo, kdo 
by o této věci alespoň něco málo nezaslechl. Svými kritický-
mi postoji (nejen) k úvodníku paní starostky jsem se mohl 
této akce zúčastnit. Musím s čistým svědomím napsat, že 
jsem po této schůzce nabyl velmi pozitivních výhledů smě-
rem k budoucnosti naší školy, našich dětí a hlavně směrem 
ke spolupráci všech, kteří se na výchově dětí podílejí. 
 Témata se točila v kruhu – od parlamentu, školního ča-
sopisu, komunikace, nespokojenosti s konkrétními osoba-
mi až k tomu, co se povídá mezi rodiči. Z mého pohledu 
byla hlavním tématem, které všechno ostatní ovlivňovalo, 
právě komunikace školy s  rodiči. Od začátku bylo vidět, 
že atmosféra je „hustá“. Kantorky nám, rodičům, kteří 
podepsali petici, vyčítaly, že jsme způsobili takřka kolaps 
školy, že musí na všech stranách zdůvodňovat, co se na 
škole děje. Naše strana se pro změnu někdy více, někdy 
méně, snažila potlačit emoce právě ze zmíněné anti-petice 
a  úvodníku. Chvílemi to byly skutečně nepříjemné chvíle 
pro obě strany. Ale díky přizvané facilitátorce, která byla 
mimochodem vynikající, se dařilo diskuzi vést více méně 
věcně. Já osobně jsem po několika málo minutách začal 
cítit, že mě ta diskuze baví. Bavilo mě poslouchat všechny 
strany. S některými jsem souhlasil, s některými méně, ale 
bylo důležité si vyslechnout názor všech. Protože jedině 
tak je možné se posunout dál a najít cestu, jak zlepšit věci, 

které nefungují vůbec nebo jen částečně. A jak zachovat to, 
co funguje.
 Zajímavé bylo, že po téměř třech hodinách jednání s pou-
hými dvěma minutami na přestávku, diskuze neskončila pře-
čtením zápisu a ukončením setkaní. Ale ještě hodinu jsme 
diskutovali ve skupinkách. A jak už to tak na takových jedná-
ních bývá, právě tato hodina byla pro mě úplně nejplodnější. 
Co jsem se během této doby dozvěděl o  fungování školy, 
vztahu úřadu ke škole, paní ředitelce i paní starostce, bylo 
opravdu velmi zajímavé. Omlouvám se, že to nebudu mo-
mentálně sdílet. Chtěl bych, aby se informace dostaly mezi 
nás nějakou lepší cestou. 
 Osobní setkání mi velmi pomohlo udělat si obrázek o li-
dech, které jsem znal jen z novin a z toho, co se povídá. O to 
větší rozčarování, v pozitivním slova smyslu, mě čekalo. Ne-
divím se už paní starostce, že měla potřebu se vyjádřit k pe-
tici. Text a  formu teď nechávám stranou. Svoji větu, která 
skutečně působila zastrašovacím dojmem, snad vysvětlila. 
A věřím, že skutečně naše aktivita nebude mít dopad na pro-
spěch dětí. Chápu i sbor učitelů, že měl potřebu reagovat, 
i když si stále myslím, že z profesního hlediska ta forma ne-
byla mírně řečeno šťastná. Obě tyto aktivity, stejně jako peti-
ce, naštěstí zapříčinily, že jsme se mohli sejít a prodiskutovat 
naše pohledy na společnou věc. Nelituji ani jedné z nich, že 
se stala. Hlavně, že se ledy prolomily a že se věci dávají do 
pohybu. Věřím, že správným směrem.
 Tomáš Grünwald

(převzato z webu ujezdnadlesy.cz, kráceno)

Atmosféra v Újezdě kolem „Peti-
ce za okamžité řešení neúnosné 
situace v  Masarykově základ-
ní škole“ mě vedla ke svolání 
schůzky, na kterou byli pozváni 
zástupci rodičů, školy, školské ra-
dy, komise vzdělávání a výchovy, 
zřizovatele a opozice. O facilitaci 
jednání jsme požádali paní PhDr. 
Helenu Vrbkovou, která se mimo 
jiné zabývá i prevencí a řešením 
krizových situací a  která poklid-
nému průběhu večera velice po-
mohla. Diskutovali jsme o  všem 
možném. Vyjasňovali jsme si 
kompetence zřizovatele, peda-
gogů i  rodičů. Hovořili jsme též 
o  velkém nedostatku pedagogů 
po celé republice, o tom, že teď, 
abychom škole pomohli jako 
zřizovatel zajistit pedagogy, na-
bízíme k  dispozici škole služeb-
ní byt. Ze setkání jsem nakonec 
odcházela, přiznávám, velice vy-
čerpaná, ale s  dobrým pocitem, 
že se nám konečně povedlo najít 
společný směr a vzájemné poro-
zumění a že rodiče snad pocho-

pili to, co jsem chtěla vyjádřit ve 
svém úvodníku.
 Petice byla projednána i  na 
jednání zastupitelstva, které pro-
běhlo o  pár dní později. Přesto, 
že přišlo víc rodičů, diskuze pro-
bíhala velice poklidně a  kultivo-
vaně. 
 Chvílemi se zdálo, že někteří 
zastupitelé tím byli velice zklamá-
ni. Ale bylo evidentní, že těm, kdo 
přišli s  úmyslem posouvat věci 
dopředu, bylo dopřáno sluchu 
a odpovídáno na místě.
 Rodiče si o průběhu projedná-
vání bodu petice na jednání za-
stupitelstva udělali koneckonců 
vlastní názor a já pevně doufám, 
že už věří, že škola i  zřizovatel 
jsou připraveni s  nimi spolupra-
covat.
 Na sklonku prázdnin chystá-
me nová setkání. Za zřizovatele 
mohu slíbit, že spolupráci  rodi-
čů a  školy budeme s  potěšením 
i velkým nasazením podporovat.

Karla Jakob Čechová

Hlavně, že se ledy prolomily

Našli jsme společný směr

Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipi-
fera), vzrůstný opadavý strom pocházející 
z  jihovýchodní části Severní Ameriky, roz-
kvétá každoročně i u nás, v  Ježkově parku 
na rohu ulic Kojická a Vlkanovská. Potěšte 
se jeho krásou při jedné z vašich procházek 
a nezapomeňte zasílat přihlášky a fotogra-
fie do 3. ročníku soutěže „Rozkvetlý Újezd“, 
která byla vyhlášena v minulém čísle ÚZ.

M. Vrbková

Kvetoucí liliovník
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ZPRÁVY Z RADNICE

Projekt Místní akční plán (MAP) je koncipován tak, aby „ma-
poval“ situaci a  potřeby vzdělávání. Z  prostředků bychom 
mohli utrácet peníze za nájemné v kancelářích, nákupy kopí-
rek atp. Rozhodli jsme se jinak – díky velkorysému přístupu 
radnice, kde můžeme využívat kancelářské služby, se snaží-
me získané peníze utratit tak, aby byly k užitku a pomohly 
v praktickém životě městské části, škol, školek i neziskovek.
 Jednou z takových aktivit bylo pořízení demografické stu-
die, která je dobrým základem pro plánování aktivit a inves-
tic v našem okolí. Druhým počinem bylo pořízení Mapy škol, 
tedy měření klimatu škol a  klimatu pedagogického sboru, 
provedené v dubnu agenturou SCIO.
 Vzhledem k tomu, že řada čtenářů se výzkumu zúčastnila 
a také k poněkud turbulentní situaci v újezdské škole uvá-
dím následující podrobnosti.
Výzkum se týkal 4 základních škol, v  Újezdě a  Běchovicích 
odpovídaly 5.-9. třídy, v  Klánovicích celá ZŠ a  v  Kolodějích 
3.-5. tř. Výzkumu se zúčastnili žáci, jejich rodiče a  všichni 
pracovníci škol, tedy pedagogové, asistenti, družinářky, 
kuchařky, a to i na 1. stupni. Pro většinu škol to bylo první 
zkoumání tohoto druhu nezávislou agenturou, jenom 
v Klánovicích již mají podobnou zkušenost. Výsledky proto 
mohou být pro mnohé překvapením. Na jednotlivých 
webech škol rodiče brzy najdou hodnocení, které je určeno 
právě pro ty, kteří svými odpověďmi přispěli k  výzkumu 
a jimž za jejich spolupráci patří dík.
 Výsledkem výzkumu je Mapa školy – klimatu školy a  in-
dividualizovaná zpráva, jak výsledky zkoumání číst. Další 
součástí je zmapované klima pedagogického sboru. Vedení 
škol a zřizovatelé tak získali cenný nástroj, který může sloužit 
jejich dalším manažerským krokům. Podle Davida Gregera 
z Pedagogické fakulty UK jsou data „otvírák“, který pomůže 
nastavit cíle a nastínit způsoby, jak jich dosáhnout. Pak už je 
na lidech, jak problematiku uchopí a jak se situací naloží. 
 K dalším aktivitám MAP patří přijetí Akčního plánu na pří-
ští školní rok. Popsali jsme nejrůznější aktivity, které se v ob-

lasti vzdělávání uskuteční. Jejich cílem je i propojování všech, 
kdo s dětmi pracují, ať již profesně či ve volném čase.

V ZÁŘÍ SE KONÁ:
6. 9. Veletrh kroužků – přihlaste se jako vystavovatelé, aby se 
ovašich aktivitách dozvědělo co nejvíce lidí. Více se dozvíte 
na fb stránce KoloběchKlánojezd, nebo na volesovi@volny.
cz.
14. 9. EDUCOFFEE na téma Vzdělávání dětí a žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných. Při-
pravujeme EDUCOFFEE s PhDr. Davidem Gregerem PhD. na 
téma Mapy škol SCIO pro rodiče.

Zveme všechny, kdo chtějí být aktivní a užiteční k aktivitám 
MAPu, věříme, že i s vaší pomocí bude vzdělávání u nás ra-
dostnější.

Lucie Černá,
koordinátorka projektu

Mapa klimatu na škole

VÝZVA pro vystavovatele 
k REGISTRACI na

7. KLÁNOVICKÝ

VELETRH  KR OUŽK Ů
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

6. září 2017
   v areálu ZŠ Klánovice

Velký výběr zájmových kroužků a aktivit 
pro děti i dospělé na jednom místě.

Bohatý doprovodný program!

Zájemci o prezentaci svých aktivit 
se mohou přihlásit do 30.6.2017 
na e-mailu: volesovi@volny.cz

     Vyhlášení 6. ročníku soutěže
„Jsem senior a žiji v  Újezdu nad Lesy“

Komise sociální politiky a zdravotnictví vyhlásila dne 8.6.2017 šestý ročník soutěže
 „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“

Soutěž končí dne 30.11.2017. 
Všechny exponáty budou vystaveny v Újezdském muzeu od ledna 2018. 

Výstava bude zahájena vernisáží.
Pravidla soutěže:

▪ účastnit se může každý od 60ti let věku a žije v Újezdu nad Lesy

                    Soutěžní kategorie: 
▪ fotografie
▪ kresba a malba
▪ literární tvorba
▪ volná tvorba

Exponáty doložte fyzicky do 30.11.2017 na ÚMČ Praha 21, Odbor sociálních věcí, Staroklánovická 260, Praha 9  Újezd 
nad Lesy, budova B, 1. patro, kancelář č. 26 paní Lucii Novákové DiS.
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CO SE CHYSTÁ

Desítky let plánovaná pře-
ložka silnice I/12, která má 
přinést Újezdu výrazné 

zklidnění tranzitní dopravy na Sta-
rokolínské, respektive Novosibřin-
ské ulici, se posunula do rozhodující 
fáze. V  květnu byla zveřejněna do-
kumentace k  vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí (tzv. EIA). Z  ní by 
měl být v září vytvořen klíčový posu-
dek, bez něhož není možné zažádat 
o  územní rozhodnutí, a  tím stavbu 
fakticky odstartovat.
 Újezdští zastupitelé a  radní ob-
sáhlou dokumentaci EIA prostudo-
vali a 12. června zaslali zpět celkem 
55 připomínek. Co Újezd požaduje? 
Třeba provedení přemostění ve for-
mě biokoridorů, záruky, aby stavba 
neobtěžovala hlukem a nadměrnou 

dopravou újezdské obyvatele nebo 
provedení protihlukových a  terén-
ních úprav v  okolí stavby. Nejzásad-
nější připomínkou je ale ostrý ne-
souhlas s tím, aby z projektu vypadla 
mimoúrovňová křižovatka v Květnici.
 Projektant stavby, firma PUDIS, 
totiž došla k závěru, že kvůli květnic-
ké křižovatce by šest až sedm domů 
v ulici Na Ladech bylo vystaveno hlu-
ku nad hygienický limit. Do EIA navrh-
la obě varianty (s nájezdem v Květnici 
i bez něj). Variantu s vypuštěním exi-
tu v  Květnici ale nepřímo preferuje. 
Označuje ji za plně akceptovatelnou, 
zatímco varianta s květnickým nájez-
dem podle projektantů projde jen 
s  podmínkou, že se najdou taková 
technická řešení, aby hlukové limity 
byly splněny. 

 „Není možné, aby kvůli několika 
domům přišla vniveč maximaliza-
ce efektu přeložky pro obyvatele 
Újezda,“ řekl místostarosta MČ Praha 
21 Pavel Roušar na debatě ke stav-
bě, které se 22. června v divadelním 
sále Masarykovy ZŠ zúčastnila téměř 
stovka Újezďáků i  hostů, mimo jiné 
z pražského magistrátu a Ředitelství 
silnic a dálnic.
 Pokud květnický exit na přelož-
ce stát nebude, auta z  Horoušan, 
Květnice a části Úval budou využívat 
nájezd mezi Sibřinou a Újezdem, re-
spektive Újezdem a  Kolodějemi. Pro 
ulice Rohožnická, Zaříčanská a Staro-
újezdská to bude znamenat zvýšenou 
dopravní zátěž. Pro první dvě zmíně-
né újezdské ulice podle modelu PU-
DIS platí, že zatímco s květnickou kři-
žovatkou by tudy v roce 2025 (tehdy 
se předpokládá zprovoznění přelož-
ky I/12) projelo 3100 aut denně, bez 
exitu v Květnici 7700 aut. 
 Požadavky Újezda na vybudování 
mimoúrovňové křižovatky v  Újezdě 
plně podporují i Koloděje. Na podpo-
ru křižovatky v Květnici na přelož-
ce I/12 vznikla z  iniciativy spolku 
„Újezd nad Lesy – krajina pro život“ 
petice, kterou je možné podepsat 
na podatelně Úřadu MČ Praha 21.
 Zda bude boj Újezda i  Koloděj za 
zachování vyprojektované křižovat-
ky v Květnici úspěšný, se ukáže letos 
v listopadu. Tehdy by mělo být hoto-
vé závazné stanovisko k EIA. 

