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za Karla IV.
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Když chcete prodat,
není co řešit.
Váš realitní tým Alter Ego s.r.o.

tel. 725 293 655
Praha – Újezd nad Lesy
Oplanská 2614 – OC Blatov

www.alteregocz.cz

Bydlím tady sVámi, dobře se
orientuji v místní situaci a proto
Vámmohu kvalifikovaně poradit.

RealitNí Makléř PRO tutO Oblast

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

Ráda zprostředkuji prodej, nebo pronájemVaší nemovitosti

PomohuVám určit optimální prodejní cenu, zpracuji odhad
k dědickému i jinému řízení, to vše pomocí srovnávací tržní
analýzy

Zajistím proVás odbornou pomoc při přípravě a nafocení Vaší
nemovitosti tak, aby se co nejlépe prodala

Jsem ochotná kdykoliv Vám na nezávazné schůzce zodpově-
dět případné dotazy, které se týkají realitních služeb

Nabízím doporučitelskou odměnu 10% z každého uskutečně-
ného obchodu

Pro své dva klienty hledám v Újezdě, nebo blízkém
okolí, stavební pozemky cca 500m2 a druhý o velikosti
do cca 1000m2, může být i se stavbou k rekonstrukci.
Oboje velmi spěchá – Děkuji za jakékoliv upozornění !

A nyní letní sleva: provizní odměna od 2%
prodej a pronájem nemovitostí, výkup nemovitostí, správa nemovitostí, odborné
posouzení tržní ceny, profesionální fotograf, videoprohlídky, technická inspekce
nemovitosti, home staging, odborné konzultace, právní servis, ale především:

I VAŠI NEMOVITOST PRODÁME DO 100 DNÍ
(více info na www.alteregocz.cz v záložce„Alter Ego aktuálně“)
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EDITORIAL

Týden se s  týdnem sešel a  za 
dveřmi je červen. Začíná dnem 
dětí a končí rozdáváním vysvěd-

čení. Mezitím se v  Újezdě odehraje 
spousta zajímavých a důležitých udá-
lostí.
 Proběhne jednání zastupitelů 
městské části. Děti šestých až devá-
tých tříd naší školy odjedou na ško-
lu v přírodě… a nám rodičům ubude 
na týden jedna z  povinností. Připra-
vujeme provoz Domu dětí a  mláde-
že v Levelu. Více se dozvíte na str. 8 
a  9.  Začne demolice staré skautské 
klubovny (v současné době jsou v bě-
hu projektové práce na stavbu nové, 
včetně služebny Městské policie). 
V  červnu rovněž proběhnou dvě vý-
běrová řízení. První na dodávku a re-
konstrukci plynové kotelny a otopné-
ho systému v  MŠ Rohožník. Školka 
tak bude konečně odpojena od cen-
trálního zdroje vytápění. Předpoklá-
dané úspory jsou podle vypracované 
studie ve výši 122.000,-Kč bez DPH 
ročně. Druhé výběrové řízení se týká 
dodávky na výměnu kotle v Masary-
kově ZŠ. 
 O  dalších zajímavých kulturních 
a sportovních událostech v červnu se 
dozvíte v Kalendáriu na str. 5.
 Když se ohlédnu za měsícem 
uplynulým, ráda bych zmínila na-

mátkou některé události, které mi 
utkvěly v srdci. Ve čtvrtek 5. května 
jsme oslavili konec 2. světové války. 
V den, kdy před 71 lety v Praze zača-
lo Pražské povstání, jsme na našem 
hřbitově uctili památku padlých 
újezdských občanů. Báseň Když od 
Rudyarda Kiplinga zarecitoval pěkně 
žák 5. C. Jakub Šmatlák. Před prvním 
stupněm Masarykovy ZŠ pietní akt 
plynule pokračoval položením věn-
ce k  bustě gen. Stanislava Krause, 
projevem plk. Ing. Jana Vondráčka 
a  vystoupením žáků čtvrté třídy za 
doprovodu paní učitelky Synkové. 
Velice si vážím toho, že oslav se i le-
tos zúčastnila paní Krausová, vdova 
po generálu Krausovi.
 Povedl se také koncert Večer ang-
lické a americké hudby, který proběhl 
ve spolupráci mezi ZUŠ Učňovská 
a  jazykovou školou Happy School 
a  nad nímž městská část převzala 
záštitu.
 Další akcí, kterou bych ráda zmí-
nila, byl Běh o  pohár starosty aneb 
Běh za újezdskou sovou. Jak jsem si 
předsevzala, sama jsem se závodu 
aktivně zúčastnila a ještě jednou dě-
kuji všem skandujícím za potřebnou 
podporu v posledních metrech před 
cílem. Tak jako všichni účastníci, i já 
jsem v cíli dostala krásnou keramic-

kou újezdskou sovičku. Vím, kolik 
volného času autorky sovičky vý-
robě věnovaly, o  to víc si ocenění 
vážím. Děkuji také všem, kdo se na 
přípravě a organizaci závodu podí-
leli. Běh i  celková atmosféra byla 
úžasná, i když mě na něm zastihla 
velice smutná zpráva. 
 Úžasné je i to, že máme v Újezdě  
spolky a sdružení, které už léta fun-
gují bez ohledu na politické složení 
vedení městské části, neustále vy-
tvářejí pohodovou a přátelskou at-
mosféru a  „slávu“ Újezdu nad Lesy 
šíří i za jeho hranice. 

Co dodat na závěr? 
Přeji nám rodičům i  dětem, aby 
vysvědčení dopadlo podle našich 
představ a aby poslední školní mě-
síc proběhl tak, jak má. Avšak než 
prázdniny začnou, je potřeba ještě 
zabrat. A  tak si držme palce. Čím 
lepších výsledků dosáhneme, o  to 
víc budeme spokojenější a náš život 
bude hezčí.

Přeji vám spokojený 
červen, milí 

Újezďáci, 

Vaše starostka Karla 
Jakob Čechová.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Informace ze zasedání rady
Rada na svých zasedáních 26. dub-
na a  10. května projednávala cel-
kem čtyřicet bodů.
Jmenovala dva nové vedoucí odborů - Mgr. 
Lucii Molínovou Ph.D. vedoucí Odboru 
školství, kultury a MA21 a pana Ing. Josefa 
Orlovského vedoucím Odboru životního 
prostředí a dopravy. Dále jmenovala pana 
Mgr. Blahoslava Hrušku šéfredaktorem 
Újezdského zpravodaje a učinila veřejnou 
výzvu k  obsazení redakční rady. Přejeme 
novým pracovníkům úřadu hodně úspě-
chů. 
 Rada schválila finanční dary společností 
Brtek, PETR CAR, SAOS, Pekařství Jaroslav 
Kollinger, ABAK, DePa, dar pana Jiřího 
Jaroše a  reklamní smlouvu společnosti 
STRABAG Rail - sponzory akce Den Země 
2016. Děkujeme dárcům, bez jejich finanč-
ní podpory bychom v  takovém rozsahu 
akci pořádat nemohli. Rada dále schválila 
zakoupení nového užitkového vozidla pro 
pečovatelskou službu na rozvoz obědů 
pro seniory. 

POZEMKY PRO DŮM SENIORŮ
Dále rada souhlasila se záměrem vlastní-
ka pozemku p. Otakara Ženíška realizo-
vat stavbu „Domu seniorů“ (na pozemku 
u  blatovského fotbalového hřiště). Tento 
souhlas bude investorem využit pro po-
dání žádosti o  dotaci na jeho výstavbu. 
Projekt veřejnosti představíme ještě před 
zahájením územního a stavebního řízení.
 Rada souhlasila s  poskytnutím inves-
tičního příspěvku ve výši 125 000,- Kč 
pro FK Újezd nad Lesy na dofinancování 

grantu od MHMP na dostavbu multifunkč-
ního hřiště Újezd nad Lesy, žádost bude 
předložena a projednána na zasedání za-
stupitelstva. Schválila směrnici na posky-
tování finančních prostředků z  rozpočtu 
MČ Praha 21. Vzala na vědomí výši úplaty 
za předškolní vzdělávání ve školním roce 
2016/2017, konkrétně v  I.MŠ - 700,- Kč, 
MŠ Sedmikráska - 800,- Kč, MŠ Rohožník 
- 833,- Kč.a MŠ Sluníčko - 520,- Kč (za dítě 
a  měsíc). Rozdílné ceny jsou způsobené 
rozdílnými náklady na provoz školek a je-
jich stanovení je v  kompetenci ředitelek 
MŠ.

INTERAKTIVNÍ TABULE 
DO ŠKOLEK
Rada dále schválila poskytnutí investiční-
ho příspěvku ve výši 282 tis. Kč na nákup 3 
interaktivních tabulí pro MŠ Sluníčko a žá-
dost MŠ Rohožník o poskytnutí neinvestič-
ního příspěvku na opravu elektroinstalace 
v  posledním traktu budovy MŠ Rohožník 
ve výši 500 tis. Kč. 
 Rada schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na rekonstrukce kotelny 
MŠ Rohožník, která bude modernizována 
díky dotaci z hlavního města a rovněž roz-
hodla o  rekonstrukci hasičské zbrojnice, 
která může být modernizována rovněž do-
taci z hlavního města a  také díky získané 
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4,5 mil. 
Kč v rámci programu „Dotace pro jednotky 
SDH obcí pro rok 2016”. Obě modernizace 
budou zahájeny ještě v letošním roce.

Pavel Roušar, místostarosta

v Újezdě žiji čtyřicet let a do-
sud jsem se tu nijak veřej-
ně neangažoval. Do politiky 
jsem vstupovat nechtěl a ne-
chci, spolkový život se míjel 
s mými zájmy a  různé spory 
o  směřování veřejné sféry 
jsem sledoval zpovzdálí. Ně-
kdy pobaveně, jindy rozlíce-
ně, většinou ale v  poslední 
době s pocitem marnosti. Ne-
mám „krizi středního věku“, 
kterou bych si na stránkách 
ÚZ musel řešit. Nestal jsem 
se náhlým vnuknutím občan-
ským aktivistou, ale jedno-
duše mi došlo, že i  v Újezdě 
žije spousta lidí, kteří se svým 
odborným i  lidským přístu-
pem snaží o to, aby byla na-
še městská část příjemným 
místem pro život i práci. A po 
těch bezmála patnácti letech, 
kdy se pohybuji ve světě žur-
nalistiky, jsem čím dál víc pře-
svědčen, že dobrá novinařina 
se dá dělat i na lokální úrovni. 
Už jen proto, že místní perio-
dikum tu vždy bude pro poví-
dání o věcech, pro něž je svět 
velkých médií příliš vzdálený.
 Pokud jste si již prolisto-
vali výtisk ÚZ, který držíte 
v  rukou, a  zjistili, že se vám 
lépe čte a snadněji se v něm 
orientujete, jsme na správ-
né cestě. Zpravodaj by měl 
být kvalitně zpracované čte-
ní, kde budou vedle zpráv 
také rozhovory, úvahy, rady 
a  vzpomínky. A  samozřejmě 
často velmi osobní komen-
táře. Pro ně je ale místo jen 
ve Sloupcích zastupitelů 
a Listárně. 
 Kvalitní místní měsíčník 
ovšem nestojí na jedné oso-
bě. Proto jsem rád, že během 
léta vznikne redakční rada 
a  každé číslo bude pročítat 
jazykový korektor. A  budu 
vděčný, když se najde i  širo-
ký okruh autorů. Své články, 
nápady i  připomínky prosím 
pište na redakce@praha21.
cz. 

S díky za vaši přízeň,
Blahoslav Hruška,

šéfredaktor

Milé Újezďačky,
milí Újezďáci,
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Kalendárium na červen

5. 6.       Za pokladem skřítků,  
Multifunkční hřiště Čentická, 
start mezi 14-17 hod.

6. 6.       Kulatý stůl k využití Polyfunkč-
ního domu Level, Polyfunkční 
dům, od 18 hod.

7. 6.       Jednání Rady MČ Praha 21 
Úřad MČ Praha 21

9. 6.       SPCCH, Vycházka po Kláno-
vickém lese, sraz ve 14 hod, 
na újezdské straně nádraží 
Klánovice

11. 6.     Běchovická harmonika, 1. 
festivalová přehlídka, Na Staré 
poště, odpoledne

11. 6.     Mistrovství ČR v in-line bruslení, 
Sportovní areál Na Korunce, 
Běchovice, po celý den

12. 6.     Závod Kolem kolem Koloděj, 
Park Skála v Kolodějích, start ve 
14 hod.

15. 6.     Filmový klub – Čarodějův učeň, 
Aula Masarykovy ZŠ, od 19 hod.

16. 6.     SPCCH, Výlet Valeč-Loket-Kar-
lovy Vary, odjezd v 6.30 hod od 
prodejny Lidl

17. 6.     Výtvarné dílny Pastelka, Klub 
Sosákov, ul. Na Paloučku, 
Sibřina, od 17 hod.

18. 6.     Klub aktivních seniorů, zájezd na 
Šumavu (Husinec, Vimperk, Kru-
šlovský včelín, Hoslovice), odjezd 
v 6 hod, od prodejny Lidl

18. 6.     Módní přehlídka, Second hand 
U Veverek, od 10 hod.

20. 6.     Jednání Zastupitelstva MČ Praha 
21, Divadelní sál Masarykovy ZŠ, 
od 16 hod.

21. 6.     Jednání Rady MČ Praha 21, 
Úřad MČ Praha 21

22. 6.     Vernisáž výstavy „Vížka, nebo 
výška? Aneb vyjmenovaná slova 
hrou“, Újezdské muzeum, od 
17 hod.

24. 6.     Hurá na prázdniny! Oslava 
konce školního roku, Zahradní 
slavnost s koncertem kapel 
a divadelním představením, 
KC Nová Beseda, Klánovice, od 
15 hod

30. 6.     Pohádka a zmrzlina – slavnostní 
začátek prázdnin. Klub Sosákov, 
ul. Na Paloučku, Sibřina, od 15 
hod.

Kam s odpadem

Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř 
velkoobjemových kontejnerů, do kte-
rých můžete odložit tyto druhy odpa-
du:  

objemný odpad
Starý nábytek, koberce a linolea, zrca-
dla, umyvadla, vany a  WC mísy, staré 
sportovní náčiní, autosklo.

odpad ze zeleně, tzv. bioodpad
Listí, větve, plevel, posekaná tráva, spa-
dané ovoce, zemina z  květin pokojo-
vých rostlin, odpady z ovoce a zeleniny, 
skořápky z  vajec, sedliny kávy a  čaje, 
květináče z lepenky a rašeliny.

V Praze 21 
Vám rádi 

pomůžeme.
Kontaktní 
telefon: 

Zdeněk Růžička 
608 024 110

12. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21,

které se uskuteční 
20. 06. 2016 od 16:00 hod

v Divadelním sále MZŠ
Program bude uveřejněn na úřední desce 

a na webových stránkách MČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně zváni.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 21 - trasa A

7. června křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500–1520

úterý křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická 1530–1550

křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600–1620

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

křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700–1720

křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730–1750

křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800–1820

křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830–1850

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

DOČASNÉ ZRUŠENÍ STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

V červnu budou v Újezdě nad Lesy přistaveny mobilní sběrné dvory, které 
v tomto měsíci nahradí přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad.

25. června od 8:00 do 14:00 hod -  roh ulic Pilovská x Čenovická

26. června od 8:00 do 14:00 hod -  ulice Lišická (naproti mateřské školce č.p. 1502)

Omlouváme se za dočasné zrušení stanoviště tříděného odpadu v uli-
ci Chotěnovská z důvodu plánované výstavby. Mezitím prosím využí-
vejte ostatní stanoviště v okolí.

dřevěný odpad
Různý dřevěný odpad, který nemá charak-
ter objemného odpadu (např. rozložený 
dřevěný nábytek bez kovových, skleněných 
či plastových doplňků nebo jeho součástí)

kovy
Veškerý kovový odpad vyjma výrobků pod-
léhajících zpětnému odběru (elektrospo-
třebiče, TV a PC monitory, videa, mikrovln-
ky, ledničky, atd.) 

V  případě dotazů mě kontaktujte na tel: 
2810 129 43.

Martin Švejnoha,
odbor životního prostředí a dopravy

Přiletěl Vám 
na zahradu 

včelí roj?

Vážení občané, srdečně Vás zveme na
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ZPRÁVY Z RADNICE

Digitalizace dokumentů šetří čas i peníze živnostníků

Úpravy plynovodů potrvají až do srpna

Loňskou novelou živnostenského zá-
kona došlo k zásadní změně způsobu 
zapisovaných údajů do Rejstříku živ-
nostenského podnikání. Novela záko-
na má hlavně uspořit čas podnikatelů 
a  zjednodušit jejich jednání s  úřady, 
především při opakovaném dokládání 
dokladů s trvalou platností. 
 Na základě novely jsou předložené 
doklady k zápisu digitalizovány a uklá-
dány do centrálního úložiště, odkud si 
je každý živnostenský úřad může zob-
razit ve svém systému. Rychle tak do-
káže posoudit jejich platnost a opráv-
něnost, což umožní zrychlení vydání 
rozhodnutí. Podnikatel prakticky ne-
musí dokládat opakovaně jednou již 

předložené doklady, a tím se značně 
snižuje jeho administrativní zátěž. 
Tedy náklady, které fyzické nebo 
právnické osoby musejí vynakládat 
na splnění informačních povinností, 
které na ně uvaluje stát prostřednic-
tvím právních norem a dalších regu-
lací.
 Potřebné doklady (jako například 
k  sídlu společnosti nebo odborné 
způsobilosti) je třeba dokládat v po-
době originálů. Originální doklady 
pracovník živnostenského úřadu na-
skenuje a vrátí žadateli. Poté odešle 
naskenovaný dokument do centrál-
ního úložiště a  tento doklad propojí 
s  ohlášením změny. Touto indexací 

dokladů dojde k  jejich uložení a  od 
této chvíle je doklad k dispozici všem 
živnostenským úřadům. 
 Pro zajímavost uvádíme statistiku, 
která dokládá vytíženost našeho úřa-
du. V  rámci MČ Praha 21 bylo k  po-
slednímu čtvrtletí roku 2015 registro-
váno 9111 platných živnostenských 
oprávnění, dále pak 5031 podnikate-
lů-fyzických osob a 1478 podnikatelů 
z řad osob právnických. Naše městská 
část vede 690 živnostenských opráv-
nění cizinců a  657 podnikatelů z  řad 
cizinců. 