B. Hruška
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Domov seniorů Říčany 
Rodiny nemají stáří svých nejbližších přečkat, ale naplno prožít.

V každé fázi života potřebujeme něco jiného. Na základě vlastních zkušeností, 
jsme se rozhodli vybudovat místo dokonale stvořené pro život seniorů. 

Otevíráme v polovině září. Registrujte se nyní.
www.dsricany.cz I Facebook: @dsricany I tel.: +420 602 402 524 I email: info@dsricany.cz

INZERCE

Újezd bojuje za exit v Květnici



Přehled můžeme začít příjem-
nou novinkou. Letošní léto 
bude zřejmě poslední v  řadě, 
kdy zůstane zavřeno oblíbe-

né a  Újezďáky hojně navštěvované 
koupaliště v  Úvalech. Po měsících de-
bat úvalští zastupitelé rozhodli o  jeho 
rekonstrukci a  příští sezona je tak za-
chráněna. (O úvalském areálu píšeme 
na str. 29).
 Letos kvůli rekonstrukci bohužel zů-
stane uzavřené i  přírodní koupaliště 
v  Kolovratech, kam se z  Újezda dalo 
pohodlně dostat po cyklostezkách. 
 Nejbližší koupání tak najdeme v Klá-
novicích, mnohým jistě přijde vhod 
i říčanský bazén, který je součástí kul-
turního centra a  plavání tak lze spojit 
třeba s  kinem. Tajný tip pro letošek 
– komu nevadí půlhodinová cesta au-
tem, krásné a  čisté koupaliště s  vod-
ním světem mají v Mladé Boleslavi. 

KLÁNOVICE
Koupaliště
Adresa: V Jehličině 391, 
Praha 21-Klánovice
Otevírací doba: Po-Pá 10-19 hod, 
So-Ne 9-19 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 110 Kč/po 
16. hod 60 Kč, studenti 70/40, děti  
do 150 cm 60/30, děti do 100 cm 
zdarma, rodinné vstupné celodenní 
(2+2) 260 Kč
Kontakt: www.koupalisteklanovice.cz, 
tel. 774 553 542

Klánovické koupaliště má dva bazény 
(25x10m a  15x10m), moderní sociální 
zařízení, převlékárny, bohaté občerst-
vení (na čepu je pivo Pernštejn) a dvě 
zahrádky. Relaxovat můžete u bazénu 
na lehátkách nebo na rozlehlé travnaté 
pláži. Pro děti jsou připravena dvě dět-
ská hřiště, trampolíny, houpací zvířát-
ka, stůl na stolní tenis, minigolf a  pro 
sportovně založené hřiště na plážový 
volejbal. 
 Někdy ovšem bývá přeplněné 
a zvláště počátkem léta tu čekejte spíše 
studenější vodu.

ŘÍČANY
Centrum na Fialce
Adresa: Mánesova 2530, Říčany
Otevírací doba: Po, St, Pá 6-21 hod., 
Út, Čt 9-21 hod, o víkendu 10-21 hod.
Vstupné: dospělí od 105 Kč, děti od 
60 Kč
Kontakt: www.nafialce.cz, 
tel. 607 059 584

Součástí Centra pro volný čas Na Fial-
ce v Říčanech je 25 metrový krytý pla-
vecký bazén s  brouzdalištěm pro děti 
a  párou. Naleznete zde i  infrasaunu, 
biosaunu a  finskou saunu. Bazén dis-
ponuje unikátním čistícím systémem, 
který zaručuje čistou vodu a je zároveň 
neprodukuje nadměrně chlór. Přes lé-
to nabízí Fialka také množství progra-
mů pro děti. 

ŘÍČANY
Koupaliště Jureček

Adresa: Ke Koupališti 231, Říčany
Otevírací doba: Po-Ne, 8-22 hod.
Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti do 15 let 
30 Kč, do 6 let zdarma
Kontakt: www.jurecek-ricany.cz, 
tel. 323 607 186

Přírodní koupaliště na okraji Říčan 
s  prvorepublikovou tradicí. Jsou tu 
k  dispozici převlékací kabiny, travna-
tá pláž, dětské hřiště, venkovní stolní 
tenis a hřiště na plážový volejbal. Ne-
chybí ani kiosek s občerstvením, těsně 
u vchodu do areálu je i stylově oprave-
ná restaurace. 

UHŘÍNĚVES
Podleský rybník
Adresa: vstup na hráz z ulice Podlesek
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: nevybírá se
Kontakt: www.prahazelena.cz/okoli-
-podleskeho-rybniku.html

Třetí největší rybník v Praze si prý kdysi 
oblíbil i prezident T. G. Masaryk, který 
sem zajížděl z nedalekého zámku v Ko-
lodějích. Kvalita vody na Podlešáku (též 
Podlesáku) ale dost kolísá a  ne vždy 
jsou louky u vody posečené. 

LHOTA
Jezero Lhota
Adresa: Boleslavská 37, Lhota
Otevírací doba: Po-Ne 6-21 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 60 Kč/ po 
17. hod 40 Kč, děti do 15 let 40/30 Kč, 
do 6 let zdarma
Kontakt: www.lhotajezero.cz, 
tel. 326 971 418

Štěrkopískové jezero o rozloze 25 hek-
tarů poblíž obce Lhota u Staré Bolesla-
vi. Nabízí dobrou kvalitu vody i  v par-
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TÉMA

Meteorologové opět slibují suché a horké léto, a  tak stejně 
jako loni ÚZ připravil pro své čtenáře přehled dostupných 
koupališť v blízkém i širším okolí Újezda. Naše městská část 
má sice dva rybníky, koupání je ale v nich vzhledem k mizi-
vým přítokům spíše pro odvážlivce.

Kam vyrazit k vodě

Koupaliště Klánovice.

Centrum na Fialce.

Koupaliště Jureček.



ných měsících, písečné pláže a  stinné 
borovice. Část severního a celý východ-
ní břeh jezera je vyhrazen nudistům. 
Nevýhodou je velká návštěvnost a také 
fakt, že téměř všichni na Lhotu míří 
auty. Příjezdové cesty tak bývají často 
ucpané. 

PROBOŠTSKÁ JEZERA
Adresa: Proboštská jezera, 
Brandýs nad Labem
Otevírací doba: Po-Ne 7-21 hod.
Vstupné: Dospělí celodenní 40 Kč/po 
17. hod. 20 Kč, děti do 12 let zdarma
Kontakt: www.probostskajezera.com, 
tel.739 238 140
Přírodní koupaliště poblíž kempu 

s velkou a udržovanou písečnou pláží. 
K  dispozici jsou sprchy, různé stánky 
s občerstvením, rozlehlé travnaté plo-
chy a  velké plovoucí molo. V  létě se 
v areálu koná množství kulturních akcí.

KOUPALIŠTĚ 
MLADÁ BOLESLAV
Adresa: Kollárova 261/3, 
Mladá Boleslav
Otevírací doba: Po-Ne 9-19 hod. (noč-
ní koupání Po-Ne 19,30-22,30 hod.)
Vstupné: Dospělí celodenní 125 Kč/po 
16. hod. 50 Kč, děti celodenní 81 Kč, 
děti do 100 cm zdarma
Kontakt: www.saramb.cz/koupaliste, 
tel. 725 886 900

Ideální na výlet autem s celou rodinou. 
Příjemné prostředí s dobrým parková-
ním zdarma, množství vodních atrakcí 
(60metrový tobogán, vodní clona, di-
voká řeka, chrliče, skokanské můstky). 
V areálu je několik hřišť a stánků s ob-
čerstvením, písečná pláž i travnaté plo-
chy.
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Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka

TÝDEN ZDRAVÍ 9. 9. – 16. 9. 2017
V ÚJEZDĚ NAD LESY

I v letošním roce je pro vás připraven Týden zdraví. Akce je zaměřena na zdraví a podporu zdravého životního 
stylu. V průběhu týdne se můžete těšit na přehlídku Újezdských sportovních klubů a přednášky o zdraví. 
V sobotu 16. 9. 2017 je pro Vás připraven odpolední program na multifunkčním hřišti v ulici Čentická.

Kompletní program naleznete v zářijovém čísle Újezdského zpravodaje.

Bude zajištěno: 
občerstvení, hudba, zdravá strava

Můžete se těšit na:
Zábava pro děti:  
taneční a sportovní vystoupení

Poradenství a vyšetření: STOB 
Obezitě, měření hustoty kostí, 
měření krevního tlaku, diabeto-
logická poradna, melanomové 
poradenství, měření oxidu 
uhelnatého ve vydechovaném 
vzduchu u kuřáků.

Pozvání v letošním roce přijal i OnkoMaják se 
svojí „Střevotour“ - Modelem o rozměrech 9 x 4 
metry se dá procházet jako tunelem a návštěvníci 
si mohou prohlédnout, jak vypadá tlusté střevo 
uvnitř. Uvidí nejen zdravou sliznici, ale také 
choroby, které tlusté střevo nejčastěji postihují. 
Nejzávažnější je rakovina tlustého střeva a koneč-
níku. Maketou provádí zkušení průvodci – lékaři, 
zdravotní sestry nebo studenti vyšších ročníků 
medicíny. Tím máme jistotu, že jsou lidem posky-
továny správné informace a každý návštěvník má 
možnost klást otázky přímo zdravotníkům, kteří 
problematiku včasného záchytu a léčby rakoviny 
tlustého střeva a konečníku ovládají.

TIP
Kvalitu vody vhodné ke koupání 
lze průběžně sledovat na webu 
Hygienické stanice hl. m. Prahy 

(http://www.hygpraha.cz/koupa-
liste.aspx) nebo Krajské hygienic-
ké stanice Středočeského kraje 

(http://khsstc.cz/koupaliste.aspx)

Koupaliště Mladá Boleslav.Proboštská jezera.Jezero Lhota.



KULTURA

Taneční a  pohybové studio Danceport 
každoročně organizuje závěrečnou 
show frekventantů dětských a mládež-
nických kurzů, kterou ukončuje nabitou 
taneční sezónu.
 I  letos jsme se sešli v  prostorách 
krásného Salesiánského divadla v  Ko-
bylisích, kde děti a  jejich lektoři před-
vedli své secvičené choreografie a  se-
stavy. Tančilo se, tleskalo a rozdány byly 
i diplomy pro nejlepší skokany v jednot-
livých kurzech. Některé slečny dokonce 
postoupily na casting do výběrové sku-
piny MTV, který proběhl 15. 6. v prosto-
rách Danceportu. 

Co vás přivedlo k fotografování?
K cestování mě vedli rodiče a k fotogra-
fování otec. Svoji první delší cestu jsem 
podnikl v  šestnácti letech s  kamará-
dem na malém motocyklu do Vysokých 
Tater. Pamatuji si i název fotoaparátu 
– Beirete. Černobílé fotky vznikaly do-
ma ve fotokomoře. Později jsem si po-
řídil zrcadlovku Praktica MTL 5 a začal 
cestovat se svojí rodinou, fotografovat 
na diapozitivy a  filmovat osmičkovou 
kamerou na východoněmecké filmy 
ORWO.

Které země jste si oblíbil?
Rádi jsme s dětmi jezdili do zemí bývalé 
Jugoslávie a oblíbili si Jadran. Vždy jsme 
se ubytovávali v soukromí a získali tam 
přátele, se kterými si i po třiceti letech 
dopisuji.

 Po roce 1989 se mou srdeční záleži-
tostí stává Řecko a jeho ostrovy. Jedna 
z mých výstav byla i o patnácti řeckých 
ostrovech; nyní jsme o  generaci dále 
a létáme tam jednak sami s manželkou 
a také se svými vnoučaty.
 Rád vzpomínám i na dal-
ší cesty, které jsme uskuteč-
nili už dávno ještě s vozem 
Škoda 105 L. Jedná se třeba 
o  okruhy po Skandinávii 
nebo zemích Beneluxu.
 Nádherně se také foto-
grafovalo na portugalské 
Madeiře, květinovém ostrově plném 
vůní a barev. Naopak zklamáním byla 
po fotografické stránce cesta po Spoje-
ných státech amerických. Projeli jsme 
pět států od Illinois po Texas, žádný 
z  oblíbených národních parků jsme 
nenavštívili, a tak výstavu na téma USA 
nechystám. 

Kde jste již vystavoval?
V  Městském domě dětí a  mládeže 
v Úvalech jsem měl zatím čtyři výstavy 
fotografií: Stavby v běhu staletí, Řecké 
ostrovy, Tenerife a  Gomera a  Irsko. 
Právě do Irska se opakovaně vracíme 
a po této krásné zelené zemi jsme za-
tím autem podnikli čtyři okruhy. Tři vý-
stavy jsem měl v galerii Šatlava v Čes-
kém Brodě, bývalém městském vězení, 

kde v roce 1996 vnikl výjimečný 
prostor.

Jaké jsou vaše oblíbené motivy do-
ma, v Úvalech?
V  Úvalech se snažím zachycovat mě-
nící se tvář města. V posledních letech 
máme u  nás hodně nového a  snímky 
v měsíčníku Život Úval i na webu města 
to dokumentují. 

Co jste si připravil pro Újezd?
Ze čtrnáctidenního pobytu na Tenerife 
a Gomeře v roce 2010 jsem pro Újezd-
ské muzeum připravil soubor fotografií 
formátu 30x45 pořízených zrcadlovkou 
Canon EOS 400D.
 Vernisáž bude 5. září 2017 v  18 
hod. a vystoupí se zpěvem a hrou na 
kytaru i  moje vnučka Veronika Vícov-
ská.

Blahoslav Hruška

Závěrečná show a nová sezóna v Danceportu

Fotky z cest
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 Na novou sezónu od září si studio Dan-
ceport připravilo hned několik novinek 
– kurzy MTV, latiny, standardu nebo an-
gličtiny pro začátečníky. Chybět nebudou 
ani tradiční taneční pro dospělé v  růz-
ných stupních pokročilosti nebo kurz ta-
nečních pro mládež. Pokud se přihlásíte 
a zaplatíte do konce června, můžete na-
víc využít slevu 10% z ceny kurzovného. 
Více informací o všech kurzech naleznete 
na webu www.danceport.cz.

Přejeme všem krásné léto 
a těšíme se opět od září 2017.

Karolína Venkrbcová

Újezdské muzeum představí v září autorskou výstavu „Teneri-
fe a Gomera“ Václava Vícovského, který žije v Úvalech od své-
ho narození v roce 1948. Ač je vzděláním ekonom a pracoval 
v podniku zahraničního obchodu, od mládí se věnuje svému 
koníčku – fotografování. 



Koncem května byly do knihov-
ny pozvány děti z 1. MŠ Čentická 
na besedu s paní spisovatelkou 
Jitkou Vítovou. Spolu s  ní přije-
la i  paní ředitelka z  nakladatel-
ství Thovt, které je zaměřeno 
na literaturu pro děti a  mládež 
a  je vydavatelem i dalších jejích 
knih. Paní Vítová děti seznámila 
s  knížkou „O  Květušce a  tesaří-
kovi“, představila jim hlavní hr-
diny, popsala práci spisovatele 
a  ilustrátora a  názorně před-
vedla, jak kniha vznikala. Po ce-
lou dobu besedy děti pracovaly 
s knihami a materiály, které paní 
spisovatelka dovezla s  sebou, 
hledaly rozdíly mezi ilustracemi 

a  dozvěděly se zajímavosti ze 
života hmyzu. Jako odměnu do-
staly děti od paní Vítové obrázky 
s motivy postaviček z knihy k vy-
barvení. Nejen knihy paní Vítové, 
ale i další publikace z nakladatel-
ství Thovt si mohou malí čtenáři 
půjčit v naší knihovně.
 Přejeme všem čtenářům hez-
ké prázdniny, klidnou dovole-
nou s knihou a hodně sluníčka.
 Otevírací doba knihovny zů-
stává během července a  srpna 
nezměněna.

Jitka Kašparová, 
Pavla Jakubcová,

knihovnice

Beseda v knihovně

Podzimní cyklus 
Újezdské akademie PRO DĚTI

  Jiří Žáček: S úsměvem
  John Boyne: Chlapec v pru-

hovaném pyžamu
  Estelle Maskame: Víš, že tě 

miluju?
  Peter Stoličný: Dobrý den, opičko
  Daniela Fischerová: Pohádky z Větrné Lhoty
  Noelle Stevensonová: Záleskautky 
  Jacqueline Wilsonová: Družička k pronájmu
  Andy Griffiths: Ztřeštěný dům na stromě

PRO DOSPĚLÉ
  Henning Mankell: Italské boty
  Joseph Joffo: z Paříže do Paříže
  Sarah Larková: Naděje na konci světa
  Diana Gabaldon: Panicové
  Corinne Hofmannová: Dívka se žirafím krkem
  Radka Třeštíková: Osm
  J.D.Robb: Ruka ruku myje
  Danielle Steel: Společný byt
  Paula Hawkins: Do vody
  Charlotte Linková: Podvedená
  Jaroslav Kalfař: Kosmonaut z Čech
  Mary Louise Kellyová: Kulka
  Lone Theilsová: Dívky z trajektu
  Petr Ryska: Praha neznámá II

Nové knihy
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Hudební kurzy přijímají přihlášky 
na školní rok 2017/2018

na tyto obory:

hra na zobcovou flétnu - děti od 5 let a starší


hra na klavír - děti od 6 let a starší


hra na kytaru (zatím předběžný zápis)


Do uvedených hudebních kurzů 
se mohou přihlásit i ti zájemci, kteří neměli 

možnost umístit se na ZUŠ

Informace u pí. Razesbergerové
tel. 602 855 639

Evropské metropole, které svým šarmem vždy přitahovaly a inspiro-
valy umělce – malíře, básníky, sochaře, spisovatele, hudebníky. Před-
nášky lektorky dr. Jany Jebavé představí střípky z dějin těchto měst, 
stěžejní topografické informace, jednotlivé umělecké inspirace, vy-
brané umělce a umělecká díla… a k tomu Jeruzalém, který předzna-
menal evropské dějiny. 

11. 9. - Praha magická
18. 9. - Paříž: město malířů, básníků a milenců
25. 9. - Řím: věčné město
2. 10. - Benátky: město na lagunách
9. 10. - Florencie: perla renesance 
6. 10. – Londýn: město s romantickým patosem
23. 10. - Vídeň: město snů
30. 10. - Jeruzalém: svaté město

Přihlášky budou v  podatelně Úřadu MČ od 15. června 2017. Ode-
vzdejte je, prosím, do 7. 9. 2017. 

Petr Mach

Lomecká 656, Újezd nad Lesy

OZNÁMENÍ
HUDEBNÍCH KURZŮ při ÚMČ PHA 21



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

Tato pizzeria typu take away je vedena panem Gor-
djou Hrvačem a jeho obchodní partnerkou Svetla-
nou Dychkou. Původně vedli nedalekou pizzerii 
Julieta, později si pronajali a v listopadu 2014 ote-

vřeli nové prostory. V  týmu je pět stálých zaměstnanců 
a 3 – 5 brigádníků. Rozvážka je zdarma do 7 km. Kromě 
Újezda mají zájem i v nejbližších Klánovicích a Kolodějích, 
ale i v Úvalech, Jirnech, Šestajovicích a dalších obcích. Tyto 
rozvážky jsou zpoplatněny. 
 Paní Svetlana odpovídá za kuchyni a  informuje mě: 
„Pizzy nabízíme více druhů, děláme i pizzy na přání zákaz-
níka a nabízíme velikost 32 a 40 cm. Těsto si děláme sami, 
zeleninu kupujeme od pěstitelů v okolí. Těstoviny, salámy 
a sýry nakupujeme ve specializovaných prodejnách Cor-
telazi, MAKRO, LE&CO, maso od pana řezníka Nováka.“ 
Nejoblíbenější jsou pizzy Margherita (s mozarellou), Pros-
ciuto Cotto (se šunkou), Quattro Formaggi (4 druhy sýrů), 
Hawai (s  ananasem), Messicana (s  pálivými papričkami) 
nebo La Crema (se smetanou).
  „V nabídce burgerů máme hovězí, dvojité hovězí a ku-
řecí, všechny podávané s dresingem a zeleninou v hous-
ce pečené podle naší receptury v  sousedním pekařství. 
Doporučuji ochutnat Big Johny - dvojitý hovězí burger se 
sýrem Gouda a slaninou, “ navrhuje paní Svetlana a dopl-
ňuje ještě informaci o tom, že tato provozovna nabízí také 
těstoviny (špenátové noky, zapečené lasagne, spaghetti 
a  další), saláty (řecký, šopský nebo s  kuřecím masem). 
V  nabídce dezertů mají výborné domácí tiramisu nebo 
palačinky s nuttelou a banánem.

 K pití jsou v nabídce v Pizza Gogo lahvové nealkoholic-
ké nápoje a plechovkové pivo a pepsi. Cenovou politiku 
přizpůsobují obvyklé úrovni a  i  s  ohledem na specifika 
Újezda a poskytovaný servis. Provozovna je čistá, přehled-
ná, jsou tu dva stoly, u kterých lze čekat během přípravy 
objednávky, nebo se tu dá přímo najíst. „Klientela se nám 
postupně rozrůstá, nakupují u nás všechny věkové kate-
gorie. A my se neustále snažíme vylepšovat a školit nový 
personál,“ říká spokojeně pan Hrvač.

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

S nápadem pronajmout si a znovu otevřít „Julietu“ 
přišli manželé Kassemovi v  roce 2016 a  koncem 
prosinci toho roku svůj podnik opravdu otevřeli.
 „My jsme se seznámili v práci,“ říká paní Jaqueli-

na, absolventka VŠE a hotelové vysoké školy, „protože já 
a můj manžel (Mohamed, vystudovaný manažer v gastro-
nomii – pozn. autora) pracujeme oba dlouho v pohostin-
ství a máme praxi v nejrůznějších pozicích v mezinárod-
ních hotelech a restauracích. Tak nás napadlo přinést do 
Újezdu nabídku, která v okolí není běžná.“ 
 Tato nabídka je zaměřena na orientální kuchyni, pri-
márně na bázi take away.  Firma nicméně plánuje i rozvoz 
a „orientální zahrádku“ v prostoru za domem a již dnes lze 
pojíst způsobem fast food ve vlastní provozovně. 
 Pan Mohamed Kassem je původem z Egypta, a proto 
má tento plán: „Chtěli bychom v orientální zahrádce na-

bízet orientální jídla, ale i vodní dýmku nebo břišní tanec. 
Věříme, že lidé z Újezdu i okolí budou zvědaví.“ 
 Ptám se, jaká jsou v současné době hlavní lákadla Ke-
bab & Pizza Julieta. „Jsou to kebab, grill a  tradiční pizza,“ 
říká pan Mohamed. „Kebab děláme kombinovaný na způ-
sob gyros (maso ne mleté, ale plátkové), používáme tekutý 
jogurt ayran, grilujeme i jehněčí kotlety, klobásky merguez 
a sudog, pizzu pečeme na dřevěném ohni v originální peci. 
Nabízíme baklavu a datlové pečivo jako sladkosti. A také 
pro čekající klienty točíme na místě pivo. Holbu z Litovle.“
 Paní Jaquelina se stará mimo jiné o finance, a  tak mi 
může potvrdit: „Lidé si postupně zvykají, fungujeme pět 
měsíců, ale již máme svoji stálou klientelu a  každý den 
se objeví někdo nový, koho naše nabídka láká. Suroviny 
vozíme z  Německa, čerstvou zeleninu si opatřujeme od 
zelinářů v okolí, dresinky si mícháme sami podle originál-
ních receptur.“
 Až tedy budete v okolí hlavní křižovatky, ochutnejte ori-
entální prostředí a jídlo, nejlepší prý je kuřecí kebab a jeh-
něčí na grilu!

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

Julieta láká na orient
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Pizza GoGo
Starokolínská 95
Tel.: 733 503 386

Otvírací doba: Po – Ne 11 – 21,30 hod.
Parkování je možné přes ulici

Kebab & Pizza Julieta 
Starokolínská 22
Tel.: 775 637 779

Email: pizzajulieta@email.cz
Otevírací hodiny: Po – Ne 11 – 22 hod.

Pizza na počkání
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Listárna
PODPORUJE DOPRAVNÍ 
KOMISE JEN AUTOMOBILY?

V  minulém ÚZ navrhoval p. 
Hartman nešťastným a možná až 
hloupým výrokem přejmenovat 

dopravní komisi (DK) na „komisi ces-
tování motorovými vozidly.“ Důvodem 
má být údajný postup v  řešení nové 
zastávky MHD na Blatově. Jaká je však 
skutečnost? Již 2. listopadu 2016 se p. 
Hartman zúčastnil jednání DK, kde se 
otázka zmíněné zastávky projednáva-
la. Na základě výkresů a doložení kon-
krétních právních a technických norem 
či vlastnických vztahů mu byly vysvět-
leny veškeré možné varianty umístění 

zastávky. Vyplynulo z  toho, že dle ná-
vrhu p. Hartmana by mimo normativ-
ních požadavků nebyl splněn základní 
předpoklad přechodu pro chodce, a to 
umožnění bezpečného přejití komuni-
kace. Bylo by dobré občanům sdělit, že 
DK předává radě MČ pouze doporuče-
ní v této věci. Pro schválení stavebním 
úřadem budou rozhodující zejména 
stanoviska Policie ČR, Silničního správ-
ního úřadu, TSK jako správce komuni-
kace, Dopravního podniku či dalších. 
Jakou souvislost má tedy budování za-
stávky MHD s jízdou vozidel, ví asi jen 
p. Hartman. Svým výrokem ovšem de-
honestuje práci řádně zvolených členů 

této komise, kteří činnost vykonávají 
zdarma a ve svém volném čase a snaží 
se zodpovědně posuzovat jednotlivé 
záležitosti dle odborné i  proobčanské 
stránky. 
 Kdo má zájem, může se o jednání DK 
více dozvědět na webu naší MČ. „Ces-
tování motorovými vozidly“ v její náplni 
rozhodně nepřevažuje. Bylo by lepší, 
kdyby se p. Hartman místo různých in-
vektiv podíval na dlouhodobé výsledky 
DK. Členové komise na obdobné výpa-
dy již dále nemíní reagovat a raději ten-
to čas věnují pro rozvoj naší MČ.

Jan Brouček, člen dopravní komise

NEŘEŠENÉ ŠKOLSTVÍ

I  pro mě bylo překvapením, když 
jsem si v úvodníku starostky Čecho-
vé v ÚZ 6/2017 přečetl její vyjádření 

k  aktuální situaci ve školství, v  němž 
petici rodičů označila za zbytečný cir-
kus a  napsala, že ji nepovažujete ani 
za uvážlivou, ani dospělou. O to víc, že 
sama na sebe na červnovém zastupi-
telstvu při projednávání petice rodičů 
prozradila, že z  důvodu nedůvěry ve 
školu a nezvladatelného chování žáků 
v 7. ročníku přesunula svou dceru do 
jiného školského zařízení.
 Jelikož má pí Čechová školství ve své 

gesci nepřetržitě od roku 2010, tedy 
7 let, je to rozhodně dosti dlouhá do-
ba na to, aby měla možnost školství 
v Újezdě ovlivnit, a to už jak pozitivně, 
tak negativně.
Položil jsem jí proto na červnovém za-
stupitelstvu dvě jednoduché otázky:
1. Kam se vám dle Vašeho názoru po-
dařilo za těch 7 let Újezdské školství 
nasměrovat?
2. Co poradíte rodičům, kteří nemají 
možnost své dítě přesunout do jiného 
školského zařízení?
 K  údivu mému i  všech přítomných 
mi však starostka odmítla na otázky 

odpovědět přímo a sdělila mi, že se vy-
jádří písemně do 30 dnů.
 Co na to říci. Člověk, který po 7 le-
tech, kdy má Újezdskou ZŠ na starost, 
není schopen odpovědět, kam si myslí, 
že ji posunul, vlastně tu odpověď i tak 
učinil. A  to, že problémy, které školu 
sužují, vyřešil soukromě tak, že své dítě 
dal na jinou školu, je výsměchem všem 
rodičům, kteří onu petici podepsali. 
Očekávat tedy, že se pod vedením sta-
rostky Čechové ve škole něco změní, 
nemůže ani ten největší optimista.  