Zuzana Voříšková
Živnostenský odbor 

Od 23. května 2016 do 10. srpna 2016 proběh-
nou stavební úpravy STL plynovodů v  Rápo-
šovské a  okolí. Stavbu provádí spol. Pražská 
plynárenská Servis Distribuce, a.s. a odpověd-
ným pracovníkem je pan A. Hegentbart (tel.č. 
725 851 779). 

Stavba bude provedena v deseti etapách:
1/ Domanovická – úsek Ratajská 
– Ratbořská; 23. 5. – 3. 6. 2016; 
podetapy: 23. 5. – 1. 6. 2016, 
27. 5. – 3. 6. 2016, 27. 5. – 3. 6. 2016
2/ Ratbořská – úsek Domanovická 
– Dobrovická; 3. 6. – 14. 6. 2016; 
podetapy: 3. 6. – 11. 6. 2016, 
6. 6. – 14. 6. 2016, 6. 6. – 14. 6. 2016
3/ Domanovická – Rápošovská; 
10. 6. – 21. 6. 2016; podetapy: 
10. 6. – 20. 6. 2016, 13. 6. – 21. 6. 2016
4/ Dobřichovská - Rápošovská; 
16. 6. – 25. 6. 2016
5/ Ranská  – úsek Dobřichovská - Dědická; 
20. 6. – 28. 6. 2016
6/ Dědická – úsek Ranská – Rápošovská; 
24. 6. – 5. 7. 2016
7/ Rápošovská – úsek Dobřichovská 
– Dědická; 7. 7. – 19. 7. 2016
8/ Rápošovská – Dědická; 15. 7. – 26. 7. 2016
9/ Ratajská – Dědická  - úsek Dobrovická; 
22. 7. – 2. 8. 2016
10/ Dobřichovská – Dobrovická – Ratajská; 
28. 7. – 10. 8. 2016.
Dotčené rezidenty bude stavba informovat 
před započetím akce vhozením letáku, včetně 
kontaktů. Děkujeme za pochopení a omlouvá-
me se za dopravní komplikace.

Vladimíra Kozáková, 
odbor životního prostředí a dopravy
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V  letošním roce jsme si opět 
připomněli mezinárodní Den 
Země, který se podle Organi-
zace spojených národů slaví 

22. dubna. Odbor životního prostředí 
a  dopravy zorganizoval v  Újezdě nad 
Lesy oslavu tohoto svátku v  pátek 6. 
května. Akce proběhla v  rámci místní 
Agendy 21 na multifunkčním sportovi-
šti v Čentické uilici. 
 Dopolední program byl určený pro 
600 dětí ze školek našeho správního 

obvodu Prahy 21, kterým 
jsme v divadelním sále Ma-
sarykovy ZŠ připravili diva-
delní představení. Na multifunkčním 
sportovišti jsme měli připravené stán-
ky s ekologickou tématikou, se kterými 
se mohli dopoledne seznámit nejen 
děti ze školek, ale i děti z Masarykovy 
základní školy. Odpolední moderovaný 
program byl určen pro veřejnost.
 Na akci se přítomní mohli seznámit 
se společností Eko Kom, která se speci-
alizuje na třídění odpadů a prezentací 
firmy Asekol o elektroodpadech. Dřevi-
ny jsme rozpoznávali s farmou Komor-
ce. Také jsme ochutnali jejich kozí sýry 
a   seznámili se s chovem koz. Stanice 
přírodovědců přivezla svá zvířátka - 
králíky, želvy a  agamu vousatou. Stá-
nek České inspekce životního prostře-
dí nás poučil o  ochraně ohrožených 
druhů Cites včetně ukázky zabavených 

exponátů. Lesy hl. m. Prahy se prezen-
tovaly ukázkou aktivit o lese, včelařství 
a dravcích, Toulcův dvůr nabídl prezen-
tace a soutěže. Seznámili jsme se také 
se společností Ave CZ a  jejich povídá-
ním o odpadech, s dopravním hřištěm 
Městské policie hl. m. Prahy, s prezen-
tací sociálního družstva Diakonie Brou-
mov a  jejich sběrem textilu. Děti se 
mohly podívat na hasičskou techniku, 
nebo se projet na koních.
 Odpolední program moderoval 

Vlasta Korec, který společně 
s radní za životní prostředí paní 
Jitkou Jenšovskou přivítal pří-
tomné. Na akci proběhla ukáz-
ka a povídání o bojovém umění 
krav maga, povídání o sokolnic-
tví včetně ukázky různých dru-
hů dravců, cirkusové vystoupe-
ní s cirkusem Jung.
  V  závěru dne nám také za-
tancovalo taneční studio Dan-
ceport s  ukázkou klasických 
a  latinských tanců, včetně vy-

stoupení roztleskávaček. 
Ze zvířátek nám zatancovali 
pejsci a hudební vystoupení 
patřilo skupině Univers.

VÍČKA PRO TAIRU
Celá akce byla zaměřena na 

charitativní projekt, a to sběr víček od 
pet lahví pro Tairu, které jsou tři roky 
a  již podruhé se léčí s  onkologickým 
onemocněním v  oblasti hlavičky. Této 
akce se Taira s maminkou měla zúčast-
nit, ale bohužel z  důvodu náhlé hos-
pitalizace nemohly přijet. Za všechny 
bych chtěla popřát Taiře, aby se brzy 
uzdravila a její stav se zlepšil. Pro Tairu 
máme připravené dárečky, které jí co 
nejdříve předáme.
 Na akci jsme také zveřejnili výsled-
ky soutěže ve sběru víček od pet lahví, 
které se zúčastnily děti z  Masarykovy 
ZŠ. První místo vyhrála třída 2. E, která 
nasbírala 114,5 kg víček, druhé místo 
obsadila třída 4.C s 36 kg víček a třetí 
místo patřilo třídě 3.C, která nasbírala 
29 kg víček.

 Sběr víček neprobíhal jen ve škole, 
ale víčka se shromažďovala i  na MČ 
Praha 21, a  také se zapojily některé 
školky. Celkem se tedy nasbíralo ko-
lem 387,5 kg víček, což je v  přepočtu 
193 750 kusů.
 Víčka odvezeme do výkupu a finanč-
ní výtěžek předáme Taiře. Výkupní ce-
na víček je kolem 4,50 až 5,- Kč za 1 kg.
 Celý den nám svítilo sluníčko a akce 
se opravdu vydařila a moc líbila. Na zá-
věr bych chtěla poděkovat sponzorům, 
bez nichž bychom tuto akci nemohli 
uskutečnit.
 Děkujeme tedy jmenovitě těmto 
firmám: Brtek s.r.o., Saos s.r.o., Pe-
kařství Jaroslav Kollinger, PETR CAR 
a.s., STRABAG Rail a.s., Jiří Jaroš, ABAK,  
spol. s  r.o. Věcné dary nám poskytly 
tyto společnosti: ELEKTROWIN, Česká 
spořitelna a.s., Rezidence a  Wellness 
KOSSUTH.

Martina Cermanová, 
odbor životního prostředí 

a dopravy

Oslavám Dne Země přálo počasí
Ekologicky laděný mezinárodní svátek zasvěcený naší pla-
netě si MČ Praha 21 připomíná každoročně. Letos byl spo-
jen i s vyvrcholením charitativního projektu na pomoc dívce 
s onkologickým onemocněním. Újezdské děti se za svou sbír-
ku rozhodně nemusejí stydět. 

INZERCE



V Újezdě snad neexistuje stav-
ba tak proklínaná jako je Poly-
funkční dům. Jeho smysluplné 
využití se hledá již několik let. 

Teď svitla naděje, že by stavba mohla 
ožít. Již v září totiž v prostorách Poly-
funkčního domu nabídne své kroužky 
Dům dětí a mládeže Praha 10.
 A  na jaké aktivity se všichni rodiče 
a děti mohou těšit? Předně jde o Cent-
rum pro předškolní děti (CPD), aktivity 
pro předškoláky a  rodiče s  dětmi. Vý-
hodou Center pro předškolní děti (do-
polední školička pro věk 2,5 – 6 let) je 
především činnost v  malém kolektivu 
pod vedením zkušených pedagogů. 
Aktivity probíhají mezi 8 – 13 hodinou. 
Rodiče dítě vybaví svačinou a  pitím. 
Přístup k dětem je individuální. Je mož-
né využívat docházku nejen 5x týdně, 
ale i 1 – 3x týdně. Úhrada za den je 150 
Kč (za měsíc 1000 Kč, pololetí 4 000 Kč, 
rok přijde na 7 000 Kč).  
 K  pravidelným denním činnostem 
patří předavším výtvarka – kreslení, 
malování, keramika, modelování, prá-
ce s papírem, vnímání prostoru, tvarů, 
barev. Myšlení – rozvoj logiky, pozor-
nosti, vnímání, paměti, fantazie, tole-
rance, prodlužování doby soustředění. 
Jazyk – poslech a  vyprávění pohádek, 
básničky, hraní divadélka, hádanky, 
komunikace, slovní zásoba, vyjadřo-
vání.  Hudba – zpěv, tanec, poslech, 
poznávání zvuků, hudební nástroje, 
prostor pro vlastní projev. Sport –po-
hybové hry, rozvoj motoriky a koordi-
nace, výlety po okolí. Děti využijí nejen 

hernu, ale také ostatní prostory objek-
tu. 
 Na činnost CPD jsou navázány další 
aktivity pro předškoláky a rodiče s dět-
mi ve formě zájmových útvarů. 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ 
VOLNÉHO ČASU
Nabídneme vám kroužky s  širokým 
zaměřením a  zkušenými lektory. Naší 
snahou je i  přijatelná výše účastnic-
kých poplatků za zájmovou činnost. 
Oblasti zájmové činnosti: 

Sport – nejrůznější sportovní aktivity 
pro kluky i holky všech věkových kate-
gorií od seznámení se sportem až po 
vlastní sportovní klub Wizards www.
wizardspraha.cz. V současné době se 
nejvíce zaměřujeme na florbal, basket-
bal, futsal, stolní tenis, volej-
bal, sportovní, míčové a po-
hybové hry.

Výtvarka a keramika – vý-
tvarný ateliér a  keramická 
dílna disponují velkým tech-
nickým zázemím s  vlastní 
keramickou pecí. Zaměření je oprav-
du široké a  lze ho přizpůsobit i  poža-
davkům konkrétní skupiny. Vnímání 
perspektivy, plasticity objektů, materi-
álové experimenty. Kurzy přípravy na 
umělecké školy.

Hudba – skupinová i  individuální vý-
uka od úplných začátečníků až po po-
kročilé. Kroužky kytary, flétny, bicích 

a  dalších nástrojů.  Základy hudební 
výchovy, tvorba vlastních zpěvníků, hra 
populárních i  táborákových písniček. 
Hudební festivaly a soutěže. Technické 
zázemí pro zkoušení mladých skupin, 
kapel, ale i sólistů.

Divadlo – děti nahlédnou do divadel-
ního světa a seznámí se s jeho základy 
- společná práce, komunikace, pohyb, 
rytmus, mluvení a práce s hlasem, im-
provizace, výtvarná příprava scény, 
literární předloha a  dramatická hra. 
Příprava na závěrečné představení, 
možnost účasti na divadelních přehlíd-
kách a soutěžích. 

Tanec –   tvorba choreografií na ryt-
mickou moderní hudbu. Rozvoj pohy-
bových schopností, taneční techniky, 

prostorová orientace, koor-
dinace pohybu. Většina ta-
nečních kroužků se účastní 
soutěží a  vystupují na kul-
turních akcích. Výběr z mno-
ha stylů jako Street dance, 
Mix dance, Rock and Roll, 
Zumba.

Technika – připravujeme kroužky 
s technickým zaměřením nejen s počí-
tačovou technikou. Například filmová 
dílna a  animace vás zavede do světa, 
kde je vše možné. Rozpohybujete ne-
živé věci, stanete se kameramanem, 
režisérem i  hercem a  natočíte vlastní 
filmy nejrůznějších žánrů. Fotografická 
dílna vám ukáže nekonečnou zábavu 
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Polyfunkční dům konečně ožije
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Chceme se zaměřit nejen na děti, ale i na seniory. A na příští 
rok chystáme příměstské tábory, říká Roman Urbanec, ředi-
tel Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM.

Kdy se zrodila myšlenka, že DDM 
Praha 10-Dům UM zřídí jednu ze 
svých základen v Újezdě nad Lesy?
Musím přiznat, že moje myšlenka to 
nebyla. DDM Praha 10 – Dům UM má 
totiž již nyní šest pracovišť: ve Strašni-
cích-Vršovicích, Hostivaři-Petrovicích, 
Kunraticích, ve Třech Studních, což je 
táborová základna na Vysočině, a  na-
konec i dvě pracoviště v Uhříněvsi. Jed-
no z nich je i v tamním Divadle U22. A to 
byl asi důvod, že jsme byli vyzváni ke 
spolupráci. Máme zkušenosti z činností 
odloučených pracovišť v  okrajových 
částech Prahy. Druhým důvodem je 
fakt, že pracoviště v  Újezdě nad Lesy 
bude zčásti podobné tomu v  Divadle 
U22.  

Co všechno vaše organizace nabízí?
Snažíme se vytvořit prostor pro pří-
jemné trávení a zpestření volného ča-
su, nejen pro zábavu, ale i pro poučení. 
Konkrétně třeba pravidelnou činnos-
tí v  zájmových útvarech, kroužcích. 
V  současnosti to je přes 240 kroužků 
a v nich na 2 800 účastníků, provoz tří 
Center pro předškolní děti ve věku věk 
3 – 6 let. Tam máme zhruba 65 dětí.  
Provozujeme čtyři otevřené kluby pro 
děti a mládež od 12 do 18 let. Vše od 
pondělí do pátku. Zároveň organizu-
jeme příležitostné akce: Den dětí, Ča-
rodějnice, výtvarné dílny, postupové 
soutěže, sportovní soutěže a podobně. 
Těch bylo v minulém školním roce přes 
450 a na nich takřka 25 tisíc účastníků. 
Organizujeme i obvodní kola postupo-
vých sportovních soutěží a předměto-
vých soutěží pro Prahu 10, 15 a 22. 
Nesmím zapomenout na tábory mimo 

Prahu, příměstské tábory a výjezdy. Lo-
ni jich bylo 48 a na nich na 1 600 dětí. 
A  tak bych mohl pokračovat o  spolu-
práci s Dětskými domovy v České Lípě 
a Sázavě, o dalších sedmi rozvojových 
projektech. 

Co chystáte pro Újezd?
Není jednoduché dát 
pracovišti vlastní tvář, od 
koncepce, vlastního ob-
sahu, grafiky, propagace, 
plakátů, po smlouvy s in-
terními a  externími spo-
lupracovníky. V  navrže-
né koncepci máme však 
stanoveno, čeho chceme 
v prvním roce v Praze 21 
dosáhnout. Je to rozjezd 
Centra pro předškolní 
děti pro zhruba 16 – 20 
dětí ve věku od tří do 6 let. Chceme 
nově otevřít na 35 kroužků z  oblasti 
výtvarných činností, keramiky, hudby, 
tance, divadla, techniky a  dalších 
oblastí. Navíc chceme připravit i krouž-
ky pro rodiče s dětmi a seniory. Na rok 
2017 pak příměstské tábory po celou 
dobu léta a dva výjezdní tábory mimo 
Prahu. Navíc třeba v  hlavním sále 
počítáme i  s  pravidelnými sobotními 
pohádkami pro děti.

Budete nějak měnit vnitřní dispozi-
ce Polyfunkčního domu?
Zatím na všem pracujeme a  musíme 
vše projednat i  s  příslušnými úřady. 
Levá část restaurace se změní na Cen-
trum pro předškolní děti a ateliéry pro 
výtvarnou činnost, keramiku a  tech-
niku. Druhou část pak budeme využí-

vat pro kroužky tance, divadla, hudby 
a ostatní činnosti. 

Budete spolupracovat se školami, 
spolky či neziskovými organizacemi 
působícími v Praze 21? 
Budeme mít zájem se všemi spolupra-
covat. V případě zájmu a volné kapacity 
jim umožníme objekt využít.

Co byste ne vaši organizaci vyzdvihl? 
Myslím si, že systém fungování. Jsme 
zřízeni státem, abychom rozvíjeli 

všechny činnosti ze zřizo-
vací listiny. Proto například 
i  nabídka kroužků u  nás je 
průřezem všech možných 
činností, tedy i těch, které na 
sebe nemohou vydělat. Jistě, 
úplně nejjednodušší by bylo 
dělat pouze to, co je v módě. 
To by vydělávalo, ale záro-
veň by to vypadalo tak, jak 
v  celém státě. Vždy se zničí 
systém a všichni se podivují, 
že je zase nějaký malér. Pak 
to však stojí mnohem více. 

My vše co dostaneme a i to co získáme 
z účastnických poplatků, dáváme zpět 
do činnosti pro děti a mládež. 

Kdo pracoviště v  Újezdě nad Lesy 
povede?
Vedoucím pracoviště bude Vojtěch Ty-
le. Vojta má již dlouholetou praxi z Uh-
říněvsi. Navíc je z Klánovic, tak to bude 
mít i  blíž. Postupně si nyní připravuje 
tým spolupracovníků. Pokud by měl 
kdokoliv z  místních zájem se zapojit, 
tak to jistě uvítáme. Vzhledem k tomu, 
že jsme však státní školské zařízení, tak 
musí mít i  zdravotní způsobilost, čistý 
výpis z  trestního rejstříku a  pedago-
gickou kvalifikaci. Tu si však případně 
u nás může dodělat. 