J. Lameš

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

Vážení Újezďáci. Píšu s rozpaky. Zastupitel by měl psát, 
co pro obec udělal, případně co ve prospěch obce chystá 
udělat. Bohužel jako člen opozice jsem bez šance. V žád-
né komisi být nesmím. Dosud jsem členem kontrolního 
výboru (KV). Bývá zvykem, že v KV je v převaze opozice. 
Z  logiky věci. Sebekontrola, k  níž spěje koalice, je kon-
traproduktivní. Na posledním zastupitelstvu odvolala 
po zmatené kritice činnosti kontrolního výboru panem 
Hartmanem předsedu KV pana zastupitele Kopecké-
ho. Je to jediný právník v  zastupitelstvu a kontrolní vý-
bor vedl dle zákona. V  případě nejasností byl problém 
předložen zastupitelstvu s doporučením posouzení vyšší 
instancí. O  tom, že si KV pod tímto předsedou počínal 
dobře, svědčí i to, že koalice všechny jeho závěry s výjim-

kou jednoho schválila. Napřed byl vyhozen a vzápětí jeho 
práce schválena. Žasnete. Já také. Práce v zastupitelstvu 
je v poslední době beznadějná. Koalici se podařilo nasta-
vit pravidla - jmenuje se to jednací řád - tak, aby občané 
i opozice byla prakticky bez šance se k něčemu vyjádřit. 
Okleštění časem a nemožnost zasáhnout do diskuze me-
zi tazatelem a odpovídajícím prakticky odradila občany 
od návštěvy jednání zastupitelsva. Přispěl k  tomu jistě 
i častý obhroublý styl odpovědí některých členů rady. 
 Pro radu nevhodný výsledek veřejného fóra musí, sa-
mozřejmě za peníze, zkontrolovat ještě „nezávislá“ agen-
tura. Co když výsledek nezávislé agentury bude v soula-
du s výsledkem veřejného fóra? Ale myslím, že ne. Hezké 
léto

MUDr. Zuzana Dastychová (Občanská demokratická strana)

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji odboru občansko-správnímu MČ Praha 21 za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Byla jsem mile potěšena.

Miloslava Jermářová
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Na posledním jednání zastupitelstva 
jsem byl koaličními zastupiteli zcela 
nečekaně odvolán z  funkce předse-
dy kontrolního výboru. Místostaros-
ta Slezák zneužil jednací řád a  dal 
o  mém odvolání hlasovat, aniž by 
bylo komukoliv umožněno se k  je-
ho návrhu jakkoliv vyjádřit. Prostor 
jsem nedostal ani já, ani zastupitel-
ský klub. Při hledání důvodů, proč 
koalice potřebovala prosadit mé od-
volání bez jakékoliv diskuze, nemu-
síme chodit daleko. Kontrolní výbor 
po mém zvolení poměrně intenzivně 

pracoval a  vypořádal všechny došlé 
podněty. Bohužel pro koalici však 
výbor učinil několik kontrolních zá-
věrů vypovídajících o  chybné práci 
radnice a porušování jednacího řádu 
zastupitelstva koaličními zastupite-
li. To by však asi nestačilo k  tomu, 
abych byl o  skutečných důvodech 
odvolání přesvědčen. Skutečnosti, že 
mi starostka Čechová celkem hrubě 
sdělila, že řešíme „blbosti“, přičemž 
se následně prostřednictvím tajem-
nice výboru snažila o změnu obsahu 
výborem již schváleného protokolu 

o  kontrole, který se jí bezprostřed-
ně týkal, mě však o důvodech mého 
odvolání přesvědčují bezpečně. A to 
zvlášť v situaci, kdy jsem změně pro-
tokolu starostkou osobně zabránil.
 Je zjevné, že koalice není otevře-
ná a  nechce být otevřená. Koalice 
opozici nejen že slušně nerespektu-
je, ale dokonce jí zjevně opovrhuje. 
A protože se kontrolní výbor odmítl 
podvolit, je potřeba jej ovládnout. 
Neboť, kdo že to byl vlastně navržen 
za předsedu místo mě? Samozřejmě, 
že koaliční zastupitel - Tomáš Fábera.

Otevřený Újezd navštívil projednání obchvatu v Běcho-
vicích za účasti ministra dopravy a primátorky hlavního 
města Prahy. Je potěšitelné, že investor podle vlastních 
slov opouští strategii „postavíme a utečeme“ a plánuje 
rozsáhlá kompenzační opatření. Pár aktivnějších staros-
tů má již vyjednáno. U nás by se mělo jednat o podo-
bě pásu lesa od jižní hranice Újezda k přeložce. Výkup 
pozemků provede hlavní město Praha. Navázali jsme 
kontakty a od léta by se mohlo k věci jednat. Rozsáhlé 
podněty včetně ochrany zájmů sídliště Rohožník schváli-
lo i červnové jednání zastupitelstva.
 Na témže jednání jsem navrhl napomenout kontrolní 
výbor zastupitelstva, že obstruuje „nepohodlné“ úkoly, 
např. kontrolu nákupu, o kterém se říká, že prošel rad-
nicí ANO 2011 bez schválení, řešení je nefunkční a stálo 

MČ statisíce. Proti napomenutí a kontrole hlasovali za-
stupitelé Koutský, Zátková, Růžička, Duchek, Dastycho-
vá, Čížek a  Kopecký. Návrh tedy neprošel. Diskuse za-
stupitelů však v závěru vyústila na návrh místostarosty 
odvolat předsedu výboru Mgr. Kopeckého (ANO 2011).
 V problematice školy působíme směrem k otevřenos-
ti, hledání dlouhodobého řešení a dostatečné komuni-
kaci stran. Doporučujeme vnímat aktivity rodičů včetně 
nepříjemné petice především jako potenciál a  příleži-
tost.
 Nadále apeluji, aby komfortní přechod pro chodce 
z Plhovské k Penny tvořil východisko technického řešení 
dopravní komisí prosazovaných nových zastávek auto-
busu. Četnost pohybu chodců i význam lokality pro pěší 
by měly být zohledněny.

Drazí spoluobčané, chtěl bych Vás informovat 
o tom, že pražský magistrát zprovoznil na adre-
se www.zmenaplanu.cz aplikaci, ve které se mů-
žete podívat na proběhlé o projednávané změ-
ny územního plánu. Když si nastavíte „hlídacího 
psa“ např. na území Praha 21, dozvíte se o všech 
nových podnětech na změnu i o změnách v pro-
bíhajících podnětech mailem. Přibyl tak nástroj, 
díky kterému můžeme lépe sledovat a hlídat, co 
se kolem nás chystá, např. že se zeleň bude mě-
nit na obytné území.
 Toto jsem Vám chtěl říci k formalitám a infor-
macím.
 Nicméně na dveře nám klepe léto, i vyšší tep-
loty ho úspěšně předvídají. Snad se nedošplhají 
k tak tropickým teplotám jako minulý rok. Aler-
gikům však již sezóna začala, ale doufám, že ji 
jako každý rok v pořádku přechodíme a pyl nás 
nebude příliš trápit. Tímto bych Vám tedy chtěl 
srdečně popřát hezké prožití blížících se letních 
prázdnin, které především přinesou radost na-
šim menším občánkům a dospívajícím, ale jistě 
i dají dospělým možnost odpočinku a relaxace.

Zastupitelstvo je za námi. Bývali bychom konstatovali, že proběh-
lo konstruktivně, že poprvé zastupitelé táhli za jeden provaz, ale 
v závěru následovala destrukce, která nemá obdoby. Chceme vy-
zdvihnout, že po předchozí domluvě dal p. místostarosta Roušar 
na program posudek EIA k  přeložce I/12. Vzhledem k  tomu, že 
existuje varianta bez realizování mimoúrovňové křižovatky v Květ-
nici, chtěli jsme dát radě usnesením zastupitelstva silnější mandát 
k  prosazování varianty s  postavením mimoúrovňové křižovatky 
v Květnici. Varianta bez křižovatky by měla velké negativní dopady 
na Újezd. To, co ale následovalo před koncem, bych shrnula do 
jedné věty: zastupitelé Otevřeného Újezda se pokusili převzít kont-
rolní výbor zastupitelstva. Kontrolní výbor je zřízen ze zákona, jeho 
funkcí je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva, dodržování 
právních předpisů a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej 
pověří zastupitelstvo. Je zavedenou praxí, že kontrolní výbor vede 
opozice. Koaliční zastupitelé naprosto mimo program a mimo jiné 
na základě fabulací p. Hartmana, odvolali Mgr. Kopeckého. Pro nás 
je Mgr. Kopecký nejpovolanější osobou pro vedení výboru, jeho 
právní vzdělání nám všem dávalo jistotu. A jako člen mohu říct, že 
práce výboru byla v pořádku. Rozhodla jsem se na členství rezig-
novat, abych vyjádřila svou podporu Mgr. Kopeckému. Otevřený 
Újezd zkusil výbor převzít a získat místo předsedy. Nepovedlo se, 
nicméně destrukce již je dokonána. Škoda. Mějte krásné léto!

Mgr. Ing. Martin Kopecký (ANO 2011)

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

Zdeněk Růžička (ANO 2011) Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

SLOUPKY
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Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: baterie, akumu-
látory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmaš-
ťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Informace o celoročním 
svozu najdete na našich stránkách http://praha21.cz/informace/nebezpec-
ny-odpad a také v informační brožuře „Sběr nebezpečného odpadu na území 
hl. m. Prahy v roce 2017“. Tuto brožuru najdete ve stojanu s letáky v přízemí 
vedle podatelny úřadu.

Martin Švejnoha, OŽPD

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Kam s odpadem
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

9. září -  Rohožnická (u prodejny Albert) 
Starokolínská (park na Blatově)

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

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

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

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká  1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1830 - 1850

1. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická  1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická  1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická  1700 - 1720

6. Tuchotická x Velebného  1730 - 1750

7. Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská  1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická  1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická  1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská  1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická  1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková  1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická  1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská  1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A

Praha 21 - trasa C

Praha 21 - trasa B
středa 6. září

čtvrtek 24. srpna

úterý 18. července

22. července -  Čenovická x Pilovská 
Lomecká x Zaříčanská

26. srpna -  Žehušická x Měšínská 
Valdovská x Hrádková

Blíží se rojení včel
Začátkem letního období se začínají 
takzvaně „rojit včely“. Jde o fázi oddě-
lování nových královen a včelstev od 
stávajících. Většina včelařů se na tuto 
fázi připravuje předem a obvykle svá 
nová včelstva „uhlídají“. Ale může se 
stát i  přes všechna opatření, že roj 
uletí a mohou zavítat i k vám. 
 Pokud vám roj nevlétl dovnitř do-
mu či auta, doporučujeme vyčkat. 

Včely za několik hodin samy od sebe 
odletí – buď jako celek, nebo po eta-
pách. 
 Panika není na místě - včely v ob-
dobí rojení nebývají agresivní ani ne-
bezpečné pokud je neohrožujete. 
 Pokud roj neodletí ani po několika 
dnech, je možné kontaktovat místní 
včelařský svaz a nemohou-li vám po-
moci, nezbývá než deratizační firma.
 M. Vrbková, referentka OŽPD

Přesahy dřevin ze soukromých pozemků
Opět upozorňujeme na přesahy dřevin rostoucí ze soukromých pozemků, kte-
ré zasahují do profilu chodníků a  komunikací. Zejména se to týká rohových 
parcel a výhledu do křižovatky, přerosty větví do svislého dopravního značení. 
Prosíme majitele nemovitostí, aby zkontrolovali přerůstající zeleň a případně 
provedli ořez. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří již dřeviny z vlastní inici-
ativy ořezali. OŽPD

Třídění elektroodpadu –  
Praha v červeném
Na podporu správného třídění drobné-
ho elektrozařízení vznikl ve spoluprá-
ci s  Magistrátem hl. m. Prahy projekt 
„Praha  v  červeném“, který startuje na 
začátku června a  potrvá až do konce 
srpna 2017. Městská část, která za 
léto nasbírá nejvíce kilogramů, bude 
oceněna certifikátem ASEKOL a věcným 
darem, který poputuje do vybraného 
potřebného zařízení  v  dané městské 
části. Upozorňujeme, že do červených 
kontejnerů patří pouze drobná elektro-
zařízení (např. kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, discmany, telefony 
a další). Velká zařízení můžete odevzdat 
formou zpětného odběru nebo do sběr-
ného dvora v Běchovicích.

OŽPD
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PŘÍLOHA A

Kynologická organizace má na všechny pozemky, které 
užívá, řádné smluvní vztahy, podložené smlouvami. Není 
pravda, jak napsal p. Hruška ve svém článku v minulém 
ÚZ, že jsme neochotní a neústupní jednat s úřadem a ra-
dou MČ. Naopak, neústupnost a nesplnění slibu dalšího 
kulatého stolu byla na jejich straně. My jsme jen nechtěli 
přistoupit na podepsání dodatku ke smlouvě, který obsa-
huje více než bonus od rady v podobě nulového nájmu. 
Možná by veřejnost zajímalo, co všechno dodatek ke 
smlouvě obsahuje. O tom ale už rada ani úřad nemluví. 
Jak by se asi líbilo i jiným spolkům v Újezdě, kdyby je Rada 

MČ nebo Úřad MČ kontroloval ve všech směrech, povolo-
val jim jakékoliv tréninky a závody? Přitom my jsme upra-
vili svůj vnitřní řád, zrušili hlučnější trénink, dodržujeme 
parkování aut tak, aby nerušila okolí, řádně dali na vědo-
mí na našich webových stránkách, kde se můžou pohybo-
vat naši členové a hosté se svými psy. Ale o tom se úřad 
ani pan šéfredaktor nezmiňují nikde ani slovem. Místo to-
ho si z našich zaslaných informací, které si p. šéfredaktor 
vyžádal, vytáhl jen to, co se hodilo pouze jedné straně. 
A to rozhodně není fér. 

ZKO Praha 21, Újezd n.L.

Kynologové informují



INZERCE

Recepční 
přijme Rezidence a Wellness Blatov.

 V případě zájmu zašlete životopis
 na: blatov@kossuth.cz.
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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
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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.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

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

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certifikované obuvi, která
splňuje požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov
vedle lékárny a tanečního sálu Danceport.

Sleva 20% až 30%
na vybranou obuv!

Našim cílem je vždy poradit a poskytnoutmaximální
servis ohledně výběru botiček správného typu,
střihu a velikosti. Uděláme vše pro to, abyste Vy
i Vaše děti od nás odcházely se spokojeným pocitem.

Primigi, Geox , Pegres, Protetika, Fare, Slobby,
Jonap, Kornecki, , Befado, Demar, Maximo a další

Vstup do prodejny je možný s kočárkem bezbarié-
rovým vstupem.
Všechny děti jistě zaujme vybavený dětský koutek,
což umožní maminkám pokračovat v klidném nákupu.
Maminky si zde mohou vybrat něco i pro sebe.
Dámskou obuv, punčochy, ponožky atd.

Tamaris, Ara, Jenny, Caprice, Hujo, Barbara Renzi,
Merrell, New sportovní obuvMerrell a NewBalance

inzerce Duelle ujezd 7_17:Sestava 1 19.6.2017 13:35 Stránka 1
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Hledáme nové členy týmu
Domova seniorů Říčany 

Zašlete svůj životopis a přidejte se k nám. 

Na podzim otevřeme v Říčanech nový domov seniorů s cílem 
poskytovat služby na nejvyšší úrovni. 

Budujeme pestrý tým profesionálů, kteří nám s vytvořením 
DS ŘíčaDS Říčany pomohou. 

Volné pozice naleznete na našich webových 
stránkách www.dsricany.cz. 

Facebook: @dsricany I tel.: +420 602 402 524 I email: info@dsricany.cz

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

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

 
 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na Vernisáž 
Akademické malířky 

Alžběty Štulcové 
Textilní výtvarnice 

& 
Akademické sochařky 

Heleny Samohelové 
keramika 

 
Dne 12.07.2017 od 18,00 hodin 

Výstava bude otevřena pro 
veřejnost do 30.07.2017 

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

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami

Přijímáme nové pacienty
Endokrinologie - Diabetologie

Praha – Klánovice, Axmanova 131

Endo: 734 130 778

Dia: 604 887 365

www.dia-endopraha9.cz

www.diabetologiepraha9.cz
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Děti v 1. MŠ nezahálí

Úspěchy v soutěžích

V jarních měsících jsme zažili mnoho krásného a tak pěkně 
popořádku.
 Na začátku dubna jsme se zúčastnili přehlídky mateřských 
škol Praha 9 – „Předškoláček 2017“ s tanečním vystoupením 
našeho kroužku. V  polovině měsíce jsme strávili příjemný 
den v  historické Kutné Hoře na „Pomlázkování“. Barvení 
kraslic, pletení pomlázky, tlučení špačka i seznámení se zvyky 
našich prababiček a  pradědečků se 
nám velice líbilo. Stihli jsme přivítat 
do života naše budoucí kamarády 
a  divadlo s  Evelínkou nám ukázalo, 
jak máme pomáhat přírodě. Dávali 
jsme dobrý pozor, a to se nám hodi-
lo i při návštěvě školního hřiště, kde 
MČ pořádala Den Země. Využili jsme 
nabyté znalosti z pohádky a také se 
spoustu nového dozvěděli. Dalším 
zážitkem pro nás byla návštěva cho-
vatele dvou papoušků Ara, o kterých 
se děti mnoho dověděly. Pěknou vzpomínkou je fotografie 
s nimi.
 Květen začal opět výletem a  zase do historie. Děkuje-
me za něj i újezdské radnici, která schválila žádost Spolku 
rodičů a přátel školy o dotaci. Získali jsme peníze na cestu 
do Čechovy stodoly a  vstup do nádherného světa Starých 
pověstí českých. Ale nejenom historie se nám líbila. Místní 
knihovna pro nás připravila akci, na kterou jsme se těšili 
a zároveň byla pro nás velkou neznámou – besedu se spiso-
vatelkou M. Vítovou, která píše knížky pro děti inspirované 
přírodou. Všichni jsme se zaujetím vyslechli povídání o  její 
práci, které měla velice poutavě a zábavně připravené. Ces-
tou z knihovny jsme si prohlédli výstavu Újezd očima dětí, 
které jsme se též zúčastnili a všechny práce jsme obdivovali. 
Byli jsme také potěšit naše babičky vystoupením ke Dni ma-
tek a užili si odpoledne s rodiči v okolí mateřské školy, kde 

Spolek rodičů připravil krátkou cestu 
lesem s úkoly a jako bonus zajistil ko-
níky, na nichž jsme se povozili, za což 
jim patří náš dík.
 Velké veselí nastalo v Den dětí, kdy 
jsme na zahradě plnili různé úkoly, kte-
ré byly motivovány pohádkou O  Per-
níkové chaloupce. Naštěstí ježibaba 
děti neupekla, a tak si mohly s radostí 
zaskotačit na zahradní diskotéce, na 

níž nechybělo malé občerstvení. V polovině června proběhlo 
pasování na školáky. Jako tradičně jsme měli krásné divadél-
ko a nejedné z nás ukápla malá slzička při pomyšlení, že se 
o naše kamarády bude starat již někdo jiný ve škole. Všich-
ni si oslavu pěkně užili. Přejeme jim šťastné vykročení a ve 
škole jen samé jedničky. 
 A nyní už jen zbývá všem popřát krásné prázdniny, prima 
počasí a spousty zážitků v přírodě. Budeme se těšit na shle-
dání v září.

Helena Kuprová a všichni z 1. MŠ

Jako každý rok se i v letošním 
roce zúčastnily skoro všechny 
třídy naší školy matematické 
soutěže Klokan. Nejlepšího 
úspěchu dosáhl žák 3.A. Ben 
Dědič, který se umístil v kate-
gorii Cvrček na 1. místě.
 Science Games je naučná 
soutěž pro děti, kterou pořá-
dá Mobilní Planetárium, ne-
ziskový vzdělávací ústav, který 

každoročně pořádá soutěže pro žáky základních a středních 
škol. V letošním ročníku si krásné 5. místo v celostátním kole 
vybojoval žák 4. A Jáchym Burian.
 V úterý 6. 6. naše škola převzala cenu Nejúspěšnější zá-
kladní škola v kategorii Vzdělávací soutěže a olympiády za 
školní rok 2016/2017, kterou uděloval Dům dětí a mládeže 
Praha 9. Děkujeme za reprezentaci školy všem, kteří se sou-
těží zúčastnili, a gratulujeme za umístění na předních mís-
tech. Toto ocenění získala škola i v loňském roce.

Eva Hegyiová, Eva Danielová, Masarykova ZŠ
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  Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy a KČT, odbor POHODA Praha  

pořádají za finanční podpory MČ Praha 21 

 

1. ročník turistického pochodu 
 

Za loupežníkem DRHOLCEM 

v sobotu 9. 9. 2017 

Start: Masarykova základní škola, Polesná 1690, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy  

(BUS Rápošovská a od ní cca 250 m ulicí Polesná)  

8:00 – 10:00 

Startovné: 10 Kč děti do 15 let; 15 Kč členové KČT a 20 Kč ostatní turisté 

Trasy:   5, 7, 11 a 25 km (po naučných stezkách Lesní galerie I. a II., Po stopách středověke vesnice  

   Hol a dalších zajímavých místech v okolí)  

Cíl: Masarykova základní škola  10:00 – 15:00 

Odměna: Každý účastník obdrží v cíli pamětní list, netradiční medaili, absolventskou vizitku a razítko 

pochodu. Na několika zastaveníčkách na trase 5 a 7 km (část z nich i pro delší trasy) bude také 

plno dalších zajímavých razítek a úkolů pro děti. V cíli lze vyřídit splněný Pohodový trojboj. 

Informace: Tento pochod je zařazen do projektu „TÝDEN ZDRAVÍ“, v cíli bude ochutnávka salátů 

a možnost jejich hodnocení. Dále bude možné podpořit sbírkový projekt Nadačního fondu 

Českého rozhlasu „Světluška“ zakoupením předmětů (propisky, tykadla, náramky), možnost 

zakoupení suvenýru pochodu – trička s logem loupežníka Drholce. Pro zájemce bude 

připravena tvořivá dílnička, kde bude možné si vyrobit tričko s logem pochodu. 

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

Kontakt: Ing. Klára Zezulová, mobil: 732 384 543, email: zezulova@kct.cz 

 Ing. Eva Danielová, email: eva.danielova@gopas.cz 

Všem účastníkům přejeme příjemnou cestu a dobrou náladu ☺ 

Naši partneři:                                      

       



Ocenění z ministerstva 

Bronz z plavecko-běžeckého poháru

Toulky českou minulostí

Ve čtvrtek 15. 6. Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu udělilo Masarykově ZŠ čestné uzná-
ní (4. - 10. místo) za výtvarné práce Ještěrka 
a  Chobotnice vyrobené z  použitých karto-
nů a obalů čajových sáčků. Prvního ročníku 
soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se ve 
všech kategoriích zúčastnilo 129 soutěžících, 
do užšího výběru prošlo 35 projektů, výrob-
ků a výtvarných děl. V kategorii 4.B-ZŠ (Nej-
lepší kreativní a  originální využití výrobků 
s ukončenou životností žáky základních škol) 
byla škola zařazena do užšího výběru zá-
kladních škol. Uznání převzaly žákyně Petra 
Jandová a Hana Hnízdilová ze 6. B, které se 
svými spolužáky v  loňském roce pod vede-
ním Mgr. Václavy Valentové obrazy vytvořily.

 Vyhlášení, které moderovala zpěvačka 
Radka Fišarová, se uskutečnilo ve Vald-
štejnském paláci, sídle Senátu ČR. V  rámci 
vyhlášení byl představen Katalog vítězných 
a  nominovaných projektů. „Cílem soutěže 
je upozornit na potřebu chovat se k surovi-
nám zodpovědně, s rozumem a péčí. Sdílení 
zkušeností a inovativních nápadů, jaké jsme 
na dnešním vyhlášení soutěže viděli, pova-
žuji za impuls, který pomůže vzbudit zájem 
širší veřejnosti o tuto problematiku a dostat 
tak šetrné způsoby hospodaření se surovi-
nami do širšího povědomí lidí,“ uvedl ná-
městek ministra průmyslu Eduard Muřický 
během zahájení slavnostního odpoledne.

Eva Danielová

Doplaváno, doběháno. V  pátek 16. 6. se 
vybraní žáci naší školy vydali bojovat do 
posledního kola letošního osmidílného 
seriálu Plavecko - běžeckého poháru zá-
kladních škol. Tentokrát se plavalo v pla-
veckém areálu výstaviště v Praze 7 a bě-
žecké síly si závodníci poměřili ve vedlejší 
Stromovce.
 Někteří s  jasným cílem umístit se na 
předních místech, jiní s cíli skromnějšími, 
například poměřit si síly s  ostatními, ale 
především dát do toho vše! A toto odhod-
lání se zcela naplnilo. Celkové zlato si ve 
své kategorii zaslouženě vybojovala Anič-
ka Vosecká, medaili stříbrnou pak přivezl 
Matyáš Kebrt. Na úžasné 4. místo dosáhla 

Zuzana Pilná, na 5. místo Šarlota Mina-
říková a  do první desítky se probojovali 
i  Tomáš Jelen, David Malák a  Marco Ma-
ssa. V  součtu všech bodů jsme pak mezi 
školami obsadili úžasné celkové 3. místo. 
A o tom, že konkurence byla více než silná, 
svědčí fakt, že se na start postavilo více 
než 250 závodníků a  závodnic z 34 praž-
ských škol.
 Všem zúčastněným patří velká pochva-
la za skvělou reprezentaci školy, zodpo-
vědný přístup k závodu a sportovní chová-
ní. 17. ročník Plavecko - běžeckého poháru 
skončil a na dveře už klepe ten osmnáctý. 
Takže v září na shledanou.

Radoslava Kohoutová
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Ve středu 21. 6. se konala v Újezdském 
muzeu vernisáž výtvarné naučné vý-
stavy Toulky českou minulostí. Erby, 
zbraně, historické postavy, obrázky 
z českých dějin, projekty o významných 
českých panovnících – to vše si připra-
vili žáci šesti 4. tříd pod vedením paní 
učitelek E. Hegyiové, P. Viktorové, V. 
Němečkové, E. Lukešové, L. Rejmono-
vé a  K. Nováka. Na vernisáž, která se 
konala v  sále Polyfunkčního domu, si 
třídy připravily hudebně literární vlas-
tivědné pásmo. 
 Originálním způsobem za hudební-
ho doprovodu M. Klimešové a  J. Pin-
cové zazpívala 4. D (E. Lukešová) píseň 
Jarka Nohavici „Husita“. Věrohodnost 
textu byla dovršena vlastnoručně vyro-
benými husitskými zbraněmi. Třináct 
žáků ze 4. E (J. Krimlaková) převyprávě-
lo vtipně s pomocí namalovaných ob-

rázků pověst o Horymírovi a Šemíkovi. 
Poté následoval příchod Karla IV. a je-
ho družiny v podání 4. B (P. Viktorová) 
- během středověkého tance dvorních 
dam nabízeli přítomným návštěvníkům 
kuchaři domácí slané pečivo. Středově-
ké tóny flétny přivítaly Karla IV. a jeho 
doprovod, tentokráte v podání 4. A (E. 
Hegyiová). Karel IV. převyprávěl svůj 
životopis a seznámil přítomné se svou 

zálibou sbí-
rání ostatků 
svatých. H. 
V y h n á l e k , 
žák 4. F (L. 
Rejmonová) 
si připravil 
p o d r o b -
ný referát 
o  koruno-
vačních kle-
notech, je-
jichž repliky 

zhlédl na zámku Mitrowicz v Kolodějích 
nad Lužnicí. Na závěr vystoupili s písní 
„Jede jede pan Jan“ a vlastním hudeb-
ním doprovodem společně s paní uči-
telkou žáci 4. C (V. Němečková). 