Lenka Strachotová

s pořizováním a upravováním digitální 
fotografie, ale nechá vás nahlédnout 
také do světa temné komory a zvětšo-
vání analogových fotografií. Přehlídky 
a vernisáže jsou samozřejmostí.
 Rádi bychom se podíleli na kultur-
ním životě městské části. Budeme se 
snažit doplnit současnou nabídku. 
Z dalších činností nabídneme tematic-
ké příměstské tábory, akce pro před-

školáky, základní školy, seniory a  ši-
rokou veřejnost. Přehled aktuálních 
činností vždy naleznete v  Újezdském 
zpravodaji nebo na našich stránkách 
www.dumum.cz. Seznam zájmové čin-
nosti také v  tištěné podobě naleznete 
u vstupu do budovy.

Rezervace:  do CPD přijímáme rezerva-
ce do 20. června  2016, poté proběhne 

Den otevřených dveří v CPD a zápis. Za-
hájení činnosti CPD je od 1. září 2016.
 Přihlášky do kroužků: nabídka bu-
de zveřejněna do konce června 2016, 
přihlašování on-line bude uvolněno na 
webu www.dumum.cz od 1. září 2016.

Těšíme se na Vás! 
Kontaktní osoba Bc. Vojtěch Tyle, 
tyle@dumum.cz.

Naše újezdská základna bude mít vlastní tvář



Nemáme zprávy o tom, že by Ka-
rel IV. někdy zavítal do temných 
hvozdů „Fidrholce“ na východ 

od Prahy. Kdyby tudy ale projížděl, 
mohl se zastavit v nevelké vesnici Hol. 
Našel by tu zhruba stovku vesničanů, 
obecní studnu a  malá hospodářství. 
Obyvatelé Hole byli společně s osadou 
Viesd, písemně vzpomínanou v  roce 
1309, našimi „Praújezďáky“. Nově je-
jich osudy můžeme sledovat díky nauč-
né stezce po zaniklé vesnici Hol, která 
byla za účasti asi padesáti návštěvníků 
slavnostně otevřena 14. května. Pozná-
vací okruh s  celkem dvanácti naučný-
mi tabulemi vytvořil spolek Újezdský 
STROM za finanční podpory Lesů ČR. 
Samotná stezka je doprovodným pro-
gramem výstavy Karel IV. a  Soluňští 
bratři v Újezdském muzeu.

Lokalitu zvanou pomístně „V  Žáku“ 
v  roce 2011 prozkoumal tým pod ve-
dením archeologa Michala Beránka. 
A  došel hned k  několika překvapivým 
zjištěním. Především určil, že Hol a Žák 
nebyly dvě, ale jediná vesnice. Lokali-

tu také věrohodně datoval do vrchol-
ného středověku. Vyvrátil tím názory 
staršího bádání, které území řadilo do 
raného novověku. Nešlo ovšem o vylo-
žený přehmat Beránkových slovutných 
kolegů. Lokalitu V  Žáku 
před Beránkem pro-
zkoumával Justin Václav 
Prášek, slavný historik 
a  orientalista. Psal se 
rok 1923 a Prášek, tehdy 
už klánovický penzista, 
existenci dávné vesnice 
správně vytušil. Zkou-
mal ji ale jen „pochůzkou“ a  neměl 
možnost provádět terénní sondy.

Beránek v  písemných pramenech 
zmínku o Holi dohledal poprvé v roce 
1346, kdy po smrti staroměstského 
patricije Meinlina Rokycanského byly 
jeho rozsáhlé majetky rozděleny mezi 
jeho syny a  některé platy ze vsí záro-
veň určeny pro klášter sv. Ducha v Pra-
ze. O Holi víme kvůli soudním sporům. 
Ves je zmiňována v souvislosti se spo-
rem o  pastviny, louky a  obdělávaná 

i  neobdělávaná pole mezi Sibřinou 
a  Újezdem. Z  písemných pramenů 
známe i  jméno dalšího majitele. Byl 
jím staropražský patricij Martin Rotlev, 
jehož rodina věnovala svůj dům no-
vě vzniklé pražské univerzitě. Později 
z  Rotlevova domu vzniklo dnešní Ka-
rolinum. Posledním známým pánem 
na Holi je Johánek Rotlev, který ves 
koupil od svého bratra Martina. Roku 
1437 je každopádně Hol zmiňována již 
jen jako „villam desertam“, tedy pustá 

ves. Dále je již zmiňován jen 
Holský rybník, který byl vy-
puštěn při stavbě železniční 
trati Praha-Olomouc v  roce 
1842. 

A  jak „Praújezďáci“ na Holi 
žili? Z naučné stezky se mů-
žeme dozvědět, že Hol měla 

obdélníkovou náves o rozloze 500x100 
metrů, více než dvacet stavení a  také 
hospodářské budovy a  zahrady. Z  vý-
zkumu stavby na parcele XVIII Beránek 
soudí, že nezanikla násilím – třeba vy-
pálením, jak bylo tehdy docela běžné. 
Na Holi se také našlo překvapivě málo 
artefaktů, většinou jen drobné zlomky 
keramiky a  železa. S  největší pravdě-
podobností tak obyvatelé Hol s rozmy-
slem opustili a šli za lepším. 

Blahoslav Hruška
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Minulý měsíc si celé Česko připomínalo 700. výročí narození 
českého krále a římského císaře Karla IV. O stejném víkendu, 
kdy v Praze oslavy vyvrcholily, svým „karlovským“ příběhem 
do skládanky přispěl i Újezd nad Lesy. 

Naučná stezka po zaniklé středověké vesnici Hol má tři 
vstupy. Vstup A ležící těsně u železniční trati Praha-Kolín 
je zároveň druhou zastávkou Naučné stezky Klánovic-
kým lesem. Vstup B leží více na východ poblíž lesní cesty. 
Vstup C je pak lehce dostupný odbočkou z široké zpev-

něné cesty napříč Klánovickým lesem, která v  Klánovicích 
navazuje na ulici V Soudním. Samotná stezka má necelé tři 
kilometry. 

Více na 
http://www.hol.ujezdskystrom.info

Kudy na naučnou stezku?

Újezd za Karla IV.
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Lidé z Hole odešli za lepším
Pro laické oko zůstává procházka po naučné stezce Hol 
výletem po docela obyčejném lese. Pro archeology jde ale 
o mimořádnou lokalitu. Už jen tím, že více než půl tisíciletí 
někdejší vesnice pomalu zarůstala lesem a  nikdo na jejích 
základech nestavěl nová sídla. O středověké vesnici vystavě-
né z kamene, kde byly dvory i zahrady, si Újezdský zpravodaj 
povídal s archeologem Michalem Beránkem.

ÚZ Jak jste se dostal k průzkumu lo-
kality Hol?
V roce 2008 jsem hledal vhodné téma 
na vypracování mé bakalářské práce. 
Tou dobou se náš Ústav pro pravěk 
a  ranou dobu dějinnou na Filozofické 
fakultě UK (tedy dnešní Ústav pro ar-
cheologii FF UK ) věnoval tématu za-
niklé vesnice Žák a  já jsem obdržel ke 
zpracování data z  prvotního průzku-
mu. Tím jsem se dostal i k této lokalitě. 
Tehdy se ovšem ještě nevědělo, že se 
jedná o středověkou ves Hol.

ÚZ V čem je tato lokalita pro vás ja-
ko archeologa unikátní? 
Jednoznačně je to způsobem dochová-
ní celé této vesnice. Tím, že většina sta-
veb, včetně oplocení, byla vystavěna 
z  kamene, nám umožnilo dochování 
jejích reliktů až do současnosti. To lo-
kalitu Hol činí mimořádnou minimálně 
ve středoevropském prostoru. 

ÚZ Máte představu, kolik na Holi 
mohlo žít lidí, kolik zde bylo domů? 
Tuto představu máme pouze velice 
hrubou. Nacházelo se zde minimálně 
21 usedlostí, chcete –li statků. Je však 
možné, že jich bylo až 23. Taktéž od-
had počtu obyvatel na jedné středo-
věké usedlosti vychází pouze z odhadů 
historických demografů. Lze však snad 

říci, že na Holu za předpokladu, že 
všechny usedlosti byly obydleny sou-
časně, žilo okolo sta lidí, možná až 150. 

ÚZ Nakolik Hol napomůže našemu 
poznání venkovského života ve vr-
cholném středověku? 
Troufám si říct, že velmi. Jak jsem již na-
značil, jedná se o mimořádnou lokalitu. 
Můžeme zde studovat plochy zahrad, 
uspořádání budov v rámci jednotlivých 
dvorů, stejně tak uspořádání celé ves-

nice. To jinde nelze. V tomto ohledu je 
význam lokality Hol zcela mimořádný 
a již si našel své místo v dějinách. A lze 
předpokládat, že bude zásadní lokali-
tou i do budoucna. 

ÚZ Roku 1437 je Hol uváděna jako 
pustá. Byl příčinou zániku nedosta-
tek obživy? Nebo nějaká epidemie? 
Pravděpodobně to epidemie neby-
la. Pokud by zde lidé chtěli pouze žít 
a nebyli nuceni tvořit nadprodukt pro 
odvod dávek či k prodeji, tak byl zdroj 
obživy dostatečný. Avšak zřejmě v ob-
dobí husitských válek se uvolnilo velké 
množství mnohem příznivějších míst, 
především vesnic v úrodnějších oblas-
tech se snadnější obživou. A  tak oby-
vatelé Holu na tyto místa jednoduše 
odešli nebo tam byli přesunuti. 

Jak vznikala stezka
Prvním impulsem pro „újezdský pro-
jekt Hol“ byla výstava v  Újezdském 
muzeu v  r. 2013, kde tým archeologů 
prezentoval nejnovější poznatky o Ho-
lu, jako o  vesnici v  zázemí lucembur-
ské Prahy.  Nápad na stezku pak v roce 
2014 vymyslel Pavel Roušar, tehdejší 
starosta Újezda nad Lesy, jako další 
z  projektů Zdravé městské části. Po 
volbách v říjnu 2014 se ale Újezd vydal 
jiným směrem,  MČ se na stezce nijak 

nepodílela a realizace čistě na spolko-
vé bázi Újezdského STROMu s finanč-
ním přispěním Lesů ČR probíhala do 
konce roku 2015. 

Do celkové částky 75 tisíc se vešla 
tvorba, výroba a  umístění tří velkých 
vstupních informačních tabulí a  devíti 
stanovišť, přičemž každému kopnutí 
do terénu předcházel archeologický 
průzkum a určení přesného místa, kde 

cedule může a má být. K tomu přibyla 
výroba webových stránek, obsahují-
cích audioprůvodce, na něž je možné 
se připojit přes QR kódy na cedulích. 
Na standardní turistické označení stez-
ky, což představuje asi 5 tisíc korun, už 
finance nestačily. Návštěvníci tedy mu-
sejí projít bojovkou našeho amatérské-
ho značení - nápisem „HOL“, nebo „H“ 
zeleně na kmenech stromů.

Zita Kazdová

Michal Beránek se narodil v roce 
1986 v  Praze a  v  roce 2013 zde 
dokončil studium archeologie 
na Filozofické 
fakultě UK. Ja-
ko archeolog 
byl zaměstnán 
v  Městském 
muzeu v  Čelá-
kovicích a dnes 
pracuje v  Mu-
zeu Cheb. Pro-
fesně se věnuje 
hlavně archeologii středověku 
a novověku, a to především vzta-
hu města a venkova v tomto ob-
dobí. V  poslední době se taktéž 
věnuje nedestruktivní archeolo-
gii a popularizaci. Poslední pub-
likací je kniha Poklady Chebska.



Podstatnou roli v  květnových 
událostech roku 1945 hrál 
fakt, že Újezd leží na strate-
gické výpadovce směrem na 

Kolín, odkud na pomoc Praze smě-
řovaly německé jednotky. Újezdské 
drama v samém závěru války popisu-
je historik a publicista Jiří Padevět ve 
své letos vydané knize Krvavé finále 
takto:
 „5. května byla po vyjednávání od-
zbrojena jednotka Wehrmachu. Pří-
slušníci jednotky a místní Němci byli 
internováni ve škole. Poté, co se k lo-
kalitě začaly přibližovat od Úval jed-
notky bojové skupiny Reimann postu-

pující na Prahu, povstalci se stáhli ke 
Kolodějům. Na poštovním úřadě zůstal 
35letý Karel Dvořák, Jiljí Bouše a Michal 
Moravanský.
 6. května obsadily jednotky KG Rei- 
mann celou obec. Vojáci prohledávali 
hostinec U Mrázů (na místě dnešního 
Polyfunkčního domu, poz. red.), kde 
hledali zbraně, ale žádné nenašli.
 Jednotku zřejmě přivedl na poštovní 
úřad místní Němec Alois Tausch (nar. 
24. 4. 1891). Muži byli vyzvání, aby vyšli 
před budovu a cestou byli kopáni. Poté 
byli udeřeni pažbami do hlavy a na ze-
mi zastřeleni. Karel Dvořák přežil s těž-
kým zraněním. Oběti byly pochovány 

na hřbitově v  Újezdě nad Lesy, Jiljí 
Bouše je uveden na pomníku v  rod-
ných Kasejovicích.“
 Bouše a  Moravanský nejsou ale 
jedinými Újezďáky, kteří v květnovém 
povstání padli. Kromě nich jsou na 
újezdském hřbitově pochováni také 
Oldřich Doležal, Stanislav Veselý, Josef 
Kubal, František Valla, Bedřich Křížek 
a  Jan Plecháček. Pomník na Rohožní-
ku pak zmiňuje ještě další jméno – Jo-
sef Dospěl. Všichni padli přímo v boji 
s německými jednotkami. Ze záznamu 
v újezdské obecní kronice se dočítáme 
i jména čtyř raněných. Byli jimi Zídek, 
Melichar, Šlégr a Král ze Sibřiny. 
 Kromě křižovatky Rohožnické 
s Novosibřinskou ulicí se střílelo také 
v  blízkosti retranslační věže na Úval-
ském kopci. V samotných Úvalech by-
la ostatně situace ještě dramatičtější 
než v Újezdě. Na radnici, kde zasedal 
revoluční národní výbor, byli 6. května 
1945 zadrženi tři zdravotníci. Němec-
ké jednotky je zřejmě druhého dne 
umučily a jejich těla narychlo zahraba-
ly v Klánovickém lese.
 Po celou dobu Pražského povstá-
ní v budově újezdské školy fungovala 
polní nemocnice. Nejprve jako provi-
zorní, později jako pomocná stanice 
nemocnice na Bulovce. Do Újezda tak 
byli sváženi i  ranění z  pražských ba-
rikád. Polní nemocnici šéfoval újezd-
ský praktický lékař MUDr. Hruška, 
sekundovali mu pánové Kašpar a Jilich 
a zdravotní sestry Moravcová a Jilicho-
vá. 
 Újezd se osvobození dočkal až 8. 
května 1945, druhá světová válka 
v Úvalech pak skončila ještě o den poz-
ději. 

Blahoslav Hruška
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Minulý měsíc se slavilo 71. výročí konce druhé světové války. 
Přestože nešlo o kulaté jubileum, je vhodné si připomenout, 
že v samotném Újezdě nad Lesy nebyl konec války zdaleka 
idylickým osvobozením. O Újezd se tvrdě bojovalo.

V programu, který začal na míst-
ním hřbitově tichou vzpomín-
kou na padlé a obeznámením 
přítomných s  květnovými dny 

roku 1945, vystoupil s  recitací básně 
Když od Rudyarda Kiplinga Jakub Šma-
tlák z V. C. Po státní hymně, úvodním 

slovu paní starostky Karly Jakob Če-
chové a  slavnostním projevu plk. Ing. 
Jana Vondráčka vystoupili u  budovy 
I. stupně žáci IV. C pod vedením Mgr. 
Jany Synkové. Připomněli jména pad-
lých újezdských občanů a  zazpívali 
písně Škoda lásky a  Znám já jeden 

krásný zámek, oblíbenou píseň gene-
rála Stanislava Krause, dlouholetého 
učitele újezdské školy, k  jehož bustě 
ve vstupním prostoru I. stupně byl na 
závěr slavnostního odpoledne položen 
věnec.
 Eva Danielová

Jak jsme letos vzpomínali

O Újezd se bojovalo

Takto příjezd tanků Rudé armády vítali 
v sousedních Úvalech. Foto Město Úvaly

válečné události zapsané  
v újezdské kronice jsou dostupné 

elektronicky na
http://www.praha21.cz/ 

informace/kronika

Tip
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Muzeum připravuje výstavu o rodu Sluků 

Podzimní cyklus 
Újezdské akademie
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Újezdské muzeum uspořádá v termínu 
od 24. září do 31. října výstavu o rodi-
ně Slukových, která tady žila od roku 
1929. Tehdy Štěpán Sluka, v  té době 
ředitel dřevařské továrny Otto Skřiva-
na, postavil v  Nové Sibřině, dnešním 

Újezdě nad Lesy, dům. Výstava zachytí 
osudy čtyř generací procházejících po-
hnutými dějinami našeho národa. 
 Slukové byli vlastenci, hráli ochot-
nické divadlo, milovali 
historii, byli výtvarně 

i  hudebně nadaní. V  době první re-
publiky se stali populární Slukovou 
loutkovou scénou. Expozice nabídne 
návštěvníkům nejrůznější dobové ar-

tefakty: korespondenci otce 
a syna z bojišť I. světové války, 
kde byli oba zraněni, historické 
firemní dokumenty, obrazy, fo-
tografie, bytové truhlářské do-
plňky, módní návrhy.

 Vernisáž výstavy o  rodu Sluků pro-
běhne v  prostorách muzea v  sobotu 
24. září 2016 v 10 hodin.

Miloš Schmidt

 

 
 

Přehled výstav do konce roku
25. 5. - 16. 6. Pamatuj si své jméno

22. 6. - 30. 6. Vížka, nebo výška? aneb Vyjmenovaná slova hrou
3. 9. - 17. 9. Kreativní výstava Moniky Schusterové

24. 9. -  5. 11. Slukovi - rodinný archiv újezdské rodiny
12. 11. - 31. 12. Ve službách vlasti (Veteráni se představují)

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samostatnou 
polovinu prodejního stánku na konečné zastávce autobu-
sů sídliště Rohožník. Obchodní plocha 12,12 m2, zázemí 
1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený prostor má samostatný 

elektroměr a vodoměr. Vytápění je řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
4.840 Kč + energie

informace: Lucie Nedomlelová, 
tel: 281 012 958, 

e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

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

I přes dosud oficiálně nepotvrzené podmínky ve využívání 
objektu LEVELU (s ohledem na jeho připravovaný proná-
jem Domu dětí a mládeže), nezmění se snad naše plány 
na další pokračování Újezdské akademie. Od počátku 
měsíce srpna budou v podatelně MÚ závazné přihlášky, 
které laskavě odevzdejte do 22. srpna, abychom mohli 5. 
září začít. První přednáškou jsou Milostné příběhy řecko-
-římské mytologie v umění – Zeus a jeho nevěry. My si tak 
potvrdíme Vaši účast a  stávající (u  nových členů i  nové) 
adresy, přes něž, bude-li to třeba, vás budeme moci kon-
taktovat.
 Přednášky proběhnou na vaše přání v  letošním cyklu 
jinak – nejdříve kompletním programem lektorky dr. Jeba-
vé (do 24. října), 31. října pak převezme slovo Dr. Kosová, 
která si připravila povídání na téma Kůže z pohledu ce-
lostní medicíny – Péče o pleť, možnosti korektivní a este-
tické dermatologie; nejčastější onemocnění a jejich léčba.  
 Přednášky budou začínat stejně jako v minulém cyklu 
v pondělí od 10 hodin (doufejme, že stále v LEVELU). Na 
první přednášku přijďte, prosím, už v 9.30 kvůli vyřízení 
administrativy. Cena jednoho cyklu (8 besed) zůstává i na-
dále 250 Kč. 

Petr Mach
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Hledáme novou kolegyni do firmy, která se zabývá 
výrobou strojových výšivek, potisků na textil, šitím textilu. 
Požadovaná práce – pomocné práce na dílně jako čištění 

výšivek, příprava textilu na vyšívání/lisování, balení 
textilu, výpomoc při obsluze vyšívacího stroje. Požadavky 

– Pečlivost, spolehlivost Firma Dudek HT – Ve Žlíbku 1800, 
Praha 9 Horní Počernice (Big Box areál) Kontakt – Barbora 

Glocknerová, email: embroprint@seznam.cz, tel:776 692 450

728 272 687
776 834 911

cena do 980kč
doprava zajištěna

Palivové dřevo-Stupice

 

Soukromá školka  
MINISVĚT U KRTEČKA 

Zahajuje provoz dětské skupiny 
 

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 2010. Výuka dle ŠVP, individuální přístup,  
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, šachová škola  
pod vedením reprezentanta ČR, týdenní ruční dílničky, hry s padákem, divadelní  
představení, logopedická prevence. Screening školní zralosti, přípravka pro ZŠ.    
Máte dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace, zkušenosti 
máme. Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6ti let věku. Personál je složen z pedagogů, 
zdravotních sester a certifikovaných pečovatelek pro děti od jednoho roku. 
 
Školné 3500Kč/měsíc pro děti 3 – 6 let, 4300Kč/měsíc pro děti  
2 – 3roky, 5500Kč/měsíc pro děti 1 – 2roky.      
Místo provozovny: Úvaly                                                                                                                      

 
Bližší informace na tel.čísle 736769720, 731182122,  
minisvetukrtecka@seznam.cz, http://www.minisvetukrtecka.cz/ 

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
nabízí pomoc v životních situacích, které se 

nedaří řešit. Možnost psychoterapie u depresí, 
úzkostných stavů apod.

Kontakt: PhDr. I. Waidingerová Tel.603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

Eva Kuthanová

SECOND HAND U VEVEREK

tel: 733 133 516
Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy

Vás srdečně zve na prodejní 
módní přehlídku 

v sobotu 18. 6. od 10 hodin
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ODPOVĚĎ NA VÝZVU 

Obavě z  hledání nového šéf-
redaktora předcházela moje 
osobní zkušenost s výběrovým 

řízením za éry starosty Roušara, který 
na loňském ZMČ klamavě tvrdil, že ra-
da tehdy udělala výběrové řízení.
 Na to reagoval pan tajemník: „Ne-
máte tak docela pravdu. Přihlásila se 
jedna paní, pan Duchek a paní Černá. 
Paní odstoupila, pana Duchka jsme ne-
pozvali a dali jsme to pí Černé.“
 Nyní bylo v ÚZ uvedeno, že šlo o vý-
běrové řízení, následně na webu ÚMČ 
o veřejnou výzvu s možností práce i na 

IČO. Tedy i o veřejnou zakázku? Na do-
taz podle jakého zákona probíhá výběr 
ÚMČ odpověděl, že podle žádného! Vše 
je na radě a výběrové komisi. Její před-
seda (Jeníček) však na e-mailové dotazy 
nereagoval! Nikde nebylo uvedeno, na 
co je kladena větší váha, zda, kdy a koli-
ka kolové budou pohovory, zda uvede-
né předpoklady má adept vypracovat 
písemně, nebo je sdělit až ústně, zadá-
ní vydavatele atd.
 Složení výběrové komise bylo podle 
mě nezpůsobilé k  nestrannému a  ne-
zaujatému posuzování a de facto způ-
sobilo vadnost celého výběrového pro-

cesu. Tvořili ji současní a minulí politici, 
kteří kandidovali za politické strany pa-
třící k současné koalici (Mach, Fábera – 
OÚ, Saitz, Tomaidesová – ČSSD, Jeníček 
– Svobodní), pí učitelka Jančová ze ZŠ, 
která je dle mě k  alternativním názo-
rům nepřátelská a p. Kopecký z ANO.
 A korupce? Nemusí nutně znamenat 
uplácení, ale např. politické zvýhod-
ňování. Vždyť ÚZ už má od roku 2010 
pátého šéfredaktora, což je přinejmen-
ším zarážející.

To vše vám přijde málo?
 Petr Duchek

UKLÍZÍ PO OSTATNÍCH, 
JEN NE SAMI PO SOBĚ

V  sobotu 16. dubna se členové 
a  sympatizanti Hnutí ANO 2011 
zapojili do akce Ukliďme Česko. 

V  čele výpravy stál oblastní předseda 
a  zastupitel Újezda nad Lesy Zdeněk 
Růžička, který celou akci zhodnotil tak, 
že svým konáním pomohl zkulturnit 
alespoň kousek obce, ve které žije. 
Když ponechám stranou bohulibou 

a  prospěšnou úklidovou aktivitu, mu-
sím zmínit i další souvislosti. Pan Růžič-
ka s kolegy uklidili část nepořádku po 
ostatních. Nepořádek, který ANO 2011 
zanechalo na naší radnici, ale za pana 
Růžičku musíme uklízet my, nové vede-
ní. Uvedu několik příkladů: 1) neprofe-
sionalita bývalého šéfredaktora ÚZ, 2) 
zbytečně vynaložené finance na nákup 
zařízení na sekání trávy, 3) nepovede-
ná výroba propagačních materiálů atd.

 V závěru bych ještě panu Růžičkovi 
chtěl připomenout, že hovořit o  naší 
městské části jako o  obci není úplně 
profesionální. Od bývalého starosty 
bych očekával větší znalost Zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
a to včetně související legislativy. Obcí 
je Hlavní město Praha jako celek, Újezd 
nad Lesy je městskou částí, nikoliv ob-
cí.

Jan Slezák

GRANTY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

RMČ Praha 21 se rozhodla nedo-
poručit udělení grantu Spolku 
OKO. Své zdůvodnění před-

nesla na zasedání ZMČ a  uveřejnila 
jej i v minulém čísle ÚZ. Uznávám, že 
RMČ má právo navrhnout neudělení 
grantu, ovšem k  zdůvodnění bych si 
dovolil pár malých poznámek. Před-
ně se v něm uvádí, že Spolek OKO je 
spolkem politickým a  dokonce jsou 
jmenováni tři členové spolku – politici 
okresního formátu. Pro nezasvěcené-
ho čtenáře by se mohlo zdát, že spo-
lek tvoří jen oni, ale je nás, různých 

politiků, v OKU víc. Možná někoho na-
padne, že nejjednodušším řešením 
by bylo se všech zbavit, nebo je za-
přít (nejlépe 3x) a rozhodnutí RMČ by 
nebylo tak tvrdé. Ale teď vážně. Náš 
spolek podával celkem tři grantové 
programy. Jeden se týkal bezpeč-
nosti seniorů, druhý nám měl umož-
nit pokračování koncertů „Hvězdy 
v Újezdě“, o které byl myslím celkem 
zájem a  třetí byl určen na pořádání 
soutěže (pěvecké, instrumentální). 
Všechny naše programy grantová ko-
mise schválila a doporučila! V závěru 
vysvětlení RMČ ale píše, že nedoporu-

čuje přidělení finančních prostředků, 
neboť se jedná o nepřímou podporu 
politiky a  politické strany. Nevím, co 
je na zmíněných programech politic-
kého, ale obava, že by finance byly 
použity na propagaci jakékoliv strany 
je silně lichá – při vyúčtování grantů 
bychom jejich zneužití od úřadu pěk-
ně schytali.
 A  tak bych chtěl varovat ostatní 
spolky. Hlídejte si svoji apolitickou 
čistokrevnost, a  jestli ve vašich pro-
gramech není ani zrnko politiky. Ať 
nedopadnete jako my.
 Jan Jacek

GRANTY A OBRANA SENIORŮ

Za svůj bohatý a  bouřlivý život 
malíře jsem v  mé druhé největ-
ší zálibě dosáhl hodně. Velmistr 

bojových umění - 8. Dan v Jiu-jitsu a 6. 
Dan v Judu, 6. Dan Sai a 6. Dan Karate. 
Proto jsem mohl učit policisty ve Fran-
ci, Španělsku, příslušníky izraelského 
Mosadu a šéfovat ochrance prezidenta
republiky. V hodnosti majora Policie ČR 
jsem byl vhodný i  jako ředitel odboru 
pro výcvik. Ne už tak ale pro Újezd nad 
Lesy.
 Spolek OKO vymyslel projekt „Sebe-
vědomý senior“ a požádal v grantovém 

řízení městskou část o malý grant. Jako 
jediný spolek však nedostal ani koru-
nu. Připomíná mi to návrat do totality. 
Každému je asi jasné, že všechno něco 
stojí a granty pomáhají dobrovolníkům 
ve svém volném čase projekty alespoň 
uskutečnit. Tím zlepšují například bez-
pečnost v obci. Naše radnice ale zdá se 
nemá zájem.
 V  projektu jsou semináře zaměře-
né na pasivní obranu a ochranu zdraví 
seniorů při napadení. A já měl být ga-
rantem odbornosti. Učím toto seniory 
i v jiných MČ, kde ovšem žádný hlupák 
podobným projektům nehází klacky 

pod nohy. Semináře měl obohatit i mi-
str světa a Evropy v judu Lukáš Krpálek 
a mistr Evropy Jiří Sosna. Na újezdské 
seniory jsem se skutečně moc těšil. Do-
ma je prostě doma. Důvodem nepřidě-
lení grantu je podle vyjádření starostky 
na schůzi zastupitelstva i to, že Spolek 
OKO podle nějaké smlouvy, kterou ale 
nikdo ze spolku neviděl, natož pode-
psal, schválně předpisově nepoděko-
val za podporu vánočního koncertu. 
Aha, takže Vám chybělo poděkování? 
Tak děkujeme a odejděte!

František Kollman
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SPOLEK OKO NENÍ POLITICKÝ

Z  mnoha zástupných důvodů ne-
byly našemu spolku přiděleny 
granty. V  ÚZ 5/16 nás RMČ na-

padla a  zpochybnila naši nezávislost 
na politických stranách, pro spolkové 
členství p. Duchka, Lameše a Veselého. 
Znamená podle toho práce politiků ve 
spolku, sportu atd. rovnou i politickou 
závislost? Tak z  toho musí jít mráz po 
zádech mnohým újezdským kandidá-
tům ve volbách. Mohla by RMČ uvést 
příklady naplnění skutkové podstaty 
závislosti našeho Spolku? Osobně jsem 
nikdy nebyl v  žádné politické straně, 

jen jsem podpořil svojí účastí kandidát-
ku SÚL a  Patrioti. Je to trestné? Svým 
způsobem asi ano a  potrestány byly 
projekty: obrana seniorů, koncerty 
a  kulturní soutěže. Proč rada přímo 
neuvedla, vadí nám Duchek, Lameš, 
Veselý!? Protože férovost se v  politice 
nenosí. To vysvětluje i  chování ZMČ 
v  období „bezvládí“. Tehdy 16 ze 17 
zastupitelů podpořilo naši žádost o fi-
nanční příspěvek na vánoční koncert. 
Spolek byl asi ještě nepolitický. Nyní 
ale koalice změnila názor a vůbec jí ne-
záleží na doporučení grantové komise 
a přínosnosti projektů pro občany. Kri-

tizuješ? Máš smůlu! Kde to ale potom 
žijeme? Něco podobného jsem už zažil 
a byl i sprchován vodním dělem.
 Nepravdou je, že jsme nezmínili 
podporu koncertu a tím porušili smluv-
ní podmínky. Jaké? MČ s námi žádnou 
smlouvu neuzavřela! Přesto logo MČ 
bylo na propagačních materiálech a p. 
Duchek při uvádění koncertu o  pod-
poře mluvil a  dokonce označil MČ za 
přítele (máme i  video záznam)!! Je mi 
opravdu líto, že se RMČ uchýlila k dez-
informacím.

Jan Veselý

OPĚT KE KAUZE DRUHANICKÁ

Opravím nesprávnost v  příspěv-
ku pana Ing. Březiny, bývalého 
vedoucího OŽPD. Tranzitní do-

prava územím pouze projíždí, oproti 
dopravě cílové. Zahrnuje tudíž i dopra-
vu osobní, která je rozhodující součástí 
toku aut v obci. V ostatním se s panem 
Březinou shoduji.
 Na stavbu Druhanické je již 6 let vy-
dáno stavební povolení a jeho realizaci 
brání nedořešené majetkoprávní vzta-
hy. Otázkou je, proč se už dávno nedo-
řešily, a Druhanická musela dojít až do 
současného otřesného stavu. A  nyní, 

místo jednoduché okamžité opravy 
povrchu a  co možná rychlého řeše-
ní dostavby, protlačují některé osoby 
z  vedení MČ divného kočkopsa, něco 
mezi opravou a stavbou. V rozporu se 
stavebním povolením má vzniknout 
užší komunikace s horšími parametry, 
bez chodníku a příslušenství. Konečné 
řešení se odloží do nedohledna.
 Ve stejné situaci jako Druhanická 
jsou i  další komunikace v  obci, u  kte-
rých se za uplynulých 25 let neprovedlo 
majetkoprávní vypořádání. To brání je-
jich dokončení do podoby plnohodnot-
ných městských ulic a  vede k  obdob-

ným polovičatým, ne zcela zákonným 
řešením, kdy se ignorují vlastnická 
práva a  riskují soudní spory. Téměř 
na každém zasedání zastupitelstva 
Prahy se schvalují požadavky na od-
kupy drobných pozemků za účelem 
zcelení, u nás je to dlouhodobě opo-
míjeno.
 Nakládání s  pozemky, vlastnické 
vztahy a územní rozvoj obce je vůbec 
dlouhodobě nedostatečné, je to ne-
blahé dědictví všech minulých vedení 
obce. Je nejvyšší čas začít klubko roz-
plétat.

Marie Kučerová

KDO CHCE SPOLEK OKO BÍT…

Nevzpomínám si, že by v  minu-
losti projekty nějakého spolku 
po splnění veškerých kritérií 

a  doporučení grantovou komisí byly 
nakonec radou MČ navrženy k  zamít-
nutí. Jako důvod se hodí cokoliv a  tak 
byli občané na ZMČ svědky dojemného 
strachu J. Slezáka, který s vážnou tváří 
tvrdil, že hrozí nebezpečí ze zpronevě-
ry grantů. Inu asi podle sebe soudím 
Tebe.
 A čehože se ty granty týkaly? No pře-
ce seniorů, které si mnozí berou jako 
štít, ale ne každý pro ně něco smyslu-

plného udělá. A tak rada ve složení Če-
chová, Slezák, Roušar a Jeníček nepod-
pořila F. Kollmana ve snaze učit seniory 
sebeobraně a Ti samí lidé zamítli grant 
na další koncerty v Újezdě, kam chodi-
li právě senioři, pro které je centrum 
Prahy přece jen trochu daleko. A  dů-
vod tohoto zamítnutí. OKO prý poru-
šilo smluvní podmínky, protože pěkně 
nepoděkovalo za peněžitou podporu 
koncertu I. Budweiserové. Pí Čechová 
dokonce na ZMČ nařkla OKO, že nepo-
děkovat byl úmysl. Škoda, že ve svém 
svatém rozhořčení zapomněla, že žád-
ná smlouva podepsána nebyla a  tedy 

nemohlo dojít k  jejímu porušení. Ško-
da, že radní Jeníček mlčel a neřekl jí ani 
na RMČ, ani na ZMČ, že na koncertě 
byl a slova o podpoře a přátelství s MČ 
slyšel na vlastní uši. Ale pravdou je, že 
p. Jeníček v poslední době velice často 
zapomíná. 
 A  tak nejvíce biti na tom všem bu-
dou zase senioři, o kterých např. J. Je-
níček, či V. Juřenová v ÚZ píší, jaké mají 
úžasné zážitky z jejich schůzí. 

Tak milí senioři, pěkné zážitky v Újezdě.

Jiří Lameš

HNĚDÍ, RUDÍ A DUHOVÍ?