Eva Danielová, 
Újezdské muzeum
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Angličtina se dá učit i při kroketu
Již téměř tradiční akcí je společný kon-
cert újezdské jazykové školy Happy 
School a  Základní umělecké školy Uč-
ňovská z Prahy 9, který je zaměřen na 
anglo-americkou hudbu. Na to, jak pro-
bíhal letošní koncert i jaké plány chystá 
škola na podzim, se ÚZ zeptal Evy Stej-
skalové, ředitelky Happy School.

Jak vznikl nápad na společný kon-
cert?
Už při vzniku školy jsme si dali za cíl 
učit jazyky jinak, prostřednictvím pro-
žitků a zprostředkováním kultury dané 
země. Hudba a  písně jsou nástroje, 
které nás sbližují. Děti u  nás zpívaly 
vždy krásně. Hlavně starší děvčata. Pak 
si jedno děvče povzdechlo: „Kdyby nás 
tak někdo mohl slyšet…“ Ostatní se za-
smáli a řekli: „Možná tak postavit se na 
Karlův most a začít zpívat.“ Od té doby 
jsme nosili myšlenku vystoupení dě-
tí v  sobě. Když si děti dají tolik práce, 
naučí se písně v  cizím jazyce a  zpívají 
krásně od srdce, proč se o radost ne-
podělit s druhými?
 Proto jsme oslovili vedení ZUŠ Uč-
ňovská. Jako vše nové první ročník stál 
hodně úsilí všech zúčastněných, ale po-
vedl se, a proto jsme se rozhodli v tra-
dici pokračovat. Druhý koncert byl i po-
dle reakce diváků ještě lepší než první. 
Podpořila nás i paní starostka MČ Pra-
ha 21 a britská ambasáda v Praze. 

Kdo letos vystoupil?
Společný sbor Happy School a ZUŠ Uč-
ňovská pana ředitele Hauptmanna do-
provázela kapela Šlágr tým. Následova-
la nástrojová sóla - klavír, kytara nebo 
flétna. Děti hrály skladby známých an-
glických a amerických autorů. Moderá-
tory jednotlivých čísel byly děti, které 

vždy uvedly hudební čísla v  angličtině 
a řekly něco o skladbě a skladateli. Na 
závěr vystoupila paní profesorka Hru-
šecká s krásnou anglickou renesanční 
písni a kapela Hollarband s písněmi Šli-
tra a Suchého. Ve všech sborech a ka-
pelách účinkovaly děti z Újezda a okolí. 
V  našich  dětech máme velký jazykový 
a  umělecký potenciál, který chceme 
nadále rozvíjet, aby si děti i rodiče spo-
lečně užili viditelný pocit úspěchu. 

Jak vznikla jazyková škola Happy 
School a jak dlouho v Újezdě existu-
je?
Škola vznikla před pěti lety. Ještě před-
tím se na mě často obracely maminky 
spolužáků našich vlastních dětí s pros-
bou o doučování cizích jazyků, když vi-
děly, jak dobře naše děti cizími jazyky 
mluví. Když bylo proseb víc a víc a po-
třeba kvalitního výuky v Újezdě narůs-
tala, rozhodli jsme se místo „doučová-
ní“ otevřít jazykovou školu. 
 Začátky byly v  jednoduchých pod-
mínkách. Chtěli jsme ale učit jazyky 
inovativně, tak, aby to studenty bavilo, 
aby oni sami byli ti, kdo se chtějí učit. 
My jim k  tomu poskytujeme kvalitní 
zázemí. Výuka jazyků je často spojena 
i  s  námahou, jako každá jiná činnost, 
kterou chceme dělat pořádně. Když 
ji „protkáme“ zajímavostmi, kterými 
přiblížíme život a  kulturu dané země, 
může být velice motivující a  zábavná. 
Možná znáte generaci, která se nauči-
la angličtinu díky písním Beatles. Nebo 
někoho z mládeže 80. let, kdo se ang-
licky učil na písničkách Depeche Mode. 
I to patří mezi příjemné formy zvládnu-
tí cizí řeči. Cizí jazyk nemá být vnímán 
jako povinnost, ale jako klíč, který nám 
otevírá dveře k dalším obzorům.

 A  nám se to daří dobře. Loni jsme 
otevřeli pobočku v  Běchovicích, le-
tos v  Kyjích. Naši studenti začínají od 
prvních krůčků a  my je přivádíme až 
k  mezinárodním certifikátům. Ti nej-
vytrvalejší dosáhli loni mezinárodně 
uznávaný Cambridge English FCE (First 
Certifikate in English), který postačuje 
například k studiu na college ve Velké 
Británii nebo jiné univerzitě v Evropě.

Jaké akce chystáte na podzim?
Jak je již u  nás tradicí, budeme slavit 
americký svátek Díkůvzdání (Thanks-
giving Day). Na podzim také hrajeme 
kroket, abychom přiblížili tradiční ang-
lickou kulturu. Mluvíme při něm pouze 
anglicky. Protože slavíme 5. výročí, při-
pravujeme velkou akci pro všechny na-
še stávající i bývalé studenty. A samo-
zřejmě budeme nacvičovat nové písně 
pro další ročník koncertu. Budeme se 
těšit, když si děti začnou vybírat s námi 
pěkné anglické písničky a užijí si je ješ-
tě před koncertem. 
 Pro angličtináře a  němčináře chys-
táme také speciální akce „Den plný 
her“, kdy o víkendu mají děti možnost 
rozšířit si slovní zásobu s rodilým mluv-
čím, přijít do kontaktu s živým jazykem 
a v příjemném prostředí si ověřit, kolik 
se toho již naučili. Naši studenti a rodi-
če s námi komunikují elektronicky, tak-
že chystáme také novou internetovou 
platformu pro komunikaci i  podporu 
výuky.  B. Hruška

Sovičky na noci kostelů U seniorů v Otrokovicích
V červnu jsme byli na škol-
ním výletě čtyři dny na již-
ní Moravě na zahradě ve 
stanech. Fotbal, parník, 
opékání, bazén a  hlavně 
návštěva Domova důchod-
ců v Otrokovicích. Navštívi-
li jsme babičky a dědečky, 
se kterými si dopisujeme, 
vyrobili jsme jim polštářky, 
zazpívali jsme, předali dá-
rečky a udělali hodně radosti.

žáci 3.E Masyrykovy ZŠ

Pěvecký sbor SOVIČ-
KY vystoupil dne 9. 
6. 2017 od 19 hod 
v  kostele Povýšení 
sv. Kříže v  Kolodě-
jích na akci s názvem 
„Noc kostelů“. Jako 
hosté vystoupili ta-
ké pánové Jan Kvapil 
a  Vladimír Manou-
šek. Doprovázeli na-
še malé zpěváky na 
housle a violoncello.
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Děkujeme všem za účast na Dni pro život na Rohož-
níku. Byli jste skvělí! Děkujeme těm, kteří s  námi 
do toho šli: 41. motorizovanému praporu Armády 

ČR ze Žatce za ukázku zbraní a obrněného transportéru 
Pandur včetně projížděk dětí, jízdní hlídce Městské poli-
cie za skvělou ukázku výcviku koní.  Dále - Zdravotní zá-
chranné službě za ukázku vybavení sanitek a měření tla-
ku a cukru (a extra poděkování za včasný záchyt několika 
nebezpečných hodnot včetně doporučení bezodkladné 
návštěvy lékaře) a Sboru dobrovolných hasičů Újezd nad 
Lesy a Úvaly, kteří umožnili dětem vyzkoušet si zásah ha-
sičskou proudnicí a na závěr jim nastříkali pěnu. 
 Zdeňkovi Růžičkovi za skákací hrad, holkám z Raráška 
za „šašení“ a hry pro nejmenší, Sovičce a paní učitelce Ja-
noušové za písničky, Kapele Holokrci, Martinu Krausovi 
a Miroslavu Etzlerovi za zábavné moderování. 
 Kynologické organizaci Újezd nad Lesy za předvedení 
psí poslušnosti i ukázku pasení. Michalu Hofbauerovi za 

výuku bojového umění krav maga. Kouzelníkovi Pavlu 
Wurcelovi a kytaristovi Davidu Wurczelovi, se kterým děti 
hádali písničky z pohádek. Janě Steklé za nádherné malo-
vání na obličej. Restauraci Na hřišti za občerstvení.
 Znovu jsme si uvědomili, jak máme v Újezdě skvělé lidi 
ochotné dělat něco pro druhé!
 Děkujeme i panu radnímu Liboru Hadravovi za udělení 
záštity Hlavního města Prahy i osobní účast a panu mistru 
Martinu Stropnickému také za záštitu, i když osobní účast 
mu nakonec nevyšla.
 Se skvělým profesionálním přístupem jsme se setkali 
i u újezdských úředníků při vyřizování všech povolení. Jed-
nání s nejrůznějšími úřady byla velká spousta a rozhodně 
ne všude to bylo tak bezproblémové jako v Újezdě. Fotky 
z akce najdete na http://krajinaprozivot.webnode.cz.
Za pořádající spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život 

Vladimír Klepetko, Jitka Carbolová, Marcel Marek

Veteráni opět v Újezdě
Klub historických vozidel Praha připravuje na 24. září tradiční setkání 

historických vozidel v Újezdě nad Lesy. Vzhledem k rostoucímu 
počtu účastníků se letos setkáme na Rohožníku u dětského hřiště. 

Již probíhají jednání s MČ o zapůjčení. Zveme všechny – dospělé 
i děti a samozřejmě i majitele historických skvostů. K poslechu 

i tanci budou hrát dvě kapely, občerstvení, soutěž pro děti, projížďka 
hasičákem, spanilá jízda a opět velké překvapení. Zájemce o stánky 

uvítáme na tel. 604 238 356. Srdečně zveme! Za přípravný výbor

Ladislav Marek, Robert Kučera

Milí újezdští spoluobčané,
vážení členové, přátelé  

příznivci, Svazu postižených  
civilizačními chorobami,

přejeme Vám krásné léto plné slu-
níčka, radosti a pěkných zážitků. 

Těšíme se na další  
setkávání od září

Výbor organizace SPCCH v Újezdě 
nad Lesy

Den pro život 

Dne 20. května jsme se vydali směrem na jih k Bechyni. 
Podle pověsti ji založila kněžna Libuše, ta ji věnovala kněž-
ce ze své družiny Bohyni, odtud tedy název Bechyně. Fak-
tem je, že archeologické nálezy dokládají osídlení už z 6. 
stol. před n. l. V  Bechyni nás přivítalo krásné, v  r. 2013 
zrekonstruované náměstí, ale naším cílem byla prohlíd-
ka zámku. O jeho dnešní podobu se zasloužil rožmberský 
vladař Petr Vok, který koupil Bechyni v r. 1569, starý hrad 
přestavěl na velkolepý zámek a z Bechyně učinil své hlav-
ní sídlo. Po Petrovi získali Bechyni Šternberkové a posled-
ní šlechtičtí vlastníci byli Paarové. Ti přinesli do Bechyně 
první průmysl. Továrna na výrobu kamen a keramických 
předmětů založila tradici bechyňské keramiky.
 Snad ještě větším dojmem než zámek na nás zapůsobi-
la prohlídka kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Dochované gotické klenby v obou objektech jsou světo-
vým unikátem. Dojem byl umocněn vynikající průvodkyní.
 Vesnička Záluží patří mezi šest obcí, které tvoří „jiho-
česká Blata“. Kromě honosných statků je tu i maličké lout-
kářské muzeum, původní černá kuchyně a rovněž původ-
ní kovárna.
 Po prohlídce jsme odjeli do Tábora. V jeho těsné blíz-
kosti  - v  Klokotech - stojí barokní poutní kostel Panny 
Marie z let 1701 - 1704. Jeho centrálním prvkem je posvát-
ný obraz Panny Marie Klokotské z r. 1636. Vyslechli jsme 
poutavý výklad, prohlédli si celý areál a po příjemném po-
sezení v cukrárně na táborském náměstí jeli domů. A zá-
věr - prostě úžasný výlet.
 Irena Krajzingrová,

Klub aktivních seniorů

KAS v Bechyni, v Záluží a Klokotech
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Po docela příznivém jaru přichází 
prázdniny, dva nejteplejší měsíce 
v  roce, kdy nesmíme zapomínat, že 
den se již pomalinku krátí. A  na to 
platí pořekadlo „ Když dne ubývá, 
horka přibývá“. 

NĚKOLIK 
PRÁZDNINOVÝCH RAD
U  balkónových rostlin musíme pra-
videlně odstraňovat odkvetlé květy. 
Rostliny budou vypadat podstatně 
lépe, začnou intenzivně nasazovat 
nové květy. Tento úkon je důležitý 
především u petúnií, jinak začnou na-
sazovat semena, čímž ukončí inten-
zivní kvetení.
 Během července naposledy při-
hnojujeme růže, aby jejich výhony do 
podzimu dobře vyzrály. Pro hnojení 
nepoužíváme dusíkatá hnojiva, ale 
hnojiva s  vysokým obsahem draslí-
ku. Hnojivo v množství 30 – 40 g/m2 
zapravíme do půdy. Nejvhodnější je 
hnojivo zapravit do země před deš-
těm, aby se živiny dostaly dobře ke 
kořenům.  
 Druhá polovina července je nej-
vhodnější dobou pro dělení a  vysa-
zování kosatců. Vyryté trsy rozdělíme 
na oddenky, řezné rány necháme tro-
chu zaschnout, zkrátíme jim listovou 
část o třetinu, a vysadíme je tak, aby 
vrchní polovina oddenku zůstala nad 
zemí, přitiskneme a zalijeme.   
 V  červenci po sklizni jahod očistí-
me jahodník od šlahounů, okopeme, 
odstraníme veškerý plevel, staré lis-
ty. Někdy zjistíme, že na listech jsou 
bílé skvrny hnědě ohraničené, jedná 
se o bílou skvrnitost listů, která patří 

mezi houbová onemocnění. Vyskytu-
je se zejména v  hustých porostech, 
při použití neznámé sadby. Více než 
tři roky by jahodník neměl na záhonu 
zůstat. U  silně napadených porostů 
je dobré po sklizni jahodník posekat, 
a  pak provést postřik přípravky Di-
thane, Champion, Kuprikol. V  srpnu 
pak vysazujeme nový jahodník. Zá-
hon musí být dobře zrytý, odpleve-
lený a  vyhnojený. Doporučuje se na 
takto upravený záhon položit černou 
netkanou textilii, je již také v prodeji 
netkaná textilie dvoubarevná, dolní 
část černá a  vrchní bílá, při velkých 
žárech není tak celý záhon včetně 
plodů přehříván. Vyřežeme otvory 
a  zasadíme dobře zakořeněné saze-
nice. Než se rostliny ujmou, musíme 
jim zajistit dostatečnou závlahu. Vý-
hodou je bezplevelný záhon a o ně-
kolik dnů i dřívější sklizeň. 
 V červenci také vrcholí sklizeň oku-
rek nakládaček. Plody musíme pravi-
delně sbírat, aby další nasazené plo-
dy rostly. Nejčastěji porosty likviduje 
plíseň okurková. Dnes jsou již druhy 
okurek velmi odolné proti plísni a ka-
ždý rok se objevují nové. Pokud se 
přeci jen plíseň objeví, je nutné za-
sáhnout okamžitě bez prodlevy a po-
užijeme přípravky s krátkou ochran-
nou lhůtou např. Ridomil Plus 42,5 
WP, Previcur 607 SL, Aliette 80 WP, 
Ortiva, Akrobat MZ, tyto přípravky 
jsou stejné i pro rajčata.
 Záhony uvolněné po sklizni ra-
ných zelenin využijeme pro pěsto-
vání podzimních druhů jako je salát, 
pekingské zelí, ředkve. Ředkvičky ne-
můžeme vysévat všechny, ale jen ty, 

které jsou vhodné pro dlouhý den 
a nevybíhají do květu – odrůdy Lada, 
Lidka, Tercie, Viola a jsou určitě další, 
nové přibývají každým rokem. Stejně 
dobré je vysévat hrách. U  něho ne-
vybíráme, můžeme použít všechny 
rané odrůdy hrachu dřeňového, cuk-
rového i setého. Nejlépe se osvědčily 
odrůdy Oskar, Junos, Rondo.   
 Když nechceme již nic pěstovat, 
nenecháme záhony na pospas pleve-
lům a osejeme je peluškou, luskoobil-
nými směskami, hořčicí nebo svazen-
kou na zelené hnojení.
 Za sucha zeleninu vydatně zalévá-
me, ale druhy náchylné k houbovým 
chorobám, tj. rajčata, okurky, celer 
zaléváme zásadně konví bez kropáče 
ke kořenům rostlin.
 Koncem srpna seřízneme vrcholky 
rajčat, zamezíme dalším květenstvím 
a podpoříme nasazené plody k dob-
rému vyzrání.
 V  srpnu důkladně prosvětlujeme 
a  prořezáváme peckoviny včetně 
meruněk a  broskví. V  tomto období 
nehrozí nebezpečí klejotoku. Všech-
ny řezné rány ihned ošetříme stro-
movým balzámem nebo štěpařským 
voskem. Řezy a  to především na sil-
nějších větvích vedeme vždy svisle, 
aby nevznikaly vodorovné plochy, na 
kterých by se držela voda, což je nej-
lepší prostředí pro houbové choroby.
 Pár rad na prázdniny končí a opět 
se s vámi, čtenáři, setkáme v září.  
 Všem čtenářům přejeme krásné 
letní měsíce, každému počasí dle je-
ho přání.

Blanka Exnerová,
Základní organizace českého  

zahrádkářského svazu  
Újezd nad Lesy  

Prázdninová zahrádka 

KAS v předstihu 
zve na zájezd 
16. září 2017 
mimo jiné do 

Ústí nad Labem, 
hrad Střekov 

a do Děčína na 
zámek. 

Bližší bude 
v zářijovém čísle 

ÚZ a na 
vývěskách.

V  květnu skautské středisko Douglaska 
uspořádalo u  nás v  Újezdě okresní kolo 
Svojsíkova závodu. Z našeho střediska se ho 
zúčastnila jedna družina chlapecká a jedna 
družina dívčí. Holčičí družina s názvem Kec-
ky se umístila na prvním místě a jela nás na 
začátku června reprezentovat na krajské 
kolo Svojsíkova závodu do Měsíčního údolí, 
nedaleko Vlašimi. Téma závodu bylo KOS-
MO, družiny prošly výcvikem kosmonautů 
a podnikly cestu do vesmíru. Uvařily si ve-
čeři na ohni a  v  neděli před odjezdem si 
společně zahrály strategickou hru. Kecky se 
umístily na krásném čtvrtém místě.
 V pátek 2. června jsme se zbytkem dívčí-
ho oddílu vypluli na výpravu na vedlejší os-

trov do Jiren, kde jsme zjistili, že naši truhlu 
s pokladem ukradli jiní piráti a  tím pádem 
jsme museli podstupovat určitá omezení. 
Postupem času jsme se ale stali znovu nor-
málními piráty a  mohli jsme plout zpátky. 
Díky hezkému počasí jsme strávili spoustu 
času venku. I při noční hře bylo teplo, do-
konce nám zbyl čas na pirátské představení 
a večerní stínové divadlo. Na zpáteční plav-
bě jsme chytili bouřku, ale naštěstí jsme 
všichni ve zdraví dopluli do svých domovů.
 V novém školním roce, tedy od září, bude 
dívčí i chlapecký oddíl přijímat nováčky, na 
které se již teď těšíme!

Dívčí oddíl Kassiopea

Zprávy z Douglasky



V  neděli 28. května odjelo 40 členů 
na ozdravný pobyt hvězdicového ty-
pu. Základnu měli v Penzionu u Méďů 
v Horní Plané. Autobus, kterým přije-
li, zůstal na místě. Každý den začínal 
rozcvičkou, kterou zkušeně, ale i  zá-
bavně vedla Růženka, a tak připravila 
účastníky na náročný denní program 
připravený Evou. Po bohaté snídani, 
z níž si každý připravil i  svačinku na 
den, se vyjíždělo do různých částí Šu-
mavy. Po návratu někteří využili 12m 
bazén, jiní vířivku a někteří perličko-
vou vanu, která je u pokojů. 
 Výlety byly střídavé – příroda, his-
torie, kultura. Zúčastňovali se všichni, 
každý podle svých schopností (nej-
starší účastník 90 let a nejmladší 44, 
věkový průměr 76,3 roku). Cestou 

poznávali krásnou krajinu, střídající 
se lesy, pasoucí se stáda a pěkně udr-
žované vesničky. Navštívili zámecký 
park v Třeboni, Horní Planou (nejvýše 
položené město jižních Čech), Frym-
burk, Hořice na Šumavě, kde hrají 
ochotníci již od 19. století Pašijové 
hry, klášter Zlatou korunu, který je 
ve státní správě, ale kostel vlastní řád 
cisterciáků. Dále poznali Kubovu Huť, 
nejvýše položenou železniční stanici 
ve střední Evropě - 955 m n.m. , Vo-
lary, Tábor, zámek, muzeum a  park 
ve Vimperku. Vyjeli lanovkou do Krá-
lovství lesa a  absolvovali procházku 
po Stezce korunami stromů na Lipně. 
Prošli se po Jeleních vrších a prohléd-
li si ústí Schwarzenberského kanálu 
na plavení dřeva. Navštívili Borovou 

Ladu, kde jsou ve voliérách sovy žijící 
na Šumavě a prošli se po povalovém 
chodníku k  Chalupské slati, největší-
mu rašelinnému jezírku v Čechách. Při 
svých cestách navštívili kozí biofarmu 
ve Slunečné, kterou si prohlédli a vy-
slechli vyprávění majitele o  jejím za-
ložení a provozu. Před odjezdem měli 
možnost zakoupení ovčích a  kozích 
sýrů a  jogurtů. Zavítali i  do minizoo 
v  Perneku u  paní Štěpánky, která se 
s láskou stará o svá, některá až exotic-
ká zvířata (pštrosi, bizon, jeleni wapiti, 
černé labutě, klokan, různí ptáci, drů-
bež i krokodýl a želvy v jezírku). Pěkné 
počasí a dobrá nálada vydržely po ce-
lou dobu. Těšíme se na další pobyty 
s SPCCH.  

Marie Krupková

I  přes nepřízeň počasí dorazili v  ne-
děli 4. června na letos již 9. ročník 
Cesty za pokladem skřítků.  Odváž-
ných 209 dětí s  doprovodem se po 
registraci na multifunkčním hřišti 
u základní školy mohlo zabavit floris-
tikou, bublifukováním, malováním na 
obličej a  nechyběly ani raráškovské 
písničky a  cvičení. Skauti z  místního 
oddílu Douglaska opět připravili kvíz 
a  několik jich i  pomáhalo skřítkům 
na stanovištích. Hladoví a  žízniví se 

mohli osvěžit u  stánku s  občerstve-
ním Honzy Šnitra z  Restaurace Na 
Hřišti. 
 Kdo vyrazil na cestu za pokladem, 
musel letos zvládnout úkoly jak fyzic-
ky zaměřené, tak dovedností až po 
znalostní. Opět se letos v lese objevi-
la i  tlupa malých a velkých loupežní-
ků, nebojte, děti i dospělí se ubránili. 
No a co teprve stánek čarodějnic. Kdo 
se nebál, mohl přiložit do pece, či si 
sáhnout do tajemných sklenic… Kdo 

tohle všechno zvládl, dorazil k truhle 
s pokladem, kde si mohly děti u jeho 
strážce a lesní víly vybrat odměnu.
 Nejdříve jsme se báli, že nám poča-
sí naši akci zmaří, ale po krátkém, ale 
o to intenzivnějším dešti, se umoud-
řilo a  nechalo nás uschnout. Strávili 
jsme tak společně spokojené nedělní 
odpoledne, a to jak organizátoři, tak 
i  návštěvníci.  Akce se konala za fi-
nanční podpory MČ Praha 21.  Děku-
jeme všem za podporu! Váš Rarášek.
 Nezapomeňte, že jsme na www.
rarasek21.cz  i FB. Užijte si hezké lé-
to a prázdniny a v září na viděnou na 
Újezdském kolodění.

Šárka Skřivanová, 
Rarášek z Újezda

Výlety po Šumavě

SPOLKY
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Sedí žába na kameni, kváká,  
kuňká, naříká,
že jí družky odskákaly do jiného 
rybníka.
Na hladině kachny plují, dokolečka 
sem a tam
a já na ně z břehu koukám, vezmu 
plavky, skočím tam.
Zapršelo, slunce hřeje, tráva roste, 
ptactvo pěje.
Podívám se do krajiny, natrhám si 
kopretiny.
Snad mi ten čas postačí, než  
přijedou sekáči,
pak jen trávu usušit a to seno 
uklidit.

Jarka, ročník 1930
účastnice kurzu trénování paměti

                 

ZO ČZS Praha 21- Újezd nad Lesy zve na výlet

ZEMĚ ŽIVITELKA 
České Budějovice

Tato mezinárodní výstava je jednou z největších výstav v 
České republice zaměřených na tradiční zemědělské 
obory, obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou, živočišnou a 
potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, 
zahradnictví, vinařství, techniku.
Vstupné 140 Kč, snížené 70 Kč pro děti a nad 70 let.

Odpoledne můžeme jít z výstaviště pěšky po nábřeží 
Vltavy na Sokolský ostrov a přes řeku Malši do 
historického jádra Českých Budějovic:
Náměstí Přemysla Otakara II., kostely a kaple, barokní 
domy, kašna a fontána, galerie, muzea, výstavy, galerie, 
parky, meandr Mlýnské stoky.

Kdy: v pátek 25. 8. 2017 v 7:00 hod.  

Odkud: od Lidlu v Újezdě n/L
Přihlášky: př. Vacková  281972364  a  Šebíková 281861785
Záloha 200,- Kč, děti do 10 let polovic. Doplatek po ukončení 
výletu. Minimální počet účastníků by měl být alespoň 35 osob. 
Změna programu vyhrazena. Děkujeme.

Příznivci skřítků to nevzdali

UPOZORNĚNÍ
Ještě je několik volných míst  

na rekondiční pobyt kardio orga-
nizovaný obvodním výborem SPCCH 

Praha 21, který se koná v termínu 
2. – 9. 9. 2017

Ubytování je zajištěno v rekreačním 
středisku Nová Louka

Adresa: Albrechtice nad Vltavou 
398, tel. 602 493 599

Pobyt je vhodný pro osoby s vyso-
kým tlakem a problémy se srdcem

Pobytu se zúčastní i dvě  
školené cvičitelky a lékařka.

Bližší informace podá 
Eva Štrasmajrová, 
tel.777 286 672, 

e-mail: strasmajrova.eva@seznam.cz

Letní poezie
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Medaile z Přeborů Prahy

Taekwondisté bodovali na Berlin Open

Již po mnoho let se náš oddíl účastní 
Pražských přeborů v  atletice. I  letos 
jsme se vydali do bojů o přebornické 
tituly, které se odehrály 7. - 8. června 
v  areálu SK Kotlářka. Pro mladší žac-
tvo je to vyvrcholení atletické sezóny 
jednotlivců. Nejsme na tomto poli již 
neznámý oddíl, z  každých přeborů si 
odvážíme medaile různých hodnot.
 I  letos se nám zadařilo, a  to záslu-
hou děvčat. Kristýna Flieglová přivezla 
bronzovou medaili v  běhu na 800 m 
ve vynikajícím čase 2:33,04 a  Monika 
Flórová ve vrhu koulí zlatou medaili 
s osobním rekordem 10,79 m. Bohu-
žel tato závodnice nemohla z důvodu 
zranění zasáhnout do ostatních disci-
plín, jinak bychom určitě přivezli další 
kov.
 Obrovskou radost nám uděla-
la děvčata ve štafetě na 4x300 m. 
I přes nepřízeň pořádajícího oddílu SK 
Kotlářka, který nás opět dal do nevý-
hodného druhého běhu do šesté drá-
hy, se našim děvčatům podařilo před 
zraky všech přihlížejících učinit přímo 

zázrak. Nejenže vyhrála svůj běh, ale 
předběhla časem i všechny závodnice 
v  prvním běhu a  závod vyhrála záslu-
hou K. Flieglové, V. Součkové, N. Me-
lounové a M. Karáskové a brala zlato. 
 Druhá štafeta, která to měla ještě 
těžší, zaútočila až ze  třetího běhu ve 
složení K. Košařová, M. Teplá, M. Ma-

látová a A. Vosecká vyhrála svůj rozběh 
o parník a nakonec z toho bylo krásné 
celkové páté místo.
 Všem moc děkujeme za vynikající 
reprezentaci našeho oddílu ŠSK Újezd 
nad Lesy. 