Otevřu květnový Zpravodaj a do-
čtu se, že rada obce v  granto-
vém řízení odmítla jenom spol-

ku Oko přispět na jeho projekty pro 
seniory, talenty a  koncerty, protože 
jsou v Oku politici. A rovnou toto zamě-
nila za podporu politické strany.
 Proboha, co to je za nesmysl? Jsem 
snad já nějaký politik, či politická stra-
na protože jsem kandidoval bez poli-
tické příslušnosti za SÚL a  Patrioti ČR 
na naprosto nevolitelném místě? Tahle 
kandidátka byla podobně jako u  Ote-

vřeného Újezdu (OÚ) nejvíce občanská 
a nejméně politická ze všech. Vždy je-
nom jeden člen politické strany. Pan 
Duchek a  pí Hartmanová u  OÚ, který 
je stejnými lidmi propojen s  Újezd-
ským STROMEM (ÚS) a  p. Hartman je 
předsedou spolku a zastupitel. A nedo-
stává snad proto ÚS granty z jednoho 
veřejného rozpočtu? Statisíce třeba 
přes magistrát? Mám se snad nyní ja-
ko občanský dobrovolník bát cejchu 
politika, který v  Újezdě nesmí praco-
vat ve spolku? Mám se snad nyní bát 
grantové diskriminace a selekce? A co 

bude následovat dál? Tohle už tady 
v  minulosti dvakrát bylo a  myslím, že 
zdůvodnění obecní rady je pro demo-
kracii hodně nebezpečné. Bude i nyní 
veřejnost jenom mlčet? A upřímně, mě 
ty politické půtky zas až tolik nezajíma-
jí, raději jsem chtěl chodit na koncerty 
Oka. Podle ÚZ mi ale připadá, že něko-
mu ve skutečnosti vadí hezčí bábovičky 
na pískovišti Oka, jejich otevřený časo-
pis a nemůže to zkousnout pro vlastní 
neschopnost něco podobného pro jiné 
udělat. A toho se bojí.

Tomáš Vlach
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SLOUPKY ZASTUPITELŮ
Na posledním ZMČ jsem konstruktivně navrhl, aby redakční rada 
ÚZ byla vytvořena jako výbor ZMČ. Zpravodaj by tak nebyl pod 
kontrolou rady MČ, ale celého ZMČ a  tím i občanů. Koalice však 
tento návrh odmítla i jen projednat.
 Již ani nepřekvapilo, že návrh nepodpořil radní Jeníček ze Svo-
bodných. Přitom loni na kulatém stolu o ÚZ se s tímto mým návr-
hem ztotožnil a vepsal jej dokonce do návrhu nových (neschvále-
ných) pravidel pro vydávání ÚZ. Ale to byl ještě v opozici. Nyní se 
mu už demokratický prvek otevřeného média jaksi nehodí. A ne-
překvapil ani p. Roušar. Ten na onom kulatém stolu byl i s chotí, 
a když jsem toto navrhoval, oba souhlasně pokyvovali hlavou. Ale 
i on byl tehdy ještě v opozici.
 Zábavnější je, že v posledních dnech mi koalice připomíná hod-
ně potrefené husy. Tolik interpelací na mě na ZMČ kvůli článkům 
v časopisu Oko, tolik slov, které RMČ věnovala v minulém ÚZ Spol-
ku OKO, výzvě RMČ k mé osobě (odpověď je v listárně) s vytrhnutím 
části mého e-mailu úřadu a zastupitelům z kontextu a přetištění 
v ÚZ… Patrně šlo o nový způsob radniční otevřenosti – komunikaci 
rady MČ se zastupiteli přes ÚZ a  jeho bulvarizaci. Že bych začal 
zveřejňovat e-maily zastupitelů, které si mezi sebou píšeme? Obá-
vám se ale, že pak už by k volbám nepřišel vůbec nikdo.
 Nicméně děkuji koalici za široký zájem o mě, spolek a časopis 
Oko, který měla polovina koaličníků na ZMČ před sebou. Vypadalo 
to, jakoby jej 4 z 5 lékařů doporučovali ke čtení. To potěší a moti-
vuje ještě více do opoziční práce.

Petr Duchek (SÚL a PATRIOTI – Volba pro Prahu 21) Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)
V  den 700. narozenin Karla IV. byla slav-
nostně otevřena naučná archeologická 
stezka v katastru naší MČ. Ještě donedáv-
na se nevědělo, že by náš les mohl skrývat 
památku, na kterou se dnes jezdí dívat 
skupiny odborníků z celé Evropy.  Stezka 
je řešena moderním otevřeným způso-
bem umožňujícím navíc rozvoj s  postu-
pem bádání. Archeologové slibují, že do 
konce roku by mohly vzniknou i  trojroz-
měrné modely digitálně spojené s  místy 
jednotlivých značek. Stezka tak nabídne 
zcela unikátní edukativní zážitek. Jsem 
rád, že díky dobrovolníkům a sponzorům 
vznikají hodnoty, na které budou naše 
děti hrdé. Škoda, že se MČ na projektu po 
volbách 2014 nepodílela. Věřím, že se situ-
ace zlepší. Projekt potřebného přechodu 
přes hlavní u bistra Coral, o kterém jsem 
již psal, a  který byl prioritou z  veřejného 
fóra, se také od roku 2014 moc neposu-
nul. Dnes mám informace, že budeme vy-
bírat projektanta. V nové koalici, věřím, se 
věc začne konečně posouvat. Nabídl jsem 
také svou zastupitelskou pomoc.

Březnový sloupek zastupitele Duchka spojuje mé jméno 
s pořízením nového služebního vozu. Velice jsem se to-
mu podivila a ráda bych se ho zeptala, kdy a jaký služební 
vůz jsem si měla pořídit. Možná se pan Duchek dozvěděl 
něco od vrabců na střeše? Ti jsou teď, zdá se, jeho novým 
zdrojem informací. Na posledním jednání zastupitelstva 
jsem proto položila zastupiteli Duchkovi interpelaci s ná-
zvem „Služební vůz“. Bohužel, na ústní odpověď z důvo-
dů vyčerpání časového limitu nedošlo. Pan zastupitel mi 
odpověděl písemně následující: Z popisu mě nenapadá, 
jaký by mohl být obsah otázky… V pořádku. Zeptám se 

tedy pana zastupitele v  interpelacích znovu. O  novém 
autě pro mne totiž nic neví ani tajemník úřadu, ani ve-
doucí finančního odboru. Stále jezdím na všechna slu-
žební jednání svým soukromým vozem. Starosti pana 
Duchka bych nechtěla mít. Nedokázala bych jako on ne-
ustále všechny jen urážet, kritizovat a obviňovat za vlast-
ní neúspěchy. Podle mého názoru je prospěšnější být 
k  lidem otevřený a současně přijmout odpovědnost za 
svá slova i činy. Více informací k nákupu nového vozidla 
pro potřeby MČ Praha 21 najdete na stránkách úřadu 
v rubrice „Uvádíme na pravou míru.“

Karla Jakob Čechová (TOP 09)

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

Měsíc rychle uteče a zastupitel může znovu využít místo 
v ÚZ pro svůj sloupek. Oproti jiným zastupitelům v ně-
kterých jiných částech Prahy máme velkou výhodu. Mů-
žeme psát do místního zpravodaje. Přesto toho někteří 
z nás nevyužívají, píše většinou méně než polovina. Jsem 
rád, že se ze 13 zájemců podařilo vybrat nového šéfre-
daktora. Věřím, že jsme díky velké snaze o  objektivní 
hodnocení, vybrali toho nejlepšího. Přeji panu Hruško-
vi hodně štěstí, pevné nervy a hodně sil. Budeme rádi, 
pokud zlepší obsah našeho zpravodaje. Rádi bychom do 
budoucna dále zlepšovali ÚZ. Rada MČ začne s výběrem 
redakční rady, chceme přidat jazykovou korekturu a ve 
spolupráci s šéfredaktorem bychom chtěli zlepšovat gra-
fickou podobu a tisk. Za pomoci webu úřadu chceme více 

publikovat zprávy z rady MČ. V plánu máme zřízení nové 
rubriky, ve které chceme uvádět na pravou míru některá 
zaručená tvrzení opozice nebo ,,aktivních“ občanů.  Vě-
ty typu „vrabci si cvrlikají na střeše“ nebo „někteří tvrdí“ 
stejně jako nepodložené spekulace nemají v  seriózním 
mediálním prostoru místo. Bezobsažná, útočná a  opa-
kovaně nepravdivá rétorika vede jen k  podrývání dob-
rých a konstruktivních vztahů. Jestliže někdo zjistí chybu 
v práci rady, zastupitelstva, objeví podloženou výtku, pak 
ať se po právu ozve, ale zoufalé snahy o zviditelnění se 
spolu s pomluvami a urážkami jsou mně a doufám, že 
i většině z vás protivné a nepřijatelné. Snad v dalších čís-
lech našeho ÚZ se budeme setkávat s rozumnými názo-
ry rozumných politiků.
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RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Drobná příhoda ze života místosta-
rosty, k  pobavení? Přicházím na 
filmový klub do Levelu. Jdu pozdě, 
přijíždím z práce a začátky klubů ne-
stíhám. Dnes se promítá oskarový 
Kolja, který byl natočený podle před-
lohy pana Dr. Taussiga. Těším se na 
film, který dostane nový rozměr 
díky povídání pana Taussiga. Čle-
nové Újezdské akademie nebo pra-
videlní návštěvníci Filmového klubu 
velmi dobře vědí, že nás vždy čeká 
poutavá smršť vyprávění. V předsá-
lí ale čeká překvapení. Spolek OKO 
a možná politická strana SÚL a Pat-

rioti zde mají nějakou sešlost. Zdra-
vím dobrý den, ahoj, ahoj, protože 
se s  řadou přítomných znám. “Jak 
jste si to mohli dovolit”, ozve se za 
mými zády. “Já to tak nenechám, vy 
jste mě sprostě urazili…. Jste nor-
mální grázl!”, pustí se do mě jeden 
z nich. ”Ano grázl!”, ujišťuje se.
 Je to zvláštní odpověď na po-
zdrav. Postupně mi dochází, že 
“grázlem” jsem titulován kvůli ne-
přidělení grantu spolku OKO zastu-
pitelstvem městské části. Grant měl 
být na výuku sebeobrany, který měl 
dotyčný člen spolku OKO zajišťovat. 

Za dobu svého veřejného působení 
jsem si zvyknul na ledacos, ale hra-
nici sprostoty nelze posouvat done-
konečna.
 Takže, milé OKO a  jeho členové, 
pokud si představujete přispívání 
ke zkvalitnění životních podmínek 
v Újezdě, jak máte ve stanovách, for-
mou urážek a  nenávistných osob-
ních výpadů, je to vaše prohra. Dál 
se ponořujte do nenávisti a  hlou-
posti, kterou se obklopujete a šíříte. 
A až budete opět říkat, to OKO ne, to 
dělá jen ten a  ten, moc lidí vám už 
neuvěří. 

Odvolaný starosta a dnes zastupitel Zdeněk Růžič-
ka pokračuje v ostřelování široké vládnoucí koali-
ce, kterou vytvořili zastupitelé zvolení za 6 různých 
volebních subjektů. Pan Růžička svým chováním 
prokazuje, že odvolání jeho osoby i  dalších rad-
ních za ANO 2011 bylo nevyhnutelnou nutností, 
která dokázala spojit ostatní zastupitele napříč 
politickým spektrem. V minulém ÚZ pan Růžička 
přirovnal Újezd nad Lesy k  bahnitému rybníčku, 
postěžoval si, že újezdské politiky nezná ani po-
lovina našich obyvatel. Na kritické poznámky tý-
kající se jeho osoby (v souvislosti s projekty jako 
Hodkovská ulice, klánovické nádraží nebo ob-
jízdné trasy) ale nijak nereagoval. Neuvedl žádné 
argumenty – jen definoval své nenaplněné před-
volební sliby, útočil na starostku Karlu Jakob Če-
chovou a  kladl otázky, na které by sám dokázal 
odpovědět, kdyby pozorně sledoval kroky nového 
vedení úřadu. V závěru svého sloupku překvapivě 
zkritizoval i občany Prahy 21 za to, že špatně vo-
lili v posledních komunálních volbách. Hnutí ANO 
2011ale volby vyhrálo. Do opozice se dostalo až 
následně, a to především kvůli panu Růžičkovi. Na 
druhou stranu bych rád ocenil projekt Rákosníč-
kova hřiště, na němž intenzivně pracovala Šárka 
Zátková. Rád bych ji také ubezpečil, že situace 
v případech jako VHČ, středisko na Rohožníku, po-
lyfunkční dům, chodníky, poškození komunikační 
sítě i doprava v klidu, dozná zlepšení.
 Červen plný slunce přeji všem

Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Milí občané, před létem je to mé poslední psaní. Bylo 
toho hodně, ale zmíním jen dvě věci.
 Mojí motivací pro vstup do komunální politiky bylo 
udělat něco pro místo, kde žije má rodina. Od voleb 
už vystřízlivění přišlo. Teď jsem přišla o  zbytek iluzí. 
Starostka Čechová zveřejnila část cizího soukromého 
emailu s  cílem zesměšnit zastupitele. Email jí předal 
šéfredaktor Jeníček, jemuž jedinému byl určen. Celé je 
to vytržené z kontextu. Citace je účelově pozměněna. 
Skutečně je toto hodno funkce starostky a patří to do 
úvodního slova občanům? Opravdu jsme klesli ve vzá-
jemných vztazích tak hluboko?
 Dubnové zastupitelstvo ukázalo, že v  Újezdě není 
možná spolupráce koalice a  opozice. Bylo naše první 
opoziční. Bezmoc, arogance, tak bych ho charakterizo-
vala. Granty koalice nepřiděluje podle pravidel granto-
vého systému a doporučení grantové komise, ale po-
dle toho, jak se jí kdo líbí. Naše konstruktivní návrhy 
byly smeteny ze stolu rychlostí blesku. Dokonce se p. 
Roušar hned poté pochlubil ve zpravodaji: „Opozice ne-
prosadila na pořad schůze žádný ze svých bodů“. To se 
moc neslučuje se slibem Otevřeného Újezda, že pod-
poří naše konstruktivní návrhy. My jsme ty jejich pod-
pořili mockrát. Jak si představují konstruktivní opozici, 
o které psal M. Hartman ve svém sloupku? Smutné také 
bylo, že pí starostka nevystupovala v diskuzi, ale zne-
užívala závěrečné slovo. Na závěrečné slovo už nelze 
reagovat.
 Přeji vám krásné slunečné léto, já budu hledat no-
vou motivaci, proč se v Újezdě angažovat. 

Jan Slezák (ČSSD)
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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

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

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
INZERCE



INZERCE

Nově otevíráme 
     sportovně-anglickou třídu

www.ms-elfik.cz 
info@ms-elfik.cz

tel: +420 702 161 433

MŠ

2x týdně tenisová škola 
pod vedením zkušených trenérů 

2x týdně angličtina 

+ další nejen sportovní 
    aktivity

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

100% služby 
   0% provize

Nejvýhodnější podmínky při 
prodeji nemovitostí.

dále 

PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME 
 tržní analýzu 

 právní služby advokáta 
 úschovu kupní ceny u advokáta / notáře 

 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
znalecký posudek pro daňové účely

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

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

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

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

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

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

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

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

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

paní Ludmila Budská.

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

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

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

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

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

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný
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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

MUDr. Dominika Pitáková

Calluna, s.r.o., Novosibřinská 111, 
Újezd nad Lesy, tel: 731836706

email: praktik.pitakova@seznam.cz, 
www.praktik-pitakova.cz

Naše ordinace stále přijímá nové pacienty!

ORDINACE PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Mgr. Ing. Martin Kopecký 

nabízí pro své klienty právní služby zejména 
v těchto oblastech: 

občanské právo  I  obchodní právo I  rodinné 
právo  I  trestní právo  I pracovní právo  I  

dědické právo 
Našim klientům vždy nabízíme komplexní profesionální servis, 
Máme vysokou úspěšnost i při vymáhání pohledávek. 

kancelář: Bartolomějská 304/1, Praha 1. Tel: 272 049 111 
www.advokatkopecky.cz  

Možnost konzultace v Újezdě nad Lesy a okolí. 

 

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317
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velikost 88x31,5 mm  
jen 363,-Kč včetně DPH

ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT

NOVA

„Uvažujete o prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti?
Neváhejte mne kontaktovat, přijedu za Vámi“
Nabízím:

Dana Vlaskáková, tel.: 739 486 426, e-mail: dana.vlasakova@re-max.cz 

Bydlím s Vámi v Újezdě nad Lesy...

- Bezplatnou konzultaci
- Posouzení tržní ceny Vaší nemovitosti
- Bezpečný a komplexní  prodej  Vaší nemovitosti
- Pomoc s vyřízením hypotéky
- Služby spojené s převodem nemovitostí
- Vyřídím pro Vás energetický štítek či investiční analýzu

Prodej RD Praha 9 – Újezd nad Lesy Pronájem bytu Horní počerniceProdej bytu Praha 9 – Újezd nad Lesy 

PRODÁNO za měsíc! PRONAJATOPRODÁNO

 
Do nově otevřené prodejny v Praze  – Újezd nad Lesy  hledáme : 
 

 prodavače/čky 
 
 
Práce je vhodná pro všechny, bez ohledu na předchozí zkušenosti, 
profesionálně Vás zaškolíme.  
Pokud hledáte práci a jste komunikativní osoba, neváhejte nás kontaktovat.          
 
Požadujeme:  
čistý trestní rejstřík, příjemný vzhled a vystupování, pracovitost a učenlivost.         
Základní znalost průmyslových a automobilových ložisek, elektrického, 
ručního nářadí,  autodoplňků, autokosmetiky, zahradní techniky. 

 
Nabízíme : 
práci v příjemném kolektivu, platové ohodnocení dle dohody,          
profesionální zaškolení. 

 
Kontaktujte nás: 
prodej@rommar.cz 

Endokrinologie
Praha – Klánovice, Axmanova 131

Přijímáme nové pacienty

MUDr. Markéta Weichetová, PhD.

Tel. 734 130 778

www.dia-endopraha9.cz

INZERCE
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AGENDA 21

21

Žákovské zastupitelstvo si zvolilo vedení

Sportovní dny? Hezká změna

Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) při Ma-
sarykově základní škole v  Újezdě 
nad Lesy funguje od roku 2012. Jeho 
cílem je umožnit dětem a  mládeži 
účast na rozhodování v zastupitelské 
demokracii na místní úrovni a budo-
vat v nich zdravý pocit sounáležitosti 
s městskou částí. 
 Minulý měsíc si ŽZ nejprve schváli-
lo stanovy (naleznete je na webových 
stránkách školy) a 17. května pak pro-
běhla volba orgánů zastupitelstva - te-

dy volba starosty a dvou mís-
tostarostů. Ti tvoří Radu ŽZ 
a jejich úkolem bude příprava 
koncepce a činnosti, příprava 
programů pro jednotlivá zasedání za-
stupitelstva a  vlastní reprezentování 
ŽZ při různých jednáních. Starostkou 
žákovského zastupitelstva byla zvo-
lena Leontýna Hervertová (8.C), prv-
ním místostarostou Josef Dvořák (9.B) 
a druhým místostarostou Petr Sedlák 
(8.A). Všem blahopřejeme.

Nová žákovská starostka Masarykovy ZŠ Leon-
týna Hervertová se ve svém úřadu teprve roz-
koukává. Už teď ale ví, že by ráda prosadila dny, 
kdy se namísto výuky v lavicích bude sportovat.

Co dělá starostka ve svém volném čase, 
když se nepřipravuje do školy?
Ráda tancuji latinsko-americké a  standardní 
tance, kreslím, čtu a učím se cizí jazyky. Teď stu-
duji angličtinu, španělštinu a němčinu. Občas si 
ráda najdu na internetu nějaký recept a  něco 
upeču.

Jaké předměty tě ve škole baví nejvíc?
Ve škole mne nejvíce baví chemie, matematika, 
angličtina.

Proč právě tyto tři předměty?
Angličtina mne baví, protože je to můj nejoblí-
benější cizí jazyk, matematika hlavně kvůli paní 
učitelce a  u  chemie mě baví vytváření vzorců 
a  laboratorní úlohy. Bohužel jich děláme jen 
málo.

Jedním z Tvých prvních úkolů bude vymýš-
let, jaké aktivity by ŽZ mohlo realizovat 
v příštím školním roce. Máš už nyní nějakou 
konkrétní představu?
Prozatím žádnou konkrétní představu nemám. 
Ale určitě bych chtěla zjistit nápady žáků ZŠ, 
kteří se jinak k Zastupitelstvu nedostanou. Sly-
šela jsem už spoustu návrhů na sportovní dny 
a ráda bych věděla, jestli je o tyto věci mezi žáky 
stále zájem. Myslím, že je škoda, že se takovéto 
věci u  nás neprovozují. Byla by to taková pří-
jemná změna od učení.

Ještě před koncem školního roku nás čeká 
exkurze ŽZ do Senátu. Má se paní senátorka 
Ivana Cabrnochová, která nás bude prová-
zet, připravit na nějaké záludné otázky?
Určitě. Byla by škoda se na něco nezeptat. Na-
víc by z  toho mohl vzniknout pěkný článek do 
školního časopisu.

Dne 16. května 2016 se uskuteč-
nil v  zasedací místnosti úřadu 
kulatý stůl k tématu školství. Dis-
kutovali jsme o problémech, kte-
ré získaly silnou podporu občanů 
na Veřejném fóru. To každoročně 
určuje deset největších problé-
mů či příležitostí, takzvaných 10 
P. Školství se týkaly celkem čty-
ři z  deseti problémů - technické 
vybavení základní školy, potřeba 
lepšího zabezpečení školních bu-
dov, využití polyfunkčního domu 
Level pro mimoškolní aktivity dětí 
a  zavedení školní autobusové-
ho spojení z  jižních částí Újezda. 
Kulatého stolu se zúčastnilo 14 
občanů. A jaké rady si úřad z dis-
kuze odnesl? 

Lepší technické vybavení ZŠ
 modernizace a rozšíření počíta-
čových učeben a jazykové učebny
 vybavení jedné učebny tablety
 modernizace interaktivních ta-
bulí, nákup nového softwaru
 rekonstrukce školní kuchyňky

Jak by měl fungovat školní au-
tobus?
 měl by být malý a jezdit častěji
 ideálně čtyři linky pro každý 
kvadrant Újezda
 zajistit minimálně ranní školní 
linku v době od 7:00 hod do 7:45 
hod
 na hlavní křižovatce u přechodu 
zkrátit interval červené

Jak lépe zabezpečit školu?
 oddělit vchody pro školu a škol-
ku na II. stupni 
 provést stavební úpravy vstupu

 čipy ANO, ale jen při odděleném 
režimu MŠ a ZŠ
 zabezpečení po dobu celého 
dne, hlavně ZUŠ v  odpoledních 
hodinách
 průběžně řešit problematiku 
drog a vandalismu

DOPORUČTE ŘEŠENÍ!
Jakým způsobem oddělit vchody 
pro návštěvníky ZŠ a MŠ? 
Jak provést úpravu vstupu do 
budovy II. stupně ZŠ? 
Jak ochránit fasády školních bu-
dov před vandalismem? 
Jakým způsobem řešit vandalis-
mus na veřejném prostranství? 
Jakým způsobem podporovat 
a zvýšit zdraví obyvatel? 

Chcete se zapojit do hledání op-
timálního řešení některých ak-
tuálních problémů? Napište svá 
řešení na emailovou adresu po-
datelna@praha21.cz nebo ji v pí-
semné podobě doručte do poda-
telny úřadu.

Stránku připravil
Pavel Roušar, místostarosta 

odpovědný za Agendu 21

Dvě starostky. Zleva Leontýna Hervertová 
(starostka ŽZ), Josef Dvořák (místostarosta 
ZŽ), Karla Jakob Čechová (starostka MČ Pra-
ha 21) a Petr Sedlák (místostarosta ŽZ). 

Náměty od občanů: 
více školních autobusů a čipy do škol

ZAPOJTE SE!
Dne 6. června 2016 v 18 

hodin se koná kulatý stůl 
k využití polyfunkčního do-

mu Level. Radnice představí 
záměr přeměny Levelu na 
Dům dětí a mládeže. Veřej-

né projednání se koná v sále 
polyfunkčního domu Level.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Prázdninový provoz školek

Děti si připomněly 
měsíc bezpečnosti

Večer anglické a americké hudby
Máte rádi také pěknou hudbu a  rádi 
zpíváte? My určitě ano. Dne 2. května 
jsme si pro Vás připravili krásný společ-
ný koncert naší jazykové školy HAPPY 
SCHOOL a ZUŠ Učňovská pod názvem 
„Večer anglické a americké hudby“ pod 
záštitou naší paní starostky.
 Koncert byl zahájen anglickými pís-
němi a americkými gospely, které jsme 
zazpívali pod vedením paní profesor-
ky Hrušecké. Následovala vystoupení 
jednotlivých nástrojů, na kterých byly 
předvedené skladby G. F. Händla, E. 
Nevina, A. Coplanda, W. Gillocka a dal-
ších známých anglických a amerických 
skladatelů. Na programu byla známá 
anglická lidová píseň Scarborough Fair, 
nebo Skyfall od anglické zpěvačky Ade-
le. Všechny skladby byly v  naší režii, 
a to nejen jejich provedení ale i mode-
race, kterou jsme předvedli v perfektní 
angličtině. Dalo nám to hodně práce, 
ale výsledek byl pěkný. Hudba je je-

den z nástrojů, prostřednictvím něhož 
můžeme lépe poznávat kulturu dané 
země, ale i  naučit se její jazyk. A  prá-
vě výuka jazyků prostřednictvím písní 
a hudby je zvláštností a specialitou naší 
jazykové školy.
 Na závěr koncertu vystoupila kape-
la ZUŠ Učňovská, která pod vedením 
pana profesora Janouška zahrála díla 
anglického barokního skladatele Hen- 

ryho Purcella. Přišla nás 
povzbudit také naše ame-
rická lektorka Stacy.
 Koncert měl velký 
úspěch. Sál byl zaplněn 
téměř do posledního 
místa. Vždyť pěknému vý-
sledku předcházela naše 
usilovná práce na několi-
ka společných zkouškách. 
Pro toho, kdo rád zpívá 
a  má rád pěknou hudbu, 
to nebyla žádná námaha, 

ale pěkně prožité odpoledne.
 Paní starostka Karla Jakob Čechová 
nám na závěr koncertu předala malé 
dárečky. Tímto děkujeme MČ Praha 21 
a zvláště paní starostce za podporu ce-
lé akce. Je to velkým povzbuzením pro 
nás do budoucnosti a k dalším podob-
ným akcím.

Újezdské děti 
z jazykové školy HAPPY SCHOOL

Blížící se dva měsíce letních prázdnin dělají těžkou hlavu 
velkému množství rodičů, které často trápí otázka: “Kam 
s  nimi?“ Naše městská část těmto rodičům pomůže neob-
líbenou otázku alespoň zčásti vyřešit, a  to prázdninovým 
provozem školek. Proč zčásti? I  mateřské školy potřebu-
jí dílčí opravy a  i učitelé v mateřských školách se potřebují 
po celoročním zápřahu zregenerovat a znovu nadechnout, 
aby v dalším školním roce s elánem a optimismem pečovali 
o děti v opravených školkách.
 Letošní léto bude fungovat v době od 1. do 15. července 
MŠ Rohožník a následně si štafetu přebere MŠ Sedmikráska, 
která bude poskytovat dětem zázemí v době od 18. do 29. 
července.

 Další možností kam děti o prázdninách umístit představu-
jí příměstské tábory. Ty jsou mnohdy pro rodiče zajímavou 
alternativou ať už proto, že se zde setkávají děti ze školek 
i škol a tudíž je zde možné umístit sourozence školáky i škol-
káčky, či proto, že jsou mnohdy sportovně, tematicky či kre-
ativně zaměřené a  umožňují dětem rozvíjet své specifické 
vlohy a dovednosti. V naší městské části a okolí lze najít pří-
městké tábory v MZŠ Polesná, klánovické ZŠ, při občanském 
sdružení SOSák i při sportovních či tanečních oddílech. 
 Milí rodiče, možnosti tu tedy jsou, tak hlavu vzhůru a va-
šim dětem fůru nových zážitků a nových kamarádů.

Lucie Molínová, 
Odbor školství, kultury a místní Agendy 21

Školní družina Masarykovy ZŠ navštívila ve dnech 26. 4. - 27. 
4. 2016 služebnu městské policie v Lomecké ulici. V rámci 
měsíce bezpečnosti měly děti možnost prohlédnout si po-
licejní výzbroj a vybavení. Městští strážníci vysvětlili dětem, 
jak se chovat v silničním provozu.
 Pro všechny děti to byl nevšední a velice zajímavý záži-
tek. Velký zájem projevovaly hlavně o prohlídku služební-
ho vozu a služebního motocyklu. Poděkování patří nejen 
strážníkům, kteří se dětem v tyto dny věnovali, ale celé naší 
městské policii, která se stará o  pořádek a  klid v  Újezdu 
nad Lesy. Pod dojmem zážitků nakreslily děti obrázky, po-
znáte na nich naše strážníky?

Monika Kobíková, 
Masarykova ZŠ
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Letí, letí, balón plný dětí

Ohlédnutí za čarodějnicemi

„Loni jsem byl na čarodějnicích s  tátou, ale letos jsem už 
mohl sám,“ líčí pyšně desetiletý Maty. „Ještě mám trochu 
upatlané ruce, jak jsem něco lovil v  bažině, vytáhnul jsem 
skleněnku. A támhle mi zavázali oči a šel jsem podél prova-
zu poslepu. No jo, ale na něm byly věci! Některé odporné, 
slizké a mokré, jiné ale krásně chlupaté a teplé a hlavně na 
konci sladká žížala. A teď ještě musím uvařit lektvar a také si 
nechám něco namalovat na obličej.“ Sotva v běhu dořekne 
větu a už Maty spěchá na plnění dalšího úkolu, který v rám-
ci dětských Čarodějnic připravily Maminy z újezdské roviny. 
Děti mohly plnit různé úkoly a po úspěšném dokončení zís-
kat čarodějný náhrdelník s přívěskem. 
 Mezi úkoly bylo právě například vaření lektvarů, dráha 
zručnosti, lovení v bažině či poznávání předmětů poslepu. 

Mnohé využily příležitost a nechaly si namalovat na obličej 
masku zvířete anebo jen nějaký ornament.  
 Návštěvníky z  řad malých i  velkých lákala bohatá čaro-
dějná tombola, tzv. „Čárobola“. Velmi populární bývá ka-
ždoročně soutěž o  nejlepší masku. Také letos se tradičně 
sešlo mnoho vydařených modelů. Některé získaly ceny pro 
vítěze, ale všichni společně si zatančili při čarodějné disko-
téce. A roztančení bylo potřeba, protože následovala jedna 
z největších pecek odpoledne – Kašpárek v rohlíku, který ne-
nechá v klidu jedny boty. Tančili a zpívali snad všichni a bylo 
vidět, že se skvěle baví. 
 Dětská část Čarodějnic měla svůj vrchol, když se zapálil 
oheň. Jako každoročně na něm za tance ostatních čarodějek 
shořela postava čarodějnice / Morany a jaro mohlo v Újezdě 
oficiálně začít. Třeba tím, že si na ohni děti opekly buřtíka 
a zajedly ho cukrovou vatou. Mňam! 
 Děkujeme za pomoc, nápady a spolupráci všem, kteří se 
na organizaci dětských Čarodějnic podíleli. Těšíme se na dal-
ší akce v Újezdě a všem přejeme pěkné jaro.

Maminy z Újezdské roviny

Čarodějnice 2016 – společná práce Hany Hnízdilové, Petry 
Jandové, Ester Vrbové, Evy Skřivánkové a Gustava Sechtera, 
žáků V. D, pod vedením paní učitelky Mgr. Václavy Valento-
vé. Za dopolední a odpolední přípravu jednotlivých stanovišť 
soutěží, včetně jejich úklidu po skončení programu, děkuji 
žákům VI. B a  VII. A  Masarykovy ZŠ – Kateřině Dlabačové, 
Elišce Hájkové, Anně Hejhalové, Sofii Anně Jakob, Filipu Gol-
dmanovi a Viktoru Vodičkovi.

Eva Danielová

Kdy a kde? No přece na Rohožníku. 
Tak se totiž jmenuje letošní vzdělá-
vací program v naší mateřince. Bě-
hem celého roku jsme proletěli celý 
svět, nejdříve jsme poznávali život 
v Jižní Americe u Indiánů, kolem vá-
noc jsme si povídali o Betlémě. No-
vý Rok začal v  Americe, v  Kanadě, 
s Eskymáky, prolétli jsme vesmírem, 
dalekohledem pozorovali hvězdy, 
planety, Mléčnou dráhu. Začátkem 
jara jsme se vrátili do Evropy, tady 
nás čekala spousta dalšího překva-
pení a  dobrodružství. Jako první 
byla pohádková noc s  pyžamovou 
party, bojovkou a spaním ve školce, 
to vše zvládli i ti nejmladší kamará-
di. S batůžkama na zádech děti ab-
solvovaly pochod za pohádkou do 
KC Beseda v  Klánovicích (pozvala 
nás p.Vlčková, maminka naší ka-
marádky, na Cirkusáckou pohádku 
divadla Láryfáry). 
 A  protože se přiblížil čas her 
a dovádění venku na sluníčku, by-

lo třeba dát do pořádku zahradu 
školky.  Při sobotní brigádě vydat-
ně pomohli naši hodní rodiče, ti 
dorazili i  přesto, že nám nepřálo 
počasí (sobota začala totiž pěk-
ným lijákem), ještě jednou zú-
častněným rodičům děkujeme. 
Poděkování patří také mamince 
(paní Raškové) připravila pro děti 
„čarodějnické dopoledne“ se sou-
těžemi, diskotékou a  módní pře-
hlídkou. Dopoledne se opravdu 
vydařilo, děti byly nadšené. Když 
jsme u  děkování, velký dík pat-
ří„školkové babičce“, na její pravi-
delná dopoledne se děti těší, mají 
ji rády a neřeknou jí jinak než „na-
še babička“.
 V těchto dnech školkou zní bás-
ničky, písničky, vyrábíme dárečky, 
přáníčka a těšíme se na již tradič-
ní oslavu svátku maminek. Děti 
krátkým pásmem popřály novým 
malým „spoluobčanům“ při Vítání 
občánků v Újezdě nad Lesy a také 

Sběr papíru se koná 
tradičně ve dvoře I. 
stupně Masarykovy 
ZŠ, vjezd do dvora 
z Čentické ulice. Pro-

síme, aby byl papír svázaný, zvážený 
a zbavený plastů. Děkujeme.

úterý - 21. 6. 2016 - 7:15 – 8:30
středa - 22. 6. 2016 - 15:00 – 17:00
čtvrtek - 23. 6. 2016 - 15:00 – 17:00

maminkám a babičkám naší městské čás-
ti. 
 A co nás ještě čeká do prázdnin? Na vý-
let pojedeme na hrad a zámek Staré hra-
dy, svátek všech dětí oslavíme s  Vandou 
a Standou. Rodiče pozveme na Velkou za-
hradní party spojenou s pasováním před-
školáků. Přejeme vám spoustu krásných 
slunečných dní a po prázdninách se bude-
me zase těšit!