Barbora Plzenská, 
ŠSK Újezd nad Lesy

Předtím, než vám poreferujeme 
o  úspěších, prosíme, vězte, že v  sou-
časné době probíhá nábor nových čle-
nů do našich řad, a to od nejmladších 
začátečníků (6-8 let), přes starší začá-
tečníky (9-13), až po starší a  dospělé 
zájemce. Nábor probíhá prostřed-
nictvím našich internetových stránek 
www.kangsim.cz, kde naleznete bližší 
informace. 

 V  uplynulém měsíci jsme vyjeli na 
prestižní turnaj Berlin Open, který byl 
určen jak pro závodníky v kyorugi (boj), 
tak v poomsae (sestavy). A již podruhé 
jsme vyjeli na zahraniční turnaj se zá-
stupci v obou dvou těchto taekwondo 
složkách.
 Nejprve přišlo na řadu šest poomsa-
řů. Nejvíce se zadařilo Michalu Brůčko-
vi, jenž jednoznačně ovládl celou svou 

kategorii a získal pohár za první místo. 
Další cenné bronzové kovy přidali Old-
řich Jandl a Martin Pfrogner.
 Ze zápasníků se nejvíce zadařilo Ště-
pánu Neprašovi, který nejprve narazil 
na Němce, který ve svých prvních dvou 
zápasech nedal šanci soupeřům z Řec-
ka a Německa a jeho postup byl zasta-
ven až ve finále. Po skvělých výkonech 
si domů odvezl pohár za druhé místo.
 K  nejcennějšímu poháru chybělo 
málo i Aničce Velebové, která se rovněž 
po dvou vyhraných bojích probojovala 
do finále. Tam se utkala se zkušenou 
Švýcarkou a  jejich souboj skončil až 
v  náhlé smrti ve prospěch soupeřky. 
Anička tak přidala druhý stříbrný po-
hár.
 K  těmto úžasným výsledkům jsme 
přidali ještě čtyři třetí místa - Kateřina 
Chejnová, Josef Skotnica, Jakub Va-
níček a  Kateřina Skotnicová. Celkově 
jsme tak do Újezda přivezli 11 pohá-
rů – 2 zlaté, 2 stříbrné a 7 bronzových. 
Všem gratulujeme za skvělá umístění 
a přejeme hodně štěstí na dalších tur-
najích.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang



Nábor volejbalového 
oddílu SK JOKY

Přijímáme děvčata a  chlapce 
od ročníku 2009 a  starší do 
přípravky i do družstev mladší-
ho a staršího žactva.  Příprav-
ka a  začínající hráčky a  hráči 
trénují 2x týdně a to ve středu 
od 16:00 a  v  pátek od 15:00 
ve sportovní hale v  Běchovi-
cích ul. Richtrova 536. Starší 
mládež trénuje v  tělocvičně 
v  Újezdě nad Lesy ul. Poles-
ná 1690, ve středu od 18:30 
a v pátek od 19:00. Kontakt Pe-
tr Plzenský,  tel.: 732 954 394, 
plzenskyp@seznam.cz.
    Činnost oddílu je finančně 
podporována v  rámci Granto-

vého systému MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

Když jsme se před osmi lety rozhodly zorganizovat Újezd-
skou taneční přehlídku, bylo to zejména proto, že nám tu 
podobná akce chyběla. Většina velkých tanečních škol, studií 
a Domů dětí a mládeže mají své přehlídky a soutěže. Naproti 
tomu naší snahou je ukázat rodičům, dětem, které by chtěly 
začít tancovat, a vůbec všem, kdo mají o tanec zájem, jaké 
mají u nás v Újezdě a v okolí možnosti, jak pestrá zde exis-
tuje nabídka tanečních kurzů, jak šikovné děti s nimi chodí 
do školy či školky a čeho by samy mohly jednou dosáhnout. 
Proto na akci zveme všechna taneční uskupení, která působí 
v Újezdě a jeho okolí, bez ohledu na styl tance, věk taneční-
ků nebo jejich „profesionalitu“. Na naší přehlídce se tak na 
parketu střídají úplní začátečníci s tanečníky, kteří se účastní 
i mezinárodních soutěží. Smyslem naší akce není soutěžit, 
porovnávat se, či jakkoliv si konkurovat, ale motivovat a in-
spirovat se navzájem. 
 Ve čtvrtek 18. května se konal již osmý ročník Újezdské ta-
neční přehlídky. Letos poprvé po sedmi letech děti netančily 
v sále v Levelu, ale nově v krásně zrekonstruovaném spole-
čenském sále Restaurace na Blatově. Protože nebylo možné 
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Brigáda ve školce Levandulka 
Nabízím brigádu 2x až 4x v týdnu na červenec 
a srpen. Požadované vzdělání: pedagogické, 
zdravotnické, sociálně právní nebo chůva.                     

Kontakt: tel 775 373736, e- mail stikarova@seznam.cz 

Újezdská taneční přehlídka letos již po osmé
si sál v Polyfunkčním domě ve všední den pronajmout, ačko-
liv jsme o to hodně usilovaly, hledaly jsme jiné alternativy. 
Sál Restaurace na Blatově je moc pěkný, diváci mají během 
akce možnost zakoupit si občerstvení a nápoje a také majite-
lé, manželé Sklenářovi, nám vyšli vstříc, za což jim patří naše 
velké díky. Na taneční přehlídce vystoupily taneční skupiny 
a  školy různého zaměření. Měli jsme tak možnost vidět ty 
úplně nejmenší v doprovodu svých rodičů z hudebních kurzů 
Yamaha, maličké ale ohromně šikovné dětičky z baby centra 
Podmořský svět, začínající i pokročilé baletky z baletní školy 
Arabeska, nadšené roztleskávačky ze sousedních Běchovic 
Běchovické včelky, perfektně sehraná děvčata z TASK Silue-
ta Praha se svými formacemi Flames a Sparkles, která nám 
předvedla akrobatický rockenrol a v neposlední řadě slečny 
z našeho tanečního kroužku Ambra a jejich ukázku moder-
ního tance. Na konci přehlídky od nás jako každý rok dostaly 
jednotlivé skupiny pamětní list a malé dárečky.
 Co se týče účasti tanečních spolků, patřil letošní ročník 
k těm chudším. Ačkoliv pozvání zasíláme více než dvaceti ta-
nečním formacím, pouze malá část z nich naše pozvání při-
jala a Újezdské taneční přehlídky se zúčastnila. Mrzí nás, že 
diváci nemohli vidět více vystoupení a je nám to líto možná 
i o to víc, když víme, kolik tanečních skupin a spolků v Újezdě 
působí. Všem tanečnicím a  tanečníkům, kteří se letošního 
ročníku zúčastnili, děkujeme, jejich vystoupení se nám moc 
líbila. Je to právě jejich přístup, který nám dává chuť a sílu 
v našem snažení pokračovat. Doufáme, že se jim naše akce 
také líbila a že se na ně a jejich nové skladby příští rok může-
me opět těšit. Děkujeme a na shledanou.

Lenka Murtingerová,
taneční skupina Grip

INZERCE
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Letošní letní sezóna by měla být poslední, kdy bude úvalské 
koupaliště zavřeno. Pravděpodobně v  červnu 2018 by své 
brány mělo otevřít po rekonstrukci. Koncem května o tom 
rozhodli úvalští zastupitelé. Naplnili tak požadavek na zpro-
voznění hojně navštěvovaného areálu, který vzešel z loňské-
ho referenda.
 Po bouřlivých debatách, zda se vrhnout do kompletní re-
konstrukce včetně betonáže bazénu a vybudování parkova-
cích ploch v okolí, zvítězila nakonec minimalistické varianta, 
kterou předložil spolek PRO Úvaly. Ta počítá s tím, že se sej-
me ca 50 cm horní vrstvy stěn bazénu, opraví se dno a stěny 
a  beton se potáhnou bazénovou fólií. Koupaliště dostane 
nové filtrační jednotky s manuálním systémem a minimálně 
poloautomatickým dávkovacím systémem včetně akumu-
lační nádrže. Filtrační jednotka bude umístěna na betonové 
desce na povrchu, počítá se s menším domkem pro elektro-
instalace a chemikálie.
 Zázemí koupaliště, tedy WC, sprchy, pokladny a občerst-
vení, vznikne z kontejnerů s tím, že v maximální možné míře 
bude využito již existující zázemí (např. současný objekt WC 
a sprch). V úvahu připadá i varianta, že si kontejnery měs-
to pouze pronajme, nikoliv přímo koupí. Celý areál by mě-
lo provozovat přímo město prostřednictvím své technické 
údržby.
 Zastupitelstvo Úval si vyhradilo právo rozhodnout o  za-
stavení výběrového řízení v případě, že objem vítězné nabíd-
ky přesáhne částku 20 mil. Kč včetně DPH. To by se ale stát 
nemělo. Kalkulace, kterou si nechal zpracovat spolek PRO 
Úvaly, počítá s náklady ca 15 mil. Kč.  

(red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Koupaliště bude za rok

29

Úvaly
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Vážení a milí návštěvníci Nové Besedy, 
čeká nás léto a s ním i „divadelní prázd-
niny“. Současně bude po celou dobu 
prázdnin zavřená i  kavárna Beseda 
Café. Rády bychom tento čas využily 
na přípravu dramaturgie na 
další sezónu. 
 Proto jsme „vyrobily“ jed-
noduchý  dotazník, s  jehož 
pomocí chceme zjistit, jak 
hodnotíte činnost kulturního centra, co 
by se podle Vás dalo dělat lépe a pří-
padně jaké máte další podměty a ná-
pady. 
 Zpětná vazba od Vás je velmi důleži-
tá, pomůže nám vybírat program tak, 

aby dával co největší smysl a naplňoval 
i vaše požadavky.
 Proto Vás moc prosíme o  vyplnění 
krátkého dotazníku. Zabere Vám jen 
pár minut!

    Předem Vám za vyplně-
ní děkujeme. Pro inspiraci 
můžete navštívit  náš web 
KC Nová Beseda,  kde se 
snažíme ve fotogalerii za-

znamenávat naše dosavadní aktivity. 
Hezké léto a těšíme se na Vás v září!

Tým KC Nová Beseda
Gábina, Romana, Kateřina,  

Zuzana a Petra

PROGRAM červenec/srpen 2017

Letní kino v Klánovicích

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz
E-mail: info@kcnovabeseda.cz

KAVÁRNA Beseda Café je 
během července a srpna 
zavřená. 

Děkujeme městské 
části Praha-Klánovi-
ce, hlavnímu městu 
Praha a MČ Praha 21 
za pomoc a finanční 
podporu hudebních, 
filmových, divadel-
ních představení pro 
děti i dospělé.

1) Programový výběr kulturního centra:
a) mi vyhovuje 
b) uvítal/a bych zařazení ...............................................................
...............................................................................................................

2)  Z následujících aktivit by mě zajímaly  
(vyberte prosím i preferovaný čas): 

a)  Pravidelný kurz čínské medicíny:  
dopoledne – odpoledne – večer - víkend

b)  Pravidelný kurz homeopatie:  
dopoledne – odpoledne – večer - víkend

c)  Pravidelný kurz áyurvédy:  
dopoledne – odpoledne – večer - víkend

d)  Jazykový kurz ruštiny:  
dopoledne – odpoledne – večer – víkend

e)  Jazykový kurz španělštiny:  
dopoledne – odpoledne – večer - víkend

f)  Víkendový workshop „Zpívat umí každý“
g)  Víkendový workshop herectví
h)  Kurz digitální fotografie:  

dopoledne – odpoledne – večer - víkend
i)  Kurz výživového poradenství:  

dopoledne – odpoledne – večer – víkend
j) Váš nápad ......................................................................................

3) Které dny v týdnu by Vám vyhovovalo pravidelné fil-
mové promítání? ...........................................................................

4) Vyhovuje Vám otvírací doba kavárny Beseda Café? 
a) Ano
b) Jiná doba ......................................................................................

Vyplněný dotazník prosíme zaslat na info@kcnovabese-
da.cz nebo vhodit do schránky kulturního centra. 

Kinobus bude promítat vždy od 20, 30 hod. na parkovišti 
před tělocvičnou klánovické základní školy v ulici V soud-
ním. Letní kino i tentokrát nabídne až 200 míst k sezení, 
bezplatnou půjčovnu dek (v  srpnu je již v  noci chladno) 
a možnost zakoupení občerstvení. Vstup je zdarma.

PROGRAM
Po 21. 8. Kniha džunglí 
(USA 2016, 105 minut, rež. Jon Favreau)
Nové zpracování příběhu chlapce Mauglího, který je vy-
chováván v  džungli vlčí smečkou. Dobrodružný film pro 
celou rodinu.

Út 22. 8. Bezva ženská na krku 
(Česko 2016, 97 minut, rež. Tomáš Hoffman)
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek 
milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří 
Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyři-
cítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když 
nový život, tak od základů! Romantická komedie.

St 23. 8. Příchozí 
(USA 2016, 117 minut, rež. Denise Villeneuve)
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, 
dojde k  sestavení elitního týmu – v  čele s  odbornicí na 
lingvistiku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjis-
tit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo 
balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně 
se svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít 
odpovědi. Sci-fi film.

Čt 24. 8. Polina 
(Francie 2016, 112 minut, rež. Angelin Preljocaj, Valérie Müller)
Film o  klasické ruské baletní škole, perfekcionalismu, 
moderní taneční škole, ale i hledání vlastní cesty a lásky 
k tanci. Drama.

Dotazník



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU A BEZ 

OMEZENÍ RYCHLOSTI od 310,- Kč s DPH.

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 



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

PRODEJ - atraktivní stavební pozemek 756m2,
roh Dědická x Rápošovská ul., Újezd nad Lesy

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – unikátní stavební zasíťovaný
pozemek 1463 m2 v centru obce,

ul. U kopečku, Šestajovice

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

r e z e r va c e

PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 250.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč

Poslední 3 pozemky
v projektu v Kolodějích

921, 947 a 950m2

www.kolodeje-pozemky.cz
PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí

2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

cena 7.990.000,-Kč

r e z e r va c e