Kolektiv MŠ Rohožník



Tož lid v počtu 424 putoval pěš-
mo, na kole i  po vodě do sa-
mého centra dění, na Karlovo 
náměstí. Putování převeliké 

připravil Klub českých turistů ve spolu-
práci s odbory oblasti Praha a asociací 
TOM. Od brzkých ranních hodin milov-
níky dálek očekávali v  Karlštejně (50 
km) a v muzeu v Újezdě nad Lesy (33 
km). Milovníci kratších tras a zážitků se 
vydali pěšky na trasy 18 km z Radotína, 

11 km z Újezda nad Lesy, 10 km z Pro-
seka a  7 km z  Jiřího z  Poděbrad a  po 
vodě z  Černošic k  Palackého mostu 
a odtud pěšmo do cíle.
 Muzeum v Újezdě nad Lesy bylo vý-
chozím stanovištěm pěší trasy a cyklo-
trasy 33 km („Z předměstí na náměstí“), 
která vedla do cíle na Karlovo náměstí. 
Trasa 11 km „Po stopách středověké 
vesnice Hol“ byla okruhová z muzea do 
muzea. Mnoho účastníků si před výšla-

pem prohlédlo výstavu 
„Karel IV. a Soluňští bra-
tři“. Ti, kteří absolvovali 
kratší okruh a do Muzea 

se vraceli pro odměnu, razítka a turis-
tické suvenýry, procházeli výstavu až 
v klidu po túře. 
 Pro Újezdské muzeum a  Muzejní 
radu to byla první zkušenost s organi-
zovaným turistickým pochodem. Trasy 
v  Újezdě nad Lesy zajistil KČT, odbor 
POHODA Praha ve spolupráci se členy 
Muzejní rady Evou Danielovou, Ma-
rií Tomaidesovou a  Zitou Kazdovou, 
kterým děkuje celkem 93 újezdských 
účastníků.

Klára Zezulová
KČT, odbor POHODA Praha 
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Les jsme uklidili, začínají opravy Lesní galerie

V  sobotu 7. května léta páně 
2016 si lid český, moravský 
a  slezský připomenul převel-
kou událost, vrátil se o  700 
let zpět a putoval po místech 
spojených s  vládou velkého 

panovníka Karla 
IV.

Celonárodní dobrovolnická 
akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko 2016 vyvrcholila v so-
botu 16.5. Zapojilo se 78 000 
osob - bezdomovci i ministři, 
diplomaté i  dětské domovy. 
Dohromady se uklidilo 1760 
tun odpadu. 

Újezdský STROM se přidal 
i svým 17. úklidem Klánovic-
kého lesa s tradičním připo-
menutím Dne Země. Účast-

níkům brigády se mimo jiné podařila 
uklidit i  rozsáhlá skládka za hájovnou 
u Staroklánovické - vloni jsme právě tu-
to lokalitu ohlásili jako černou skládku. 
Rok se nic nedělo. Letos jsme skládku 
zvládli svépomocí a to především díky 
posile firemních dobrovolníků z  firmy 
EY. Všem velkým i malým účastníkům 
brigády děkujeme, děkujeme Lesům 

ČR za podporu akce, MČ P21 za pytle, 
rukavice a  zpřístupnění multifunkční-
ho hřiště na závěrečné opékání buřtů. 
Děkujeme panu Zemanovi a jeho četě 
z  MČ P21 za úklid okolo silnice a  za 
svoz a  likvidaci odpadu po brigádě. 
Speciální poděkování patří neokázalým 
a  neznámým „poklízečům" lesa, kteří 
sami a pravidelně uklízejí cizí binec ve 
veřejném prostoru. 
 Přidáváme poděkování dětem 
a dospělým Masarykovy ZŠ za opravu 

mostku na trase Lesní ga-
lerie, o níž jsme se dozvě-
děli z minulého ÚZ.
 Náleží-li výše uvede-
ným zvednutý palec, pak 
opačné znaménko patří 
hlupákům, kteří svoji exis-
tenci hlásí světu pomocí 
nápisů, kterými „značkují“ 
své okolí. Trapnost kliky-
háků přes krásné malův-
ky dětí je očividná. Méně 
zřejmá je práce a náklady, 
které musí vynaložit kon-

krétní člověk, aby zničené cedule dal 
do pořádku. Vyčištění jedné cedule 
trvá hodinu a upevňování vyviklaných 
a různě vyvrácených tabulí se počítá na 
dny. V  dubnu jsme začali každoroční 
kolečko mapování poškození a  oprav, 
které provádějí výrobci Lesní galerie 
na vlastní náklady - na každou ceduli 
se tak dostane jednou za rok. Některá 
poškození jsou ale nevratná.

Zita Kazdová, Újezdský STROM

Putování za Karlem IV.
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V  posledním dubnovém týdnu se vrátilo přes 30 spokoje-
ných účastníků (členů SPCCH) z tradičního léčebného poby-
tu v lázních Luhačovice.
 Pohodlná cesta rychlíkem tam rychle utekla a na nádraží 
už čekalo auto, které odvezlo zavazadla do léčebného do-
mu Praha. Ubytování bylo jako vždy připravené ve dvou-
lůžkových pokojích s příslušenstvím. Stravování bylo plnou 
penzí. Po ubytování a lékařské prohlídce dostal každý rozpis 
léčebných procedur. Den začínal ranní společnou rozcvič-
kou, potom probíhaly individuálně procedury, odpoledne 
byl k dispozici bazén a rehabilitační chodník s vířivkou. Sa-
mozřejmě nechyběly ani inhalace a  pitná kůra s  proslave-
nou Vincentkou. Pěkné jarní počasí umožňovalo vycházky 
do přírody - na nedalekou přehradu, do lázeňského parku či 
do blízkých Pozlovic. Komentovaná prohlídka Jurkovičových 
staveb a návštěva muzea Luhačovického Zálesí s výstavou 
“Historie místního lázeňství” přispěly k  hlubšímu poznání 
oblíbených lázní. Nezapomenutelným zážitkem byl koncert 
dívčího saxofonového orchestru na kolonádě. Taneční ve-
čery byly doplněné přednáškou o léčebné kosmetice z Číny 
a Tibetu a vyprávěním o cestě po Transsibiřské magistrále. 

Všechny potěšila i vyhlídková jízda autovláčkem po lázních 
a okolí.
 Po letech budování a stavebních úprav jsou pěkné pro-
cházky po krásně upravené obchodní třídě a  nově osáze-
ném lázeňském parku. Jarní květinová hitparáda na začátku 
zářila rozkvetlými forsythiemi, tisíci cibulovin a  Luhačovice 
se s  účastníky pobytu loučily kvetoucími stromy a  šeříky. 
Pěkné to bylo, tak snad zase za rok!

Jana Krejčová

po naučné stezce v Klánovic-
kém lese spojenou s návště-

vou včeliček zve Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami.

Přijďte všichni, 
kdo máte rádi les i včelky.

Sejdeme se ve 
čtvrtek 9.června ve 14 hodin

u nádraží Klánovice, 
na újezdské straně.

Ve čtvrtek 14. dubna jsme si vyjeli do Prahy. Nej-
dříve jsme navštívili Muzeum „Kouzlo starých 
časů“, což je unikátní soukromá sbírka viktorián-
ských a edvardiánských oděvů, doplňků a kurio-
zit z let 1850 až 1920, která je v Evropě ojedinělá. 
Pro věc zapálená paní průvodkyně nám předsta-
vila kolem stovky exponátů pocházejících z celé-
ho světa, ochotně odpovídala na naše dotazy 
a  my jsme se zájmem obdivovali výjimečnost 
a um tvůrců ručních prací tohoto období.
Další akcí byla návštěva představení v  divadle 
„U Valšů“ – „Drahá Mathilda“. Je to hra od úspěš-
ného amerického autora Izraele Horowitze, tra-
gikomedie, která přes svůj vážný námět je plná 
lidského humoru a porozumění. Herecké ztvár-
nění jednotlivých postav v podání Daniely Kolá-
řové, Ilony Svobodové a  Luboše Veselého bylo 
obdivuhodné. Představení se nám líbilo a  celý 
den byl moc hezký.

Za KAS Irena Krajzingrová 

pořádá k výročí 700 let narození Karla 
IV. ve čtvrtek 16. června 2016
výlet nejenom na hrad Loket.

Odjezd v 6.30 hodin od prodejny Lidl
Navštívíme: 

zámek Valeč-barokní park s kopiemi 
soch Matyáše Brauna, muzeum

 Hrad Loket, -prohlídka s průvodce, 
Hotel Ferdinand – oběd

Karlovy Vary – komentovaná prohlídka

Za zdravím do Luhačovic

Senioři na výstavě

Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím, to je představení v Divadle ABC, které se jmenuje:

„Proč muži neposlouchají
 a ženy neumí číst v mapách“

a uskuteční se v pondělí 20.června od 19.00 hodin 
cena vstupenky je Kč 300,-

Své členy zve Svaz postižených civilizačními chorobami
Zájemci hlaste se u svých důvěrnic

!!! DOPRAVA VLASTNÍ, nebo MHD !!!

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad LesyNa procházku

Cena zájezdu Kč 350,- 
doprava, vstupná (zámek a hrad), 
oběd a průvodce Karlovými Vary

Zájemci obraťte se na své důvěr-
nice, nebo Evu Štrasmajrovou tel. 

777 286 672

Tato akce je podpořena z granto-
vého systému MČ Praha 21

Klub aktivních seniorů zve na zájezd 18. června 2016 - Husinec 
(rodný dům Jana Husa), Vimperk (prohlídka historického města), 

Krušlovský včelín (65 úlů s řezbářskou výzdobou, možnost ná-
kupu medu a soukromého občerstvení), Hoslovice (středověký 
vodní mlýn, domácnost paní mlynářky s možností nákupu jejích 

pekárenských výrobků). Odjezd autobusu v 6 hodin od LIDL 
a Blatova, cena 320 Kč vzhledem k vzdálenosti a počtu návštěv 

(nečlenové KAS 420 Kč).
Výbor KAS



K  více než třem stovkám pře-
dem přihlášených se tak na 
místě přidali další milovníci 
běhu. V celkem 23 kategoriích 

proběhlo cílem 451 závodníků a závod-
nic. Jako první se na trať přesně v devět 
hodin vydaly dívky z nejmladší příprav-
ky. Pak už rychle za sebou následovaly 
další starty starších kategorií. Ve větši-
ně běhů rozhodoval až finiš. O  to víc 
vynikla přesvědčivá vítězství devítileté 
Daniely Mandíkové, startující za Atleti-
ku Jižní město, která na 800 m porazila 
soupeřky o  sedm vteřin, nebo doros-
tence Davida Štrose z USK Praha. Ten 
svým soupeřům na trati 3300 metrů 
utekl téměř o minutu. 
 Kritickým momentem pro pořada-
tele každoročně bývají závody broučků 
a berušek. Pochytat a seřadit za cílem 
všechny mladé závodníky a  správně 
stanovit jejich pořadí je nejobtížnější 

úkol dne. Pro řadu tří, 
čtyř a pětiletých dětí je 
zdejší lesní rovinka vů-
bec prvním závodem 
v životě, i když často prestižněji než dě-
ti berou padesátimetrový sprint do cíle 
mnozí rodiče. Některé děti dobíhaly do 
cíle s  úsměvem, jiné v  slzách. Teprve 
další roky ukáží, kdo si běh zamiluje 
a bude se sem vracet pravidelně. 
 Starostka Újezda nad lesy paní Karla 
Jakob Čechová neporušila tradici bě-
hajících starostů a  kromě předávání 
pohárů a  cen pro vítěze se zúčastnila 
osmisetmetrového běhu pro radost. 
Újezdská sova je už svými krásnými po-
háry pro vítěze a hodnotnými cenami 
známá. Snad i to přispělo k neobyčejně 
vysoké účasti dospělých běžců a  běž-
kyň. 
 Loňská vítězka ženského závodu He-
lena Poborská z Kerteamu se teprve zo-

tavuje po operaci achilovky. Svoji účast 
na závodě brala jen jako součást re-
konvalescence. Evě Šebrlové, závodící 
za Duklu Praha, tak ubyla jedna vážná 
soupeřka. I tak Eva podala výborný vý-
kon, když vyhrála nejen mezi nejmlad-
šími veteránkami, ale zároveň porazila 
všechny mladší ženy i dorostenky. 
 Ani mezi muži se loňskému vítězi, 
domácímu Martinu Olšanovi, nepoda-
řilo obhájit vítězství. Porážku z loňské-
ho roku mu vrátil Viktor Šinágl z  Ker-
teamu, ale ani jeden z mladíků nestačil 
na veterána Jiřího Milera. Martin Olšan 
spolu s Radkou Zbíralovou se stali nej-
rychlejšími domácími běžci. Výborný 
výkon šedesátníka Miloše Smrčky be-
rou příznivci veteránského běhu už té-
měř jako samozřejmost. 
 Dobrou náladu všech účastníků 
podpořily nejen keramické sovy pro 
všechny závodníky, vyrobené žáky 
Masarykovy ZŠ za finanční podpory 
firmy Kolektory Praha a.s., ale přede-

vším bohaté občerstve-
ní poskytnuté sponzory 
(Zdeněk Novák – Zá-
mecká výrobna uzenin, 
Pekařství Kollingerovi), 
tak dobroty upečené ro-
diči mladých újezdských 
sportovců. 
 Celá organizace závo-
du by nemohla proběh-

nout bez podpory Městské části Prahy 
21. Rádi bychom poděkovali dalším 
sponzorům závodu: Romantika – krea-
tivní svět, Century 21 Alter Ego – Milena 
Šebíková, Květinářství Jasmín, Lékárna 
Blatov, Spojstav ŽTT, Nikwax CZ, Elect-
rolux, Elektrowing, Danceport, Effect 
Company, Greco JLT, Kossuth Reziden-
ce & Wellness Blatov, JOKY , Evona – 
Medica, WAREHOUSE #1, Zemský pivo-
var, T-NET a Květiny Lucka – Klánovice.
 Jedenáctý ročník je za námi. Barva 
na diplomech ještě nestihla zaschnout, 
ale ředitelka závodu Zuzana Olšanová 
už plánuje, jaká vylepšení připraví příš-
tě. Jaká? Přijďte za rok a uvidíte. 

Miroslav Kratochvíl
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SPORT

Jestli něco pořadatele Běhu o pohár starosty aneb Běhu za 
újezdskou sovou umí překvapit, pak je to počasí. Už jsme za-
žili několik ročníků, které propršely od začátku do konce. Ani 
týden před závodem nebyla předpověď příznivá. Na sobotu 
hlásila ochlazení a déšť. Naštěstí se studená fronta zdržela 
kdesi nad Evropou a v sobotu 14. května ráno svítilo na Klá-
novický les slunce. 

V Újezdě i sova umí běhat

V  sobotu 14. května bylo možné po-
zorovat nezvykle velké množství sov 
v  Klánovickém lese! Můžou za to ši-
kovní žáci naší Masarykovy základní 
školy, kteří pod vedením paní učitelek 
vytvořily nádherné sovičky jako medai-

le všem závodníkům 11. ročníku Běhu 
o  pohár starosty aneb Běh za újezd-
skou sovou.
 Velké poděkování patří paním uči-
telkám Věře Němečkové 5. E, Evě Luke-
šové 5. C, Václavě Valentové 5.D, paní 

Heleně Vonešové za vypálení všech 
soviček a především tvůrci a koordiná-
torovi celé akce Evě Danielové.

Bohdana Jirsová, 
ŠSK Újezd nad Lesy

Sovičkové rojení
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Osm zlatých pro Arabesku

Medailová žeň z Berlína pro újezdské taekwondisty

Baletní škola ARABESKA opět 
dokázala, že Újezd nad Lesy 
se ve volnočasové činnosti 
mládeže má čím chlubit. Po 

„Pardubické arabesce“, celostátní sou-
těži v  klasickém tanci, která proběhla 
v  Pardubicích 3.  4.  2016 a  kde naše 
děvčata vybojovala tři zlaté, jednu stří-
brnou a jednu bronzovou medaili, při-
šlo Brno. Víkend 30. dubna – 1. května 
patřil baletu. Byl zahájen II. ročník me-
zinárodní amatérské baletní soutěže 
„Na špičkách“ Brno 2016. Tato velká 
událost se konala v divadle s příznač-
ným jménem Radost. Na soutěž se sje-
lo 34 škol z celé republiky a zastoupe-
ny byly také baletní školy ze Slovenska 
a  jedna z Vídně. Soutěž se týkala dětí 
a mládeže od 4 let a horní hranice vě-
ku byla neomezena. První den, sobota, 
patřila kategoriím dětí do 12 let. Za 
ARABESKU přijelo soutěžit 17 nadšen-
ců a se svými čtyřmi tanci si vybojovali 
1 zlato a 2x stříbro.
 Přísnou odbornou porotu tvořili 
významné osobnosti brněnského ba-
letu, pedagogové Taneční konzervato-
ře v Brně a  taneční mistr brněnského 
ND paní Jana Přibylová. Jejich úloha 

nebyla opravu lehká, protože při tak 
vysoké technické a  umělecké úrovni 
soutěžících nebylo snadné ohodnotit 
spravedlivě všechny výkony a  vybrat 
ty nejlepší. V neděli nastoupily do boje 
naše dívky, bylo jich 10 a předvedly 12 
soutěžních tanců. A výsledek? 4x zlato, 
2x stříbro a jeden bronz. Děvčata tan-
čila srdcem a  jejich výkony byly obdi-
vuhodné. Navíc, Klára Burdová, jako je-

diná, obdržela za tanec plný 
počet bodů, tj. 80 a její sólo 
bylo vyhlášeno za nejlepší 
ze všech. V  moderním tan-
ci jsme porazily vídeňskou 
baletní školu a získaly jsme 
první místo. Za vzornou pří-
pravu děvčat, patří dík paní 
učitelce Plockové.
    Na závěr soutěže „Na špič-
kách“ jedna z organizátorek 

poděkovala všem soutěžícím a  peda-
gogům za vysokou úroveň, která pře-
kvapila i  samotnou porotu. Vyzdvihla 
to, že na výborných výkonech soutě-
žících bylo vidět, jak všichni zúčastně-
ní tanec milují, vědí, že balet je velmi 
náročná disciplína, která se nedá oši-
dit a to, že v minulosti nepřeskakovali 
z  kroužku na kroužek a  zůstali baletu 
věrni, se jim mnohonásobně vyplatilo. 
Do svého dalšího života si díky baletu 
odnášejí pracovitost, estetiku, odušev-
nělost a  vědomí, že kultura je jedním 
ze základů morálky.
 Děvčata, díky! Bez vašeho entuziaz-
mu by moje práce neměla smysl.

Daniela Poková

O víkendu 7. - 8. 5. se v německé metropoli 
uskutečnil prestižní turnaj Berlin Open, na který 
se sjelo přes jeden tisíc závodníků z několika 
různých, i mimoevropských zemí. Kangsim do 

Berlína vyslal 20 svých zástupců, kteří se pokoušeli v so-
botu a neděli získat cenné kovy a medaile. Myslíme, že při 
celkové bilanci 1x zlato, 2x stříbro a 7x bronz se našim 
závodníkům vedlo přímo skvěle. Posuďte sami.

Nejúspěšnější závodnicí naší výpravy, pro kterou se vysněná 
meta v  podobě zlaté medaile splnila, se stala Kačka Chej-
nová, která třemi vítěznými zápasy proti soupeřkám z Ně-
mecka a Řecka vystoupala až na nejvyšší stupínek a za svůj 
skvělý výkon si odvážela zlatou medaili!

Dařilo se také Ále Weichetové (dva vyhrané zápasy), která 
nestačila pouze na svou soupeřku ve finále a pro Kangsim 
vybojovala skvělou stříbrnou medaili. V mužských kategori-
ích se blýskl také Pavel Švejda (dva vyhrané zápasy), který 
ve své váhové kategorii při obrovské konkurenci dokázal 
porazit ruského a dánského soupeře a až v semifinále pod-
lehl těsně řeckému protivníkovi. Domů si tak vezl bronz. Bez 
medailového umístění, ale po výborném výkonu tentokrát 
odjížděl i Kuba Vaníček (dva vyhrané zápasy), který vypadl ve 
čtvrtfinále proti ruskému bojovníkovi. Všem, kteří hájili bar-
vy Kangsimu, děkujeme za jejich výkony. Poděkování patří 
obětavým rodičům, kteří s výjezdem vypomohli.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
V současné době probíhá nábor nových členů do našich řad 
a to od nejmladších začátečníků (6-8 let), přes starší začáteč-
níky (9-13), až po starší a dospělé zájemce (skupina Kangsim 
Knights). Nábor probíhá prostřednictvím našich interneto-
vých stránek www.kangsim.cz, kde naleznete bližší informa-
ce.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang

Baletní škola Arabeska zve 
všechny příznivce baletu na své 

závěrečné vystoupení v Sale-
siánském divadle Kobylisích, 

které se bude konat 21. června 
v 18:00. Těšíme se na vás.



V září 2016 poprvé otevře své dveře žákům 1. až 4. 
ročníku ZŠ Heuréka v Úvalech. Odborné zázemí po-
skytuje Heuréce společnost CfME, která se dlouho-
době věnuje vzdělávání a pracuje na vývoji vzdělá-

vacích programů pro školy a muzea. 
 Název Heuréka vystihuje hlavní myšlenku školy, tedy ra-
dost z objevování. „Děti nejsou tabula rasa - vážíme si jejich 
myšlení a chceme být dětem opravdovými partnery na spo-
lečné a úžasné cestě za poznáním a objevováním světa okolo 
nás i v nás,“ říká Jan Kala, zakladatel školy a zároveň ředitel 
CfME. „Děti se při tradiční výuce často nudí a nevyužívá se tak 
jejich čas a potenciál. V Heuréce klademe důraz nejen na šíři, 
ale především na hloubku poznání. Zkušenosti z obdobných 
škol ve světě jasně ukazují, že děti se naučí naopak mnohem 
více, protože jim to dává smysl,“  dodává Jan Kala.
 Škola se nachází v hezké vile s velkou zahradou. Ve škole 
chystají různorodá centra aktivit, kde děti budou bádat, tvo-
řit, číst a objevovat, místa ke společné práci, klidovou zónu 
k  relaxaci, tvořivou dílnu, koberec ke společným diskuzím 
a spoustu zajímavých knížek a pomůcek. 
 Tým školy klade velký důraz na vytváření přátelského kli-
matu. Během komunitního kruhu budou děti sdělovat své 
zážitky, pocity, plánovat, poznávat se. 
 Nejvíce času děti stráví s  ředitelkou a  učitelkou v  jedné 
osobě Magdou Flekovou a s učitelkou Ditou Fryšovou. Obě 

jsou citlivé osoby zapálené pro věc. Absolvovaly kromě pe-
dagogických fakult mnohé kurzy (Čtením a  psaním ke kri-
tickému myšlení, Respektovat a  být respektován, Montes-
sori pedagogika, Prožitková pedagogika…) a mají zkušenosti 
s prací s dětmi. Pak tu s dětmi bude trávit velkou část času 
rodilý mluvčí. „Do školy budeme také zvát zajímavé lidí. Děti 
samy budou často vycházet ven za poznáním, ale i za prací 
na reálných a potřebných projektech,“ dodává Jan Kala. 

(red)
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CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

Úvalské koupaliště, které si oblíbily i stovky obyvatel 
naší městské části, zůstává i letos zavřené. Na jeho 
rekonstrukci je podle dvou nezávislých studií, kte-
ré si radnice města Úvaly nechala zpracovat, tře-

ba asi 30 milionů korun. Pro radnici jde o natolik ožehavou 
investici, že ji předloží občanům Úval v místním referendu.
 Mělo by se konat ve stejném termínu jako krajské volby. 
Tedy 7. a 8. října 2016. K platnosti rozhodnutí pomocí refe-

renda je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných ob-
čanů. Rozhodnutí je závazné, pokud se pro vysloví nadpolo-
viční většina hlasujících, kteří zároveň tvoří alespoň čtvrtinu 
všech oprávněných voličů.  
 (red)

Foto: Společné plánování školní zahrady s dětmi a rodiči, květen 2015

Základní škola

Radost z objevování!

Chcete, aby Vaše dítko chodilo do školy s radostí?

Otvíráme přátelskou moderní školu v Úvalech. 

Od 1. září 2016. Přijímáme děti do 1. až 4. třídy. Poslední volná místa

Magda Fleková, ředitelka - mobil: +420 775 316 168

Více infomací www.zsheureka.cz www.facebook.com/zsheureka/

Úvaly

Úvaly

O osudech koupaliště 
rozhodne referendum

Otevírá se nová škola

INZERCE

INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat 

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

zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO : PO – PÁ  8.00 – 16.00

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

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

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz www.domex.cz
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Modernizace trati z  Pra-
hy-Běchovic do Úval se 
pomalu chýlí ke konci. 
Společně s  kolejemi do-

šlo loni v  Klánovicích na řadu i  ná-
stupiště. Minulý měsíc přibyla další 
novinka - elektronické informační 
tabule s odjezdy a příjezdu vlaků. Ty 
sice odpočívaly několik měsíců zaba-
lené v plastové fólii, koncem dubna se 
ale poprvé rozsvítily. Byť zatím jen ve 
zkušebním režimu, který občas uka-
zuje zpoždění až poté, co už měl vlak 
dávno přijet.
 Jako poslední se opravy dočká 
i zchátralá nádražní budova. Měla by 
dostat nová plastová okna a  omít-
ky, oprava čeká střechu, hromosvod 

a venkovní keramické obklady, do od-
bavovací haly povedou nové hliníkové 
dveře. Majitel budovy, kterým je státní 
organizace Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC), počítá také s novým roz-
vodem vody a  kanalizace a  úpravou 
přípojky plynu. V  rámci rekonstrukce 
by měly být zatravněny a  opraveny 
i přístupové cesty. Zakázku v hodnotě 
4,7 milionu korun bez DPH vysoutěžila 
firma IM-stav Praha, hotovo by podle 
smlouvy mělo být do konce června.
 Špatnou správou je, že SŽDC nepo-
čítá s tím, že by se odbavovací hala pro-
měnila v  opravdu důstojnou čekárnu, 
kterou kdysi bývala. Proti současnému 
stavu ale určitý pokrok přeci jen nasta-
ne. 

V HALE BUDOU PŘÍMOTOPY
V zimě se v čekárně sice neohřejeme, 
mrznout by tu ale nemělo. „Dle před-
pisu není povinné v  objektech na za-
stávkách zajišťovat topení, ale i přesto 
budou v  hale osazeny přímotopy na 
temperování,“ říká Marek Illiaš z tisko-
vého odboru SŽDC.  
 Další využití haly, kde ještě před pár 
lety fungovala trafika a květinářství, zá-
leží na případných zájemcích. Budoucí 
využití volných prostor objektu záleží 
na poptávce nájemců, z tohoto důvodu 
se tyto prostory neopravují. Každý bu-
doucí nájemník si prostory upraví dle 
svých potřeb,“ dodává Illiaš. 
 Pozitivní také je, že na rozdíl od 
mnoha železničních stanic a  zastávek 
v  Česku v  Klánovicích nadále zůstane 
přítomný lidský faktor v  podobě ote-
vřené pokladny. Prozatím se nepočítá 
s tím, že by pokladní nahradil automat. 

NOVINY S KASIČKOU
Minulý měsíc se na nástupišti objevila 
ještě jedna novinka – samoobslužné 
plastové kapsy s  čerstvým vydáním 
Pražského deníku. Fungují na princi-
pu, který je běžný u našich západních 
sousedů. Desetikorunu za jeden výtisk 
zákazník vkládá do kasičky. V době uzá-
věrky tohoto čísla nejenže červená ka-
sička byla na svém místě, ale dokonce 
do ní i někteří z těch, kdo se novinami 
obsloužili, házeli i  peníze. Snad nám 
všem takový slušný přístup vydrží. 

(red)

V  duchu interpretace místního 
dědictví a přiblížení přírody dě-
tem se 12. června od 10 hodin 
slavnostně otevírá školní za-

hrada v přírodním stylu, která ponese 
název Kolodějova zahrada života. Pro-
měna je výsledkem komunitního pro-
jektu, který podporuje Nadace Promě-
ny Karla Komárka, hlavní město Praha 
a další soukromí dárci. Slavnostní ote-
vření zahrady je rovněž součástí celo-
státní akce Víkendu otevřených zahrad. 
Máme připravený pro návštěvníky bo-
hatý program plný zábavy a poznání.
 Již od rána probíhat 1. kolodějský 
jarmark v  parku Skála zaměřený na 
farmářské pochutiny, podporu zdravé-
ho životního stylu s  ukázkami starých 

řemesel, lidových tradic a  dobovými 
atrakcemi pro děti.
 Co proměněná školní zahrada dě-
tem nabídne a jak vznikala?
 Společně s dětmi, učiteli, rodiči a Na-
dací Proměny jsme vytvořili zahradu, 
která bude děti inspirovat k  různým 
činnostem a posilovat v nich pozitivní 
vztah k přírodě a životnímu prostředí. 
Lákadlem nejen pro děti je vzít si prá-

vě koloběžku a zažít jízdou po červené 
betonové cestičce vinoucí se kolem za-
hrady, po otisku stopy skřítka Kolodě-
je, svůj vlastní příběh. Sem a tam na ně 
dýchne i historie Kolodějů. Nabídne se 
jim pestrá paleta podnětů a  prožitků 
jako v lese, u říčky, skály nebo na louce.
 Zároveň zahrada bude fungovat 
jako celoroční učebna pod širým ne-
bem. V  zahradě budou také probíhat 
společná setkání a  tradiční školní ak-
ce. Prostor zahrady je rozdělen do čtyř 
zón, které představují jednotlivé živly 
– vodu, oheň, vzduch a zemi. S každým 
z  nich se děti pokaždé jinak seznámí 
a bezpečně s ním mohou experimento-
vat.

Darina Vlčková 

Nádraží v novém
Klánovice

Koloděje
Kolodějova zahrada

12. červen v Kolodějích
10 hod. slavnostní otevření  
Kolodějovy zahrady života

14 hod. start závodu Kolem 
okolo Koloděj

Program



KULTURA

30

VÝSTAVA
PŘÍRODNÍ KRÁSY I  ZAPOMENUTÉ 
KOUTY NAMIBIE - Autoři vystave-
ných fotografií jsou převážně účast-
níci expedic „Namibie 2015“ a „Nami-
bie 2016“. 

KINO
1. 6. středa, 20:00
SVÁTEK MATEK - Laskavá a  dojem-
ná komedie s  J. Roberts a  J. Aniston 
v  hlavních rolích. USA/2016/kome-
die/120 min/s českými titulky

ČTENÍ 
2. 6. čtvrtek, 18:00 
DENÍK BĚŽKYNĚ V  NEJLEPŠÍCH LE-
TECH ANEB CO VÁM O BĚHÁNÍ NI-
KDO NEŘEKNE - Čte a vypráví: Zuza-
na Součková

DIVADLO 
6. 6. pondělí, 19:30 - 
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ 
- Manželský trojúhelník s  originální 
zápletkou. Jsou-li dva, může se zrodit 
láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznik-
ne drama. Vážné nebo směšné, často 
obojí. Autor: A. Nikolaj Režie: J. Men-
zel Hrají: J. Švandová, R. Hrušínský, J. 
Carda

PŘEDNÁŠKA 
7. 6. úterý,19:30
HLUBOKE VNORY DO VĚDOMÍ - Co 
nás čeká na hranicích lidství, oprav-
dové hluboké vnory, realizace s  lás-
kou. Přednáší: Vlasta Červ

KINO 
8. 6. středa, 20:00
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB 
MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA - 
Film o tajemství divadla Sklep, o jeho 
historii i současnosti                   a prin-
cipech jeho obdivuhodné 45leté exi-
stence a soudržnosti. Sklep slaví 45. 
narozeniny! ČR/2016/dokumentár-
ní/100 min

9. 6. čtvrtek, 19:30
KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci 
BLUES JAM SESSION - Akce pro 
všechny, kteří mají chuť si zahrát se 
spřízněnými dušemi. Zpěváci a  zpě-
vačky jsou vítáni!

FILMOVÝ KLUB 
13. 6. pondělí, 20:00 
ADELHEID - Petr Čepek v  příběhu 
z  doby, která nepřála ani lásce, ani 
soucitu. Česká filmová klasika reži-
séra Františka Vláčila. Českosloven-
sko/1969/drama, psychologický/99 
min

PŘEDNÁŠKA 
14. 6. úterý, 19:00 
PŘÍRODNÍ KRÁSY I  ZAPOMENUTÉ 
KOUTY NAMIBIE - Povídání z  ne-
dávných cest za přírodními krásami 
i  do zapomenutých koutů Namibie 
z  expedic „Namibie 2015“ a  „ Nami-
bie 2016“. Přednáší: Majka a Oldřich 
Mikušovi

KINO 
15. 6. středa, 20:00
MAGGIE MÁ PLÁN - Film od režisér-
ky R. Miller přezdívané „Woody Allen 
v  sukních“. USA/2015/komedie/99 
min/s českými titulky

KONCERT 
17. 6. pátek, 20:00
QUARTER 21 - East end Rythm, Blues 
end Soul. Kapela ve složení: Tomáš 
Kučera, Vlado Hoffmann a  Jan Mar-
tin 

KINO PRO DĚTI 
19. 6. neděle, 16:00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 
- Nové ztvárnění klasické pohádky 
s hvězdným obsazením. Alenku čeká 
nebezpečná cesta, během které musí 
zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, 
než jí vyprší všechen čas. USA/2016/
dobrodružný, rodinný, fantasy/113 
min/v českém znění

KINO 
20. 6. pondělí, 20:00
MUSÍME SE SEJÍT - Komedie, ve které 
hlavní role ztvárňují komici z pořadu 
Na stojáka. ČR/2015/drama/80 min

KINO 
22. 6. středa, 20:00
TEORIE TYGRA - Komedie o  muži, 
který si v šedesáti vzpomene, že mí-
val sny i vlastní vůli a že chce zpátky 
vládu nad svým životem. 
ČR/2016/road movie, komedie, dra-
ma/101 min
 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
24. 6. pátek, 15:00
HURÁ NA PRÁZDNINY!!! - Přijďte 
s  námi opět oslavit konec školního 
roku! Můžete se těšit  na  vystoupe-
ní kapel MAXIM TURBULENC, KAREL 
GOTT REVIVAL, DUO COVERS, divadlo 
Náhoda, budeme grilovat, hrát turnaj 
v pétanque, malovat na obličej.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
25. 6. sobota, 15:00  
Zahradní a společenská párty orches-
tru Nadačního fondu Harmonie před 
prázdninami pro děti a rodiče, přáte-
le a příznivce dětského orchestru.

KURZY 
28. 6. úterý, 19:30 a 20:30
SOCIAL CLUB - poklábosení v  ang-
ličtině - Od 19:30 začátečníci a mírně 
pokročilí, od 20:30 středně pokročilí 
a pokročilí.

KINO 
29. 6. středa, 20:00 - 
DĚDA - Odložte na chvíli mobily, tab-
lety a  klávesnice počítačů. Zastav-
te čas a  přijďte s  rodinou do kina. 
ČR/2016/rodinný, komedie

KINO PRO DĚTI 
30. 6. čtvrtek, 16:00
HLEDÁ SE DORY - Dory se společně 
s Nemem a Marlinem vydává hledat 
své rodiče. USA/2016/animovaný, 
dobrodružný, komedie

BĚH A CHŮZE S BESEDOU - 
Sledujte naše webové stránky

PROGRAM červen 2016

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, 

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena  Po-Pá 10:00-13:00 

a 15:00-22:00, So 15:00-22:00, Ne 14:00-20:00

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



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

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



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

PRODEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,

Horoušánky, okr. Praha – východ

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

cena 6.200.000,-Kč

PRODEJ – ŘRD s disp. 4+kk/G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská 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

PRODEJ – stavební pozemek o výměře
933 m2, ul. Manželů Starých, Šestajovice

cena 8.950.000,-Kč

cena 3.069.570,-Kč

„ Pro naše VIP klienty hle-
dáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,

Klánovicích
a Šestajovicích“

R E z E R va c E

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,

Kozojedy, okres Praha - východ

cena 2.287.500,-Kč

cena 4.200.000,-Kč

PRODEJ – hezký stavební
zasíťovaný pozemek o vý-
měře 740 m2,
Chudoměřická ul.,
Praha 9 – Klánovice


